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Kursutvärdering kurs 5 HT20 och VT21 
 
 

Sammanfattning av studenternas skriftliga kursvärderingar, kurs 5 
Under dessa två terminer, med distansundervisning pga. Covid-restriktioner, hade vi stora 
problem att få svar från studenterna. Det var en stor skillnad mot när vi hade all undervisning på 
campus. HT 20 svarade 20 av 37 studenter på kursvärderingen och VT21 svarade för få studenter 
på den skriftliga värderingen för att kunna dra några slutsatser. Vi har ingen förklaring till det låga 
deltagandet under våren 21. Vid båda terminerna distribuerades kursvärderingarna på samma 
sätt på en anvisad plats på kurssidan på Canvas, vi bad samtliga studenter som deltog i det 
avslutande momentet där vi hade vår muntliga kursvärdering och skickade ut ett par påminnelser 
till samtliga studenters e-postadresser. Trots detta var det ytterst få som fyllde i värderingarna.  
Av den anledningen kommer vi basera vår utvärdering av VT21 på den muntliga kursvärderingen 
där närvaron var mycket god och en stor del studenter deltog i diskussionen.  
HT20 fick kursen höga skattningar när det gäller olika aspekter av kursen som helhet. Beträffande  
Kunskap och förståelse (4,8), Visa fördjupad kunskap om och förståelse inom nyckelområden på 
kursen (i genomsnitt 4,5). Även Visa förmåga att redogöra för olika sätt att bedriva 
socialpsykologisk forskning (4,5) och Kursklimat (4.3) skattades högt. Bland lägre värderingar kan  
Visa förmåga att kritiskt reflektera över psykologers praktik och profession begrepp och teorier 
noteras (3.4). Övriga skattningar låg på mellan 3.9 och 4.1, förutom progressionen över de tre 
delkurserna som skattades 3.6. Denna skattnings relevans har vi tidigare diskuterat och 
kompletterat med frågan I vilken utsträckning har kursen inneburit breddning och diversifiering 
av dina kunskaper, vilket vi anser är ett bättre mått på värdet av att ha de tre delkurserna 
tillsammans. Den skattades 4.1 vilket var positivt. 
 
Genomströmningen på kursen 
33 av de 37 studenter som var registrerade på termin 4 HT20 var helt klara vid terminsslut. Under 
VT21 var 35 de 40 studenter (varav 3 komplettander) som var registrerade på terminen helt klara 
vid terminsslut. 
 
Reflektioner kring kursens styrkor och svagheter 
Studenterna angav att de är nöja med delkursernas relevans i förhållande till lärandemålen. Vid 
föregående kursutvärdering var den stora utmaningen för helkurs 5 dess progression och 
samordning där studenterna tidigare skattat upplevelsen av samordningen/progressionen mellan 
delkurserna 5:1, 5:2 och 5:3 lägre än övriga skattningar. Efter att vi har fokuserat på hur de tre 
kurserna i sociologi, socialpsykologi och gruppsykologi kompletterar och berikar varandra i stället 
för att sträva efter en perfekt progression mellan kurserna får studenterna mer realistiska 
förväntningar när de börjar lära kurs 5. Detta gav visst resultat då skattningen var något högre än 
tidigare år. Dessutom var det en bra skattning på vår nya fråga om kursen inneburit breddning 
och diversifiering av studentens kunskaper (4,1). 
Vi har även sedan HT19 låtit de två delkurser 5.2 och 5.3 ligga sekventiellt i stället för parallellt för 
att se om det skulle minska den upplevda stressnivån. Det har tyvärr inte haft gjort signifikant 
skillnad. 
 

Delkurs 5.1 HT20 och VT21 
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Sammanfattning av studenternas skriftliga kursvärderingar 
De redovisade siffrorna är från H20, för få svar kom in V21. 

 

Generellt var skattningarna av momenten ngt högre än tidigare. Både målformuleringar och 
kursens struktur skattas över 4 (4,1 respektive 4,2). Kursens struktur tycks också bidragit till 
lärandet. Skattning för om kursen bidragit till självständigt tänkande låg på 4,4 och kursen ansågs 
även ha skapat förutsättningar att integrera kunskaper i ett större perspektiv 4,6. Kursen har 
också lyckats ge studenterna nya perspektiv och kunskaper 4,5. Föreläsningar och seminarier har 
också fungerat bra och skattats över 4 (4,4 och 4,2). De pedagogiska insatserna följer tidigare 
värderingar. När det gäller struktur ligger skattningen på 3,9 och precis som tidigare finns det 
studenter som tycker att det finns vissa brister i strukturen (en del tycker emellertid att detta 
bidragit till en kreativ miljö. Förmågan att klargöra och skapa engagemang ligger lite högre 4 
respektive 4,5. Framförallt engagemanget tycks ha varit väldigt uppskattat.  

 
Distansundervisning 
Fungerar, men är långt ifrån optimalt på en kurs som skall introducera ett nytt ämne. Handledning 

och de praktiska momenten är svåra att leda på vanligt sätt. Presentationer av närläsning och 

minnesarbete genererar inte den spännande diskussion som den brukar göra. Det är lätt att någon 

student inte deltar aktivt och då är det svårare att följa upp det på Zoom.  

 

De praktiska momenten 
Närläsningsmomentet skattas till 4,2 och är väldigt uppskattat men eftersom presentationen och 

diskussionen tvingades att genomföras på zoom blev denna del av momentet sämre än vanligt och 

skattades till 3.8. På grund av att vi lagt in ett minnesarbete i stället för en exkursion blir svaren på 

det momentet mest förvirrat. Metoden uppskattades men även här behöver redovisningen och 

diskussionen genomföras face-to-face för att nå målet med övningen. 

 

Litteratur 

Huvudboken på kursen fortsätter att vara väldigt uppskattad 4,6 och övrig litteratur ligger precis 

runt 4. 

 

Examinationen 

Tentans relevans i förhållande till lärandemålen skattades till 4,6 vilket är väldigt bra, men 

samtidigt anses kravnivån vara lite låg 3,6. 

 

Utvecklingsbehov 

Trots att böckerna skattas högt diskuterar vi möjligheten att byta ut några mot fler artiklar som 

lyfter fram aktuell sociologisk forskning som kan vara nyttig för psykologstudenter. 

 
Delkurs 5.2 HT20 och VT21 
 
Sammanfattning av studenternas skriftliga kursvärderingar, delkurs 5.2 
Kursen fick relativt höga skattningar när det gäller olika aspekter av kursen som 
helhet HT20. Den muntliga kursvärderingen VT21 bekräftar dessa siffror. 
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Beträffande kursens upplägg var skattningarna 4,4 (HT20). Genomtänkt struktur skattades lägst i 
genomsnitt (4,0 HT20), Stimulerat till kunskapssökande (4,3 HT20) och Skapat förutsättningar att 
integrera kunskap i ett större perspektiv (4,2 HT20). Mest nöjda var studenterna med Gett nya 
kunskaper, perspektiv och insikter (4.4 HT20). 
Det var en relativt stor spridning beträffande skattningarna av de olika arbetsformerna båda 
terminerna, precis som föregående kursutvärdering visade. Interventionsdesignen skattades lägre 
än tidigare år (4.1 HT20) medan labb (4.1) och seminarium (3,9) samt tillhörande litteratur (3,7) 
också låg något lägre än föregående terminer. Föreläsningarna skattades kring 3.8 båda 
terminerna. Seminarier och laborationer skattades i genomsnitt runt 3.9 HT19 och 3.7 VT20. 
Kurslitteraturen förefaller uppskattad av studenterna och skattades minst 4.2 båda terminerna.  
De pedagogiska insatserna skattades högre än genomsnittet tidigare terminer (struktur och 
engagemang 4,2 och förmåga att klargöra 4.1).   
Examinationsformernas relevans och lämplighet skattades lägre än tidigare terminer (3,5 HT20). 
Kravnivån ansågs ligga på en bra nivå, men något högre än tidigare terminer (3,7). Merparten av 
studenterna ägnade 35-40 arbetstimmar/vecka åt studier (62% HT20). 
Delkursen som helhet skattades relativt högt (4,4 HT20). 
 
Reflektioner kring kursens styrkor och svagheter 
Nedan följer några reflektioner kring kursens upplägg, undervisningsmoment, 
interventionsdesignen och examinationerna. 

Kursens upplägg 
Detta var andra läsåret som kurs 5.2 och 5.3 schemalagts efter varandra istället för, som de första 
4 till 5 läsåren kursen gick, med parallell struktur. Detta verkar inte ha påverkat skattningarna av 
hur väl delkursen gett nya kunskaper, perspektiv och insikter, skapat förutsättningar att integrera 
kunskap i ett större perspektiv, stimulerat till kunskapssökande, uppmuntrat till självständigt 
tänkande, samt de pedagogiska insatserna. Flera skattningar ligger något högre än tidigare, 
medan andra något lägre, men helhetsbedömningen på 4,4 är vi väldigt nöjda med och vi ser 
därför inga större behov av förändringar avseende dessa områden. Flera studenter angav att de 
uppskattade att delkursen var indelad i två tydliga block, som i följande citat ”Jag tycker att det 
var väldigt bra att kursen var indelad i två stycken tydliga delar. Detta gjorde att man kunde lägga 
tillräckligt med fokus både på inläsning inför tentan och sedan på grupparbetet” vilket är en 
struktur vi kommer behålla, även om vissa studenter blev stressade av att varje block var relativt 
kort. 
Däremot låg skattningarna av kursens tydlighet olika delmoment, som föreläsningarna, 
seminariet, laborationen och dess artiklar något lägre än tidigare. En förklaring till detta kan vara 
att kursen genomfördes digitalt, via Zoom. Det kan möjligen ha haft en negativ inverkan på hur 
studenterna uppfattade dessa moment. Av den muntliga kursvärderingen framfördes synpunkter 
att viss förvirring avseende deadlines, men återkoppling om Canvas och Zoom var mindre negativ 
än VT20 då vi för första gången fick gå över till undervisning på distans.  
Samtidigt har den upplevda kravnivån skattats högre än tidigare terminer, men det kan nog bäst 
förklaras av att det är olika kulturer i olika kohorter. 
 
Föreläsningarna 
Föreläsningarnas bidrag till studenternas lärande på delkursen låg på ungefär samma nivå båda 
terminerna. Att skattningen gick ner något kan bero på att en föreläsning fick ställas in pga VAB, 
så den hade bara ppt-bilder på Canvas. 
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Seminarier och laborationen 
Laborationen och seminarierna låg ganska stabilt med skattningar kring 3,9 till 4,0. Upplägget det 
här läsåret verkar ha funkat ganska bra i digital form, vilket även antyddes på den muntliga 
värderingen.  Att litteraturen till dessa moment skattas relativt låg kan betyda att åtminstone 
laborationen, som är ganska öppen för studenterna där de ska använda sin kreativitet och 
allmänna socialpsykologiska kunskaper, inte behöver artiklar som komplement. Ett krav är att 
hänvisa till ett antal artiklar i den skriftliga analysen vilket kan vara svårt för vissa grupper. 
 
Interventionsdesignen 
Interventionsdesignen fick något lägre skattningar den här gången (4.1 HT20, jämfört med mellan 
4,2 och 4,5 tidigare terminer). Detta skulle kunna förklaras av att det momentet skedde helt 
digitalt och det är troligen mer givande om grupperna och handledarna kan träffas. 
Redovisningen var också inte lika enkel att utföra då den skedde på Canvas, men detta var inget 
som studenterna kommenterade i den skriftliga värderingen eller berörde särskilt mycket i den 
muntliga (VT-21). 
 
Examinationerna 
Examinationens relevans på den skriftliga salsskrivningen (tentamen) på delkursen skattades högt 
båda terminerna. Däremot skattades lämpligheten högre under våren (4.5) än HT19 (4.1). Den 
digitala hemtenta med krav på djupare och mer reflekterande svar i stället för som tidigare, flera 
frågor som krävde mer kortfattade svar, delade studenterna i två läger. Vissa (nästan 40%) tyckte 
inte att upplägget var bra och blev stressade av att tentan skrevs digitalt i Inspera, som följande 
kommentar speglar ”Jag tyckte att vi fick för lite information inför tentan. Det var första gången 
som vi skrev tenta i Inspera, vilket gjorde att det skapades en del stress inför skrivningen”. Andra 
(ca 60%) uppskattade formatet, som i följande kommentar ”Kändes som det fanns lagom med tid 
för att skriva tentan (3h). Det fanns liksom utrymme att ändra i texten och tänka ut bra exempel. 
Mindre tid hade absolut inte funkat. Tror kvaliteten på svaren dessutom hade försämrats om det 
varit mindre tid”. Inför framtida Inspera skrivningar får vi fundera på hur vi ska informera 
studenterna så att de kan förbereda sig mer. 

 
 
Delkurs 5.3 HT20 och VT21 
 

Sammanfattning av studenternas skriftliga kursvärderingar, delkurs 5.3 
De redovisade siffrorna är från H20, för få svar kom in V21. 

 

Generellt var skattningarna av momenten ngt lägre än tidigare. Det fanns relativt stort missnöje 
med strukturen med mycket undervisning och gruppmoment (AIG) innan tentan. Oklarheter om 
upplägg på Zoom gjorde det även svårt att förbereda sig. Vad gäller tentan finns en uppfattning 
om att litteraturen är för omfattande. Som ofta på hösten är tiden knapp och stressen extra hög. 
Föreläsningarna (3,4 grupp; 3,5 org) fungerar men under våren gjordes förändringar för att stärka 
kopplingen till litteraturen. 

 
Distansundervisning 
Fungerar, men är långt ifrån optimalt på en kurs med detta innehåll. Särskilt handledning och de 

praktiska momenten är svåra att leda på vanligt sätt. Det är lätt att någon student inte deltar aktivt 
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och då är det svårare att följa upp det på Zoom. Däremot fungerar seminarier och presentationer 

väl. 

 

De praktiska momenten 

AIG får hög skattning (3,9)  även om det finns visst missnöje med teoretisk förankring och 
adminisitration. Gruppobservationen (3,4) har genomförts på inspelade grupper och det har 

påverkat moemntet. Kvaliteten i analyserna har generellt sett varit god men studenterna missar 

chansen att interagera med en grupp och att på plats kunna arrangera en observation. Dessutom ses 

inte momentet som lika värdefullt av studenterna när det inte är en ”levande” grupp.  

 

Den avslutande analysen av gruppernas inre arbeta med handledning och egen reflektion kan nu 

sägas ha funnit en form som fungerar. Det är ont om tid  

 

Litteratur 

Böckerna får väldigt splittrat mottagande. Några uppskattar Forsyth (3,8) för överblick och rikt 

innehåll. Grey (4,1) lyfts också fram som en givande bok av några. Sammansättningen av böcker 

verkar dock inte riktigt fungera. Näslund & Jern (2,8) är den bok som verkar svårast att använda, 

trots att den nya upplagan har inneburit ett visst lyft. 

 

Examinationen 

Tentan blir ju mer omfattande att poängsätta med den anpassning till hemskrivning som vi gjort. 

Kvaliteten på inlämnade papers och reflektioner är god. 

 

Kontrakt och komplettanter 

Fungerar tillfredsställande, även om konkurrerande aktiviteter starkt påverkar komplettandernas 

möjlighet att delta – vilket skapar slitningar. 

 

Utvecklingsbehov 

Förnya litteraturen 

Se över tidsanvändningen på kursen 

 

Diskussionspunkter 
 

  Hur justerar vi för större kursgrupper på 5:2 och 5:3?  

 Det vore önskvärt att kunna ha fler föreläsningar och mer handledning på delkurserna 
(särskilt 5.2). 

 Hur förbereder vi studenterna på att skriva i Inspera, då den här kursen är den första som 
studenterna på PSP skriver digitala tentor? 

 Kan mer göras för att integrera särskilt 5.1 med 5.2 och 5.3? 
 
 
Tomas Jungert, Bengt Brattgård och Magnus Karlsson 
20211006 
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Bilaga 1. Kursvärdering av kurs 5.2 för HT20 

 

Allmänt HT20 

I vilken omfattning har Du upplevt att kursens upplägg har:  

      Tydliga målformuleringar 4,4 (0,7) 

      Genomtänkt struktur 4,0 (0,9) 

      Gett nya kunskaper, perspektiv och insikter 4,4 (0,7) 

      Skapat förutsättningar att integrera kunskap i ett större perspektiv 4,2 (0,7) 

      Stimulerat till kunskapssökande 4,3 (0,9) 

     Uppmuntrat till självständigt tänkande 4,2 (0,8) 

Delkursens arbetsformer  

Vänligen ange i vilken utsträckning du upplever att nedanstående moment 

bidragit till ditt lärande på delkursen 

 

Föreläsningar 3,9 (0,5) 

Seminarier 3,9 (0,6) 

Laborationer  4,0 (0,9) 

Interventionsdesign 4,1 (1,0) 

Kurslitteratur  

      Golec de Zavala, A., & Cichocka, A. (2012). 4,4 (0,7) 

     Artiklar till seminarier 3,7 (0,9) 

     Artiklar till labb 3,6 (1,0) 

Pedagogiska insatser  

Struktur 4,2 (0,8) 

Förmåga att klargöra 4,1 (0,8) 

Skapande av engagemang 3,8 (1,0) 

Examination  

Tentamens relevans i förhållande till lärandemålen 4,2 (0,9) 

Tentamens kravnivå 4,0 (0,9) 

Tentamens lämplighet 3,5 (1,1) 

Interventionsdesignen relevans i förhållande till lärandemålen 4,3 (0,6) 

Interventionsdesignen kravnivå 3,7 (0,5) 

Interventionsdesignen lämplighet 4,2 (0,8) 

Arbetstid  

Arbetstimmar/v inkl. schemalagd  

7,7% (11-20), 23% (21-34), 62% (35-40), 7,7% (41-50) 

3,7 (0,8) 

Likabehandling 100% 

Övrigt  

Vad tyckte Du om delkursen som helhet 4,4 (0,5) 

 


