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Kursplaneringsprojektet är för mig ett tillfälle att få en fördjupad förståelse för de peda-
gogiska idéer som togs i bruk när en terminsövergripande kurs planerades, utvecklades och 
genomfördes vid socialhögskolan. Det är möjligt att ta del av texten som en historieskrivning 
och analys av hur en kurs tar form med alla dess ambitioner, förtjänster, svårigheter och 
möjliga brister. I analysen inryms givetvis även olika förslag på framtida förädlingar, vilket är 
något som vi konstant arbetar med och kommunicerar kring i lärarlaget.  

Texten tar upp terminens upplägg avseende målformuleringar, olika former av examinations-
moment, utvärderingar, lärar- och studerandeaktiviteter. Textens avslutande del argumenterar 
för att ”mellanrummen” mellan olika kursmoment och/eller terminer i en kursplanering bör 
ses som ”aktiva riktningsbärare” på det pedagogiska planet. Inte minst för att blivande 
kursmoment med tillhörande lärandeaktiviteter på ett relevant, rättvisande sätt tidigt ska kun-
na inkorporeras i studenternas förväntan och funderingar dvs. över det som komma skall på 
en utbildning …  

Sopa21 – Termin II - Kursen Samhällsvetenskap och socialt arbete 

Bakgrund: 2007 blev jag delaktig i ett lärarlag som planerade och sedan också genomförde 
ett nytt kursupplägg på termin II. Förutvarande projektarbeten motsvarande uppsatser på B-
nivå samt individuella hemtentamen ”skrotades”. Undervisningsblock som psykologi, social-
psykologi, sociologi samt socialpolitiken genomgick en översyn. Detta innebar även att den 
tidigare tämligen traditionella formen av kunskapsöverföring i form av förmedlande före-
läsningar genomgick en inventering. Drivkrafter i förändringsprocessen var att vitalisera 
undervisningen där den pedagogiska formen med tonvikt på studenternas egen förmåga till 
lärande i samverkan med olika former av övningsmoment sattes i centrum.  

Ett annat sätt att definiera situationen, var/är att lärarlaget i botten hade en tillräckligt stor 
trygghet i det ämnesmässiga kunnandet i kombination med möjligheten att fokusera på 
processen av lärandet som sådant. Detta var - och är fortfarande - något tämligen nytt och 
stimulerande för mig personligen, då det handlar om att ingå i ett nära samarbete med 
lärarkollegor som kontinuerligt problematiserar studenternas möjligheter till lärande och 
läroprocessen ”i sig själv” - utifrån ett perspektiv som tydligt innefattar ett holistiskt synsätt 
där olika former av strategier för studenternas egna möjligheter till lärande har en stor 
prioritet på den ”kommunikativa agendan”. Men, och det är viktigt att poängtera, att ingå i 
dessa planeringsprocesser handlar också om ett likaledes kontinuerligt ”givande och tagande” 
av så kallade ”objekt - kärleksobjekt” i form av tidigare invanda pedagogiska strategier med 
tillhörande övningsmoment. 

När jag tar del av John Biggs & Chaterine Tangs bok Teaching for Quality Learning at 
University (2007) är det möjligt att avläsa hur kursen Samhällsvetenskap och socialt arbete 
innehåller flera av de aspekter som inbegrips i ”kvalitetstänkandet” i Biggs & Tangs analys 
samt i bokens bärande argumentation för hur en kurs skall skapa förutsättningar för ett 
djupgående samt mer självreflekterande lärande dvs. kunskap som stannar kvar och även 
inbegriper kunskapsbearbetningen som sådan. Mer om detta längre fram i texten… 

Kursen/terminens upplägg i sin nuvarande form: 
Terminen är uppdelad i tre moment. Först ut är momentet ”Individ och samhälle/IOS” som 
inrymmer psykologi, socialpsykologi och sociologi sedan kommer momentet ”Ekonomi, 
politik och samhälle/EPS” som i sin tur inrymmer, statsvetenskap, socialpolitik och samhälls-
ekonomiska teoribildningar. Slutligen har vi det något mer nydanande momentet för termin II 
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med titeln; ”Samhällsvetenskapliga perspektiv”. Detta kursmoment sträcker sig över hela 
terminen och är huvudsakligen baserat på studenternas egna kursrelaterade arbeten med olika 
övningsuppgifter. Sammanlagt handlar det om cirka ett tiotal reflektionsuppgifter med kurs-
relaterade övningar som genomförs individuellt skriftligt och sedan kommuniceras muntligt 
på likaledes ca 10 möten under terminens gång. Redovisningen sker i reflektionsgrupper 
bestående av ca 8 studenter och en lärare - handledare - i varje grupp. Den sista reflektions-
uppgiften varje termin benämns ”slutreflektion” är något större till formatet - 7 till 9 sidor - 
och är en syntes av två valfria och tidigare gjorda reflektionsuppgifter.    

Till detta kommer två examinationsdagar med begreppskontroll och skrivandet av en essä 
som inrymmer en problematik av relevans både för det enskilda ämnesmomentet dvs. 
undervisningsblocket i fråga och socialt arbete som verksamhetsområde.    

Kortfattat utgör föregående beskrivning nuläget för kursen Sopa21 som är fokuserin-
gen för min kursplaneringsprojekt, vilket jag ser som en möjlighet att avläsa kursen från ett 
perspektiv av holism utifrån dess ursprungliga intentioner dvs. att se var den befinner sig och 
är på väg. Inte minst eftersom en kurs även har ett slags ”eget livsförlopp” som en själv-
genererande kraft där kursen i form av sin existens, socialt och psykologiskt, i mötet med 
studenter och lärarkollegor genomgår olika former av förädlingar, vilka emellanåt är nästan 
obemärka i sitt momentana tillstånd. 

En fokusering som kommer att avhandlas i kursplaneringsprojektet är ”mellanrummet mellan 
kursblocken” som berör SOPA 21. Det handlar då om inledningen av kursen ”början” sedan 
”mitten” och det perspektivskifte som det innebär för kursens deltagare i övergången från det 
samhällsvetenskapliga delmomentet ”Individ och samhälle/IOS” till det ”Ekonomiska och 
socialpolitiska delmomentet/EPS”. Samt ”slutet”, som utgörs av kursen avslutande reflek-
tionsövning där ett vetenskapsteoretiskt synsätt på socialt arbete spelar en betydelsefull roll.  

I detta ”nystande” kommer jag att finna såväl hindrande som främjande faktorer för lärande.   

En metafor presenteras som rörande ”mellanrummet mellan kursblocken” och mål-
formuleringen av en kurs:  
Ursprunget till idén om ”mellanrummen mellan de mer ämnesspecifika kursblocken” går att 
härleda till när jag arbetade som lärare och forskare vid Fysisk Planering vid Blekinge 
Tekniska Högskola åren omkring millennieskiftet. Och där just mellanrummen mellan hus 
och bostadsområden var och fortfarande är objekt för olika former av aktiva planerings-
insatser avseende grönytor, gångstigar, samlingsplatser etc. På modet just då - åren efter 
millennieskiftet - var inom utbildningen att ta stor hänsyn till aktiviteter som faktiskt sker i 
dessa ”mellanrum mellan husen” och planera för de behov som då uppstår. I enkel form kan 
det handla om att informella gångstigar ”upptrampade” av bostadsområdets invånare senare 
görs permanenta eftersom dessa konkret visar på det naturliga förflyttningssättet i ett 
bostadsområde. Ibland måste dock dessa ”informella färdvägar” möta motstånd så att 
arkitekternas redan färdigställda transportvägar och samlingsplatser används i stället. 

På liknande sätt ser jag på planeringen av en kurs där målformuleringen till en början i sitt 
skissartade tillstånd utgör en slags vision av vad som vill uppnås med kursen i fråga. Den 
skall vara tillräckligt bred och övergripande för att inte låsa fast lärarlaget vid en pedagogisk 
modell som sedan kan visa sig alltför ohanterlig i sin fyrkantighet – sk formella och redan 
utstakade färdvägar till kunskap - men målformuleringen får därmed inte heller vara så 
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allomfattande att den inte kan fungera som en slags ”riktningsbärare” på det ämnesspecifika 
planet för kursen som helhet - om de informella färdvägarna tar överhanden. 

Kortfattat handlar om hur mycket en kurs operativt tål av alternativa riktningar och emellanåt 
även revideringar under kursen gång på det kunskapsinhämtande planet. Och nu kommer… 

A - Sopa21´s övergripande målformulering under rubriken allmänna uppgifter där det 
tydligt går att följa hur det samhällsvetenskapliga perspektivet kombineras med olika former 
av "nyttoaspekter" som är giltiga för socialt arbete: 
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om samhällvetenskapliga perspektiv och 
begrepp med relevans för socialt arbete. Ett övergripande mål med kursen är att studenterna 
efter genomgången kurs har kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som ger dem en 
stark bas för deras professionella vetande och fortsatta kunskapsbyggande om människor och 
de samhällen som de bildar och lever i. Studenterna tränas under kursen i att betrakta 
individer och samhälle ur olika perspektiv och att tolka skeenden med hjälp av olika 
samhällsvetenskapliga teorier och begrepp. Centrala teman som följer genom kursen är 
frågor om behov, om makt samt om individen i relation till staten, samhället och andra 
individer.        

Sedan den direkta målformuleringen: 
För att bli godkänd på kursen ska studenten 
¤ visa grundläggande kunskaper om individers utveckling och interaktion samt om 
samhälleliga strukturer, institutioner och system 
¤ visa grundläggande kunskaper om psykologiska och sociologiska begrepp och teorier  
¤ visa grundläggande kunskaper om ekonomiska och politiska förhållanden i samhället, såväl 
nationellt som internationellt 
¤ visa kunskaper om välfärdsstatens utveckling och uppbyggnad ur nationellt och europeiskt 
perspektiv 
¤ visa grundläggande kunskaper om demokratins och politikens betydelse för socialt arbete 
¤ ha förmåga att utifrån olika samhällsvetenskapliga perspektiv genomföra teoretiskt 
förankrade analyser av praktiskt relevanta problem i det sociala arbetet och socialpolitiken 
¤ ha ett förhållningssätt som bidrar till utveckling och utövning av socialt arbete och 
socialpolitik grundat i kunskap och människosyn i linje med de mänskliga rättigheterna   

Viktiga teman som återkommer i ovanstående texter är att förstå hur samhället i sig skapar 
betingelser för socialt arbete. Vidare, hur detta helt naturligt omfattar ekonomiska, politiska, 
sociala och psykologiska aspekter på flera nivåer. Vi ser därmed också hur texten möjliggör 
ett lärande i samspel med flera olika former av kunskapsinhämtning, som täcker flera olika 
vetenskapliga discipliner. Med andra ord, den breda vägen är utstakad, riktningen finns och 
som ”pluseffekter” i sammanhanget är det möjligt att utläsa hur terminens lärande och 
professionen socialarbetare/socionom besitter kvalitéer som inrymmer dimensioner av såväl 
moral som etik. Låt oss nu se hur dessa ”substanser” skall analyseras på det operativa planet 
dvs. den pedagogik som inryms i kursen och hur den presenteras för studenterna.           

B ... Den första september börjar du din andra termin på socionomprogrammet. I detta 
välkomstbrev ska vi kursföreståndare ge dig en första inblick i hur SOPA21 är uppbyggd 
pedagogiskt och innehållsmässigt och vilka förväntningar vi har av dig som student ... 
 I den efterföljande texten återfinns ord som ... studentcentrerat ... att vi som lärare skall ... 
stötta, handleda, ifrågasätta, visa vägen mm för din läroprocess. Under terminen kommer du 
därför att läsa, skriva, presentera, diskutera, reflektera i stor omfattning ... i en läroprocess 
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där studenterna skall utveckla förmågan att skriva vetenskapligt och att argumentera med stöd 
av vetenskaplig teori. Vidare, presenteras användandet av kursens Internetportal som ett 
viktigt pedagogiskt verktyg för lärandet. Detta avseende att såväl hämta in uppgifter/övningar 
som att publicera sina egna arbeten och att då göra dessa tillgängliga för lärares/handledares 
och kamraters granskning. I en pedagogisk process där det reflekterande lärandet är i centrum 
dvs. att inte släppa taget om en arbetsuppgift för tidigt. En form av ”kunskapens idisslande”, 
ett uttryck som jag för första gången tog del av via mina lärarkollegor på kursen, som innebär 
att studenterna inte skall släppa taget om det egna kunskapsinnehållet alltför snabbt, 
exempelvis i skrivandet av korta papper/reflektionsuppgifter. Det handlar då om att fullfölja 
tankeprocessen genom att skriva efterreflektioner som på det tankemässiga planet skall 
tillföra substans till den ursprungliga arbetsuppgiften/reflektionsuppgiften.   

Vad kan då förädlas i målformuleringen? 
Jag anser att formuleringen generellt sett ger kursen ett stort mått av flexibilitet såväl ämnes-
specifikt som i det pedagogiska genomförandet. Dock, om vi urskiljer nyckelord som … 
välfärdsstat … nationellt och europeiskt perspektiv … demokratins och politikens betydelse 
för socialt arbete … och en människosyn i linje med mänskliga rättigheterna … finner vi helt 
naturligt att ett internationellt jämförande perspektiv inbegriper fler länder än vad som finns 
inom Europa.  Det är möjligt att problematisera kring dessa begrepp och att då prata om 
exempelvis olika former av välfärdstater dvs. en definition i pluralis blir då högst relevant. 
Vidare, möjligheten att välfärdsstater kan kontrasteras mot ”icke-välfärdsstater” i en jäm-
förande analys. Det handlar exempelvis om länder där mänskliga rättigheterna mest finns ”på 
pappret”, samt förmågan att problematisera kring hur olika samhällen efterlever de mänskliga 
rättigheterna. Inte minst eftersom socialarbetare säkert kommer att möta människor från 
länder där ”demokratiska kriterier” och ”mänskliga rättigheter” ej efterlevs och/eller betraktas 
annorlunda. I vissa sammanhang kan detta även inbegripa olika synsätt på exempelvis 
mänskliga rättigheter som finns i vårt eget land. Något som även kan vara direkt uttalat i 
kursens målformulering är studenternas träningen i förmågan att arbeta individuellt och i 
grupp, samt att studenterna dessutom ger feedback på varandras alster/ övningsuppgifter. 

Mitt förslag till förädling av målformuleringen är på ett övergripande plan att understryka 
betydelsen av att kunna, reflektera och problematisera kring de teman som tas upp dvs. att 
betona förmågan till djupinlärande. Något som ligger helt i linje med Biggs & Tangs 
(1997:288ff, se även Maria Weurlander 2006:3ff) resonemang att ”delarna i hela kedjan” från 
planering, mål, lärande till examination både skall harmoniera och understödja varandra.  

Fram till nu har jag övergripande redogjort för Sopa21´s bakgrund på planeringsstadiet år 
2007 följt av kursens nuvarande upplägg med tillhörande målbeskrivning. I sammanhanget 
har redogjorts för fokuseringen kring mellanrummet mellan kursen stora ämnesspecifika 
block ”Individ och samhälle ” och ”Ekonomi, politik och samhälle” samt möjligheten att även 
se kursens inledande och avslutande delar som ”riktningsbärare” på det ämnesspecifika och 
på det pedagogiska planet. Något som gäller terminen som helhet, men även terminen i 
relation till andra avgränsande terminer inom utbildningen.   

Därmed är texten ”kursplaneringsobjektet” framme vid en brytpunkt där jag utgår 
från ”kärnan” i pedagogikkursens teoretiker Biggs & Tang för att komma vidare i 
analysen av Sopa21´s aktiviteter på det lärande, undervisande planet:   
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Biggs och Tang (2007:247ff) tar upp hur inlärningcykeln, reflection, application och evaluation 
/ reflekterande – användbarhet, tillämpning – utvärdering / utgör basen för alla former av 
kvalitativa förbättringar av undervisning och lärande. Det utgör samtidigt en viktig poäng för 
hela boken utifrån nyckelordet transformative reflection, vilket är ett reflekterande för-
hållningssätt som tar avstamp i undervisningssituationen och lärandet som sådant, samt att 
denna process av förädling av lärandet inbegriper samtliga deltagande parter vid en institution 
dvs. studenter, lärare och även institutionen som tillhandahåller undervisningen i egenskap av 
organisation.  Målsättningen är att uppnå constructive alignment, en kontinuerlig och 
konstruktivt förhållningssätt till lärandet, vilket då snarare skall ses som ett tillstånd av 
”kontinuerlig strävan” än slutstationen när det gäller insatser på det pedagogiska planet. 
Insatser som handlar om att möta studentens lärande där det befinner sig och att dessa insatser 
skall hamna inom den eftertraktade sfären ”djupinlärning”. Till detta läggs det reflekterande 
förhållningssätt som gör att målet med lärandet uppnås (Biggs & Tang 2007; 20ff, 64ff, 247ff).  

Tre frågor/påståenden är av vikt i sammanhanget:  

1. Vad vill jag att mina studenter skall lära sig?
2. Vilket är det bästa sättet utifrån mina omständigheter och tillgängliga resurser att få dem

att lära sig det?
3. Hur kan jag veta hur och hur bra de har lärt sig detta?

(Biggs, Tang 2007:249)  

Fråga nr 1 kan kopplas till substansen, innehållet i lärandet. Fråga nr 2 till undervisnings-
aktiviteterna som en adaptiv, motiverande och igångsättande process. Och slutligen fråga nr 3 
som kan länkas till ”kunskapskontrollen/examinationen”, vilket givetvis även kan ses som en 
kunskapsutvecklande aktivitet. 

Via föregående resonemang ges nu möjligheter att utröna Sopa21´s läraraktiviteter: 
Sopa21´s idealtillstånd – dess kontinuerliga strävan - inom lärarlaget är att främja 
studenternas kunskapsinhämtning och utveckling via övningar – både individuellt och i 
grupp. På liknande grundvalar kan vi lärare ses som ”övningsledare” som på våra lektioner 
förvisso tillhandahåller delar av ”stoffet” för bearbetning, men våra föreläsande moment är 
inte litteraturersättande och våra övningar är likaledes inte heller möjliga att ersätta med 
kurslitteraturen. Detta gör att kursen bärs upp av två pelare i interaktion och samverkan; 
litteraturen samt övningar i grupp och individuellt.  

Detta går inte att enhetlighet att redovisa via ”lärstilen som singularis” och skall i mina ögon 
inte heller vara så med all den monotoni detta hade skapat för kursen som helhet. Mer 
konstruktivt är att beskriva lärarlagets medlemmar som bärare av olika former av ”lärstilar” 
och att dessa är under kontinuerlig utveckling, vilka i sin tur är nära länkade till ”kursens idé” 
på det pedagogiska planet – den tredje pelaren som är utläsbart i Biggs och Tang med 
målsättningen att uppnå constructive alignment (2007: 20ff, 64ff, 247ff, se även föregående text-
stycken i kursplaneringsuppgiften) där studenterna egen förmåga till djupinlärande sätts i centrum.  

I lärarlaget är ovanstående aktivitet centrerad till arbetet i reflektionsgrupperna där studenter-
na muntligt redovisar sina skriftliga minipapers/reflektionsuppgifter och att studenterna efter 
redovisningen av uppgiften fortsätter kunskapsbearbetningen i form av en skriftlig efter-
reflektion. I denna aktivitet arbetar lärarlaget samstämmigt på det övergripande pedagogiska 
planet. Det handlar om ”fyra plus fyra” lärare som i sina respektive reflektionsgrupper i Lund 
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alternativt Helsingborg ger i återkoppling, examinerar och utvärderar hur studenterna 
bearbetar och löser sina reflektionsuppgifter. Samt, att vi lärare i denna process finner den 
enskilda studenten i sitt lärande och ger det stöd som behövs för fortsatt progression. En 
viktigt pedagogisk poäng i sammanhanget är att lärandeprocessen bygger på att studenterna 
alltmer under terminens gång skall lita på sin egen förmåga till återkoppling på varandras 
texter/insatser. 

Lärande, examination och återkoppling - hur kan då undervisningen se ut och fungera 
konkret …   
Som nämnts tidigare är Sopa21 bärare av flera olika kursmoment med tillhörande ”lärstilar” 
och olika former av övningsmoment. För att exempelvis ta upp inledningen av kursen – 
”början” - handlar den om att vi bekantar studenterna med den övergripande pedagogiska 
idén om det reflekterande lärandet, arbetsgången med reflektionsgrupper och reflektions-
uppgifter samt olika examinationsformer som är kontinuerligt löpande under hela terminen. 
En examinationsordning som vanligtvis innefattar ca tre examinerande moment under loppet 
av två veckor dvs. reflektionsuppgifterna som tillsammans med studentens skriftliga och 
muntliga redovisning/diskussion under reflektionsmötena utgör enskilda examinations-
tillfällen. Till detta kommer studentens skriftliga inlämning av efterreflektioner samt olika 
övningar som genomförs i samband med lektioner/föreläsningar samt redovisas och 
examineras – ofta under en och samma lektionsdag. Slutligen har vi två ”uppsamlande 
examinationsdagar” - en efter varje kursblock – som i nuläget omfattar en begreppskontroll 
avseende olika nyckelbegrepp från kurslitteraturen samt en essäfråga som analyseras med 
både teorier och egna tankegångar av relevans för kursblocket i fråga. Poängen är att den 
kontinuerligt löpande examinationsordningen under terminens gång både skall fungera och 
upplevas just som en kontinuerlig och naturligt integrerad del av studierna. 

Har vi då lyckats och hur skall vi lyckas bättre, utifrån att begreppet ”constructive 
aligment” som enligt Biggs & Tang (se exempelvis 2007:7ff) handlar om att lärandet är en 
form av anpassad process till läraktiviteterna i relation till att nå förväntade mål  
– med tonvikt på djupinlärning och tillhörande progression.

Ett annat sätt att definiera ovanstående process är att Sopa21 har intentionerna att stoffet som 
ligger grund för kunskapsinhämtning med övningar, lärande aktiviteter, examinerande 
moment skall ingå i ett väl integrerat förlopp, ett ”flöde av kontinuitet” under terminens gång. 
Jag bedömer utifrån egna erfarenheter och via samtal med mina lärarkollegor att vi lyckats 
med detta i reflektionsgrupperna. I en lärandeprocess där de examinerande momenten har 
rutiniserats in i undervisning på tämligen naturliga grundvalar, där studenterna går från bear-
betning av andras stoff till det egna dvs. från att ta del av andras kunskapsobjekt till att 
förädla det egna – som minipapers/reflektionsuppgifter, efterreflektioner och diskussioner 
som avläsningsbart i form av djupinlärande (om djupinlärning, se även Biggs & Tang 2007:78 relatio-
nel learning i överenstämmelse  med SOLO-taxonomin). 

Om däremot ”constructive aligment” med tillhörande djupinlärning enligt föregående 
definition även skall utgöra ett riktvärde för terminens båda uppsamlade examenstillfällen – 
ett efter varje enskilt kursblock - har vi ännu inte lyckats inkorporera dessa tillfällen i 
terminens ”examinerande flöde av kontinuitet”. Detta trots att studenternas övningar i 
reflektionsgrupperna kan ses som träningsmoment inför kursens uppsamlande examens-
tillfällen. Det handlar då om både förmågan att arbeta med och analysera fallbeskrivningar på 
vetenskapliga grunder.   



 Johan Cronehed  ///  Högskolepedagogik Ht 09 /// Kursplaneringsprojekt Sopa21, Termin 2  

 7

Är det då något problem att olika examinationsmoment med olika bedömningar och 
målsättningar, samexisterar på en och samma utbildning?  
Det är ju tämligen naturligt att en och samma kurs, ofta innehåller examinationsmoment som 
befinner sig inom sfärerna ”formative assessment” dvs. en bedömning av studentens 
utveckling där hon själv är med och tar ett kontinuerligt ansvar för det egna lärandet och 
likaledes fortlöpande kan justera sin progression genom att bearbeta ”brister och förtjänster” 
som identifieras under kursens gång. I relation till ”summative assessment” – en summerande 
bedömning med allt vad det innebär av kunskapskontroll på instrumentella grundvalar i form 
av salstentamen etc (Biggs & Tang 2007:163ff. Cormac McGrath 2007). 

Utifrån mitt synsätt handlar examinationsordningen på Sopa21 om att uppnå en balans mellan 
olika former av examinerande moment enligt idén om att det ”kontinuerliga flödet av exami-
nationer” synliggörs för studenter. Detta utifrån ett idealtillstånd där uppsamlande 
examinationer inom sfären ”summative assessment” inte överskuggar – arbetsmässigt och 
psykologiskt - examinationsformer som är kontinuerligt löpande i reflektionsgrupperna under 
hela terminens gång. Utifrån studenternas perspektiv - naturligtvis även för oss lärare - är det 
viktigt att inte värdet ”devalveras” på arbetsinsatserna som är tillhöriga sfären ”formative 
assessment”, vilket är fundamentet för kursen i sitt rådande tillstånd.  

Ett problem är nu identifierat som handlar om svårigheten att hantera en balanssituation 
mellan examinationsformer tillhöriga ”formative respektive summative assessment”. Här 
finns nu olika möjliga lösningar. Den första (A) kan handla om att reducera sfären 
”summative assessment” så mycket som möjligt i de olika utbildningsmomenten. Det kan 
innebära avskaffandet av såväl terminens essäskrivande salsexamination som den renodlade 
begrepps och kunskapskontrollen i sin nuvarande form. Övningsuppgifter och olika former av 
projektarbeten kan då komma att utgöra möjliga ersättare för studenterna. En annan utveck-
lingsbar strategi (B) är att harmoniera salsexaminationerna – essä/begreppskontrollen – med 
individuella övningsuppgifter i reflektionsgrupperna. Detta är något som förvisso redan görs 
på kursen, men det går att utveckla än mer.  

Poängen är att reducera den ofta alltför stora fokuseringen på ”tentan/examinationen” med 
tillhörande instuderingsstrategier som huvudsakligen bejakar lärandet utifrån formeln ”vad 
som är tenta-relevant eller ej”. Det som är möjligt att vinna – utifrån ett idealtillstånd – är att 
kopplingen mellan studenternas arbete i reflektionsgrupperna och salsexaminationen görs 
tydligare. Jag är medveten om att detta låter som en traditionell form av examinationsstruktur, 
där övning plus övning plus övning är lika med uppsamlande examination. Men, och det är 
viktigt att betona, utifrån en omvänd tågordning dvs. att det är de uppsamlande examina-
tionerna som skall anpassas till det kontinuerligt löpande arbetet, vilket gör att den formativa 
inhämtningen, redovisningen av kunskap är det som sätter agendan även för det som 
examineras summativt. Bara genom att vara bärare av ett sådant tänkesätt, öppnar i mina 
ögon upp för kreativa lösningar och möjligheter vad som gäller examinationsformer som 
harmonierar och inte motverkar varandra.  

I sammanhanget får inte glömmas bort att traditionella examinationsformer – exempelvis 
salstentor – på det kognitiva, det pedagogiska planet ”tydligt” handlar om att övervinna 
hinder, vilket har som effekt ett växande – inte minst när det handlar om självförtroendet. 
Dock, samtliga studenter på en utbildning kommer inte att övervinna alla hinder i föregående 
förlopp. I detta inryms den komplexitet som är giltig för professionsutbildningar som 
fokuserar på att arbeta med människor, där någon form av lämplighetsprövning är högst 
relevant. Operativt kan det innebära att studenterna kontinuerligt under utbildningens gång 
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måste motivera varför de vill bli socionomer och att det även i dessa ”motiveringar” går att 
finna en progression, en ökad och mer preciserad medvetenhet. 

Utvärderingar: 
Frånsett tämligen traditionella examinationsformer och en internetbaserad utvärdering vid 
terminens slut använder vi oss utav fem sorters utvärderingsmoment i Sopa21.  

Ett: En kommunikativ och associativ utvärdering som utföres i förläsningssal med samtliga 
studenter på kursen – i mitt fall med studenterna i Lund. Ett utgångsläge är att kommunicera 
kring parametern ”bra till dåligt” som är vanligt förekommande i utvärderingar. Genom att 
vara kommunicerande och associativ är det möjligt att inte låsa fast studenternas 
bedömningar i alltför låsta - icke konstruktiva - tillhörigheter på denna parameter. Genom att 
istället koppla det som upplevs bra eller dåligt på kursen till olika faktorer, som exempelvis 
”förädlingsfaktorer”, ”tråkighetsfaktorer” och sist men inte minst ”skojfaktorer” öppnas upp 
för en dialog som ofta blir frigörande, då den inte låser fast vid enbart fel – sjukdoms-
förklaringar - utan också visar på möjliga lösningar – medicin/botemedel. I denna form av 
utvärdering är tidpunkten avgörande då den inte bör ligga alltför nära till uppsamlande 
examinationsmoment – likväl som inte alltför långt ifrån det kursmoment/block som skall 
utvärderas - och definitivt inte på väg in i nästföljande.  

Två: Ett formulär – se bilaga 1 – som tar fasta på den kunskap som genereras av det egna 
ansvarstagandet för lärandet – exempelvis i reflektionsgrupperna - respektive det förmedlande 
lärandet som har sin bas i ett mer traditionellt förmedlande av kunskap – exempelvis via 
storföreläsningar.  

I båda formerna finns det främjande och hindrande faktorer som kan utrönas med hjälp av 
formuläret, som är centrerat kring studenternas lärandeupplevelser i relation till den egna 
studiesituationen. Intressant är också att ta del av hur studenterna reflekterar kring avsiktlig 
kontra oavsiktlig ej planerad och ej förutsägbar kunskapsinhämtning. Personligen brukar jag 
”bläddra igenom” de inlämnade och ifyllda formulären, vilket snabbt ger en överblick av 
kursen som helhet – utifrån studenternas perspektiv.  

Tre: För att bedöma, men framförallt för att kommunicera kring hur arbetsklimatet upplevs 
av studenterna i reflektionsgrupperna använder vi oss av ett frågeformulär – se bilaga 2. 
Frågeformuläret utgör även en gemensam nämnare för att på ett reflektionsmöte analysera 
gruppens dynamik och hur det möjligt att tala om en progression även för gruppen som helhet 
vad som gäller arbetsformer, förmåga till ömsesidighet i kommunikation etc.      

Fyra: Handlar om ett formulär – bilaga 3 – med två öppna utvärderande frågeställningar, som 
ges till studenterna under terminens absoluta slutskede, som en övnings uppgift att fyllas i och 
avhandlas under en och samma dag. Detta i kombination med utvärderingsform nr. Ett som 
denna gång avhandlar terminen som helhet. Formulärets frågeställningar är: Vad har jag lärt 
mig? Hur gick det till? i en reflekterande anda som utgör ett riktmärke för kursen som helhet.  

Utvärderingsmomenten Ett tom. Fyra tar avstamp i studenternas egna upplevelser av lärandet, 
gruppdynamiken och progressionen. Det är också möjligt att se dessa utvärderingar som 
läromoment i sig själv. Tydligt är hur momenten kan kopplas till den formativa sfären av 
utvärdering (se Biggs & Tang 2007:253ff) när studenternas utsagor om sitt eget lärande ingår i den 
spiral av förädling som är giltig för kursen som helhet. Något som sin tur är relevant att länka 
till utvärderingsmoment nr…  
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Fem: som handlar om lärarlagets kontinuerliga möten under terminen gång. Möten som dels 
avhandlar arbetet som reflektionsgruppshandledare och dels tar avstamp i våra egna 
erfarenheter som lärare på kursen. I detta utbyte av erfarenheter kommuniceras kontinuerligt 
studenternas möjligheter till förbättrat lärande. Utvärderingsmomenten Ett tom. Fyra är av 
stor betydelse i sammanhanget. Tillika är det inkorporerat med vår egen progression som 
lärare på kursen.      

Vad som kan göras bättre i ovanstående moment är främst sammanställningen, samordningen 
och redovisningen av dessa, vilket då givetvis ”också” handlar om resurser för möjligheten att 
genomföra detta. En idé till utvärdering är nummer Sex – här som ett tankeförslag - att den 
internetbaserade utvärderingen inkorporeras i slutfasen av terminen som ett övningsmoment. 
Lärare och studenter kan då samverka i utvärderingens sammanställning – dock, med ett 
förhållningssätt - en etik - som inte främjar personangrepp och där målsättning är att ge 
konstruktiv kritik. Det som finns att vinna i ett sådant upplägg är både en mycket högre 
svarsfrekvens i kombination med ett större engagemang från studenternas sida.         

Avslutande diskussion: 

Om Sopa 21´s pedagogik och att förstå en terminsövergripande kurs, var den befinner 
sig och är på väg – med allt vad det innebär av möjliga förädlingar… Med en 
återkoppling till metaforen rörande ”mellanrummen mellan kursblocken” …  

Ovanstående avslutande rubrik berör mina intentioner med kursplaneringsuppgiften, som ett 
tillfälle att med hjälp av föreläsningarna, diskussioner i verkstads-/arbetsgrupper med lärar-
kollegor, kurslitteraturen och skrivandet i sig självt, skapa en fördjupad förståelse av den kurs 
som jag och mina kollegor lägger ner mycket arbete och energi i. Egentligen är detta inte 
speciellt annorlunda än den målsättning och pedagogiska metodik som vi lärare på kursen 
Sopa21 har med studenternas skrivande av slutreflektionsuppgiften – som kan liknas vid kort-
uppsatser där tidigare gjorda reflektionsuppgifter fördjupas med hjälp kurslitteratur och nya 
infallsvinklar via studenternas diskussioner samt ganska korta och kärnfulla föreläsningar.  

OK, här befinner jag mig nu som en studerande i högskolepedagogik för att bättre förstå mitt 
sätt att agera som lärare – intressant. Och vad har hänt? Jo, i enlighet med pedagogikkursens 
intentioner har en bild av Sopa21 som helhet utkristalliserats - dvs. av termin II på social-
högskolan. En bild som inte var lika tydliggjord tidigare. Detta trots att jag har varit med om 
att utforma delar av kursen välkomstbrev och frekvent deltagit i diskussioner gällande 
pedagogik med kollegor från lärarlaget – som en av fyra kursansvariga. 

Med andra ord, borde jag i skrivande stund ha möjlighet att reflektera kring kursens ”styrkor” 
och eventuella ”svagheter” dvs. det som kan planeras och genomföras bättre på det över-
gripande pedagogiska planet utan att för tillfället vara alltför personligt involverad i ”kursens 
tänkande” – ett guldläge för en antropolog i form av undertecknad.  

Styrkan med kursen är att studenterna inte är anonyma utan synliggjorda inom den kontinuitet 
som består av det löpande arbetet i reflektionsgrupperna. När vi finner problematik på det 
lärande planet kommuniceras detta snabbt och effektivt inom lärarlaget. Emellanåt är det tom 
möjligt att förebygga en sådan problematik innan den uppstår.  

Studenterna tränas i att ta ansvar för sitt eget lärande, sina egna studier, med allt vad det 
innebär att fullfölja intentioner i kunskapsinhämtandet, att identifiera kunskapsluckor etc. 
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vilket utgör hörnstenar i det PBL baserade lärandet. Vidare, att göra kunskapen – slutsatser 
och funderingar - kommunikativa och att förmedla det till reflektionsgruppens medlemmar, 
där diskussionen i sig självt ingår i den löpande process som förädlar kunskap. Det handlar då 
om vetskapen om att kunskapsbearbetning ”också” är en kollektiv process – plus att få en 
ökad erfarenhet hur en sådan process kan genomföras operativt – återigen hörnstenar i PBL 
lärandet.  

Vi – reflektionsgruppshandledarna - kan löpande få en bra uppfattning om studenternas 
individuella progression genom att vi följer upp hur de löser kursens reflektionsuppgifter, en 
slags utvärdering som kontinuerligt befinner sig parallellt med kursens övriga moment av 
utvärdering (se sidan 5 i kursplaneringsuppgiften). I sin tur svarar det på frågorna: Vad vill jag att 
mina studenter skall lära sig sig? /// Hur kan jag veta hur och hur bra de har lärts sig detta? 
(Biggs & Tang 2007:249 och Kursplaneringsuppgiften sidan 5). 

En annan styrka både på det kunskapsinhämtande och kommunikativa planet är användandet 
av en Interportal – LUVIT (anm. 2020 sker en övergång till CANVAS) – vilken 
möjliggör kontakter med socialarbetare i flera olika världsdelar. Vidare, att studenterna 
och vi lärare på ett enkelt sätt har tillgång till och kan utbyta skriftligt material, att en hel 
del litteratur är nåbar via ”nätet” samt att Internetportalen möjliggör olika former av 
guidning i relation till det ”globala och massiva mediabrus” som präglar vår samtid. 

Föregående textavsnitt påvisar främjande faktorer för lärandet men också möjliga 
hinder, eftersom det enligt mitt synsätt handlar om att ”balansera” – exempelvis att 
studenterna själva måste utarbeta formerna för arbetet i reflektionsgrupperna, men ändå 
behöver en inledande guidning. Att vårt ansvar som lärare avseende den ”lärande uppgiften” 
inte sker på bekostnad av studenternas. Jag brukar se det som att vi lärare guidar i det 
”vetenskapliga och teoretiska tänket” men inte i detaljer då dessa oftast är tämligen enkelt att 
inhämta via litteraturen. 

I denna balansakt som inbegriper kursplaneringen, kan tilldelade resurser i relation till 
läran-dets förverkligande utgöra ett problem - resurser är sällan tillräckliga /// Feedbacken 
är en annan tämligen konstant faktor av otillräcklighet – är den möjlig att avskaffa, 
omvandla? /// Ett vanemönster där såväl lärare som studenter enkelt ”sjunker in i 
kunskapskonsumtion” är ett annat exempel på vad som kan gå överstyr /// När studenternas 
föreställningar om vad som är ett lärande, hur det skall se ut och fungera inte infrias /// 
”Tydlighet och konsekvens” i relation till ”otydlighet och frustration” /// Balansen 
mellan att kursen tillåts sätta sig strukturellt i relation till förändringar är något som 
måste hållas i åtanke /// Att en kurs också har ett eget liv och tämligen obemärkt ofta kan 
närma sig det ”förmedlande normaltillståndet” kräver ett mått av vaksamhet vid planeringen 
och genomförandet av en kurs ///I likhet med balansakten bestående av såväl kontinuitet 
som förändring gällande planeringen av en kurs /// Alternativt, våga rasera allt och se vad 
som händer …  

Förutom den sista punkten – som skulle kunna avhandla en kognitiv fas i den direkta upp-
byggnaden och försöken till nyorientering av en kurs på planeringsstadiet - befinner sig Sopa 
21 i sitt rådande tillstånd inom ovanstående ramverk. Tillika bedömer jag att kursen i sin 
progression är på väg att stabiliseras dvs. att finna en fungera balans mellan kontinuerliga och 
förändrande aspekter, där poängen är att kursen inte får stelna på det pedagogiska planet vad 
som gäller undervisningsaktiviteter, innehåll ”i lärandet” med tillhörande examinationer, 
men där naturligtvis förändringar ej heller får bli till endast ett självändamål. I sin tur upp-
lever jag att detta är poängen med Biggs & Tangs bok Teaching for Quality Learning at 
University – 2007 – med medvetenheten om att förändringens riktning skall leda till 
djupinlärning.  



 Johan Cronehed  ///  Högskolepedagogik Ht 09 /// Kursplaneringsprojekt Sopa21, Termin 2  

 11

Om ”mellanrummen mellan kursblocken”:       
I början av texten presenterades en metafor som också är en möjlig analysmodell av mellan-
rummen mellan kursmomenten och terminerna på en professionsinriktad utbildning.  

… där just mellanrummen mellan hus och bostadsområden var och fortfarande är objekt för 
olika former av aktiva planeringsinsatser avseende grönytor, gångstigar, samlingsplatser etc. 
På modet just då - åren efter millennieskiftet - var inom utbildningen – i Fysisk Planering - 
att ta stor hänsyn till aktiviteter som faktiskt sker i dessa ”mellanrum mellan husen” och 
planera för de behov som då uppstår. I enkel form kan det handla om att informella 
gångstigar ”upptrampade” av bostadsområdets invånare senare görs permanenta eftersom 
dessa konkret visar på det naturliga förflyttningssättet i ett bostadsområde. Ibland måste dock 
dessa ”informella färdvägar” möta motstånd så att arkitekternas redan färdigställda 
transportvägar och samlingsplatser används i stället … 

Sedan länkades metaforen till planeringen och målformuleringen av en kurs, där det inte 
handlar om att låsa fast lärarlaget vid en alltför fyrkantig modell bestående av formella och 
redan utstakade färdvägar till kunskap. Betydelsefullt i sammanhanget blir då ett visst mått av 
improvisation, att kunna öppna upp för det oväntade dvs. att bryta med alltför formaliserade 
”färdvägar” i kunskapsinhämtandet.  

I grunden utgör detta ett vanligt vetenskapsteoretiskt synsätt där resultat och riktningar inte är 
på förhand givna, där exempelvis ”bieffekter” i kunskapsinhämtandet senare kan komma att 
visa sig utgöra huvudspåret. Med andra ord, en kunskapsinhämtande process som är öppen 
för såväl förädling som omorganisering under ”resans gång”, vilket utgör en möjlig kritik av 
Biggs & Tangs bok Teaching for Quality Learning at University (2007) och Constructive 
Aligment som en metod, som alltför mycket låser sig fast vid kontinuerlig harmoniering av 
”hela kedjan” - planering, mål, lärande till examination - med tillhörande lärandeaktiviteter 
och kunskapsinhämtning.  Då med risken att på det pedagogiska planet utgöra en totalitet som 
är alltför uteslutande av det ”ej planerade”. I ett scenario där lärandet ofta leder till att nya 
målsättningar uppdagas på en kurs, vilket naturligtvis även omfattar såväl kursen som 
lärarnas progression. I sammanhanget kan det vara hämmande med en metodik som kan 
tolkas som alltför avsmalnande, adaptiv/harmonierande till lärandemålen. 

Jag finner i skrivande stund att mycket av det förändringsarbete som avsågs att penetrera i 
kursplaneringsuppgiften redan har påbörjats. Att jag nu själv som medlem i lärarlaget är med 
och tar del av förändringsprocessen i sitt rådande tillstånd. Från det inledande skisserande på 
Whiteboardtavlan avseende upplägget till genomförandet i praktiken. Fullt ut har det börjat 
genomföras i övergången mellan ”Individ och samhälle / IOS” i relation till nästföljande 
moment ”Ekonomi, politik och samhälle / EPS”. Avsnittet ”mitten” handlar sammanlagt om 
tre lektionsdagar, där den första dagen nu fullt ut är ihopsamlande, reflekterande och utvär-
derande i enlighet med ”utvärderingsmoment Ett och Två (se sidan fem i kursplaneringsuppgiften).  

Resterande två lektionsdagar består numera av övningar som för studenterna handlar om att 
bearbeta fallbeskrivningar och ge förslag på möjliga lösningar – med all vad det innebar av 
möjliga förtjänster och brister i form av kunskapsluckor. Fallbeskrivningarna inbegriper 
social problematik från flera olika världsdelar och har distribuerats av de berörda sociala 
institutionerna i respektive land. Kontakt har etablerats och studenterna kommer att få respons 
via Internet kring den sociala problematik som utreds. I övningen har studenterna nytta av 
tidigare genomförda kursmoment föregående termin och det nyligen genomförda kurs-
momentet ”Individ och samhälle”. En poäng med övningen är att den befinner sig skärnings-
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linjen mellan ”IOS” och ”EPS”, vilket – utifrån ett idealtillstånd - leder till studenterna i 
sökandet efter kunskap ”också” identifierar avsaknad av kunskap som sedan står att finna och 
vidareutveckla i nästföljande moment ”Ekonomi, politik och samhälle - EPS” med hög 
motivation i det fortsatta lärandet som följd. Av vikt är att responsen på övningsuppgiften 
sammantaget blir väl fungerande och att den följs upp i enlighet med ”kunskapens idisslande” 
(sid 3 i kursplaneringobjektet).  

Jag slår gärna ett slag för att kursens så kallade ”mellanrum” – början, mitten och slutet – 
omvandlas till aktiva markörer för riktning och progression inom utbildningen. Något som 
även är giltigt för utbildningens terminer som helhet. I grunden handlar ”mellanrummen 
mellan kursmomenten” om att motivera studenterna inför kommande kursmoment, att av-
mystifiera dessa, samt att visa på användbarheten med tidigare inhämtad kunskap. Även vad 
som gäller ”mellanrummet mellan terminerna” är det viktigt att kontrasterna på det kognitiva 
planet inte upplevs för stora för studenterna dvs. att ”bilderna av förväntan” inte är/blir miss-
visande. Professionen socialarbetare/socionom är flervetenskaplig till sin karaktär och 
kräver förmågan att utifrån ett holistiskt perspektiv tillgodogöra sig skilda kunskapsområden 
inom exempelvis psykologin, individ och familjeterapi och juridiken etc. 

Operativt kan kontrasterna av förväntan mellan terminerna minskas genom aktiv 
kommunikation. Ett förslag som har ventilerats i lärarlaget är att lärare från angränsande 
terminer ”gästspelar” i konkreta övningsmoment vars innehåll tydligt skall kunna härledas till 
den kommande terminen. Detta i enlighet med intentionerna av en kursplanering, som då kan 
ses som bärare av följande fråga/problemställning i relation till kursens substans/stoff:  

Vilket är det bästa sättet utifrån mina omständigheter och tillgängliga resurser att få dem att 
lära sig det? 

(Biggs & Tang 2007:249 fråga nr 2) 

Med den tydliga och reflekterande återkoppling till studenternas lärande som detta innebär 
och med det likaledes kontinuerliga förbehållet enligt nedanstående: 

Rasera gärna allt 
emellanåt 

och 
invänta gärna riktningen  

men 
vänta inte för länge 

JC 
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Referenser/källhänvisning i löpande text: 
Biggs John, Tang Catherine 2007 Teaching for Quality Learning at University Bokförlaget 
Mc Graw Hill. 
Mc Grath Cormac 2007 Making thinking visible: Assessment an assessment criteria CME-
Guide nr 4, Karolinska Institutet. 
Weurlander Maria 2006 Att designa en kurs för meningsfullt lärande: En steg för steg 
guide CME-Guide nr 1, Karolinska Institutet. 

Övriga referenser: 
Föreläsningar med tillhörande diskussioner - Högskolepedagogisk fortsättningskurs  
för S & B – Ht 2009 – Lunds universitet   
Samtal med lärarkollegor i verkstadsgrupperna och återkopplingsgruppen 
- Högskolepedagogisk fortsättningskurs för S & B – Ht 2009 – Lunds universitet
Samtal med kollegor, kursansvariga och kursföreståndare i lärarlaget
- Kursen Sopa21 - Ht 2009 Socialhögskolan - Lunds universitet
Kursplaneringsprojektet har som text kommunicerats med Lars Harrysson  
en av kursföreståndarna på Sopa21 – Socialhögskolan – som ”kritisk vän” i enlighet 
med rekommendationerna för Kursplaneringsprojektet.  

Efterord våren 2020
Jag har haft förmånen att tillsammans med Lars Harrysson, Jan Magnusson och Anna-Lena 
Strid vara med om att både skapa och utveckla termin 2 , Sopa 21, utifrån den nyordning 
pedagogiskt och innehållsmässigt som ägde rum år 2007 och framåt, vilket utgör den 
"pedagogiska plattform" som terminen fortfarande vilar på. 
Tidigt i terminens "formativa process" tillkom Kristina Göransson, vars insatser att 
utveckla, Dk 3 som ett självständigt kursmoment, med hjälp av ett nätverk bestående av 
socialarbetare verksamma i olika länder och världsdelar "var och är" betydelsefullt. 
Lika betydelsefullt/förtjänstfullt som det arbete terminens handledare för 
reflektionsgrupperna kontinuerligt utför.
Som ansvarig för Delkurs 1, Individ och Samhälle, IOS, omfattande Vetenskapsteori, 
Psykologi och Socialpsykologi fram till innevarande vårtermin, vill jag även nämna och tacka 
följande lärare och forskare:   
Christer Lindberg vars insatser var oumbärliga gällande att koordinera och skapa  
"genomförande insikter" avseende uppdraget som handledare i reflektionsgrupperna, samt att 
utveckla/förfina samspelet mellan föreläsande moment och arbetet i reflektionsgrupperna. 
Max Koch som i flera år utgjorde "bryggan" från mikro till makrosociologin i övergången till 
Dk 2, Ekonomi, Politik och Samhälle, EPS.
Anna-Lena Strid, hennes insikter i det psykodynamiskt psykologiskt sammansatta 
perspektiven och som socialarbetare, samt även hennes insikter strukturellt organisatoriskt 
som kursföreståndare för terminen som helhet.  
Frans Oddner, en av de bästa terminsintroducerande presentatörer/föreläsare som jag 
någonsin upplevt, och som en av oss lärare i socialpsykologi. 
Christina Erneling, som på ett fantastiskt sätt har utvecklat vetenskapsteorin och psykologin 
både pedagogiskt och innehållsmässigt, inte minst som föreläsare i hennes fördjupande 
diskussioner med studenterna. 
Lotta Jägervi, lärare i psykologi och Mikael Sandgren, i socialpsykologi. Båda två har gjort 
mycket fina insatser genom åren på Dk 1 IOS, och kommer säkert att göra så framledes. 
Ok, detta var det hela om detta, fram till nu... 
Johan    
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f)§~kolol!i och iocialP§~kolol!i? 
koM~tYlO-,hO'NWv tuf\~€,,(C\J QfCL, (\;lek\, w J, v5llt~+ V)/\y~~ AA 
-\-f,._, -\V\.- ct4 CQ,c'!'~( voev cl&' bii"tf--,e,, vneJ tva/frf., sq~JtL ~+oc 

Vad kan r=örbättrai/förädlai 
~ _ med kurien? 

" lMtktaU4 l k urJUA.- S\Cvtlc lJc-WVlR.., ko f7~o5 vwY-r ~\l J"'t:10~0LQ,t- Ofhd-t: - Sl-vn c!_,,ui's 
kiµ1ns- \,cv'I"~ v5lr:!)9 +- HurYIM ,'r 0~ utd..ro-13UA-- 

"' twre,, Srrul.c:\---v( V!CXf du- ~ö?tu lafCV1vff'11/lp-r, s«: T1 k ·1/\.Sf~ '. 
~ti&i¾Z. 

Vad har ial! lärt mil! 
och 

hur aick det till? 
)D-.-°1y hw LCiY-+- Wv(~ Jtl\;v\; bast fci +ovJ~s(\ 1/\1Afr1C(. 



l)elk.Ur§ 1 - IOi Vt 2020 

Vad är bra med k.urien? 
~e HtW-1Mc;u ~ ptP{t,v-~,-{1{.fthOV\.8 ~-~ 

tiur funaerade kombinationen 
Vetenik.aPiteori 

Vi~k.oloai och iocialPi~k.oloai? 
~rv~~~. ~~r ~ ~e-tt. vueci? 
Va), ~~ ~V\ PtY vÖlt? 



(0-1'/ 

Uelk.Ur§ 1 - 10§ Vt 2020 

Vad är bra n1ed k.urien? 
~):, vt lw lo~ v\ Yr!V'<" v;lA,,i'i}-- \ 1/'fr:'<t./>-~Vv\JVY_ 

tiur funaerade k.on1binationen 
Vetenik.aP§teori 

Vi~k.oloai och §ocialPi~k.oloai? 
v(ilV\ ~~ o~ ~ 

Vad kan r=örbättrai/förädlai 
n1ed k.urien? 

\\-r<AM(r -t~l;WV\~ ( ~yr cNV\- vJ~~ vv,.u.Å- 

t-,\,VY ~"-Ålo,~~ ~ \~ WYLof V\ . 

Vad har iaa lärt n1ia 
och 

hur aick. det till? 



Uelkuri 1 - 10~ Vt 2()2() 

Vad är bra 01ed kurien? 

tior funaerade ko01binationen 
VetenikaP§teori 

Vi~koloai och ~ocialPi~koloai? 
1~ l1,clcfe._ ve-Lev\~l°'·rsleor;"' ve.I"' at-c br(;(_ i':jKvr.5 {;ll 
kt,Lr5e-V\ • H~II\. Pi2r.5'o,.,,lJe"'- {1cle..r j~~J p11t/o;=y'"" ;:_, s; 
f c:.. r5 ; '-"-lre$Sc.:IA1l ocl.' v: ckt j . .,,__f:t Je/IL stJ/e k"'-~ Y\t:\,. L,0-_y~ ,L.1f' 
J ~ t k..,.__rs 0r t e_ V\. : f cylt 1' laZ'I l t (? 1A f $o C..: c,,._( t " yko t~::/ 

Vad kan r=örbättrai/förädlai 
01ed kurien? 

l,,..,,.,,,,e,. o,_t,.., 

~Ct.A. V,:;: f'(.,. 

Vad har iaa lärt 01ia 
och 

hur aick det till? 



l)elk.ur-i 1 - IOi Vt 2020 

Vad är- br-a 01ed k.ur-ien? 
~et\-t~tlöi\5V\J\U\8tll" ~r liJro'f ~t\ Ock\ ~(C\. 0~ ra ~f. 

t-Jur- funaer-ade k.001binationen 
Vetenik.aPiteor-i 

Vi'Yk.Oloai och iocialPi'Yk.OIO!!i? 
\V\,~ \xcl \ \Mff!>\t'\&Q_ \_ Vit\ koVv\W"l( f; -le~ ! ~ 

Vad kan r=ör-bättrai/för-ädlai 
01ed k.ur-ien~ ._1 ?0WQ1J31~1;)U_ \ QV11c'1~\- alt Wi:~ VV'Q~ fti aU(( ~ef P Y¼ 

åtr- ~~ ( ~~\~? ~~ . . 
\)e,r tJ.t 1 .\af w..~lNU' wcl J ~ 1eOf ~iw ~ l l \eVtW\ t roheltfCYt) \,frf (~'-Her ~-1il1. 

Vad har- iaa lärt Dli!! 
och 

hur- aick. det till? 
]OL\ ~ ~~ rl\,9 ~ ~ \¼vJ. U f plevo( ivW 

o_M- -\1(Q~~~~ VON~ t- ~ ~f(J\_ 



l)elkur-§ 1 - 10§ Vt 2020 

tiur- funaer-ade ko01binationen 
VetenikaPiteor-i 

Vi'YkOloai och §ocialPi'YkOloai? 
t "1\ ~~\)tu lt;A. ~,i~-~'-(· ,c, "'\cle.. 1 cic + v {}\, ~ \ l\(ö. \ \ ~ v, ~ 
(\','i ~ \&. \ ~ ()\ \ ~l,\A\!WIV\.2> I 

Vad kan r=ör-bättr-ai/för-ädla§ 
01ed kur-ien? 

9e1\e~o\U ~lrtt~ ~ o\\dclce.s lo"' 
~ cWft: ~ \_C\, ~ s / O c, \1._ r)e 't :::iU.v l! e,, ~C, v!lj 

'(1/v\, ~ tt<i ~'? ~ \, ~ '"; \\ ~ C \\~"'- CJv\/ ~\,ll J'e(A. 
\ \A, \JlUiV\ t t \J\ nA. '('\ . 

Vad har- iaa lärt 01ia 
och 

hur- aick. det till? 
~ ~ ~ t< u '" \fat,

1 
~ ~ Y'¼vtul~ 5~t~t1,c.. 

~~ \M;~ ~~ \--c(Wl"V\ ' V,D\, k 
\i),~1A\ ~CA-n..,\.fA.. I ~VUA ~(~\1,11\lU\~ ~~\.AIL 

~\l' ~CktAC'- vlA,er)_ ¼.M-D \; Y)!:AU\-IAl'l!M- 



l)elk.ur§ 1 - 10~ Vt 2020 

Vad är bra 01ed k.ur§en? 
f ö ~ ca:t.t K v I\ " °' o... t ~ cA<,.. M e '1\ I'-\ ~ I\ n: ~ I< O r 
> å.. + t-o r )~ ~ M ö: r 'bto-. cJJ:k ~o.. \ .i: l +- 
1 ·, -k.. f Sj IA..!o koy·1 • Öl~ o,.r ~~~~~cl.S ~ ~, ~> "Å~ v ~ ~ 
; s°""' ~~,,~. 

tiur funaerade k.001binationen 
Veten§k.aP§teori 

l)§')'k.OIOl!i och ~ocialP§')'k.OIOl!i? 
J ~ ~ c l.&<r ~ ,.., u ~ .s ~ s kor; \J o..r .9 C\., s ~ 
,öt- 1~ o c.~ oK lo-r . t<A u..., f ~ ~"K.. s~"" ~ -f.\ L\ 

ps11MiA.tt:"' '\ So,~"11\y~LtA.te,-~l'I. 

Vad kan r=örbättra§/förädla§ 
01ed k.ur§en? 

\.(v~45 vv,~IÄj<T l<~""s ol(tCN--L ~r-cA~"\"u°"''"'- 
Kc.ffl°'!> 7" k >~""°"' s ~ M'j c.~. ~~~S"ltl).,") ev-- 
vh~ ro~l..,-f>c>~" h bl;,-- e.~ t ""°' S~I\~ .k. 5 

\ ~" fr~ , J....~ M0v-. CV\ is -k sw-\ """ rvtr o-.t\+- ., v~ s c:- ~ , 

Vad har ial! lärt Dlil! 
och 

hur aick. det till? 

l--\ov- \ 0: r +- M' r M -<.r- 0 I'--\ 

~ er- ,(}\\ ~ 0 t. '1\ .,-C.O \~-V-- ~ /\Al ~ 



©-)7 

l)elkur§ 1 - 10§ Vt 2()2() 

Vad är bra med kur§en? 
\ n-tr e.ssa.,cvl q..__ osV\ N---n 

tiur funaerade ko01binationen 
Veten§kaP§teor-i 

V§~koloai och §ocialP§~koloai? 
Yxa I \\-\:.~ SV~t"'-c; ~--tt- korp\o- vckeos~~s~orin 

~ fS(jlColo~,h ~ .so~~\ _ps~~103,· (\. 

Vad kan r=ör-bättra§/för-ädla§ 
med kur§en? 

\ ~dl,3~ s-tru'?t-ur- öc,"' vfP\~. L,tc. svirt- "-* 
netY)~tl.. n'\..l..ol un~ v,·sso.- före.lö.sn,r\~~ 1 V'\~ Lff SkA.~t 
-f'vu- fOW«-"f O<f"\t- SCrv"- ö'(..n..,(- vY',I Y\ -tö rst;.el.s-e. . 
--r~d\i~evv-L- lö.SY\0.('\V\5\'"\' "'jO'-C'· Ok--ta,~ S"urpövni rlj~- 

Vad har iaa lärt mia 
och 

hur aick det till? 
De.,l @UkA- fSj~o\0<3iS/CJJ--.. t: Soc.t'o...,\ fs~kolo~isk.a- 
?if.3pek....-nven. M~ck,-t- ~ jo..~ \°'""t ~, j 
(AV eje--.A. ,0,0..'ff\ i(\_:) 5a.,tv\ t- Vi.~so-... 

f-drcJi s~~Ov<". 



l)elkUI'"§ 1 - 10§ Vt 2()2() 

Vad är- br-a med kur-§en? 
Dd- 'J~ 7<Y hv,,,. 1AALJ ~CÄ..Y~U-- '/:'r 7u-t{_,MO\ri t,V\,\_.å,_. 

Oe ~C-"V VA (/V\C,UIIC (;,ll Jr;;)cc.,<.S~tz:i,,._ A .+'lc.,Y pe,,v:$pek l,\J 
\.?~It. t,-b ,:V t>'Y}. . 

tiur- funaer-ade kombinationen 
Veten§kaP§teor-i 

V§~koloai och §ocialP§~koloai? 

Vad kan r=ör-bättr-a§/för-ädla§ 
med kur-§en? 

I> 

Vad har- iaa lärt mia 
och 

hur- aick det till? 



Uelk.UI'"§ 1 - 10§ Vt 2()2() 

Vad är- br-a 01ed k.ur-§en? 

Ps~Ko_109i Kmr u c,rt,1 (,\r\ v e<n cl bCtr t 
I va.r-f ~r~e_,. 

tiur- funaer-ade k.001binationen 
Veten§k.aP§teor-i 

l)§~k.OIOl!i och §ocialP§~k.OIOl!i? 
f3r°' 

Vad k.an .=ör-bättr-a§/för-ädla§ 
01ed k.ur-§en? 

Vad har- iaa lärt Dlil! 
och 

hur- aick. det till? 

6 erto r-i {öve I is n /n O ¼ r- n. ct 

6 0h.- Q ·H- S edClY), (Ä5 c 
01""-- sc.f°'--l.V'v\_.c- ;)c..-l<. 



l)elk.Ur§ 1 - 10§ Vt 2020 

Vad är bra 01ed k.ur§en? f p ~ l ru., 'I\ 0 n "':i LLf' \"°') i. \ t-.c r n. c,__ ö-. -r 'J ~ V ö. v, d "' 

tiur funaerade k.001binationen 
Veten§k.aP§teori 

,, «: V§~k.oloai och §ocialP§~k.oloai? 
D-Je, ~n~on }< IL ovnb i nai\iJ'\ e.f\ a, v d ,,(1 b~cl0t -1 eo_( i-e_'I r~ °' " 
~ 1, \' ~f,( 1'. c1e o 1 "'- , ~ "'J t { CA vvn :i I 0~)1~ r. +,~)C~ I \ ~ r ocl -t r"' d 



©-2'8 

l)elkur-§ 1 - IOS Vt 2()2() 

Vad är- br-a med kur-§en? 
le.-flekh·c,,,.s uppfiftuv., g r•fp~)\)"':'1e..""\r'\Q.,. 

tiur- funaer-ade kombinationen 
Veten§kaP§teor-i 

V§~koloai och SocialP§~koloai? 

Vad kan r=ör-bättr-a§/för-ädla§ 
med kur-§en? 

Vad har- iaa lärt mia 
och 

hur- aick det till? 



Uelk.uri 1 - IOS Vt 2()2() 

Vad är bra med kurien? 
I Y1~ Sftl1t, t O C h f1) u8 t.. rru._d 0 ~ k:ot o~i 
f?r Pv vnJ.d lo lj;-6l- S -till ttwl pn ,~s- ö°\1 n fh'J \ 

~r o; M.trf \f'€ f {eJ(,,i;i .. () ns ~ r t,{,r r-,<n ll\ 

tiur funaerade kombinationen 
VetenikaPiteori 

Vi"1koloai och Socia1Pi"1koloai? 
br°'-- 

Vad kan r=örbättrai/förädlai 
med kurien? 

Liii>M vi s n,hF ~ortÅ.L ~'t1,S ut --b·rl.iga,r,e I lu,i s-t inna,« 
K v{,fjswt _ . 
OeJ; 7ir wt~ctut objl(.«jt ik,\ttYI o( v1\V..<'M t,?Otfr.bller son /tY-el~~ 

prctt-o...f C) 11'/; <fi, oU_t ka,~ 1/tJO--pt .. br~ oJ:t l/W"Ol -qJJliot!f,rc. vvu..J J.e,,lk~ 
ctl,L~a l-';?tll, 1tif e.. öv~'l\e;}t'Å,1- 

Vad har iaa lärt mia 
och 

hur aick det till? 



UelkUI'"§ 1 - 10§ Vt 2020 

Vad är- br-a med kur-§en? 

tiur- funaer-ade kombinationen 
Veten§kaP§teor-i 

l)§~koloai och §ocialP§~koloai? 
Tv1<·1 q.o....--~ cl -e. 6 r-a ~ 

, 

Vad kan a=ör-bättr-a§/för-ädla§ 
01ed kur-§en? 

he« pe dtt9c:~1 T6;ktol rr•-·c-l C/J /) l"1f) e:. t{'/1'1{,e,( /':>i>1.,1krf1 (.1/),-r f 
(j(;V( /; ~'< ltJ---/

1 

JefYtlttA-t1v~ L.tJJf.---ur.\ /~J--e,f iii) ,-..,fl<) ~[· c,.-e..,r J Ö\·s f-: 

Vad har- iaa lärt 01ia 
och 

hur- aick det till? 
U ( ·In - t , 1. . ,,t,•,"J Il A~,,,.J.i'V rr~r ,;,,1 r M I J tt•;.<'J,"1. O (,, / e~-~ {J " t'l f' ,,,. . 
Dll1 c,f i ler;{ re (A')f}I~,. tL-e .. d'~ 
be,11fYVI.. l-/r(J{,;srrl)[1 ~tv'it, ~ viJI r t:>~-f· r 
( i I(, fr~f) r-ef✓{-f)J'1 Vviu r11 i I fl,:.r•'►'~t C.1 A 



©---3 \ 

UelkUI'"§ 1 - 10~ Vt 2020 

Vad är- nra 01ed kUl'"§en? 
U1111 {;r en mirr& {iJr.sbie!.se: ~ cm vad tR'.ltVi 

Mn v11rt11 CJr9i/fe17 /ill p1/l f/ be/er· ocSs ~" so)il/\ vi ~r 
oc.,h_ I/~ v{ir vi ~r 0Dr-v,_ v; &r , 
tiur- funaer-ade ko01binationen 

Veten§kaP§teor-i 
l)§~kolol!i och ~ocialP§~koloai? 
f"rDJdk_ v1· b~(~ ~t- orY\ szxit).lpsvlco1öj1'. 
M~r'\ b¼n6/Ct,, ~r1 Ö;._ i (f f?()J!YI ,::le.,.(,- kk:.... ~;. tfre.. 

lel~'o~ ~- 
Vad kan .=ör-bättr-a§/för-ädla§ 

01ed kur-§en? 
LJe mer s!Yv~+v, 'P; ~l~riln.j"rr\" - 

rntr ?JJl'lcJOfft ki;1 

Vad har- ial! lärt D1il! 
och 

hur- aick det till? 
Jv'lj ~r iinnv ink l~r-./- mt] Si 1ViycJ:el 
l..,r ~ r e;j pr t IJl'!tlv.;1 i 11f\ rnen I~ r4 rJti 11 t:fH- 
·1 v \J JU V 

de), fY/115 vi:ild~t mi1_1L o!tfrq 0ne r och 
oi ~ di, (les~ p,r· ci:1ld1fl i.k"' va,-,11nd.-,,, - 



Uelk.UI'"§ 1 - IOS vr 2020 

Vad är- br-a med k.ur-§en? 
])-c,,{ h,._,.. Vp.1;} SiWrrv vc,.,;e,,,~Yn Oc'-v r--,.t,,- PvVu.d~/J't\, ~ l'i:tt. J ,,.. , 

. p 'V'u ~~ Vi:.~ 

f ,-l y~@n,Je,, J.,ir!"".nt'.r 0JVJ.r f/, ~~"- 1'1 /-re-->Jz-.h ;7c,%"d.i?A..-: 

tiur- funaer-ade kombinationen 
Veten§k.aP§teor-i 

J)§-,.,k.OI0l!i och Socialp§-,.,k.OIOl!i? 
Jäj ~ ~vl<-- ~H-- /tc,.l'l'Vt7,~,:/,}$-nv--i ~ ~- C,[r'b._ ,/4{f J{;r- 

l zfc: v-.:-/, f,"')~r,.,J- vA ~ .k' d t,1,t Vc..t"/~ de,,( Vh e, 

0 fl ~ 1,..,.-;yf fr,--.- a.,,d-.f h'nrv.. i~ ~ JI "f'"'' L-- k-rrr.'e-1,Ai - 4, vi-_,, 
fJ f"""- j tj {:-,..~h,y evh-- / "> t J. -;J Z r e,, br.:s J v ~ a. ~ 

Vad kan r=ör-bättr-a§/för-ädla§ 
med k.ur-§en? 

VcJ- /2.1>, l f ,n <./'I ,,i/, /.'rc,I;; n hj,., VM'(' /,"/c, v~{ vfj"J~ 
Ocl__ l 1~f15l--"" - Fir /hl-1yc?t,,,trf <yff-- VYj;'\-- lj~~--,'ri,1-c. vcrci,,;-(!_rc,f 
) lf\. f;,re[c:3rYI.J s e.l-»: ber fl\,f'V\.-rrrC .. ;vl f-C-0, {)_. - flvM. v~ss ""-- -~r-? l:r '</C. 5 

uf (UvW\Jl,. ~OC/)A /Jfwf( Vfld'vrs/fo:/[Jf( /~ -<I' Oe, te {e,i/4.on vi.rv{Je, 0 !)V ~/)rfv 

Vad har- iaa lärt miiu "".;Wr1v, 
och 

hur- aick. det till? 
O&-r d fc,,,Le av>'- f>)M"l'u,{I,,, /¼(',,Z.,f-.-U -; /·· 

~ «rJc 
jev1S [/rfJ- t1¼fv/~ 5;J,/lvv- Y . 



Uelk.urs 1 - 10§ Vt 2020 

Vad är bra med kursen? 
l 

~Vf'(~---- \J{Ar- ~ ~ V\J.-re,~} , ~-- 
\2--ti~ <~· ~ VV\,I plt,A) q:Å__ ~ VP--1 b <'Q_ __ 

vv~{J. ; v ,A\1-Av-.r CYoJ- r~f{-0{,J-;· ~ r1;~4v----,, 

tior funaerade k.001binationen 
VetenskaPsteori 

Vs~koloai och iocialPs~koloai? 
~ ~N'-~-J-< a.¾f ~ q_~ 'i~~- \,1;.iJa__ =,Ä (bg_r- 
~~if.'D-- ov v~l'~\1.t+~qr~ < dd _ \;Gdlc ~J,vvv,1'.P-..J. 

Vlf4- \\-\-,L f~,rri ~ f~veJ.ds~-\~Y- r]:..{: 
-1\ V\~~ \J 0--•' d-L-A-- b-~ ! 

Vad kan a=örbättras/förädlas 
01ed kursen? 

J) ~ $?""1 ~"-- f'~,.-'~~ rY'l{J.. {i,1,v--~~ ~< 

~- -r "'Ml~ i+,~tt<; .:::,p~-ellr v'i'1Uj ·-f,ep..,--e,4t1.Jrc-- 
o~ -kc-"1h'C·, 'DJ- Vl:4-.r l~\.e,___ °'~"1 J)~~ ~y{),(~r 

r1JJ_A,______ c\~ \~\~ a 

Vad har iaa lärt mia 
och 

hur aick det till? 
d 0's. ~ N m ,5 V'-\'1rt,cl. i,,AClv'-- 

s~~;; ~+ 1 \.d-Vf cz.lt,~v'<Jf f ~l'\_rfuv(0-~-; C)<_i--.,. __ 

(?~t <((--1/\'.;(f'S,j i~I, DJ- \Ao,- ~ 
J9c.-t_. L~fJ ~\t \~~~ od:k ~~, 
J ~ \~~ ~ IR.~ -0,L~ ,d.LJ:- &_, ... r,_,~ d t ~ww\!»1, 



@-J7 

l)elk.Ur§ 1 - 10~ Vt 2020 

Vad är bra med k.urien? 
""¼..-....~o--.v----\ °'~~ . '<..o-.Y'\n~ \J·,wi ' \ ~(' 
~C)~\CY'\O'f'r\~ \j_. · 

tiur funaerade kombinationen 
Vetenik.aPiteori 

Vi~k.oloai och ~ocialPi~k.oloai? 
\ ~L,~i_. ~ 'o~-v \~\---- 'M\'-~t,\.1. ~ V'\°' ~~°' ' 
so..""\-\~- 4. ~ .,._&.,__ ~~ \-..0s.\\ :, 0 <--i ~'::i \_o\ti ~ \ t (' ""'j 
~°'y-,.v-,.~ '::>IO ~ ~ b'u.)J Q...,'r\ \\\t..__ \~ ~~\ob ~t)'<'r'\ () 

(5--.'-J ~. t~~J 
Vad k.an r=örbättrai/förädlai 

med k.urien? 
t'\,~&.u.__ ~~~'""'\~\.,Y\~\9-.K '~ ~ L\)'\J ,, . 
~~&_\\°0;°:'r-... \o~\.lo_y~~~-c: i'-1 ~ c\~. \)~~Ut\vtY' I 
\½\o-.~~ ~ '-)~-\ ~ ~°' \\a--.. \\.~ ~ \ O'c(..., \~"\'"\ w~~Yh.0- . 

v ~~~~~ \k¼Y\~\~ "''~°'v- ()~\-\ \<?..,~,o~'::.Y'\'-"-""' ~ J 

Vad har iaa lärt mia 
och 

hur aick. det till? 
\\0..-C: ~ ~'\ ~ ~~\.o\c".)' 6-r "\\Jclf \.t,Y' t.</\ , 

S t)L\C)V---0-,.... I ~ 6..&._ \',,-..-0.":, ~~0--.. e, '\\_o-. ~®\~i.tv 
t)oo \-~c "'-- \ ~ T'A O'-~ \..o..v---_ 0-,'(\,\J ~ ~ '\ ~ • \ 

D \\ ~ ~\\~I 'C) 'N.N' . <:) o, 



Uelk.UI'"§ 1 -10§ Vt :l():l() 

Vad är- br-a med k.ur-§en? 
~\i(,\_ \i vu!! ~i, ,f,l\ (', V: 'J\j\,.~ iwV\"'- I lo f-1t-,_ V\J\ J 

·ovV\~av ~0\/V'- ~ r ~\ L 

tiur- funaer-ade kombinationen 
Veten§k.aP§teor-i 

V§~k.oloai och §ocialP§~k.oloai? 
~ ~f d\Rt V,- ~S\--", \ It t_, V\Jc 'j C ~ t\-- \ 0 -G,, ~ \,, 

{ \1 
\)~ ' ~ :'il ~ r ~ \ YJ \uy\ t 

Vad k.an r=ör-bättr-a§/för-ädla§ 
med k.ur-§en? 

~c)r \ul\~"- u'(\~~\V(\-tV ~r 0v\\~ t\~\(;\;v~ I ;,\j~ ~e, $&~ 

J~'lf"'-t)~'-V\bfN' ,, G_\,, ~~ ~"1(:,\{\~~, \-OV-- \\vo\tA ;;__.,. o-~ J---~\~c)1 i,_vJt 
~ '8vn,l'\~w\t1.~ f ~ ., , , . ., 
~S>\{ V)\ci~ff\, MttvV\ \ \rtt~ 5c-- ~ c;\J--e¾- ~c--~~ ~ S ~ V\/\~~ 6,v\tv\ \ lf~ 
"2roWJJr v<\10c\A \tJ~<r- -\"O'v--~ '{)f-- ~\f'fl t "'5\'\\°'k-~vovtr11 f~ \iwvs \\~~\vrfM vNv- 
')b \~e. 01M ~W\ Vad har- iaa lärt mia \oC!f-~ 0 w~tut 
d\\fvVL~~ Cf)V--v~i och 

hur- aick. det till? 
\M~ el.ut~ 1 IJ'Mh'ls; ~ ~"" \/Nvs 't\\1J' t'\ '11N ~r1. 



(0-~f, 

Uelk.urs 1 - 10~ Vt 2020 

Vad är bra med kursen? 
,,1/f ~d# /4i-'" ~ m }«Jtt/21'~# p·h&p~/.b.s 
/~/U/d"~ /4_j9' ft½ltr?/ ## rd~,,&1.16'.n?~m~~ 
ltP/ h#J!/o/1/4:1- ~m kd~~~m~At//~/. ,R,4 p;-- >'~ 
~- h,i'~d-1/~ dUI IJ//1 a;,,b~ 

t-iur funaerade kombinationen 
Vetensk.aPsteori 

J)S')'k.OIOl!i och ~ocialPS')'k.OIOl!i? 
/~ "7~1..r d'.# d# ~r /4~,L bP. 

Vad kan r=örbättras/förädlas 
med kursen? 

,y,,a,j"P'.TC k~,-k,$#/~ ,h3/ 3a1u~w-t.ev~ht. /,;k 
h?&- 71/cl/:Y# /4--Skhsffi'y~I;" ,#/4,- ,t/4 ~;;--~ 

Vad har ial! lärt mil! 
och 

hur- l!ick det till? 
y~ kr~ .l?/:Y t::)//~/i~~ t:1~ tt:J,,1~ ~~,-S-.,,~'y 
1-~an~ ~a, /;'/,ft'/4r. ~~ ~ ✓'o/ /4>-,L m_:Y f'a~/4 
cl# aMrl- ck/,4, cP~. ~J--dt:i::h.l~c?,r t11a tJ//H.1~e?,(' 



Uelk.ur-i 1 - 10§ Vt 2020 

Vad är- br-a med k.ur-ien? 
t7re \öislli~,'lrYIOI · e.d\c ',.,ha Vl ~VY\61-el'lo\, 

tior- funaer-ade kombinationen 
Vetenik.aPiteor-i 

1)§-,..,k.OIOl!i och §ocialp§-,..,k.OIOl!i? 
6~. Mt'lutd i\( dvl1.h0) . 



l)elk.Ur§ 1 - 10§ Vt 2020 

~ Vad är bra 01ed k.ur~en? " 
! ~S5ot ~ t- Vr\-cd_ p; ~ {qjl t3 ~ s bi., -:peef p ~-6 ·v0vt_. kti n n J 

1r0\ y,~t- Kf e,i,a !v't- t~ a ave,,i,,_ det- \Jtl, r 1o m q -tt- ~,J/ef - 

1.Arf~11}v'rl'\"-. lfo{r- fapP{qd<. bi'q pe,rs(:>ud;J/Ui. Dd-:J1otde_ 4{? 
WllfV\ fick.., l¼. 0}4Ptl~ {Jrrlttc.elr~ /ö',-rJ.(3(,,-... 

tiur funaerade k.001binationen 
Vetenik.aPiteori 

l)§Yk.OIO!!i och §ocialP§Yk.OIO!!i? 
t:ttV11t1etd~ brvi ! i 

Vad k.an .=örbättrai/förädlai 
01ed k.urien? 

J q~ -b:J ul=r {ok,/ r/5 VI i ~64. fh #\. F,n t} 0 ovi tt(p S' b b / 11f 
,k:,t-1 (Il 111 f. \f(,l/1i\_ "!:J d f ~ /,/,K 4- frl~ / q'y;tc;f-C,- n I lrq, 1 ,:Jq 1/_Sb;_ 

5 lm)4- a-1:t- .(!g fJ , V'ntcL ((jd ( 1,9 aic. 14 s 4 4 /tL vt: VJ; 1J ct r. 
Vad har iaa lärt 01ia 

och 
hur aick. det till? s~ har lä'rb- Vvib 01¾. +U!n't1-- .f_ptqJtk)iiJ. 

3ei--ia~ crlt ddh pi {dJ-clcf>vi,~r4ÖVh1~-1r. 



Uelk.Ur-§ 1 - 10~ Vt 2()2() 

Vad är- br-a med k.ur-ien? 
-'fy lW 0\% fSY ko\~ \ ec V\ -\'r o,-vi,{å ro, VL+ 
C,\k1 lt<.~"1 y tw; vlt11 ~t.t6 r· \ V\tr"IA··· \JC:J-.,llf" \ :,~ D ~ . ~ 
\ ri .\-fe ~StJvV\-t 

I 
e ,.H•· ex· S c 1/v'\ r::.JJcir:· 0, {r 

re \i)J ""'V'\~· t.,Bv1(},.,/(e_ t w1 \oe .. +,~-~- . 
t-Jur- funaer-ade k.001binationen 

Vetenik.aPiteor-i 
Vi~k.oloai och ~ocialPi~k.oloai? 
C h. ' /i - \ ,r,, ,' \ .1 \ ' n '\.. "rl'lAJ-t" '"'(' .. -\ ki ,.,,1 #'} . :~1'"$~"Civ- :1/\'"t"~ ~ \ V\;"\:•~_:r~~ : &~·1"\·-·~, \/ \ (;:11,,S,t~ 

yrt,;~ &Y\5 vt,lÄ1'(JS ~e () '('·\ I (Y\,,VV\ ) V br\ c,~ 
~f·VvV\jetrtArcta. ~ brC-\., 

Vad kan r=ör-bättr-ai/för-ädla§ 
01ed k.ur-ien? 

:~c::\,t.G< ~ ~el~l'hi"fi°"'V'I°' öM 
$0 l \ 0,;\ ps y V.. 0 t C 61 \ V (}I< ()~ (;; ·\· .(!) \A\ (;V\r(.Ä. 

cx:.,\r\ s vGI v-t)..,. L ~ +; d}J. .. 1'Z ·1 ni:;, t1 v1c:H~;(" .:I~ +- 
0"". l; I A !1"1 

\\ ( ,,,~ ~ \ - IÄ A IJ 11'\ All/\ J ,/\ )/• "' j' • t" \ v, Li ~ A \.....) ,\·Ö r V\' vY I J 't,., '( \v\,,U\r~ I l(~ V \, r l ~~,''t \ °" ~'\- C,f'V"\" ' 
Vad har- iaa lärt Rlil! 

och 
hur- aick. det till? 

\+vv<,... \ °' rk' ({V\~ (Y\-Jl IA th· ()\/V ~ 
10 J ✓ ~ \ C' St\ ·\ bo lfl .• eJ'(\. 1 vY\ ~-V'\ b\V~/1("\ 
ö ~V\ O'M ¼)\el~ V0, yj(N('Y\?1 om 
~()S:fk.olCtf. 



©-ro 
Uelk.UI'"§ 1 - 10§ Vt 2020 

Vad är- br-a 01ed k.ur-ien? 
j~ ~pKer. ctbl-- h\lt~ qar var;t i rmesYVJH;IJ, t}<ktr rmn fx:t.-/lttt~17 

9i'(I. ~1(Ä'1C~L\~ om ämnet 7fa' ~ieiosn, ~<I('f)°'-1 v,li<e tho-< ~ rtf 
s(sJ: \-)je(\~ a-bt f0fSta 0\()1~.Q__e~t-ttinsl'treV?lA, har vutl: 9r vande. 

tior- funaer-ade k.001binationen 
Vetenik.aPiteor-i 

J)§')"k.OIOl!i och SocialP§')"k.OIOl!i? 
j~ ~er ctl det ll{Jf /uc,'m :bra:J)i Jie;; -: ,/k fe,v,rronk fYefJ 
v etevi~rsttiex1in ; DcfP-ni rn01 det fu'!!J'erod e o. r,d!i ök/J · 

Vad har- iaa lärt 01ia 
och 

hur- aick. det till? 
' f CJ(} fri,. lärt /7J '!] l/1!)1<ef (\,; ,::-, ref/P;kföw upR!Ji{ferf/1\. t!, mä"lena. jj,t O'.lr ijllj>t n:!9 o...ti. frs/4. oUk"- ~ct/1) txltte6, c!Jupetre 



(0--<tt 

l)elk.ur-§ 1 - 10§ vt ~o~o 
Vad är- br-a med k.ur-§en? 

we .. :t bD I"\\ VU'\' i\ b '°' i y-, 0-i~ lQxnrot 
'f°'-, ; ; \'\ e.l \:- ~°'-ES:, VY\ . 

t-iur- funaer-ade k.001binationen 
Veten§k.aP§teor-i 

J)§~k.oloai och §ocialP§~k.oloai? 
-J a__ °) ~':J c \~ Q., '<' oJ~ d, e.J v0-- v-- , \\...., ~ '("e_, -Ss c~ f\ t- VY\ e" 
'fri cL" So- 'o e Se, O y o c oU 'K0-- 1c: e, o ,e.Jc ~"' e '("' 

... \ ' \\ \ 
C::>o-- ~°' Y'\d-e_ i:) l\ le.. L- y-tj r, ~~ \'o ~~ '<'iö . 

Vad kan r=ör-bättr-a§/för-ädla§ 
01ed k.ur-§en? 

-J o.. ~ t ~ c, ~ e y--- Cl\\ ~ ,\ e_ m ex 6-t C-V\ ~-}c ~"' ,-- K v1J, dz. 

~~ o r \ o.\ \\ \\'\.tj clL -e_J- ~~ cK \ 'j O~ ,Q...- 

Vad har- iaa lärt Rlil! 
och 

hur- aick. det till? 

\\o_ r \.t ,\: \''t,\. ~ y·Y\ ~ c k~ .. A 3.en ovf\ Cl~ vo. ~ 

(-)i C\~ re) 6- 6 <'\ ~ r\5 c, C'f\ °'- Oc h G\,Lvl- \ vt CCfYTQ,CK n~ . 



l)elk.Ur§ 1 - IOS Vt 2020 

tiur funaerade k.001binationen 
Veten§k.aP§teori 

J)§~k.0I0l!i och SocialP§~k.olol!i? 
,,__, De f ~r n lett r h r c-1 ,, (:,/✓,.,P (/?~ r tlt,/ å:,_~, / 1; ~~ lt~ n-J lift ~1 

1U!i1 'f'J •, /', t.r•{/t: ,hc;J·h·t-:t.i 1t..,s/.eor/ /}-;-:[I o r h St .,., ,e:t:1,4·1 I -,,.J· ,,- 

c/,1 rfvt t>I vt~Y"-~ , 

Vad kan a=örbättra§/förädla§ 
01ed k.ur§en? 




