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Kursrapport
Kurs(er)
Barnkultur II, BK00II-61352-MOM4 30.0 hp
Termin:
VT 2021
Namn på kursplats i Athena:
Barnkultur II - Uppsats BK00II-VT21 (6955)
Institution
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Publicerad:
2021-09-02
Antal respondenter (studenter som fått enkäten)
11
Antal svar
8
Sammanställning av kvantitativa svar från kursvärderingen:
Sammanstallning_kursvardering_BK00II-MOM4_VT21.pdf
Beskrivning av eventuella förändringar och eventuella fattade beslut sedan förra
kurstillfället
Inga förändringar gjordes efter föregående kursomgång.
Kursens styrkor enligt studenterna
(Sammanfattning baserat på kvantitativa resultat, fritextsvar samt eventuell övrig utvärdering
under kursens gång)
Studenterna uppskattar att få fördjupa sig i ett ämne de själva valt, samt upplever handledning
som givande i arbetet.
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Kursens svagheter enligt studenterna
(Sammanfattning baserat på kvantitativa resultat, fritextsvar samt eventuell övrig utvärdering
under kursens gång)
Över lag är studenterna nöjda med kursen, examinationsformen och undervisningen. Enstaka
kommentarer önskar: en ännu tydligare genomgång av uppsatsens form, att undervisning om
opponering sker lite senare under kursen, undervisning av teori/metod. En kommentar lyfts om
osäkerhet kring hur betygskriterier tillämpas i bedömning av examinationsuppgifter.
Kursansvarig/motsvarande och eventuellt övriga undervisande lärares analys av
kursens genomförande och resultat
Lärarlaget uppfattar kursens sammantagna resultat som mycket goda. 100% av uppsatserna
färdigställdes med godkänt resultat. Ventileringsseminarierna genomfördes med mycket
gedigna och nogranna granskningar av uppsatserna och studentgruppen har arbetat mycket
motiverat under hela kursen.
Slutsatser samt eventuella förslag till förändringar för att utveckla kursen inför
kommande kurstillfällen
Inför nästa kursomgång ska kommentarerna om tydligare genomgång av uppsatsens form och
opponering tas i beaktnade när dessa tillfällen planeras. Teori och metod kommer dock inte att
kunna behandlas djupare under denna kurs, då det ligger utanför uppsatsformatet på II-nivån
och bearbetas under III-nivån. Tydligare kommentarer kring betygskriteriernas tillämpning
kommer att diskuteras och tillämpas inom lärarlaget både inför och vid bedöming av kommande
uppsatser.
Övriga kommentarer
Kursen verkar fungera som helhet och möjligheten att helt fritt fördjupa sig inom en del av
ämnesområdet verkar vara mycket berikande för studenterna. Det ska vi värna och fortsätta att
jobba med!

