
 
 

Kursrapport vid BUV 

 
Bakgrundsfakta 
Kursens namn: Barnkultur 1, delkurs 4  
Antal högskolepoäng: 7,5 hp 
Ges termin och år: HT20 
Kurskod: BKI000 
Kurstillfälleskod: 61264 
Kursansvarig: Malena Janson 
Antal studenter som den elektroniska kursvärderingen sänts till: 39st studenter 
Antal studenter som besvarat den elektroniska kursvärderingen: 8st studenter  
Svarsfrekvens i procent: 20,51% 
 
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 
 
- Kursens styrkor enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat, fritextsvar samt 
eventuell övrig utvärdering under kursens gång)  
 
- Kursens svagheter enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat, fritextsvar samt 
eventuell övrig utvärdering under kursens gång)  
 
-Kursansvarig/motsvarande och eventuellt övriga undervisande lärares analys av kursens genomförande 
och resultat 
 
- Slutsatser samt eventuella förslag till förändringar och eventuella redan fattade beslut för att utveckla 
kursen inför kommande kurstillfällen 
 
- Övriga kommentarer 
 
Bifoga övriga underlag 
 
 
 
 

Förslag på text till dem som svarat på Kursvärderingen: 



Hej, 
Här kommer kursrapporten från kursen XX. 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 

 
 
 

1. Hur tycker du att kursens upplägg fungerat i delkurs? 

(arbetsformer, föreläsningar, seminarium) 

 

 

Hur tycker du att kursens upplägg fungerat i delkurs? (arbetsformer, föreläsningar, 
seminarium) 

Bra! 

Bra! 

Jag tycker det har fungerat bra, föreläsningarna har gett mycket och seminarium har varit givande.  

Mycket bra 

Bra, men grupparbetet kändes inte så givande. Uppskattade dock kritiken på PM:ett och uppsatsen myc-
ket! 

Väldigt bra! Tycker det däremot kunde ha varit med grupparbeten.  

Bra. Det är bra med variation  

Jag tycker det fungerade jätte bra. Det var väl strukturerad. 
 

 

2. Hur har kurslitteraturen fungerat? (omfång, innehåll osv.) 

 
Hur har kurslitteraturen fungerat? (omfång, innehåll osv.) 
 

Några riktigt intressanta texter! Inte lika ‘krävande’ tidsmässigt denna delkurs men samtidigt skönt iom 
ledigheten osv. 

Bra, men kändes som det var mycket text att läsa och föreläsningar och seminarier låg nära inpå varandra. 
Han inte lösa så noggrant man hade velat! 

Den har varit bra. 

Mycket bra 

Bra. 

Den har varit bra men det har varit svårt att så många texter varit på engelska.  

Den var bra, gillar när det är variation på texterna, tyngre och lättare läsning, när det är stor tung engelsk 
text. 

Den var perfekt och täckte på ett bra sätt området jag valde analysera i min a-uppsats. 
 

3. Hur tycker du kursen mött kursmålen? 

 

 

Hur tycker du kursen mött kursmålen? 

Bra, som alla övriga delkurser. 

Bra! 



Jag tycker man har mött målen bra. 

Väldigt bra, bättre seminarier. 

Väl. 

Bra 

Jo, men det har den gjort 

För att man väljer den objekt man vill analysera, på så sätt har man möjlighet att koppla ihop teorierna 
man läser och praktiken.    

 

4. Vad anser du om kursens examinationsformer? 

 

 

Vad anser du om kursens examinationsformer? 

Kul att få välja själv vad man vill skriva om, skönt med friheten att vara självständig! 

Bra, tydlig information! 

De har varit bra, varierande med skriftliga och muntliga, enskilda och i grupp ger mycket.  

Mycket bra 

Jag tyckte att uppsatsarbete var väldigt givande, och roligt att kunna skriva i lite friare form. 

Dem har varit varierande.  

Den var svår men rolig att få göra sina egna frågeställningar och syfte och skriva utifrån det. 

Det var spännande både att välja temat och att gå genom analysen.   
 

5. Detta kommer jag att bära med mig: 

 

 

Detta kommer jag att bära med mig: 

- Brembecks text och kraften av offentligheten för barnens välmående. - Barndomsgeografi, att det ens 
finns ett fält med det namnet... underbart! - Kopplingen/arna till Barnkonventionen, riktigt nyttigt! 

Barnkulturspolitiken! 

Variationerna som finns inom begreppet barnkultur.  

Har fått mycket kunskap om olika perspektiv som jag kommer bära med mig 

Kunskap om barns situation i samhället och barns rättigheter.  

Jag kommer bära med mig en helt ny syn på barndom och barnskultur och kultur av barn.  

Barns platser och platser för barn. Det kommer jag att vilja diskutera vidare med kollegor inom förskolan. 
Sen kommer jag att bära med mig barnkulturpolitiken, att vilja lära mig mer om det.  

Barns plats är platsen barnen ger betydelse till och det är inte nödvändigtvis den plats vi planerade för 
dem. 

 

 

 

6. Detta saknar jag: 

 

 

Detta saknar jag: 

Antar att det kommer på termin 2 ;) 

Inget.  

Jag vet inte.  

Jag saknar att få veta mer om var mina kollegor producerade.  
 



7. Övriga synpunkter: 

 

 

Övriga synpunkter: 

Tusen tack för denna första termin, det har varit över all förväntan. 

Lärarna har varit väldigt engagerade, bra och lyhörda.  

Bättre seminarier upplägg eller inga alls. Var mest tyst på alla, ingen sa något. Tiden kan läggas på bättre 
saker 

nej  

Det var jätte bra med pm och grovmanus handledningen, att få diskutera sin text och sina tankar.  
 

 
 


