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Kursutvärdering kurs 14 VT19 och VT21 
Sammanställde den förra kursutvärderingen vårterminen 2019 för kursgrupperna HT17-VT18 och 

VT18-HT18. Nästa kursutvärdering av kurs 14 skulle ha sammanställts vårterminen 2020 men ställdes 

in pga Coronasituationen. Vårterminen 2021 fick jag dispens pga hög arbetsbelastning.  

Det betyder att den här kursutvärderingen sammanfattar kursen för fem kursgrupper. 

Sammanfattning av studenternas skriftliga kursvärderingar 

Svarsprocenten har fluktuerat från 34% (VT19) till 72% (HT19). 

Alla fem kursgrupperna har skattat olika aspekter av kursen högt och genomgående över 4. Även 

kursmålen har skattats över 4 av samtliga kursgrupper. Kursen som helhet har skattats mellan 4.3 

och 4.5 och det egna engagemanget i kursen har varit högt (4.6–4.7). 

Det finns en sänkning under 4 i skattningarna av handledningens omfattning och innehåll för den 

kursgrupp som gick termin 10 VT20 och som var den första gruppen med handledning online. 

Det tycks inte finnas några tydliga fluktuationer som skulle kunna kopplas till pandemin när det gäller 

skattningarna av examinationen vid uppsatsseminarierna. Relevansen i förhållande till lärandemålen 

varierar mellan 3.8 och 4.1 och kravnivån varierar mellan 3.2 och 3.4. Uppsatsseminariets betydelse 

för lärandet (mycket liten – mycket stor) varierar mellan 3.2 och 3.7. 

Pågående och planerade förändringar 

Utvecklingen av kursen fortgår. Under de gångna 2.5 åren har vi utökat introduktionsföreläsningarna 

på kursen. Vi har startat upp möten med examinatorsgruppen och med handledargruppen. 

Kursplanen är under revidering. Möjligheten att skriva systematiska litteraturöversikter som 

psykologexamensuppsats har införts. Vi håller också på att utveckla den del av kursen som handlar 

om akademiskt skrivande. 

En utveckling av etikområdet är på gång vid institutionen och fakulteten och det är svårt att i nuläget 

säga något om vad det kommer att innebära för uppsatskursen på programmet. 

Den populärvetenskapliga delkursen är under omarbetning.  

Flera av de här förändringarna har också implikationer för uppsatskursens koppling till övriga kurser 

på programmet och för progressionen. 

Fler introduktionsföreläsningar 

Vi har utökat introduktionsföreläsningarna på kursen. VT20 gick jag från en till två 

introduktionsföreläsningar på termin 9 för att hinna presentera kursen utförligare. HT20 flyttade jag 

också över etikdelen av introduktionsföreläsningarna till en separat videofilm som ligger i Canvas.  

HT20 införde vi en introduktionsföreläsning på termin 10 som bl a tar upp peer review-processens 

betydelse inom akademi och vetenskap. Det här var ett förslag från examinatorsgruppen vid ett 

examinatorsmöte. 

Examinatorsgruppen 

Vi har ju länge haft en brist på examinatorer och som tur är haft möjlighet att anlita pensionerade 

professorer och docenter. Gruppen utökas dock. Eva Hoff och Petri Kajonius har tillkommit sedan 

några år tillbaka, och Kajsa Järvholm och Tomas Jungert deltar från och med i höst. Fortfarande skulle 

vi behöva fler examinatorer av kvalitativa uppsatser. 

Vi har haft tre examinatorsmöten sedan förra utvärderingen: i okt 2019, februari 2020 och i mars 

2021. Nästa möte blir den 12 okt 2021. Vid mötet i februari 2020 diskuterades en exempeluppsats 

utifrån examinatorernas skattningar av uppsatsen enligt institutionens bedömningskriterier. Inför 

mötet räknade jag om examinatorernas skattningar till betyg enligt den sexgradiga betygsskala som 
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används på fristående kurs. Spridningen i examinatorernas betyg var ganska stor, men alla var 

överens om godkänt/icke godkänt. Det noterades att olika examinatorer uppmärksammade olika 

brister i uppsatsen utifrån sin egen expertkunskap. Examinatorsgruppen tyckte det var väsentligt att 

mötas och diskutera olika infallsvinklar och kanske plocka upp en del synsätt från varandra, och vi 

bestämde att vi ska fortsätta med den här typen av ”bedömarkonferenser”. 

Vid examinatorsmötet i mars i år genomfördes vissa förändringar i examinationsprocessen. 

Institutionens bedömningskriterier skattas numera på en tre- i stället för en fyrgradig skala: varje 

kriterium kan bedömas som inte uppfyllt, delvis uppfyllt eller uppfyllt. För godkänt utan revideringar 

krävs att alla kriterier skattas som uppfyllda. I protokollet för psykologprogrammet har vi också infört 

att examinatorerna ska skriva in ett kvalitativt omdöme (ca 10 rader) om uppsatsen. Protokollet ska 

också delges berörda studenter och handledare efter seminariet. Det här är ett led i den ökade 

kommunikation mellan examinatorer och handledare som examinatorsgruppen har efterfrågat en 

längre tid. 

Vid introduktionen på termin 10 tar jag numera upp att man egentligen bör se det som något mycket 

positivt att bli godkänd med revideringar eftersom examinators förslag och synpunkter ofta kan 

förbättra slutversionen av uppsatsen en hel del. 

Mötet nu i oktober är avsett att bli en ny ”bedömarkonferens”, nu med en kvalitativ uppsats som 

exempeluppsats. 

Handledarmöten 

I maj i år hade vi ett handledarmöte för första gången på ganska länge. Jag kommer att kalla till ett 

nytt möte i november. Det här känns åtminstone för mig som ett mycket viktigt forum för att nå ut 

med information, och för att få information om tillståndet på kursen och synpunkter och idéer när 

det gäller olika inslag på kursen.  

Jag har också bjudit in alla handledare till kurssidan i Canvas så att de där kan ta del av samma 

information som studenterna får. 

Kursplanen 

Revideringen av kursplanen gäller i huvudsak omformuleringar av kursmålen som i stort sett behåller 

samma innehåll men blir lättare att hantera t ex vid studenternas kursvärderingar.  

En reell förändring i samband med det här är att vi kommer att börja tillämpa kravet på godkänt 

betyg från kurs 12 för att man ska kunna vara opponent på en psykologexamensuppsats. Det här 

kommer att börja tillämpas fr o m vårens termin 10. 

Systematiska litteraturöversikter 

Pandemin skyndade på införandet av möjligheten att genomföra systematiska litteraturöversikter 

som psykologexamensuppsatser. Det här är ju empiriska vetenskapliga studier, vilket anges i 

kursplanen att det ska vara. Rent teoretiska uppsatser godkänns inte. 

De första systematiska litteraturöversikterna lades fram i våras. Jag håller på att ta fram ett underlag 

till riktlinjer för hur de systematiska litteraturöversikterna ska skrivas, ett underlag som kommer att 

granskas av ett antal kollegor. Riktlinjerna kommer bl a att inkludera att studenterna ska ta fram och 

följa ett detaljerat protokoll för sin studie.  

Vi behöver också se över hur bedömningskriterierna ska tillämpas och eventuellt kompletteras för 

den här typen av uppsatser. 
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Populärvetenskaplig framställning 

Beatrice Nyström som har hand om delkursen håller på med ett ganska genomgripande 

utvecklingsarbete. Delkursen är placerad allra sist på termin 10, men placeringen är inte optimal. Till 

nästa höst funderar Beatrice på att starta upp delkursen i början av termin 10.  

Studenterna kommer i så fall att skriva populärvetenskapliga presentationer av någon/några 

publicerade vetenskapliga artiklar som de läser i anslutning till sitt uppsatsarbete (i stället för som nu 

av resultat från sina egna uppsatser). Jag tror att det kan vara en väsentlig fördjupning av delkursen, 

eftersom studenterna när de blir yrkesverksamma kommer att behöva kunna presentera nya 

forskningsrön för medarbetare och lekmän i olika sammanhang. 

Etik 

Etikfrågorna har ju aktualiserats inom fakulteten och på institutionen på senare tid. Vad det innebär 

för etikfrågorna på uppsatskursen återstår att se. 

Det som gäller nu är att uppsatser, om de inte är avsedda för vetenskaplig publicering, inte kan 

baseras på studier som innebär några risker för deltagarna. Uppsatser som inte delges 

vetenskapssamhället kan inte anses ha ett ”vetenskapligt värde” som skulle kunna uppväga 

eventuella risker. Uppsatser som är avsedda för publicering definieras som forskning och faller under 

Lagen om etikprövning. 

Samordning och progression i relation till andra kurser 

Flera av förändringarna ovan har implikationer för uppsatskursens samordning och progression i 

relation till andra kurser. Det här gäller t ex att kurs 12 blir ett förkunskapskrav för att man ska kunna 

agera som opponent vid ett uppsatsseminarium. 

Jonas samordningsdokument har ju också aktualiserat progressionen i akademiskt skrivande på 

programmet. Den här progressionen gäller ju egentligen redan från termin 1.  

När jag har sökt litteratur om akademiskt skrivande har jag stött på en bok som heter ”Att tänka 

uppsats” (Agnafors & Levinsson, 2019) och som verkar lovande. Författarna påpekar för övrigt i 

boken att det är alldeles för sent att introducera densamma först på uppsatskursen… 

När det gäller de systematiska litteraturöversikterna så planerar jag att ta initiativ till en samordning 

med litteraturöversikten som skrivs under praktikterminen och med motsvarande inslag inom 

organisationspsykologin. Litteraturöversikter är ju en väsentlig del av allt akademiskt skrivande. 

I framtiden är det nog viktigt att också fundera över vad det betyder för examensarbetet på 

programmet att studenterna går direkt på en mastersuppsats på 30 hp utan att först ha skrivit en 

kandidatuppsats. 

 

Beddingestrand 211006 

Margit Wångby Lundh 
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Bilaga 1. Kursvärderingar av kurs 14 från kursgrupperna HT18-VT19 t o m HT20-VT21. Medelvärde 

(standardavvikelse). 

Kursgrupp 
HT17-

VT18 

VT18-

HT18 

HT18-

VT19 

VT19-

HT19 

HT19-

VT20 

VT20-

HT20 

HT20-

VT21 

Antal svarande/antal registrerade på termin 10 16/30 13/32 15/44 23/32 19/32 13/23 23/39 

Allmänt 

I vilken utsträckning anser du att kursen som helhet har:  
       

Tydliga målformuleringar   4.4 (0.7) 4.3 (0.8) 4.3 (0.6) 4.2 (0.7) 4.2 (0.6) 4.5 (0.5) 4.3 (0.7) 

Genomtänkt struktur   4.1 (0.6) 4.2 (0.7) 4.1 (0.9) 4.0 (0.7) 4.1 (0.7) 4.4 (0.8) 4.1 (0.8) 

Gett dig nya kunskaper, perspektiv och insikter 4.6 (0.6) 4.7 (0.5) 4.5 (0.6) 4.7 (0.5) 4.5 (0.8) 4.8 (0.5) 4.6 (0.6) 

Skapat förutsättningar att integrera kunskap i ett större perspektiv 4.5 (0.6) 4.7 (0.5) 4.6 (0.6) 4.5 (0.6n) 4.2 (0.7) 4.7 (0.7) 4.7 (0.6) 

Stimulerat till kunskapssökande   4.6 (0.7) 4.7 (0.5) 4.7 (0.6) 4.7 (0.5) 4.6 (0.5) 4.8 (0.5) 4.8 (0.5) 

Uppmuntrat till självständigt tänkande 4.8 (0.4) 4.8 (0.4) 4.7 (0.7) 4.8 (0.5) 4.7 (0.5) 4.7 (0.7) 4.8 (0.4) 

Kursmål 

I vilken utsträckning tycker du att kursen givit dig förutsättningar att uppå 

nedanstående kursmål? 

       

- visa fördjupad förståelse för de vetenskapliga problemen inom det 

psykologiska forskningsområde som det egna empiriska arbetet 

faller inom 

4.6 (0.5) 4.2 (0.6) 4.6 (0.6) 4.3 (0.8) 4.3 (0.6) 4.7 (0.5) 4.6 (0.6) 

- visa förmåga att självständigt och kritiskt granska, sammanfatta 

och värdera innehållet i vetenskapliga psykologiska publikationer 
4.2 (0.9) 4.2 (0.7) 4.5 (0.5) 4.3 (0.7) 4.5 (0.5) 4.7 (0.5) 4.6 (0.6) 

- visa förmåga att, utifrån en självständig och kritisk sammanställning 

av innehållet i relevanta vetenskapliga psykologiska publikationer, 

urskilja och formulera en frågeställning av vetenskaplig 

relevans för det aktuella forskningsområdet 

4.4 (0.6) 4.3 (0.5) 4.3 (0.7) 4.4 (0.7) 4.3 (0.8) 4.4 (0.7) 4.6 (0.5) 
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Kursgrupp 
HT17-

VT18 

VT18-

HT18 

HT18-

VT19 

VT19-

HT19 

HT19-

VT20 

VT20-

HT20 

HT20-

VT21 

Antal svarande/antal registrerade på termin 10 16/30 13/32 15/44 23/32 19/32 13/23 23/39 

- visa fördjupad förmåga att utifrån en vetenskaplig psykologisk 

frågeställning välja en adekvat design och väl avpassade 

undersökningsmetoder 

4.3 (0.8) 4.4 (0.8) 4.3 (0.7) 4.5 (0.6) 4.5 (0.6) 4.8 (0.5) 4.5 (0.5) 

- visa förmåga att självständigt under handledning planera och 

genomföra ett empiriskt vetenskapligt arbete utifrån en vetenskaplig 

psykologisk frågeställning 

4.5 (0.5) 4.7 (0.5) 4.7 (0.5) 4.7 (0.5) 4.3 (0.7) 4.8 (0.6) 4.7 (0.6) 

- visa förmåga att självständigt dokumentera ett eget empiriskt 

arbete i en vetenskaplig rapport med det vetenskapliga 

förhållningssätt och det akademiska språk som är praxis inom det 

psykologiska forskningsområdet 

4.6 (0.6) 4.5 (0.7) 4.7 (0.6) 4.5 (0.5) 4.4 (0.6) 4.8 (0.6) 4.8 (0.4) 

- visa förmåga att självständigt och kritiskt granska och förmedla 

innehållet i vetenskapliga arbeten, både muntligt och skriftligt, i ett 

vetenskapligt sammanhang 

4.4 (0.7) 4.5 (0.5) 4.6 (0.6) 4.3 (0.7) 4.2 (0.6) 4.7 (0.5) 4.7 (0.5) 

- visa förmåga att självständigt och kritiskt granska och 

förmedla innehållet i vetenskapliga arbeten, både 

muntligt och skriftligt, på ett populärvetenskapligt sätt 

4.1 (1.0) 4.0 (0.6) 4.3 (0.8) 3.9 (0.9) 3.5 (0.8) 4.5 (0.5) 4.3 (0.8) 

- visa förmåga att självständigt tillämpa forskningsetiska principer 4.6 (0.5) 4.3 (0.8) 4.3 (0.7) 4.2 (0.7) 4.1 (0.9) 4.7 (0.5) 4.6 (0.8) 

- visa förmåga att beakta forskarens roll och det egna perspektivets 

betydelse vid genomförandet av vetenskapliga undersökningar 
4.6 (0.6) 4.2 (1.1) 4.3 (0.6) 4.2 (0.8) 4.1 (0.8) 4.6 (0.7) 4.4 (0.9) 

Att komma i gång med uppsatsarbetet 

Hur upplevde du följande steg i processen? (fr o m HT19) 
       

Att välja ämne (mkt svårt – mkt lätt)    3.0 (1.1) 2.8 (0.9) 3.2 (1.1) 3.3 (1.1) 

Att hitta en medförfattare (mkt svårt – mkt lätt)    3.3 (1.1) 3.8 (1.1) 3.4 (1.2) 4.1 (1.2) 

Att hitta en handledare (mkt svårt – mkt lätt)    4.3 (0.6) 4.1 (0.7) 4.3 (0.5) 4.1 (0.9) 
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Kursgrupp 
HT17-

VT18 

VT18-

HT18 

HT18-

VT19 

VT19-

HT19 

HT19-

VT20 

VT20-

HT20 

HT20-

VT21 

Antal svarande/antal registrerade på termin 10 16/30 13/32 15/44 23/32 19/32 13/23 23/39 

Att skriva en projektplan (mkt svårt – mkt lätt)    3.3 (0.9) 3.7 (0.9) 3.8 (0.8) 3.8 (1.1) 

Uppsatshandledningen 

Hur bedömer du handledningen när det gäller: 
       

Omfattning? 3.8 (1.2) 4.6 (0.7) 4.4 (0.7) 4.7 (0.6) 3.6 (1.3) 4.0 (1.0) 4.3 (1.2) 

Innehåll?    3.9 (1.2) 4.5 (0.7) 4.1 (0.6) 4.7 (0.5) 3.9 (1.2) 4.1 (0.7) 4.5 (0.8) 

Hur stora krav på självständighet har du upplevt under handledningen?   3.9 (0.3) 4.0 (0.8) 3.9 (0.7) 4.2 (0.7) 4.3 (0.6) 4.1 (0.6) 

Examinationen vid uppsatsseminariet 

Hur bedömer du uppsatsseminariet när det gäller: 
       

Relevans i förhållande till lärandemålen 3.8 (0.7) 3.8 (0.8) 4.0 (0.5) 3.8 (0.9) 3.8 (0.8) 4.1 (1.0) 4.0 (0.9) 

Kravnivå 3.0 (1.0) 3.3 (1.1) 3.3 (0.6) 3.4 (0.9) 3.2 (0.7) 3.3 (0.7) 3.3 (0.9) 

Vilken betydelse hade uppsatsseminariet för ditt lärande?   3.9 (0.8) 3.3 (0.7) 3.2 (1.1) 3.5 (0.5) 3.3 (1.1) 3.7 (1.0) 

Populärvetenskaplig framställning        

Vilken betydelse hade följande inslag för ditt lärande?        

Föreläsningen om att skriva populärvetenskapligt  3.1 (1.2) 3.3 (0.6) 2.9 (1.2) 2.7 (1.0) 2.8 (1.0) 2.8 (1.3) 3.2 (1.1) 

Videofilmerna om muntlig framställning      2.3 (1.1) 2.4 (1.2) 

Feeback från andra gruppmedlemmar      3.1 (1.2) 3.3 (1.1) 

Klepke, B. & Rydell, S. (2014). Skriv populärvetenskapligt      2.0 (0.9) 2.0 (1.1) 

Hur bedömer du examinationens relevans i förhållande till lärandemålen? 3.3 (1.0) 3.8 (0.7) 3.4 (1.1) 3.4 (0.8) 3.4 (1.1)   

Skriftlig framställning      4.0 (0.8) 3.5 (0.8) 

Muntlig framställning      3.3 (1.1) 3.2 (1.0) 

Hur bedömer du examinationens kravnivå?  2.8 (0.8) 2.7 (0.8) 2.8 (0.6) 2.7 (0.8) 2.7 (0.9)   

Skriftlig framställning      3.2 (0.4) 3.0 (0.7) 
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Kursgrupp 
HT17-

VT18 

VT18-

HT18 

HT18-

VT19 

VT19-

HT19 

HT19-

VT20 

VT20-

HT20 

HT20-

VT21 

Antal svarande/antal registrerade på termin 10 16/30 13/32 15/44 23/32 19/32 13/23 23/39 

Muntlig framställning      3.0 (0.4) 2.9 (1.0) 

Din egen insats        

Hur bedömer du ditt eget engagemang i kursen?  4.7 (0.6) 4.5 (0.7) 4.7 (0.5) 4.7 (0.5) 4.6 (0.6) 4.7 (0.7) 4.7 (0.6) 

Kursinformation  

Vad tycker du om informationen på kursen:  
       

vid introduktionen?  4.4 (0.6) 4.8 (0.4) 4.3 (0.7) 4.2 (0.6) 4.4 (0.5)   

vid introduktionen på termin 9?      4.2 (0.8) 4.2 (0.8) 

vid introduktionen på termin 10?      4.3 (0.8) 4.0 (0.9) 

i PM för kurs 14?  4.5 (0.5) 4.9 (0.3) 4.5 (0.6) 4.7 (0.4) 4.5 (0.6) 4.6 (0.7) 4.3 (0.9) 

på hemsidan?   4.2 (0.8) 4.7 (0.5) 4.1 (0.8) 4.1 (0.7) 3.9 (0.5) 3.7 (0.8) 3.6 (0.9) 

i Luvit?  3.9 (1.0) 4.5 (0.8) 3.5 (0.9) 3.8 (0.8) 3.6 (0.6)   

i Canvas     3.2 (0.5) 3.3 (1.1) 3.7 (1.1) 

via mejl?  4.3 (0.8) 4.5 (0.7) 3.7 (0.7) 4.2 (0.6) 4.2 (0.7)   

Distansundervisningen        

Hur tycker du att distansundervisningen har fungerat på kursen? (mkt 

dåligt – mkt bra) 
     3.8 (0.8) 4.3 (0.6) 

Övrigt        

Vad tyckte du om kursen som helhet?  4.4 (0.8) 4.6 (0.5) 4.5 (0.6) 4.4 (0.7) 4.5 (0.6) 4.3 (1.1) 4.4 (0.7) 

 


