
Kursrapport  
 
 
Kursens namn:  Vetenskapliga perspektiv 
Antal högskolepoäng Hel kurs Varav VFU 

15 hp  
Ladok-kod: 12F371, 124671 
Antal registrerade studenter: 64 
Program/fristående:   
Programkull:  
(ex antagna ht-2007) 

HT14 

Kursansvarig:  Marita Cronqvist, Lillemor Adrianson 
Kurstid:  
(vecka-vecka, år) 

35-44, 2017 

Kursresurs:  Rapporteras i TFU 
Examinationsresultat Rapporteras i Ladok 
Kursvärdering: Kursvärderingsform Svarsfrekvens 

Enkät, pingpong 
Muntlig utvärdering 

15 av 64, 23% 
Ca 30 

Sammanfattning av 
kursvärdering från  
- studenter  
- lärarlag  
Av sammanfattningen ska 
studentens upplevelse till 
möjlighet till måluppfyllelse 
framgå. 

Det är låg svarsfrekvens och därmed är det svårt att dra några 
slutsatser. Det som framkommer är att examinationerna 
upplevts som problematiska av en del studenter. En muntlig 
examination gjordes på olika sätt och blev negativ för vissa 
studenter. De skriftliga examinationerna kommenteras av 
några som onödigt svårt formulerade. När det gäller 
litteraturen nämns de engelska artiklarna som svåra. 
Angående informationen så anges problematik kring ett 
felaktigt VFU-dokument på hemsidan. Det ges även 
kommentarer kring behov av mer och tidigare information 
samt mer stöd i kursen.   
I den muntliga utvärderingen var det också examinationerna 
och informationen som diskuterades men saker kunde 
förklaras mer och alternativa förslag framkom som vi 
kursansvariga kan se över inför kommande kurser.  

Beskrivning och 
sammanfattning av exempelvis 
mittutvärdering eller annan 
utvärdering som skett inom 
kursen.  

Vi kommer att ha en kursvärdering i kurslaget men inte förrän 
samma dag som återrapporteringen ska vara inlämnad. 
Därmed får vi avvakta vad som framkommer då.  

Kursansvarig/lärarlags 
slutsatser och kommentarer 
inför kommande kurs  

Det finns en hel del saker som vi behöver ses över inför nästa 
kurs även om utvärderingen i sig är högst osäker utifrån den 
låga svarsfrekvensen. Det är en ny kurs till innehållet och nu 
när vi prövat en omgång finns det sådant som vi på ett enkelt 
sätt kan förbättra eftersom vi har en erfarenhet, som till 
exempel informationen. Det finns också sådant som inte är så 
enkelt att lösa inom kursens ram, som till exempel att kursen 
upplevs som ”svår”. Här behövs en samverkan med tidigare 
kurser inom utbildningen som får genomföras på längre sikt.  



Eventuella förslag till 
förändringar avseende  
- mål,  
- innehåll,  
- arbetsformer,  
- litteratur,  
- examination  
- organisation av kursen 
- kurslagssammansättning  

Förslag till förändringar: 
Målen behöver ses över för att säkerställa att de inte är för 
högt ställda i relation till övriga kurser i utbildningen. 
Innehåll och arbetsformer behöver diskuteras igenom för att se 
hur kvalitet och deltagande kan öka. Seminarierna hade lågt 
deltagarantal vilket kan ha haft inverkan på intrycket av 
kursen som svår. Litteraturen är svår men även här måste 
nivån justeras i förhållande till hur kraven är ställda i kurser 
före och efter. Kursen är på avancerad nivå och ska förbereda 
inför Kunskapsöversikt och Examensarbete. Nivån får dock 
inte upplevas som alltför avvikande från tidigare kurser. 
Kanske kan innehåll och litteratur behållas om fler stödjande 
åtgärder erbjuds inom kursen. Examinationerna fick en del 
kritik som kan hänga samman med innehållet i övrigt och att 
inte tillräckligt stöd erbjöds genom seminarier och dylikt. Här 
behövs nya strategier i upplägget. Det är problematiskt att få 
kursen till en helhet i och med den långa VFU-period den 
innehåller. Inför nästa omgång kommer kursen att få en VFU-
vecka mindre men det kan behövas ytterligare förändringar för 
att skapa en helhet.  

Övrigt   
 


