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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 6

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 7

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Det finns inget tidigare tillfälle i det här systemet, men inför årets kurs gjordes vissa omstruktureringar bland annat
utifrån tidigare studenters kommentarer. Det innebär i korthet att ett av de två moment som tidigare användes till
att studera klassiska frågor i vetenskapsteori (Popper, Kuhn och positivism mer generellt) nu utgått. Istället har
post-koloniala och feministiska perspektiv på vetenskap fått ett eget moment snarare än, att som tidigare, vara
inbakade i de andra delarna.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2017-04-05

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen
för utbildningsadministration vid Studentcentrum.

Vetenskapsteori, 7.5 hp (SVA508)
Kursansvarig: Andreas Öjehag





Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats. Har ytterligare underlag inhämtats på ett
annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika program bör eventuella effekter av detta
kommenteras.

Under de år som kursen givits har studenter genomgående varit mycket nöjda med kursen. Vid det avslutande tillfället ges
alltid möjlighet till muntlig kursvärdering och kommentarer och mitt intryck från dessa i årets kull stämmer väl överens med
de svar som lämnats här. I kursen används genomgående seminarier som huvudsaklig undervisningsform och det
avslutande examinationsmomentet är också en form av seminarium med muntliga presentationer. En större variation i
undervisande och examinerande moment skulle vara önskvärt, men samtidigt begränsas det just nu i praktiken av de
resurser som finns knutna till kursen. Det är dock viktigt att understryka igen att det nuvarande upplägget genomgående
uppfattats som bra eller mycket bra av studenter som går kursen.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Viss litteratur kommer att bytas ut, men inget som påverkar kursens övergripande struktur.

1. Antal ffg-registrerade på kurs:
Förstagångsregistrering = den studerande registrerar sig för första gången på en kurs.


