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Kursrapport

Kurs(er)

Barnets bästa i barnkulturen,  BKK002-61419 7.5 hp

Termin:
VT 2021

Namn på kursplats i Athena:
 ( )Barnets bästa i barnkulturen BKK002-VT21 6213

Institution
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Publicerad:
2021-09-02

Antal respondenter (studenter som fått enkäten)
8

Antal svar
4

Sammanställning av kvantitativa svar från kursvärderingen:
Sammanstallning_kursvardering_BKK002_VT21.pdf

Beskrivning av eventuella förändringar och eventuella fattade beslut sedan förra 
kurstillfället

Våren 2020 ledde pandemin till en del svårigheter. Tre av sju examinerade kursen inom given tidsram, endast två 
av de medverkande svarade på utvärderingsenkäten. Där framkom positiv hållning till såväl innehåll som 
genomförande: ”Seminarierna är mycket bra - samtalsorienterade och genomförda på ett sådant sätt att begrepp, 
litteratur och teorer som tas upp i föreläsningar knyts an till seminarier där alla kan delta och använda sig av och 
artikulera och diskutera teorier med lärare och andra studenter. Det skapar möjligheter till en fördjupad förståelse 
för de teorier och begrepp som kan knytas an till barnets bästa i barnkulturen. Mycket bra litteratur! Utmanande 
och berikande - jag behöver utmaningar på avancerad nivå. Det stimulerar mig.. Bra att handledning i samband 
med individuell skrivuppgift sker.” ” Jag tycker att kursen håller hög kvalitet som ger mycket fördjupade 
kunskaper om barnets bästa i barnkulturen. Har inga förslag på förändringar. Om vi hade kunnat ses på 
universitetet hade det förstås varit berikande att kunna diskutera ännu mer där.”
Inga särskilda ändringar av kursen har därför genomförts, dock har betonats att valet av avhandling kan vidgas 
utöver den lista som erhålls vid kursstart.

https://arkiv.kursvardering.su.se/document/survey-report/pdf/53fa3c01-7024-4e35-826c-2fd24fe86705?#toolbar=1
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Kursens styrkor enligt studenterna
(Sammanfattning baserat på kvantitativa resultat, fritextsvar samt eventuell övrig utvärdering 
under kursens gång)

Våren 2021 pågår ännu undervisning via zoom vilket självklart påverkar samtal och diskussioner. Då gruppen har 
varit ganska liten och tydligt inställd på att tillvarata varje undervisningstillfälle har studenterna ändå upplevt 
mötena som relevanta. De svarande är överlag nöjda med kursen, ämnesinnehållet ses relevant, och undervisningen 
har gett möjligheter att uppnå målen. Därtill ses examinationen adekvat av samtliga fyra svarande.
Positiva svar formulerar att ”att fördjupa sig i ett område och friheten i att få forma sin egen text känns kul. 
Otroligt utmanande men givande och roligt. Känns som att jag skapat något mer eget med min examination än när 
uppgiften är mer styrd.”
”uppskattade att slutexaminationen var så pass fri i val av ämne och form. Kursen var överlag väldigt intressant! 
Jag fick en djupare förståelse för hur vuxnas perspektiv på artiklarna i BK går före barnens. Det var bra med 
opponering innan texten var klar istället för efteråt. Speciellt nu när kursen är på distans, då är det guld att få en 
tumme upp eller ner så att man inte fastnar i sina egna tankar och för att få hjälp med vet vad man ska fokusera 
vidare på”.
”Det mesta var mycket bra. Läraren är tydlig och gör lärandet intressant. Innehållet är relevant för kursens mål. Bra 
att så pass få studenter deltog, blev väldigt givande samtal under seminarierna”

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

Att ses på zoom påverkar samtalen och en av de svarande föreslår kortare men istället fler tillfällen, dvs samma 
omfång men annorlunda fördelat. En föreslår även något ytterligare tillfälle.

Maxgränsen i examinationen och hur avhandlingen ska nyttjas föreslås bli tydligare.

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

Trots att undervisningen endast bedrivits enbart via zoom har träffarna fungerat mycket väl ur lärarperspektiv, tack 
vare studenternas engagemang och vilja att diskutera litteratur, sina egna frågor och att ge varandra konstruktiv 
kritik på skrivuppgiften.

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

Då kursen varje vårtermin har ett rätt litet antal studenter kommer formerna att förbli ett fåtal träffar, och om det 
görs på campus våren 2022 gynnas mötena av längre pass men inte så ofta. Litteraturen fungerar väl och kvarstår.

Övriga kommentarer
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