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Kursutvärdering Kurs 12 

12:1 Vetenskapsteori, forskningsmetod & statistik, 9 hp (gäller HT21) 

12:2 Vetenskapsteori och kvalitativ metodik, 6hp (gäller VT22) 

 

29 av 35 (ca 83%) studenter registrerade på 12:1 och 31 av 33 (ca 94%) studenter registrerade 

på 12:2 genomförde utvärderingen.  

 

Det övergripande intrycket är att de enskilda delkurserna fungerar bra.  

 

1. Sammanfattning av studenternas skriftliga och muntliga kursvärdering gällande 

Studenternas skattningar av delkurs 12:1 som helhet hade ett medelvärde på 3,9 

(liknande med tidigare terminer). Skattningarna för enskilda utvärderingsområden 

varierade mellan 3,6 (sd = 1,1) för Stimulerat till kunskapssökande, till 4,3 (sd=0,5) 

för Gett dig nya kunskaper, perspektiv och insikter. Kursklimatet (M = 3,9, SD = 0,9) 

skattades relativt högt. Skattningarna på måluppfyllelsen varierade från 3,7 till 4.0 (SD 

= 1,1), för målen gällande vetenskapsteori, från 3,9 till 4,3 gällande 

forskningsmetodik, och måluppfyllelsen gällande statistikmomentet värderades till 3,8 

(SD = 1,1).  

För delkurs 12:1 var studenternas kommentarer rätt lika de kommentarer som vi har 

fått tidigare – det vill säga att kursen var intressant, viktig och lärorik, men att det 

fanns för lite tid för de olika momenten. Flest kommentarer gällde statistikmomentet - 

att det är ett väldigt intensivt delmoment och att kraven är för höga i proportion till 

den tid som läggs för det momentet.  

Distansundervisning uppskattades av väldigt få. Fler studenter uppmärksammade 

möjliga negativa konsekvenser: 

”En sak som påverkade var att samtliga moment var på distans. Undervisningen på zoom är 

mycket mer slitsam (och mindre motiverande/engagerande) samtidigt som det finns en trötthet 

(klassen har bara haft ett moment på plats sedan pandemi började) som kanske påverkade hur 

undervisningen och diskussionerna upplevdes.” 

En delkurssammanställande kommentar: 

”Mycket ny kunskap, det känns som att det är en kurs med höga krav men där utdelningen i 

form av ny kunskap är lika hög. Vill verkligen understryka att jag Uppskattar att det är en 

kurs där det ställs krav på oss att lägga tiden och integrera och bearbeta ny kunskap (lite för 

en gångs skull!). Jag tycker INTE att lösningen på den generella kritiken om att det är "en 

krävande kurs" är att sänka kraven – utan att tydliggöra dem och att det krävs en stor insats. 

Vetenskapsteori och att förstå kvantitativ metod och forskningsdesign är en kärnbult i en 

universitetsutbildning, och jag vill INTE ha kollegor som inte förstår denna kunskap på djupet 

som framtida psykologkollegor (och på andra viktiga positioner) om vi ska jobba 

evidensbaserat. Så: Behåll definitivt en hög ribba - och var tydlig med att det krävs en stor 

insats. Och kanske just varför det är viktigt att alla förstår detta, inte minst som psykologer. 

Lär vi oss det inte nu lär vi oss det inte alls. Sänk inte kraven!” 
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Studenternas skattningar av delkurs 12:2 var genomgående bra. Skattningarna för 

enskilda utvärderingsområden var höga och varierade ganska lite (3,6 – 4,8). 

Studenterna skattade högst på Genomtänkt struktur (4,8) och Uppmuntrat till 

självständigt tänkande (4,6), Skapat förutsättningar att integrera kunskap i ett större 

perspektiv (4,7). Även måluppfyllelsen (3,9 – 4,6) och kursklimatet (4,6) skattades 

högt för denna delkurs.  

Många säger att kursmålen är lite otydliga. De flesta uppskattar kursens upplägg, 

struktur och innehåll, vilket illustreras av detta rätt typiska citat: 

”Den här kursen är nog den bästa som jag haft under hela psykologprogrammet […] 

pedagogik[en] är något i särklass som underlättar och främjar lärandet på ett sätt som jag 

inte upplevt tidigare. Jag upplever kursen som väl genomtänkt, där alla moment hänger ihop 

med varandra och placeras in i en helhet. Jag har fått många nya insikter och inspiration som 

jag hoppas kommer ta med mig i framtiden. Föreläsningarnas upplägg var särskild 

uppskattad, blev aldrig trött under en föreläsning (vilket jag brukar göra) och lärde mig 

mycket under föreläsningstid.” 

 

Trots att upplägget uppskattas menar många att det är svårt att hinna med läsningen. 

Flera uttrycker att de inte kan lägga den tid de vill på kursen på grund av de parallella 

kurser de har samtidigt som kurs 12.2. Kopplat till detta är det som återkommer på 

delkurs 12:2 också kritik mot en del av kurslitteraturen. Här är dock kursgrupperna 

ofta delade i två läger där en knapp majoritet definitivt tycker att en av läroböckerna 

ska bytas ut, medan den lite mindre gruppen har stor behållning av boken och vill ha 

den kvar. Flera studenter skulle gärna se att det var mer praktiska moment, t ex mer 

övning i att analysera data, snarare än teoretiska föreläsningar och litteratur som ska 

läsas. Studenterna har också flera konstruktiva förslag på vilka artiklar som kan bytas 

ut på kursen. Återkommande feedback är slutligen att studenterna efterfrågar att de 

perspektiv som lyfts på delkurs 12:2 integreras i resten av utbildningen. 

 

2. Genomströmningen 

Andel godkända av de som registrerades på delkurs 12:1 (efter omtentamen): 27 av 35, 

ca 77%. Av de 8 som inte blivit godkända, har 2 studenter bara enstaka moment kvar att 

komplettera, 6 har ej skrivit tenta i statistik eller/och blivit underkända på någon av 

tentorna på delkursen.  

Andel godkända av de som registrerades på delkurs 12:2 (efter ordinarie hemtentamen) 

VT22: 27 av 33, ca 82%. I skrivande stund har endast fem studenter kompletteringar att 

göra, av tentamen eller seminarier, för att bli godkända på kursen. 

 

3. Lärarlagets reflektioner kring kursens styrkor och svagheter 

Lärarlagets uppfattning är att delkurs 12:1 generellt sätt fungerar bra även via zoom, 

med undantag för statistikdelen. Det är svårare att fånga upp dem som behöver hjälp 

med statistik tidigt.  
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När det gäller delkurs 12:2 är också uppfattningen att delkursen som helhet fungerar på 

ett tillfredsställande sätt.  

 

4. Genomförda/planerade förändringar 

 Vi har reviderat kursplanen för kurs 12, mest gällande kvalitativa metoder. 

Gemensamma lärandemål för vetenskapsteori gällande båda delkurserna har 

setts över och reviderats.  

 Jamovi ska ersätta SPSS f.o.m. HT22.  

 Kurslitteraturen på kurs 12.2 ska uppdateras med en ny upplaga av Willig och 

artiklarna ska ses över. 

 Diskussioner för att förbättra samordning mellan Kurs 12 och Kurs 14 

(uppsatskurs). 

 

 

5. Diskussionspunkter till ledningsgrupper 

Ej några diskussionspunkter för tillfället.  
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