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Kurs | Course 

Kursnamn | Course name 

Kurskod | 
Course code 

Kurstillfälleskod | 
Instance code 

Omfattning | 
Credits 

Termin | 
Semester 

Svarsfrekvens kursvärdering | 
Response rate course evaluation 

Statistik | Statistics 

Antal registrerade studenter | Number of enrolled students 

Antal studenter som är godkända | Number of students who completed the 
course 

Eventuell kommentar | Comment (if necessary) 

Fördelning antal kvinnor/män bland lärare | Teachers women/men 

Eventuell kommentar | Comment (if necessary) 

Antal disputerade lärare | Teachers with a PhD degree 

Eventuell kommentar | Comment (if necessary) 

Förändringar i kursen från förra gången den gavs | Changes in the course since the last 
time it was given 
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Sammanfattning av studenternas synpunkter och förslag i kursvärdering (inklusive 
fritextsvar) och formativa utvärderingar 

Summary of the students’ views and suggestions in the summative course evaluation 
(including text answers) and formative evaluations 

Starka sidor | Strengths 

Förslag till förbättringar | Suggestions for improvements 
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Lärares reflektioner kring kursens genomförande och resultat, inklusive 
lärandeaktiviteters och examinationers koppling till lärandemålen | The teachers’ 
reflections on the implementation and result of the course, including the connection 
between teaching activities, examinations and learning outcomes 

Lärares förslag till åtgärder för hur kursens utformning och genomförande kan 
förbättras för att främja jämställdhet och motverka diskriminering | The teachers’ 
suggestions for measures for how the design and implementation of the course may be 
improved in order to promote gender equality and prevent discrimination  
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Lärares reflektioner kring kursens forsknings- och arbetslivsanknytning | The teachers’ 
reflections on the course’s research base and links with the world of work 

Lärares reflektion till hur kursen främjar förståelse för andra länder och internationella 
förhållanden | The teachers’ reflections on how the course promotes understanding of 
other countries and of international circumstances 

Förslag till åtgärder r r en  el et | Suggestions for measures r e rse 
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Övriga kommentarer | Additional comments 

Datum | Date Kursanalysen sammanställd av | The course analysis was written by 


	Kursnamn  Course name: VETENSKAPSTEORI OCH FORSKNINGSETIK
	Kurskod  Course code: DAVETFE
	Kurstillfälleskod  Instance code: 
	Omfattning  Credits: 7.5 hp
	Termin  Semester: VT22
	Svarsfrekvens kursvärdering  Response rate course evaluation: 100%
	Antal registrerade studenter  Number of enrolled students: 6
	Antal studenter som är godkända  Number of students who completed the course: 6
	Eventuell kommentar  Comment if necessary: 
	Fördelning undervisningstimmar kvinnormän  Distribution of teaching hours womenmen: 1/1
	Eventuell kommentar  Comment if necessary_2: 
	Fördelning undervisningstimmar disputerade lärare  Distribution of teaching hours by teachers with a PhD degree: 2/2
	Eventuell kommentar  Comment if necessary_3: 
	time it was given: - Jonna Nilsson Horre tog över kursansvaret från Sigmund Loland
- I övrigt ansvarade Jonna och Sigmund för samma moment som förra gången kursen gavs
- En hybridlösning för undervisningen antogs, där fysisk närvaro uppmuntrades men där deltagande (även i diskussioner) var möjligt på distans via digitala lösningar


	Starka sidor  Strengths: - Studenterna var överlag nöjda med kursen  (M= 3.8, SD= 0.8). 

- Studenterna var särskilt nöjda med information inför kursstart (M=4.2, SD=0.8), förväntningar i relation till lärandemålen (M=4.2, SD=0.8), hur lärandeaktiviteterna hjälpte till att nå lärandemålen (M=4.0, SD=0.6), ansvar för sitt egna lärande (M=4.5, SD=0.5), återkoppling från lärare (M=4.5, SD=0.5), möjligheter att ge synpunkter (M=4.5, SD=0.5), hur kursen förbereder för framtida arbetsliv (M=4.2, SD=1.0) och digital studiemiljö (M=4.2, SD=0.8). I fritextsvaren lyfts särskilt uppskattning för diskussionsmomenten och även lärarnas engagemang och kunnande. 

- Studenterna var något mindre nöjda med administration (M=3.8, SD=0.8), vilket också var reflekterat i fritextsvaren där flera studenter efterfrågade bättre balans i avsatt tid till de olika delarna på kursen, och även i muntlig återkoppling vid kursens slut. De var även mindre nöjda med hur litteraturen hjälpte dem nå lärandemålen (M=3.5, SD=1.0). 

- I fritextsvaren återfinns även en önskan om att ge kursen helt på engelska. 

- Ingen rapporteade att de la ner mer än 40 timmar i veckan på kursen.   

	Förslag till förbättringar  Suggestions for improvements: - Utöka tid för diskussioner för att säkerställa att efterkommande moment får tillräckligt med tid.
	between teaching activities examinations and learning outcomes: - Kursen fungerade mycket väl
- Lärarna på kursen är överens om att hybridlösningen inte är optimal i det här sammanhanget, där dynamiska diskussioner är helt avgörande för att uppfylla kusmålen. 
- Studenterna var engagerade och bidrog till lärorika vetenskapliga och etiska diskussioner, vilket är en förutsättning till att kursen ska fungera som tänkt
- Återkoppling på utkast innan slutlig inlämning av examinationsuppgift uppskattades av studenterna
- Lärandemålen, lärandeaktiviteterna och examinationerna är väl i linje med varandra 

	improved in order to promote gender equality and prevent discrimination: - Det föreslås att kursen ges fysiskt på plats i sin helhet, dvs inte som hybridkurs. Detta för att underlätta för dynamiska diskussioner som är centrala för kursen, och för att ge alla studenter samma chans att tillgodogöra sig kursens lärandeaktiviteter. Överväg att lägga till i kursplanen att kursen inte ges digitalt. 
	reflections on the courses research base and links with the world of work: - Inom ramen för examinationsuppgiften skriver studenterna en essä som är direkt kopplat till sitt eget doktorandprojekt. Studenterna diskuterar också genomgående utifrån sina egna projekt. På så sätt har kursen tydlig koppling till studenternas forskningsarbete.
- Återkoppling på utkast innan slutlig inlämning av examinationsuppgift liknar den klassiska review-processen, vilket ökar kursens arbetslivsanknytning (anknytning till forskaryrket). 

	other countries and of international circumstances: - Kurslitteraturen är på engelska


	Förslag till åtgärder  Suggestions for measures: Följande uppdateringar i den obligatoriska litteraturen i kursplanen föreslås.

- Lägg till obligatorisk litteratur: 

Munafò, M., Nosek, B., Bishop, D. et al. A manifesto for reproducible science. Nat Hum Behav 1, 0021 (2017). https://doi-org.proxy.kib.ki.se/10.1038/s41562-016-0021

Good Research Practice, Swedish Research Council, 2017

- Flytta från obligatorisk till valbar:

McNamee, M., Olivier, S. & Wainwright, P. (2007). Introduction. In: M. McNamee, S. Olivier & Wainwright, P.: Research Ethics in Exercise, Health and Sport Sciences. London: Routledge.

Okasha, S. (2016). Philosophy of Science. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.

Ramazanoglu, C. & Holland, J. (2002). Introduction. In: C. Ramazanoglu & J. Holland (eds.): Feminist Methodology: Challenges and Choices. London: Sage, pp. 1-20.

Smith, A. & Waddington, I. (eds.) (2013). Doing Real World Research in Sport Studies. London: Taylor & Francis.


	Övriga kommentarer  Additional comments: 
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