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Bakgrundsfakta 
Kursens namn: Fördjupning i vetenskapsteori och forskningsetiska konsekvenser inom förskoledidaktik, 
kod; UB300M, ges termin: HT19 
Kursansvarig: Adrian Thomasson 
Antal studenter som den elektroniska kursvärderingen sänts till: 9 
Antal studenter som besvarat den elektroniska kursvärderingen: 6 
 
Sammanfattning av studenternas elektroniska kursvärderingar  
Av nio registrerade studenter svarade sex på enkäten. Det var även sex studenter som fullföljde kursen. 
Ur ett sådant perspektiv skulle svarsfrekvensen kunna nå upp till 100 procent. Det vore emellertid att 
förhäva sig, om man skulle upprätthålla ett sådant förhållningssätt, särskilt mot bakgrund av att detta är en 
kurs i vetenskapsteori, därtill en dito ”fördjupningskurs”. Nåväl en svarsfrekvens som uppnår 66, 7  
procent är likafullt ett tillfredsställande underlag, ur vilket relevanta reflektioner är värda att ta i beaktning 
och dra lärdomar av. 
 
I allmänna termer uttrycker studenterna uppskattning över kursens innehåll och form. Återkommande 
reflektioner från kursdeltagarna var att framhålla kursens relevans för utbildningen som sådan. En 
övervägande majoritet framhåller att kursen ”har bidragit till att utveckla [sitt/studentens] lärande i 
relation till dess förväntade studieresultat”. Jag skulle vilja uppmärksamma denna reflektionspunkt något. 
En rimlig tolkning är att studenterna uttrycker en omisskännlig uppskattning för de texter som har 
ventilerats, penetrerats och problematiserats under kursens gång. Det är svårt att inte uttrycka 
tillfredsställelse över en sådan respons. Därtill uttrycker studenterna en översvallande uppskattning över 
hur examinationsuppgiften var formulerad. Mot den bakgrunden vågar jag framhålla att kursen som 
helhet får ett med acklamation godkänt betyg av studenterna.  
 
Dock, och det är ett viktigt dock, det forskningsetiska inslaget var inte framträdande överhuvudtaget, 
vilket också påpekades i utvärderingen. Detta var emellertid en explicit artikulerad preferens från 
kursansvarig och kollega. Redan i kursens nuvarande utformning föreligger redan en alltför hög grad av 
stoffträngsel, vilket var en av två avgörande bevekelsegrunder till varför den aspekten ej kom att ventileras 
under kursens gång. Ett annat motiv var att studenterna i en föregående kurs redan hade ventilerat 
forskningsetiska diskurser, varför de två undervisande lärarna fann att den aspekten kunde lämnas därhän. 
Emellertid, det forskningsetiska inslaget kommer vid kursens upplaga å HT 2020 att ges ett explicit 
utrymme. Att det förekommer utsagor om att examinationsuppgiften och betygskriterier inte fanns 
tillgängliga i augusti 2019 är en något perifer kommentar. Detta hävdar jag mot bakgrunden av att för 
första gången skriva fram en examinationsuppgift med tillhörande konstruktiva betygskriterier, är 
ingenting man snyter ur skjortärmen under en kafferast. Detta sistnämnda var ett exempel på det 
samarbete/resultat som förelåg mellan de två undervisande lärarna.  
 
Ännu ett sakförhållande värt att framhålla är kursens uppdelning med avseende på kursens strukturella 
eller tematiska uppdelning. Där fanns å ena sidan en klassisk vetenskapsteoretisk kanon, med ett ursprung 
hos Hume (kritiken av kausala förgivettaganden) en diskurs vidareförvaltad av Rosenberg. Till denna 
kanon räknas även Kuhn, och Fleck. Å den andra sidan förelåg ett tema à la kritisk realism. Det 
sistnämnda temat var Corrado Matta ansvarig för. Det förstnämnda ansvarade undertecknad för. En 
student hade gärna sett ett än större inslag av kritisk realism, en annan – artikulerades under ett 
seminarium – framhöll med emfas en preferens om det motsatta. Det är i detta avseende svårt att erhålla 
en hundraprocentig consensus. 



Som en sammanfattande slutsats kan vi konstatera att kursen exekverades och mottogs väl. Såväl 
studenter som undervisande lärare bekräftade att kursen äger sin plats på programmet. 
Förbättringsdetaljer kommer att vidareförvaltas till HT20. 
 
 

 
 

Till dem som svarat på Survey & Report: 
Hej, 
Här kommer kursrapporten från kursen Fördjupning i vetenskapsteori och forskningsetiska konsekvenser inom 
förskoledidaktik. 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 Adrian Thomasson 

 
Kursvärdering UB300M: Fördjupning i vetenskapsteori och 

forskningsetiska konsekvenser inom förskoledidaktik, HT19 
 
 

Antal respondenter: 9 
Antal svar: 6 

Svarsfrekvens: 66,67 % 

 
 
 

 
 

1. Jag anser att kursen har svarat mot dessa förväntade 

studieresultat i 

 

Jag anser att kursen har svarat 
mot dessa förväntade 
studieresultat i 

Antal 
svar 

mycket stor utsträckning 1 (16,7%) 

stor utsträckning 5 (83,3%) 

liten utsträckning 0 (0,0%) 

mycket liten utsträckning 0 (0,0%) 

Summa 6 
(100,0%) 

 

 



2. Jag anser att kursen har bidragit till att utveckla mitt 

lärande i relation till dessa förväntade studieresultat i  

 

Jag anser att kursen har bid-
ragit till att utveckla mitt läran-
de i relation till dessa förvän-
tade studieresultat i  

Antal 
svar 

mycket stor utsträckning 2 
(33,3%) 

stor utsträckning 3 
(50,0%) 

liten utsträckning 1 
(16,7%) 

mycket liten utsträckning 0 (0,0%) 

Summa 6 
(100,0%) 

 

 

3. Jag anser att examinationen/erna i kursen varit relevanta 

i 

 

Jag anser att 
examinationen/erna i kursen 
varit relevanta i 

Antal 
svar 

mycket stor utsträckning 2 
(33,3%) 

stor utsträckning 4 
(66,7%) 

liten utsträckning 0 (0,0%) 

mycket liten utsträckning 0 (0,0%) 

Summa 6 
(100,0%) 

 

 

4. Jag anser att kurskraven har varit 

 

Jag anser att kurskraven har 
varit 

Antal svar 

Mycket höga 2 (33,3%) 

Höga 4 (66,7%) 

Låga 0 (0,0%) 

Mycket låga 0 (0,0%) 

Summa 6 
(100,0%) 

 

 

  



5. Jag bedömer att jag i genomsnitt per vecka lagt ner 

följande antal timmar på studierna i denna kurs 

 

Jag bedömer att jag i genoms-
nitt per vecka lagt ner följande 
antal timmar på studierna i den-
na kurs 

Antal 
svar 

<20 timmar 0 (0,0%) 

20-30 timmar 0 (0,0%) 

31-40 timmar 5 
(83,3%) 

41-50 timmar 1 
(16,7%) 

>50 timmar 0 (0,0%) 

Summa 6 
(100,0%) 

 

 

 


