
 
 

Kursrapport vid BUV 
Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap 
 
Bakgrundsfakta 
Kursens namn: Intervjuer med barn och unga kod; UB32MP, ges termin: HT20 
Kursansvarig: Danielle Ekman Ladru 
Antal studenter som den elektroniska kursvärderingen sänts till: 13 
Antal studenter som besvarat den elektroniska kursvärderingen: 3 
 
Sammanfattning av studenternas elektroniska kursvärderingar  
Tre av 13 studenter besvarade kursvärderingen.  

• Två studenter uppger att kursen har svarat mot dessa förväntade studieresultat i stor eller mycket 

stor utsträckning. En student uppger att så är fallet i mycket liten utsträckning. 

• Två studenter uppger att kursen har bidragit till att utveckla mitt lärande i relation till dessa 

förväntade studieresultat i stor eller mycket stor utsträckning. En student uppger att så är fallet i 

mycket liten utsträckning. 

• Två studenter uppger att examinationen i kursen varit relevanta i mycket stor utsträckning. En 

student uppger att så är fallet i mycket liten utsträckning. 

• Tre studenter uppger att kurskraven varit höga eller mycket höga. En student har lagt ner mer än 

50 timmar i veckan. Två studenter mellan 31-40 timmar. 

 
Dominerande teman som lyfts är att inlämningsuppgifterna som görs inför seminarierna och som är 
kopplade till examinationsuppgiften är givande och bidrar till progressionsutveckling och god 
förberedelse för examinationsuppgiften.  
Ett tema som tas upp är mängden litteratur. En student anser att ”litteratur i mängd och innehåll fyller ett 
syfte. Rimligt på avancerad och forskningsförberedande nivå”. En annan student anser att vi bör hjälpa 
studenterna prioritera läsningen genom att stjärnmärka litteratur som ska läsas i första hand. En tredje 
student anser att det är ”helt absurt mycket litteratur”.  
Det tekniska med zoom har fungerat väl. 
 
Enstaka kommentarer lyfter fram att boken av Kvale och Brinkmann är givande. En student uppger 
följande: ”Lärare som inte lyssnar eller kommunicerar med oss. Seminarier som inte är givande, borde ha 
haft ett seminarium som fokuserar på våra funderingar och frågor. En annan student tycker att kursens 
upplägg fungerar väl. 
 
 
 
Sammanfattning av ev. andra typer av kursvärderingar under kursens gång 
I slutet av kursen gjordes en muntlig utvärdering.  
 
Den praktiska uppgiften att genomföra och analysera två intervjuer och skriva inlämningsuppgifter 
kopplade till seminarierna uppskattas av studenterna. 
 
Mängden litteratur kom upp även här och några uppskattar ”komplexiteten” samt ”vidd och bredd” i 
litteraturen, men önskar mer hjälp av lärarna att prioritera litteraturläsning inför seminarierna. Önskemål 
från en student: Att läraren går igenom litteraturen mer på djupet eftersom ”det är läraren som är 
experten.”  



 
Något som lyfts är även att man saknar en utförlig kursbeskrivning. Studieplaneringen i Athena där varje 
moment beskrivs anses inte räcka. 
 
Zoom försvårar seminariediskussionerna. 
 
Den muntlig presentationen som genomförs vid kursens sista seminarium anses av studenterna ligga fel i 
tid och vara överlappande med den skriftliga examinationsuppgiften.  
 
Sammanfattning av lärarlagets utvärdering  
Det praktiska spåret med genomförande av intervjuer och analys av dessa har fungerat väl och är värd att 
behållas. Även om pandemin försvårade genomförandet av intervjuerna vilket upplevdes som stressigt 
under kursens gång. Kursupplägget har fungerat väl i stort men momentet med muntlig presentation bör 
ses över till innehåll och placering i kursen. Kombinationen av en studieplanering i Athena och en kort 
kursbeskrivning under ”viktig kursinformation” verkar inte vara helt uttömmande för studenterna. Till 
nästa kursstart bör eventuella ”glapp” i informationen ses över. Kurslitteraturens mängd ligger inom 
ramen för BUV’s riktlinjer för antal sidor per hp. Dock bör vi ta i beaktande tiden som kursens praktiska 
moment tar från tiden för läsning. Vi bör också se över hur vi tydligare kan visa för studenterna hur 
litteraturen kopplar till kursens olika moment och förväntade studieresultat.  
 
Analys av ovanstående sammanfattningar 
Helhetsintrycket av kursen är att kursens upplägg fungerar i stort. Kurskraven med de teoretiska och 
praktiska momenten i kombination upplevs som höga. 
 
Förslag på åtgärder 
Kursupplägget behålls som det är i stora drag. Vi föreslår att vissa justeringar görs gällande 
kurslitteraturen där en del av texterna görs om till valbar litteratur. Detta på grund av att kursens praktiska 
moment tar tid från tiden som studenten kan ägna sig åt läsning av kurslitteratur. 
 

Till dem som svarat på Survey & Report: 
Hej, 
Här kommer kursrapporten från kursen UB32MP. 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 
Danielle Ekman Ladru/kursansvarig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kursvärdering UB32MP HT20 
 
 

Antal respondenter: 13 
Antal svar: 3 

Svarsfrekvens: 23,08 % 

 
 
 

 
 

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 1 (33,3%) 

stor utsträckning 1 (33,3%) 

liten utsträckning 0 (0,0%) 

mycket liten utsträckning 1 (33,3%) 

Summa 3 
(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 1 
(33,3%) 

stor utsträckning 1 
(33,3%) 

liten utsträckning 0 (0,0%) 

mycket liten utsträckning 1 
(33,3%) 

Summa 3 
(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 2 
(66,7%) 

stor utsträckning 0 (0,0%) 

liten utsträckning 1 
(33,3%) 

mycket liten utsträckning 0 (0,0%) 

Summa 3 
(100,0%) 

 

 

4. Jag anser att kurskraven har varit 

 

Jag anser att kurskraven har 
varit 

Antal svar 

Mycket höga 1 (33,3%) 

Höga 2 (66,7%) 

Låga 0 (0,0%) 

Mycket låga 0 (0,0%) 

Summa 3 
(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 den-
na kurs 

Antal 
svar 

<20 timmar 0 (0,0%) 

20-30 timmar 0 (0,0%) 

31-40 timmar 2 
(66,7%) 

41-50 timmar 0 (0,0%) 

>50 timmar 1 
(33,3%) 

Summa 3 
(100,0%) 

 

 

 


