
 
 
Kursrapport vid BUV 
Centrum för barnkulturforskning 
 
Bakgrundsfakta 
Kursens namn: Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område kod; BKK001, ges termin: HT20 
Kursansvarig: Margareta Aspán 
Antal studenter som den elektroniska kursvärderingen sänts till: 42 
Antal studenter som besvarat den elektroniska kursvärderingen: 16 
 
Sammanfattning av studenternas elektroniska kursvärderingar  
 
Dominerande teman som lyfts är att det är ett stort litteraturomfång, och att uppgiften kan preciseras.  
Det är återkommande mellan olika terminer. Poängen med examinationen kommer fortsättningsvis att 
vara att studenterna väljer ett eget problemområde som utgångspunkt för att diskutera barnets rättigheter 
med olika begrepp och utifrån olika teoretiska utgångspunkter. Nästa kursomgång kommer den egen 
valda referens-litteraturen att minska i omfång till att istället utgöra tre-fyra vetenskapliga artiklar som 
studenterna självständigt får söka fram.  Det gynnar den egna fördjupningen, och möjligen lindras även 
stressen att hinna med omfånget så som det ser ut idag. 
 
Analys av ovanstående sammanfattningar 
Helhetsintrycket är att trots att kursen getts via zoom (första tillfället gavs som hybridundervisning, 
därefter endast zoom) har genomförandet fungerat relativt väl. Den ordinarie schemaläggningen med 
grupparbete plus tre timmars undervisning blir naturligtvis problematisk då zoom på ett annat sätt är 
tröttande och koncentrationskrävande. Ifall kursen fortsättningsvis kommer att ges via digitala former så 
kommer passen att kortas ner/delas upp, och gruppträffarna behöver då inte ligga i direkt anslutning till 
seminarier/föreläsningar. 
 
 
Förslag på åtgärder 
Åtgärder som planeras skrivs fram nedan i anslutning till respektive frågeområde. 
 
Till dem som svarat på Survey & Report: 
Hej, 
Här kommer kursrapporten från kursen BKK001. 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 Margareta Aspán 

 
 
 
 
 
 
  



 
 
Kursvärdering Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område BKK001 
HT20 
 
Antal respondenter: 42, Antal svar: 16, Svarsfrekvens: 38,10 % 
 
Enskilda svar är i viss mån uppdelade efter innehållsteman som här presenteras, antal svar anges i 
parentes. 
 
1 Hur tycker du att kursens upplägg fungerat? (arbetsformer, föreläsningar, seminarium) 

För höga krav vad gäller antal undervisningstillfällen och litteraturomfång (1) 
Onödigt slutseminarium (1) 
Sämre med webbundervisningen, för mycket fixande med zoom, ibland svårt att höras eller uppfatta (3) 
Höstens digitala upplägg kunde förbättrats med mer inkluderande läraktiviteter (1) 
Diffus tenta, undervisningen behövde kopplas tydligare till litteraturen, för lite tid att jobba med tentan (2) 
 
Bra som helhet, bra med webbundervisningen/över förväntan med det digitala (9) 
Bra föreläsare/intressant/intressant innehåll, föreläsarna de bästa på sitt område (5) 
Bra frågor inför träffarna, givande studentdiskussioner (2) 
Bra kombination arbetslag/lärarledd undervisning (1) 
Undervisningen ligger för sent på eftermiddagarna (1) 
 
Sammantaget kan sägas att den digitala undervisningen gått bra men förstås kan göras bättre, både vad gäller studentaktiviteter samt 
tekniskt, främst avseende ljud. Innehållet är uppskattat, dock upplever några studenter stoffträngsel och för lite tid att skriva den 
enskilda examinationen. Det går då att förstå att slutredovisningen ses som tidstjuv istället för ett fördjupningstillfälle. Då det sista 
seminariet tidigare terminer har givit möjligheter att dela med sig av sina analyser och fynd är det ändå viktigt att bibehålla. 
Övergripande mål för masterexamen förhåller sig till krav på både skriftliga och muntliga redogörelser och diskussioner, varför det är 
viktigt att ha detta som ett kurskrav i olika kurser. 

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

Bra, relevanta val, intressant men för mycket på kort tid, svårt att hinna med (5) 
”Men det framgick att vi inte skulle läsa allt på djupet utan att vi skulle få en bred inblick i det tvärvetenskapliga och 
sedan djupdyka in i delar av litteraturen.” (1) 
”Mycket att läsa men bra för att lära oss studenter att skumläsa” (1) 
….”varit ganska mycket litteratur och därmed varit lite svårt att hinna djupdyka in i allt” (1) 
Bra urval, relevanta, intressanta texter (12) 
”Den har varit intressant, bra variation mellan det som går lätt att läsa och det man behöver tänka mer om vad de 
vill få fram.” (1) 
Stort fokus på kultur (2) 
Hade önskat mer/annat av det pedagogiska, mer jämnt mellan delarna (2) 
”bra att så stor del av litteraturen varit tillgänglig som e-material via Athena eller SUB.(1) 
” ibland lite svår engelska. Hade hellre haft svenska texter i de fall det gått lika bra. Hade tex hellre läst Linnea 
Brunos bok/avhandling på svenska än en artikel med ganska svår engelska! (1) 
 
Kommentar: sammanfattningsvis tycks urvalet obligatoriska texter fungerat väl. TiIl nästa gång behöver annan text ges kring 
det pedagogiska temat, då Leif Mathiassons bok (kring Korczak) var slut på förlaget. Studenterna är införstådda med att 
litteraturen först behöver läsas översiktligt för att själva kunna göra egna fördjupningsval, vilket är en viktig poäng på avancerad 
nivå. 

 
3. Hur tycker du kursen mött kursmålen? 

Bra/ja (11) 
Mycket bra (3) 
”Bra.  Känner att jag har en bra grund att stå på för att utforska ämnet djupare.” (1) 
”Bra! Brett och intressant perspektiv på barnkonventionen!” (1) 
 
Kommentar: inget av svaren ger uttryck för uppfattningen att kursen skulle missa fokus gentemot kursmålen. 



4. Vad anser du om kursens examinationsformer? 

Mastigt per vecka (1)  
Bra /jättebra, intensiv men bra (4) 
Bra, mer kreativ med egen ingång, bra att utgå från och fördjupa sig kring eget intresse (3) 
Uppgiften – svårt att hitta (1) lagd på en ppt (1) 
Diffus, önskat mer tydlighet (2) 
”..hade behövt en extra vecka att sitta med uppsatsen.  Föll lite oturligt nog under höstlovet.” (1) 
 
Slutseminariet med diskussion bra tillfälle att fördjupa sig kring begrepp (1) 
Bra/väldigt bra med processkrivandet (2) 
”Det var svårt att komma igång med frågeställningar då det var ganska fritt och lite otydligt kring hur tvärvetenskap-
ligt det bör vara samt användandet av obligatorisk litteratur. Samtidigt som det var intressant att kunna fördjupa sig 
själv i något man intresserar sig av.” (1) 
”Lite otydligt formulerade, men klarnade något när vi fick titta på exempel från tidigare kurs. Bra att ha både muntlig 
och skriftlig examination, slutseminariet var väldigt intressant och så bra att få ta del av andra studenters och grup-
pers ingångar till ämnet. Och roligt om än lite svårt att skriva examinationsuppgiften (mest pga min egen tidsbrist då 
jag inte är heltidsstudent).” (1) 
”Väldigt kul att kunna fördjupa sig och forma texten utifrån eget intresse. Jag uppskattade dock inte alls diskus-
sionerna kring första manusinlämmningen. De gav absolut ingenting och tog bara en massa onödig tid.” (1) 
”Ovan med flera inlämningar på en kurs. Tyckte detta bidrog till extra stress eftersom man ändå inte fick någon 
feedback på de mindre inlämnings uppgifterna. Men gillar att man på förtid vet vad examinationen ska handla om.” 
(1) 
 
Kommentar: Processkrivande passar vissa men inte andra – nästa kursperiod ska det klargöras ytterligare att det är ett erbjudande att 
lämna in under kursens gång, och inte ett krav. Att det kan vara svårt att hitta en egen ingång är känt sedan tidigare, därav lades ett 
par exempel på tidigare tentor fram för påsikt. Vi är fortfarande av uppfattningen att det självständiga valet av område att 
problematisera barnets rättigheter kring, är helt avgörande i kursen. Det är ingen poäng att göra om uppgiften till att redovisa olika 
texter utan att på något sätt applicera ingångarna och att därmed jämföra olika teoretiska perspektiv och begreppsapparater. 
 

5. Detta kommer jag att bära med mig: 
 
Kunskaperna, perspektiven, ny förståelse (3),  
kritiska ögon (1), 
”Barnkonventionens komplexitet, och jag kommer även ifrågasätta saker jag tycker är fel på ett annat sätt med en 
annan förståelse konventionen.”(1) 
barns agens (1) 
fördjupad analys (1) 
Korczak (1)  
En hel del (1) 
Att svenskt rättsystem ”är skit” (1) 
 
”Känner att det är mycket den här kursen har gett mig som jag kommer att bära med mig, t. ex. kunskap från olika 
discipliner gällande barnets rättigheter” (1) 
 
”Trots att man har haft mycket med sig sen tidigare och känner även till mycket av det vi läst såsom childism. Så kom 
man i denna kurs in mer på djupet och analysering av barnkonventionen på detta sätt har jag inte gjort tidigare. 
Kommer bära med mig en ökad medvetenhet kring barns rättigheter och kring hur de ska få sin röst hörd.” (1) 
 
”Att så mycket det går få till ett perspektivskifte i synen på barn, se nedifrån och upp, utifrån barnen i högre uts-
träckning, som kompetenta och lika vuxna, både vg min egen syn men även att försöka påverka andra i sina profes-
sioner. Det har blivit tydligare vad barnkonventionen verkligen innebär, men att det också finns stora problem i att 
den inte efterföljs tillfredsställande.” (1) 
 
”Det har varit en rolig och givande kurs och fantastiskt engagemang av [..] kursansvarig. Jag har lärt mig väldigt myc-
ket av kursen och jag uppskattar hur jag som student känner mig upplyft, kunnig och glad under processen med 
examinationsuppgiftsskrivandet, det är inte så vanligt att känna så. Tack för det!! (1) 
 
”Fantastiskt roligt att få fördjupa sig och bredda sig genom litteraturläsning, föreläsningar och diskussioner kring 
teorier och begrepp i de olika disciplinerna kopplat till barns rättigheter. Jag har fått mer kött på benen när det gäller 
att argumentera kring barnrättsfrågor, att kunna grunda praktik i faktiska begrepp och teori. Jag har helt klart fått 



med mig en ny läsning av barnkonventionen och dess artiklar, både hur de faktiskt hänger ihop med varandra samt 
hur viktigt det är med en kritisk läsning och hur en problematisering av artiklarna grundar för en större praktisk förs-
tåelse av artiklarna i t ex ens yrkesverksamhet.” (1) 
 
Kommentar: Förhoppningen är att den självständighet som studenterna ges i kursen ska sporra vidare till nya frågor som kan tas med i 
kommande kurser eller i yrkesutövande. Ovanstående svar tyder på att det varit möjligt att uppnå. 
 
6. Detta saknar jag: 
Studentaktiviteter i undervisningen (1) 
Tydlig information om uppgifter/exa (2) 
Tid för fördjupning, tid för egen inläsning inför examinationen (2) 
inget (3) 
Fysiska seminarier (1) 
Mer konkreta exempel hur man applicerar olika synsätt. (1) 
”Kanske vissa praktiska redskap. Vad kan man göra när man ser att tex socialtjänsten inte följer barnkonventionen. 
Var kan man vända sig i det enskilda fallet osv.” (1) 
”Föreläsningar; diskussion av litteratur, ge en förklaring och motivering varför litteraturen är vald. ” (1) 
 
Kommentar: några svar efterlyser konkreta exempel, applicering av teorier och begrepp. Det är vad själva examinationen avser 
frammana, alltså studenternas eget problemområde. Under kursens gång är förstås avsikten att möta olika sätt att förstå, arbeta med 
och undersöka frågor om barndom och barns plats och rättigheter. Det avslutande passet med Barnombudsmannen kan ses om just 
sådan konkretisering vad gäller statens intention att stärka barnets rättigheter. Mot bakgrund av de föregående passen i kursen kan den 
både problematiseras och kritiskt granskas. Till de lärarledda passen kommer inför nästa kursomgång att framföras vikten av att lyfta 
fram exempel som just visar på hur teorier /begrepp driver forskningsprocessen och spelar in för forskningens resultaten. 
 
7. Övriga synpunkter: 

”Intressant med den tvärvetenskapliga ansatsen i kursen. Bra och intressanta föreläsare.” (1) 
Som ovan, kultur har mycket plats, blanda (1), Athena svårt att hitta i (1) 
Väl samordnat med zoom trots förutsättningarna (1) 
Mycket bra (1) 
”Jätterolig, intressant och engagerande kurs kring barns rättigheter, jätteglad över att jag fick möjligheten att läsa 
den. Inspirerade verkligen till att arbeta vidare med frågan på så många sätt, och till att fortsätta studera” (1) 
 

Kommentar: Roligt att höra att det trots villkoren ändå fungerat! Att gå igenom Athena mer är förstås fullt möjligt nästa omgång.  
Om kulturdelen – den kommer att diskuteras inför nästa kurstillfälle, förklaringen ligger i att kursen ges vid CBK och därmed har den 
på ett sätt självklara botten. 

 
8. Hur tycker du att det webbaserade upplägget med föreläsning och seminarium över Zoom har fungerat? 
 

Har fungerat, bra, fint, över förväntat, mycket bra (10) 
Jobbigt med ändå bra att det gått (2) 
Bättre att genomgående köra zoom än varva med campus (1) 
Sparar tid med zoom (1) 
”Smidigt att kunna vara hemma, särskilt eftersom klasserna pågått till kl 16.45 ca på kvällen. ” (1) 
har ”kunnat delta och genomföra hela kursen (jag läste kursen fristående och parallellt med att jag arbetade). Efter-
som att jag nu då inte behövt förhålla mig till restid och att ta mig mellan olika platser. (1) 
Dåligt (1)  
”Seminarier i stor grupp känns otroligt jobbigt.  Dessutom låg seminarierna väldigt sent på dagen.  Fyra timmar på 
Zoom är för länge.  Svårt att hålla koncentrationen” (1) 
Störande att andra studenter har haft problem med zoom (2)  
Svårt att komma till tals, andra tar ordet: hade önskat fler smågruppsdiskussioner (1)  
”bättre om läraren ger ordet istället för att vissa aldrig får komma till tals” (1),  
”känner jag att jag har svårt att komma in i diskussionerna. Vill inte avbryta andra men hittar inte riktigt timiningen 
att komma in så blir lite mer tystlåten (1),  
”Tyvärr blir det lite mycket föreläsning och lite för lite seminarie på vissa tillfällen. (1) 
”Föreläsningarna har varit alldeles för långa, man bör ta hänsyn till att det är svårare att fokusera via zoom och haft 
kortare föreläsningar eller färdiginspelad föreläsningar som man kan kolla på i egen takt och välja att pausa när man 
känner för det. Bortom det har det fungerat ganska bra, det har inte strulat särskilt mycket och man har kunnat ställa 



frågor och diskuterat ganska bra ändå”. 
 
Tack för att ni delar med er av erfarenheterna och svårigheterna att komma in i diskussioner. Det är svårt från båda håll, när läraren 
inte ser alla, alla har inte bild på och det inte alltid är lätt att se när någon räcker upp handen under det att ppt visas. Det här är ett 
stort utvecklingsområde – tror att ’padlet och andra verktyg kan komma att stötta upp undervisningen och studentaktiva inslag varefter 
vi vänjer oss vid deltagande via zoom. Studentarbetslagen skulle kunna ses förmiddagen istället för 13-14 och undervisningen kan 
tidigareläggas en timme. Detta blir något att ta med ifall det även nästa höst kommer att vara undervisning via zoom. Om det blir 
campus så är det inte så dumt att ses en hel eftermiddag per undervisningstillfälle. 
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