
 
 

Kursrapport vid BUV 
Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap 
 
Bakgrundsfakta 
Kursens namn: Analys och vetenskaplig tillämpning inom barn- och ungdomsvetenskap 
Antal högskolepoäng: 7,5hp 
Ges termin och år: HT20 
Kurskod: UB30MP 
Kurstillfälleskod: 11318 
Kursansvarig: Tanja Joelsson 
Antal studenter som den elektroniska kursvärderingen sänts till: 12st studenter 
Antal studenter som besvarat den elektroniska kursvärderingen: 3st studenter 
Svarsfrekvens i procent: 25% 
 
Syftet med kursrapporten är att dokumentera studenternas kursvärdering, dels för institutionens 
långsiktiga uppföljning av utbildningen, dels som stöd i det löpande pedagogiska utvecklingsarbetet inför 
kommande kurstillfällen.  
 
Studenternas synpunkter (enligt kursvärderingen och eventuella andra studentvärderingar som 
genomförts under kursen) ska tillsammans med kursansvarigs/motsvarande och eventuella övriga 
undervisande lärares synpunkter ingå som underlag i kursrapporten. Kursrapporten ska utgöra en del av 
beslutsunderlaget vid utveckling och förändring av kurser. 
 
Följande underlag ska ingå i kursrapporten, alternativt biläggas:  
Resultat från kursvärderingen: Sammanställning av de kvantitativa universitetsgemensamma frågorna.  
Svarsfrekvens, antal och procent. 

 
Kursansvarig/motsvarande:  
- Beskrivning av eventuella förändringar och eventuella fattade beslut sedan förra kurstillfället 
De förändringar jag genomfört inför HT20 har varit:  

● Reviderad momentordning (har flyttat artikelanalysen och litteraturseminariet till början av 
kursen och placerat workshopen senare) 

● Tydligare koppling till och arbete med eget pilotprojekt under kursens gång 
- Arbetat med inspelade föreläsningar varvat med live-undervisning i Zoom, och arbetat in mer 

studentaktiverande undervisningsformer i kursupplägget 

● Inbjuden talare (Linnéa Boden) kring etik i forskning med barn/unga 

● Virtual drop-in för kursrelaterade frågor vid två tillfällen under kursens gång (mest för att fånga 
upp eventuella synpunkter på kursen och kursformatet) 

 
 
- Kursens styrkor enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat, fritextsvar samt 
eventuell övrig utvärdering under kursens gång)  
 
Med tanke på det få antal svarande (3 av 8 aktiva studenter som gick kursen )är det svårt att dra några 
långtgående slutsatser av kursutvärderingen. 2 av studenterna svarar att kursen motsvarar förväntningarna 
i hög/mycket hög grad, medan den sista svarar att den motsvarar det i liten utsträckning. Samma 
svarsmönster gäller huruvida kursen bidragit till lärandet. Kurskraven har ansetts höga/mycket höga och 
antalet timmar studenterna uppger att de lagt ner på studierna motsvarar ungefär heltid. De anser också 
att examinationerna varit relevanta. Överlag tolkar jag det som att kursen fått positiva omdömen. 



 
- Kursens svagheter enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat, fritextsvar samt 
eventuell övrig utvärdering under kursens gång)  
 
Som ovan berördes har en av studenterna svarat att kursen i liten utsträckning motsvarat förväntningarna 
och att kursen heller inte bidragit till lärandet. Det är svårt att tolka vad detta kan handla om. I 
fritextsvaren framkommer väldigt lite negativt, bland annat en kommentar om byte av central kursbok till 
en bok i referenslistan.  
 
- Slutsatser samt eventuella förslag till förändringar och eventuella redan fattade beslut för att utveckla 
kursen inför kommande kurstillfällen 
 
Kursvärderingen och det som framkommit under kursens gång är att studenterna överlag är nöjda. Jag 
kommer däremot att arbeta vidare med att utveckla kursen. Inför nästkommande termin kommer jag att 
se över kurslitteraturen och göra vissa justeringar. Jag funderar också på att införa en till workshop där 
studenterna arbetar med analyser, teorier och teoretiserande mer ”hands on”.   
 
 
 

Kursvärdering UB30MP HT20 
 
 

Antal respondenter: 12 
Antal svar: 3 

Svarsfrekvens: 25,00 % 

 
 
 

 
 

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 1 (33,3%) 

mycket liten utsträckning 0 (0,0%) 

Summa 3 
(100,0%) 

 
 
 

 

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 1 
(33,3%) 

mycket liten utsträckning 0 (0,0%) 

Summa 3 
(100,0%) 

 

 



Jag anser att 
examinationen/erna i kursen 
varit relevanta i 

Antal 
svar 

mycket stor utsträckning 2 
(66,7%) 

stor utsträckning 1 
(33,3%) 

liten utsträckning 0 (0,0%) 

mycket liten utsträckning 0 (0,0%) 

Summa 3 
(100,0%) 

 
 
 
 

 

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%) 

 
 
 
 

 

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 1 
(33,3%) 

31-40 timmar 2 
(66,7%) 

41-50 timmar 0 (0,0%) 

>50 timmar 0 (0,0%) 

Summa 3 

(100,0%) 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  


