
 
 

Kursrapport vid BUV 
Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap 
 
Bakgrundsfakta 
Kursens namn: Teorier i barn- och ungdomsvetenskap kod; UB12MP, ges termin: HT20 
Kursansvarig: Lucas Gottzén 
Antal studenter som den elektroniska kursvärderingen sänts till: 27 
Antal studenter som besvarat den elektroniska kursvärderingen: 14 
 
Sammanfattning av studenternas elektroniska kursvärderingar  
Dominerande teman som lyfts är att studenterna är positiva till kursens tematik och seminariernas dis-
position. Flera lyfter även inlämningsuppgifterna som mycket givande. Vissa skillnader finns vad gäller 
erfarenheten av studentarbetslag och förberedelse inför seminarierna; de flesta tyckte de fungerade bra, 
men en del vill gärna ha instuderingsfrågor. 
 
Enstaka kommentarer poängterade att lärare håller tider under seminarium och föreläsningar. 
 
Sammanfattning av lärarlagets utvärdering  
Lärarlaget delar till stora delar studenternas kommentarer. Det har funnits utmaningar med webbaserad 
seminarieundervisning, samtidigt verkar det fungera någorlunda väl.  
 
Analys av ovanstående sammanfattningar 
Helhetsintrycket är att kursen är krävande för studenterna, samtidigt som den förefaller hittat någorlunda 
rätt nivå av stöd och krav. Visst mer stöd för fokusering av studier och läsning kan stödja lärandet, 
samtidigt som progression på avancerad nivå bör kräva stort eget driv av studenter.  
 
Förslag på åtgärder 
Utifrån detta kommer vi att i nästa kursomgång att bifoga instuderingsfrågor inför några av seminarierna, 
som studentarbetslagen kan ta med sig i sina förberedelser. Även planering av tid och omfång av 
seminarier och föreläsningar kommer att ses över. 
 

Till dem som svarat på Survey & Report: 
Hej, 
Här kommer kursrapporten från kursen UB12MP. I den samlas både era kursvärderingar, lärarlagets synpunkter 
samt förslag på åtgärder inför kommande kurstillfällen. Kursrapporten är ett led i utbildningens systematiska 
kvalitetsarbete, och utgör underlag för vårt arbete med programmet i sin helhet. Vi vill betona att vi uppskattar att ni 
delger oss era erfarenheter av och synpunkter på kursen för att ge oss underlag i vårt utvecklingsarbete.  
Jag vill passa på att tacka er för den genomförda kursen!  
Allt gott 
/kursansvarig Lucas 

 
 
 
 
 
 
 



 
Kursvärdering UB12MP HT20 

 
 

Antal respondenter: 27 
Antal svar: 14 

Svarsfrekvens: 51,85 % 

 
 
 

 
 

1. Jag anser att kursen har svarat mot dessa förväntade 

studieresultat i 

 

Jag anser att kursen har svarat 
mot dessa förväntade 
studieresultat i 

Antal 
svar 

mycket stor utsträckning 3 (21,4%) 

stor utsträckning 9 (64,3%) 

liten utsträckning 2 (14,3%) 

mycket liten utsträckning 0 (0,0%) 

Summa 14 
(100,0%) 

 

 

2. Jag anser att kursen har bidragit till att utveckla mitt 

lärande i relation till dessa förväntade studieresultat i  

 

Jag anser att kursen har bid-
ragit till att utveckla mitt läran-
de i relation till dessa förvän-
tade studieresultat i  

Antal 
svar 

mycket stor utsträckning 5 
(35,7%) 

stor utsträckning 7 
(50,0%) 

liten utsträckning 2 
(14,3%) 

mycket liten utsträckning 0 (0,0%) 

Summa 14 
(100,0%) 

 

 



3. Jag anser att examinationen/erna i kursen varit relevanta 

i 

 

Jag anser att 
examinationen/erna i kursen 
varit relevanta i 

Antal 
svar 

mycket stor utsträckning 8 (57,1%) 

stor utsträckning 4 (28,6%) 

liten utsträckning 2 (14,3%) 

mycket liten utsträckning 0 (0,0%) 

Summa 14 
(100,0%) 

 

 

4. Jag anser att kurskraven har varit 

 

Jag anser att kurskraven har 
varit 

Antal svar 

Mycket höga 4 (28,6%) 

Höga 9 (64,3%) 

Låga 1 (7,1%) 

Mycket låga 0 (0,0%) 

Summa 14 
(100,0%) 

 

 

  



5. Jag bedömer att jag i genomsnitt per vecka lagt ner 

följande antal timmar på studierna i denna kurs 

 

Jag bedömer att jag i genoms-
nitt per vecka lagt ner följande 
antal timmar på studierna i 
denna kurs 

Antal 
svar 

<20 timmar 0 (0,0%) 

20-30 timmar 4 (28,6%) 

31-40 timmar 4 (28,6%) 

41-50 timmar 4 (28,6%) 

>50 timmar 2 (14,3%) 

Summa 14 
(100,0%) 

 

 

 


