
                 

Kursutvärdering kurs 5, VT-2017    

  
 

1. Sammanfattning av studenternas skriftliga och muntliga kursvärdering. 

 

I den skriftliga kursvärderingen skattade studenterna de olika aspekterna av helkursens 

lärandemål som mellan 3,4 och 4,4. I genomsnitt, för samtliga helkursmål, skattades de som 

4,0. Detta är en förbättring jämfört med HT-2016, då skattningarna låg på mellan 3,2 och 4,2 

och en genomsnittlig skattning på 3,8. 

 

Det lärandemål som fick högst skattning var ”Visa kunskap om och diskutera centrala teorier, 

begrepp och forskningsfynd med relevans för en socialpsykologisk förståelse av centrala 

mellanmänskliga och samhälleliga fenomen, så som exempelvis aggression, samarbete, 

mobbing, diskriminering, stereotypisering, lydnad, konformitet och altruism.” som fick 4,4.  

 

Även ”Visa förmåga att redogöra för olika sätt att bedriva socialpsykologisk forskning samt 

designa en studie kring en socialpsykologisk frågeställning” fick en hög skattning på 4,3. 

 

Lägst skattning fick ”Att visa förmåga att kritiskt reflektera över psykologers praktik och 

profession utifrån sociologiska och socialpsykologiska begrepp och teorier.” som fick 3,4. 

 

Delkurs 5:1   

Studenterna är nöjda med delkursen överlag avseende måluppfyllnad och innehåll. 

Studenterna uppskattar den nya litteraturen som introducerades under den aktuella terminen, i 

synnerhet det tydliga genusperspektivet. 

 

Delkurs 5:2 

På delkursnivå fick 5.2 som helhet 4,4. Nämnas kan att kursens stimulans till 

kunskapssökande skattades som 4,0, uppmuntran till självständigt tänkande som 4,2, medan 

det finns förbättringsutrymme för strukturen som skattades som 3,8. Dessa siffror är generellt 

något bättre än hösten 2016. Beträffande examinationerna skattade studenterna uppgifternas 

relevans i förhållande till lärandemålen som 4,3. Kraven fick skattningen 3,8. 

 

Delkurs 5:3 

På delkurs 5.3 fick ”Gett dig nya kunskaper, perspektiv och insikter” den högsta skattningen 

4,1 medan ”Genomtänkt struktur” fick dess lägsta skattning på 3,4, vilket är en markant 

förbättring från 2,9 HT 2016. Nämnas kan även att kursens mål att skapa förutsättningar att 

integrera kunskap i ett större perspektiv skattade som 3,8 (3,7 HT 2016). 

 

Allmänt 

Beträffande examinationerna skattade studenterna uppgifternas relevans i förhållande till 

lärandemålen som 4,3. Generellt var kursklimatet gott med en skattning om 3,9 (jämfört med 

2,4 HT 2016). 

 

Några kommentarer från studenter som beskriver hur kursen kunde uppfattas i den skriftliga 

kursvärderingen: 

 

 

”Väldigt, väldigt påfrestande med så långt grupparbete (5:2 och 5:3), men lärorikt” 



 

”Interventionsdesignen var väldigt rolig och lärorik” 

 

”Jag tycker att det hade varit bra om man kunde få lite mer feedback efter redovisningen och 

inte enbart i skriftlig form efteråt” 

 

”Lärarna har gjort ett fint jobb. Studenterna har en del att jobba på avseende tolkningar och 

krav” 

 

”Hade önskat att denna kursen var ännu lite längre!” 

 

”Mer handledning för interventionsdesignen hade varit bra” 

 

Den skriftliga kursvärderingens skattningar och kommentarer speglar vad som framkom vid 

den muntliga kursvärderingen. 

 

Den stora majoriteten av skattningarna är förbättringar jämfört med föregående termin. 

 

Totalt 26 studenter besvarade helkursvärderingen. 53% la ner mellan 31 och 40 timmar på 

kursen och 84% la ner minst 31 timmar på kursen. 

 

 

2. Genomströmningen 

Genomströmningen var 34 studenter av 37 stycken som gick kursen. 

 

 

3. Lärarlagets reflektioner kring kursens styrkor och svagheter 

Vi tror att kursens aktuella utformning i relation till dess tänkta roll på psykologprogrammet 

som helhet är bra. Socialpsykologi skiljer sig en del från många andra ämnen på programmet, 

men vi har varit måna om att göra kursens delar professionsinriktade och tror att vi lyckats 

relativt bra tack vare många tillämpningsbara moment och examinationsformer. Vi uppfattar 

också att examinationerna är lämpliga i relation till kursens mål (uppgifternas relevans 

skattades som helhet som 4,2). 

 

Kommunikationen mellan hel- och delkursansvariga på 5.2 och 5.3 fungerar riktigt bra. 

Samordningen mellan sociologerna som ansvarar för delkurs 5.1 och psykologerna som 

ansvarar för delkurserna på institutionen för psykologi har också förbättrats, även om det 

finns utrymme för bättre kommunikation. 

 

Beträffande progressionen är den god under kurs 5.2 och 5.3. Vi har även arbetat med att 

förbättra progressionen mellan kurs 5.1 och de påföljande kurserna, men där finns ännu viss 

förbättringspotential (skattades som 3,3 senast vilket är marginellt bättre än 3,2 från HT 

2016).  

 

Kursen står inför ett antal utmaningar, såsom hur progressionen över kurs 5.1 till 5.3 kan bli 

bättre.   

 

Det hade vidare varit bra med möjlighet till mer handledning för de olika momenten på 

kursen, t.ex. gruppdagboken och interventionsdesignen. Det hade även varit bra med fler 

föreläsningar på delkurs 5.2. 



4-5. Förslag till förändringar och uppföljning av tidigare mål och diskussion i 

ledningsgruppen 

Vi har sedan kursen gick första gången HT15 åtgärdat merparten av de problem som sedan 

dess förekommit. Inför kommande termin strävar vi att ytterligare förbättra samordningen.   

Beträffande delkurs 5,1 har den nya litteraturen som i större grad har ett genusperspektiv 

förbättrat kvaliteten. Beträffande delkurs 5,2 har vi vidtagit åtgärder som kommer förbättra 

kvaliteten på såväl handledningen som återkopplingen vid redovisningarna. 
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