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Kursrapport

Kurs(er)

Förskolans historia och plats i samhället,  UB213Y-61345 5.0 hp

Termin:
VT 2021

Namn på kursplats i Athena:
 ( )Förskolans historia och plats i samhället-VT21 5448

Institution
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Publicerad:
2021-07-01

Antal respondenter (studenter som fått enkäten)
206

Antal svar
98

Sammanställning av kvantitativa svar från kursvärderingen:
Sammanstallning_kursvardering_UB213Y_VT21.pdf

Beskrivning av eventuella förändringar och eventuella fattade beslut sedan förra 
kurstillfället

Våren 2021 har haft fler kursgrupper än hösten, det har gjort att vi inte kunnat ha gemensamma 
seminarieintroduktioner live. Istället har studenterna fått ta del av inspelade 
seminarieintroduktioner. Utöver det har tentan reviderats och har nu fler men kortare frågor än 
tidigare terminer.

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

Många studenter är mycket nöjda med kursen. De tycker att den är intressant, givande och 
allmänbildande. Flera studenter lyfter också att det är en kurs som varit givande för en 
fördjupad förståelse för professionen.

https://arkiv.kursvardering.su.se/document/survey-report/pdf/9424ff0e-0269-4151-9135-db84ccc86eb6?#toolbar=1
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Kursens svagheter enligt studenterna
(Sammanfattning baserat på kvantitativa resultat, fritextsvar samt eventuell övrig utvärdering 
under kursens gång)

Flera studenter lyfter att det är mycket det förväntas läsa och att kurslitteraturen inte är helt lätt 
att förstå. Många tyckte också att tentan var svår.
Det finns också studenter som uttrycker missnöje med att deras kursare varit dåligt förberedda 
till seminarierna. Det försvårar diskussionen.

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

Det är ett stort problem att studenter inte är tillräckligt förberedda till seminarier och/eller tenta. 
Vår uppfattning är att det beror antingen på att studenterna inte lagt ner den tid som motsvarar 
heltidsstudier (vilket är synligt i kursvärderingen) eller att de är ovana läsare. Lärarlagets 
uppfattning är att många studenter behöver mer stöd för att stärkas i fråga om studieteknik. 

Utöver det har arbetslaget kämpat på med distansundervisningen med allt vad det innebär. 
Utifrån förutsättningarna är vi nöjda med kursen och tacksamma över den fina feedback många 
studenter ger.

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

Sammanfattningsvis har kursen fungerat väl med de anpassningar som gjorts till 
distansformatet. 

*Informationen om att studenterna måste komma förberedda till seminarierna skall göras ännu 
tydligare. Eventuellt behövs någon förändring i kursupplägget för att tydliggöra detta. 
Arbetslaget diskuterar detta under våren.
* Tydligare information om tentans upplägg. Nu har examinationen givits två gånger i detta 
format, det blir lättare att informera studenterna om upplägg och eventuella fallgropar. 

* Information om vikten av god studieteknik samt hänvisning till Studie- och Språkverkstaden.

Övriga kommentarer
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