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Kursrapport

Kurs(er)

Självständigt arbete inom förskoledidaktik - kurs inom ULV-projektet,  UB05UU-61394 
15.0 hp

Termin:
VT 2021

Namn på kursplats i Athena:
 ( )Självständigt arbete inom förskoledidaktik - ULV, UB05UU-VT21 6196

Institution
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Publicerad:
2021-06-18

Antal respondenter (studenter som fått enkäten)
13

Antal svar
9

Sammanställning av kvantitativa svar från kursvärderingen:
Sammanstallning_kursvardering_UB05UU_VT21.pdf

Beskrivning av eventuella förändringar och eventuella fattade beslut sedan förra 
kurstillfället

Sedan förra kurstillfället har det tredje seminariet, som handlar om analys, flyttats bak en vecka, 
i enighet med kursutvärderingen och studenters önskemål. Denna förändring har fungerat väl. 
Genom denna förändring fick studenterna mer information om analys tidigare, och kunde ha 
mer nytta av kunskaperna innan/i samband med att de började skriva analysdelen i sitt 
självständiga arbete.

https://arkiv.kursvardering.su.se/document/survey-report/pdf/fddaedd5-f899-4488-8e56-5b19921b3619?#toolbar=1
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Kursens styrkor enligt studenterna
(Sammanfattning baserat på kvantitativa resultat, fritextsvar samt eventuell övrig utvärdering 
under kursens gång)

Studenterna verkar vara nöjda med kursen som helhet. De svarar att de i hög grad tyckte att 
kursens ämnesinnehåll var relevant för att de skulle uppnå de förvändtade kursresultaten samt 
att undervisningen gav dem goda förutsättingar att uppnå de förvändtade studieresultaten i hög 
grad. De svarade också att examinationerna i hög grad prövade hur väl de uppnått de 
förväntade studieresultaten. I fritextsvaren samt muntlig utvärdering svarade flera studenter att 
de uppskattade att få handledning av sina handledare. Informationen som gavs på 
seminarierna var också uppkattad, samt att få fördjupa sig och skriva om ett ämne de själva var 
intresserade av. Vidare lyfte enstaka studenter att de var positiva till en tydlig struktur med 
deadlines för inlämning av uppsatsmanus.

Kursens svagheter enligt studenterna
(Sammanfattning baserat på kvantitativa resultat, fritextsvar samt eventuell övrig utvärdering 
under kursens gång)

Uppsatsmallen uppfattades som krånglig och det har uppmärksammats att 
innehållsförteckningen innehåller ett fel i mallen. Enstaka studenter menar också att de önskar 
ha information om uppsaten redan innan kursen startar, samt att det varit intensivt men att de 
till slut hunnit lämna in sin text i tid. Vidare har en enstaka student önskat att kursen skulle vara 
den sista i utbildningen (i nuläget följs den av en till kurs).

Kursansvarig/motsvarande och eventuellt övriga undervisande lärares analys av 
kursens genomförande och resultat

Överlag har kursen fungerat bra. Handledare uppfattar att de lägger mycket tid och energi på 
handledning, men att det är givande att få stötta och vägleda studenterna. Förslag till ytterligare 
stöttning när det gäller uppstartsfasen och val av intresseområde och metoder har getts, och en 
sammanställning av förslag är påbörjad.

Slutsatser samt eventuella förslag till förändringar för att utveckla kursen inför 
kommande kurstillfällen

Uppsatsmallen kommer att korrigeras och förtydligas, efter återkoppling från studenter. En 
sammanställning av förslag på intresseområden och metoder har sammanställts och kommer 
presenteras vid introduktionsseminariet nästa termin, för att inspirera och underlätta för 
studenterna, i uppstartsfasen. Gällande återkopplingen kring att enstaka studenter skulle vilja 
ha mer information innan kursstart, går det inte att påbörja kursen innan kursen sätter igång, 
men lite mer information kommer ges i samband med ett seminarium i föregående kurs.

Övriga kommentarer
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Sammanställning av kvantitativa svar från kursvärdering

Kurs(-er):

Självständigt arbete inom förskoledidaktik - kurs inom ULV-projektet,  UB05UU-61394 
15.0 hp

Termin:
VT 2021

Namn på kursplats i Athena:
 ( )Självständigt arbete inom förskoledidaktik - ULV, UB05UU-VT21 6196

Institution
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Publicerad
2021-05-17

Antal respondenter
13

Antal svar
9

Förväntade studieresultat:

,   hpSjälvständigt arbete inom förskoledidaktik - kurs inom ULV-projektet UB05UU 15.0
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera syfte och frågeställningar med relevans 
för professionen samt planera och med adekvat teori och metod genomföra ett självständigt 
arbete i form av en uppsats inom givna tidsramar,
- visa kännedom om vetenskapsteori och forskningsmetoder, samt om relationen mellan 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera sina slutsatser i dialog med 
olika grupper,
- visa förmåga att inom huvudområdet förskoledidaktik göra bedömningar med hänsyn till 
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt beakta gällande 
forskningsetiska normer,
- visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och 
andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen 
av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet samt
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kompetens i den kommande 
yrkesutövningen.
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Kvantitativa frågor:

1. Överlag är jag nöjd med kursen.

  Alternativ Antal %
a) 1. Instämmer inte alls 0 0%

b) 2 0 0%

c) 3 0 0%

d) 4 6 66%

e) 5. Instämmer helt 3 33%
  a) b) c) d) e)

2. Kursens ämnesinnehåll var relevant för att jag skulle uppnå de förväntade 
studieresultaten.

  Alternativ Antal %
a) 1. Instämmer inte alls 0 0%

b) 2 0 0%

c) 3 0 0%

d) 4 4 44%

e) 5. Instämmer helt 5 55%
  a) b) c) d) e)

3. Undervisningen gav mig goda förutsättningar att uppnå de förväntade 
studieresultaten.

  Alternativ Antal %
a) 1. Instämmer inte alls 0 0%

b) 2 0 0%

c) 3 2 22%

d) 4 3 33%

e) 5. Instämmer helt 4 44%
  a) b) c) d) e)

4. Examinationen/erna prövade hur väl jag uppnått de förväntade studieresultaten.

  Alternativ Antal %
a) 1. Instämmer inte alls 0 0%

b) 2 0 0%

c) 3 0 0%

d) 4 6 66%

e) 5. Instämmer helt 3 33%
  a) b) c) d) e)
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Svar på kvalitativa frågor (fritextsvar) visas inte i denna sammanställning
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