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Kursutvärdering kurs J HT16 

KOMMENTARER TILL KURSVÄRDERING HT16 
Andelen svarande är låg (14 av 34 registrerade på termin 10, dvs 41%) trots påminnelser. För att få 

med skattningar av seminarierna i kursvärderingen så måste den göras när studenterna i princip redan 

har avslutat sina studier, och då är det svårt att motivera dem att fylla i enkäten. Resultatet från 

kursvärderingen presenteras i bil. 1. 

GENOMSTRÖMNING 
Av 34 studenter som var registrerade på termin 10 HT16 så är 33 godkända på uppsatsen och 

opponentskapet (saknar uppgift om den populärvetenskapliga kursen). Av dessa 33 hade 4 studenter 

sina seminarier under innevarande vårtermin. Den student som inte är klar kommer att ha seminarium 

den 19 maj.  

KURSENS STYRKOR OCH SVAGHETER 

Progression 
Kursen är ju den sista på psykologprogrammet, och en kurs där studenterna får möjlighet att tillämpa 

många av de färdigheter som de tillägnat sig på programmet. Uppsatskursen bygger ju främst på 

kursen i metod och statistik på avancerad nivå (kurs H för höstens termin 10) som ger studenterna 

mycket bra förutsättningar att klara uppsatskursen.  

Det tycks som om de flesta studenter tar sig an det här tillfället till en självständig fördjupning med 

stort engagemang. Alla som svarat skattar sitt engagemang som högt eller mycket högt. I 

kursvärderingen är det tre studenter som har kommenterat sin egen insats under kursen: 

Har kämpat hårt och tyckt det varit kul att hålla på med detta stora, självständiga arbete. 

Den kurs som har väckt mest engagemang hos mig utan tvekan, varit både slitsamt och 

roligt. 

Har i mitt tycke varit en av de roligaste och mest engagerande kurserna under 

utbildningen. 

Examinationernas svårighetsgrad 
Examinationen av uppsatserna blir ju något slags avslutning på hela utbildningen och ambitionen är 

förstås att studenterna ska uppleva sina seminarier som meningsfulla och relevanta. Spridningen är 

tyvärr ganska stor i skattningarna av examinationerna, även om det är > 50% som skattar relevansen i 

förhållande till lärandemålen som hög eller mycket hög och kravnivån som varken låg eller hög. 

Ett par kommentarer i kursvärderingen gäller att examinationen vid seminarierna varierade mellan 

examinatorerna.  

Det verkar som att det har varit en skillnad huruvida man får komplettering eller inte 

beroende på vilken examinator man fick, vilket är lite synd….  

Jag uppfattade att examinatorerna skiljde sig åt relativt mycket sett till kravnivå.  

Att den här typen av kommentarer fortfarande finns med, trots att alla examinatorer numera använder 

samma examinationskriterier vid bedömningen av uppsatserna, visar på att det återstår en del arbete 

med att åstadkomma en jämnare kravnivå mellan examinatorerna.  
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Tydligare riktlinjer för handledningen 
Några kommentarer i kursvärderingen till skattningen av innehållet i uppsatshandledningen tar upp 

att det skulle kunna behövas tydligare riktlinjer för samarbetet mellan student och handledare.  

Det var svårt att hitta en balans i vad jag skulle ta till mig och inte från handledningen. 

Emellanåt spelar handledarens ord stor roll när jag själv inte vetat hur jag skulle förhålla 

mig. Samtidigt är det jag som står på slutprodukten. 

Jag upplevde att min handledare inte hade särskilt mycket tid över för handledning, och 

att det var helt upp till mig att be om handledningsträffar och att bestämma innehållet 

i dessa. Det fungerade i slutändan helt okej, men jag hade önskat att institutionen 

tydligare hade formulerat den förväntade ansvarsfördelningen mellan mig och min 

handledare. 

I förhållande till handledningen hade jag önskat mer riktlinjer, min upplevelse är att jag 

inte hade någon uppfattning om vad jag skulle förvänta mig eller vad jag hade rätt att 

kräva. Nu blev det bra för min del, men hade önskat mer information från början. 

Förmodligen är den här osäkerheten svår att undvika helt om man inte detaljreglerar hur 

handledningen ska läggas upp. Enligt min bedömning är det bra med en viss flexibilitet i hur 

överenskommelsen ser ut mellan enskilda studenter och deras handledare eftersom 

handledningskontexterna och studenternas behov kan skilja sig åt. En initial överenskommelse om 

villkoren är dock förstås viktig i sig, även om överenskommelserna kan se lite olika ut för olika 

studenter/handledare. 

PLANERADE FÖRÄNDRINGAR 

Populärvetenskapliga delkursen  
Den populärvetenskapliga delkursen har fått kraftigt minskade resurser. På kurs J ingick undervisning 

i hur man skriver populärvetenskapligt (en föreläsning och två seminarier i halvgrupp) plus ett 

slutseminarium, men på kurs 14 återstår endast slutseminariet och undervisningen är borttagen.  

Tidigare har studenterna skrivit en populärvetenskaplig artikel med utgångspunkt i sin uppsats. Den 

här terminen kommer de att få skriva en webbtext, fortfarande med utgångspunkt i uppsatsen, men 

med ett något mindre format än tidigare (600-800 ord istället för 1000 ord).  

Slutseminariet omformas också och under första delen av seminariet får studenterna ge varandra 

feedback på de producerade texterna i mindre grupper. Under den andra delen av seminariet får de 

göra en mycket kort populärvetenskaplig presentation utifrån resultaten i uppsatsen. 

Istället för undervisning på kursen måste kurslitteratur införas. Det finns en bok som skulle kunna vara 

lämplig som ny kurslitteratur från och med hösten: Klepke & Rydell (2013), Skriv populärvetenskapligt. 

Det finns också en hel del information på webben om hur man skriver webbtexter, bl a en text av Lotta 

Kempe, Skriva för webben, på IIS hemsida. 

Eventuellt skulle studenternas webbtexter kunna användas på något sätt, t ex länkas till institutionens 

hemsida? 
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DISKUSSIONSPUNKTER 

Riktlinjer för handledningen 
Finns det anledning att se över de nuvarande instruktionerna till handledare och studenter och ev 

reglera handledningen ytterligare t ex vad gäller antalet faktiska handledningstimmar som studenten 

har rätt till och ansvarsfördelningen mellan student och handledare? Nuvarande instruktioner till 

handledarna finns i bil. 2. 

”Kalibrering” av uppsatsbedömningarna 
Hur ska man säkerställa att examinatorerna gör likvärdiga bedömningar av uppsatserna?  Kanske 

behövs en ”inskolning” av nya examinatorer, som t ex skulle kunna få skatta samma uppsats som en 

erfaren examinator och diskutera skattningarna med hen efteråt?  

(Till ledningsgruppsmötet planeras en sammanställning av vilka betyg som uppsatserna HT16 skulle ha 

erhållit enligt skalan A-F.




