
 
 

Kursrapport vid BUV 
Masterprogram i barn och ungdomsvetenskap 
 
Bakgrundsfakta 
Kursens namn: Vetenskapsteori och metodologi inom barn- och ungdomsvetenskap 
Antal högskolepoäng: 7,5 hp 
Ges termin och år: HT20 
Kurskod: UB13MP 
Kurstillfälleskod: 61309 
Kursansvarig: Elias le Grand 
Antal studenter som den elektroniska kursvärderingen sänts till: 27st studenter 
Antal studenter som besvarat den elektroniska kursvärderingen: 12st studenter 
Svarsfrekvens i procent: 44,44% 
 
Kursansvarigs sammanfattning och analys: 
Sedan förra kurstillfället har uppgiften till hemskrivningen konkretiserats genom att studenterna ska 
analysera en monografi eller avhandling. Dessutom har kvantitativ metodologi fått en tydligare plats i 
examinationsuppgiften. Kurslitteraturen har genomgått stora förändringar. Framför allt är texterna 
generellt sett inte lika avancerade som tidigare och den totala textmassan har minskat i omfång.  
 
Bland kursens styrkor lyfte studenter att kursen hade intressanta, tydliga och väl planerade föreläsningar 
och seminarier. Positiva inslag som nämndes var bl a att föreläsningar var inspelade och att 
seminarieövningarna byggde på att konkretisera abstrakta begrepp och perspektiv. Enstaka kommentarer 
framhöll även det tematiska upplägget och möjligheten att välja monografi inför hemskrivningen som 
positiva inslag.  
 
Bland kursens svagheter lyfte studenter att schemat efter juluppehållet blev pressat då de arbetade 
parallellt med hemskrivningen och sista kurstemat. Enstaka kommentarer efterfrågade slides som 
komplement till inspelade föreläsningar, samt en utökad maxgräns för antal ord och färre frågor på 
hemskrivningen så att en utförligare och mer nyanserad analys kan göras. 
 
I lärarlaget lyftes att undervisningspassen fungerade väl. Studentgruppen var engagerad och studenterna 
deltog aktivt under seminarieövningarna. Genomströmningen var hög och av examinationerna att döma 
visade studenterna att de väl förstått kursens grundläggande teman och begrepp. Dock kan antalet frågor 
till hemskrivningen ses över, så att studenter kan diskutera färre aspekter mer utförligt. Dessutom restes 
möjligheten att arbeta mer aktivt med studentarbetslag i samband med seminarierna.  

Sammantaget bedöms kursen ha fungerat tillfredsställande, med undantag av det pressade tidsschemat 
mot slutet av kursen. Inför kommande kurstillfälle ska temat om kvantitativ metodologi läggas i början av 
kursen och inga undervisningspass ska bokas under sista kursveckan så att studenter kan fokusera på att 
enbart arbeta med hemskrivningen. Dessutom kommer litteraturen att uppdateras, bl a ska sidantalet 
minska. Slutligen kommer antalet frågor på hemskrivningen samt kursens teman och seminarieövningar 
att ses över.  

 



1. Jag anser att kursen har 
svarat mot dessa förväntade 
studieresultat i 

Antal 
svar 

mycket stor utsträckning 1 (8,3%) 

stor utsträckning 10 
(83,3%) 

liten utsträckning 1 (8,3%) 

mycket liten utsträckning 0 (0,0%) 

Summa 12 
(100,0%) 

 
 
 

 

2. 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 1 (8,3%) 

stor utsträckning 8 
(66,7%) 

liten utsträckning 3 
(25,0%) 

mycket liten utsträckning 0 (0,0%) 

Summa 12 
(100,0%) 

 
 
 
 

 

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

Antal 
svar 

mycket stor utsträckning 1 (8,3%) 

stor utsträckning 9 (75,0%) 

liten utsträckning 2 (16,7%) 

mycket liten utsträckning 0 (0,0%) 

Summa 12 
(100,0%) 

 

 

4. Jag anser att kurskraven 
har varit 

Antal svar 

Mycket höga 5 (41,7%) 

Höga 7 (58,3%) 

Låga 0 (0,0%) 

Mycket låga 0 (0,0%) 

Summa 12 
(100,0%) 

 
 
 
 

 



5. Jag bedömer att jag i 
genomsnitt per vecka lagt ner 
följande antal timmar på 
studierna i denna kurs 

Antal 
svar 

<20 timmar 0 (0,0%) 

20-30 timmar 2 (16,7%) 

31-40 timmar 6 (50,0%) 

41-50 timmar 1 (8,3%) 

>50 timmar 3 (25,0%) 

Summa 12 
(100,0%) 

 

 

 


