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Kursutvärdering kurs 14 för kursgruppen VT21-HT21 
Den här kursutvärderingen gäller endast en kursgrupp, VT21-HT21. Svarsprocenten är låg, 35%, efter 

två påminnelser. 

Det går inte att dra några långtgående slutsatser av resultaten med så låg svarsfrekvens. 

Sammanfattningsvis, så har de studenter som svarat i genomsnitt skattat olika aspekter av kursen, 

förutsättningarna att uppnå kursens mål, det egna engagemanget i kursen, samt kursens kvalitet i sin 

helhet, med 4 och över. Medelskattningarna ligger ungefär i samma intervall som för tidigare 

kursgrupper. 

Pågående och planerade förändringar 

Kravet på godkänt resultat på kurs 12 
I höstas infördes ett krav på godkänt betyg från kurs 12 för att man ska kunna vara opponent på en 

psykologexamensuppsats. En student måste numera alltså vara godkänd på alla metod- och 

statistikkurser på programmet, och dessutom ha närvarat som åhörare vid fem uppsatsseminarier, 

för att få vara opponent. 

Förkunskapskravet kommer att tillämpas första gången i vår. I mars kontaktades vi av åtta studenter 

på termin 10 som inte är godkända på kurs 12:1 (statistik och SPSS) och som undrade om vi skulle 

kunna ordna en extra omtenta under våren, eftersom nästa tentamenstillfälle ligger först efter det 

att uppsatsseminarierna har varit. Det finns inte någon möjlighet att ordna ett extra 

tentamenstillfälle under våren, och studenter på termin 10 har redan haft fem tillfällen att tentera 

statistiken på 12:1.  

Studenter som inte är godkända på kurs 12 kommer nu och i fortsättningen att behöva ansöka 

skriftligt om dispens hos Kristian. 

Systematiska litteraturöversikter 

Arbetet med att ta fram riktlinjer för hur systematiska litteraturöversikter ska skrivas på programmet 

pågår. I höstas fick jag in synpunkter från Etzel, Per och Sean på ett första utkast. Utifrån deras 

synpunkter kommer jag att ta fram ett reviderat utkast till riktlinjer. Förhoppningsvis kommer vi 

också att hinna med ett möte före sommaren för att diskutera hur nuvarande bedömningskriterier 

ska tillämpas och om det behövs nya bedömningskriterier för systematiska litteraturöversikter. 

Hoppas också att få möjlighet att diskutera riktlinjerna för systematiska litteraturöversikter med 

lärare på kurs 8 och kurs 10, och på andra program på institutionen där man kan skriva systematiska 

litteraturöversikter (psykoterapeutprogrammet till exempel).  

Undervisning i akademiskt skrivande och studiedesign  
Till hösten planerar vi att utöka undervisningen i akademiskt skrivande på termin 9. Som det ser ut 

nu kommer det att handla om hur man ska avrapportera kvantitativa studier (Daiva), kvalitativa 

studier (Tove) och systematiska litteraturöversikter (Sean) i psykologexamensuppsatser.  

Tillsamman med Daiva och Tove planerar jag också för en kombinerad föreläsning och workshop om 

kopplingen mellan frågeställning och design.  

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

uppsats” (Agnafors & Levinsson, 2019). Författarna skriver i sitt förord att det de vill förklara dels är 

”vad det är för typ av alster som en vetenskaplig uppsats är”, dels ”hur den vetenskapliga uppsatsens 
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struktur följer naturligt av just förståelsen av vad vetenskap är”. Huvudsakligen handlar boken om 

hur man bygger upp en vetenskaplig argumentation i sin uppsats.  

Författarna skriver om uppsatsskrivande generellt, med fokus på samhällsvetenskap. Boken är 

ganska kortfattat och enkelt skriven, men den kommer nog att behöva en pedagogisk presentation 

för att studenterna ska kunna förstå och ta till sig innehållet på rätt sätt. Jag planerar att föreslå den 

som kurslitteratur på kurs 14 från och med i höst, eftersom jag tror att den bidrar med något som vi 

hittills har saknat. 

Fördjupning i ett eget ämne – eller lärlingskap i ett forskningsprojekt? 
När det gäller val av uppsatsämne, så tar jag upp på introduktionen på termin 9 att studenterna har 

möjlighet att välja ämne för sitt psykologexamensarbete ganska fritt och utifrån sina egna intressen 

(förutsatt att det finns handledare på ämnesområdet), och att de också har möjlighet att söka sig till 

forskningsprojekt på institutionen som tar emot uppsatsstudenter.  

Via en kollega har jag blivit uppmärksam på att nivån på mastersuppsatserna på 

psykologprogrammet när det gäller akademiskt skrivande och metodologi till viss del kan påverkas av 

studenternas val av egna uppsatsämnen. Handledningen av studenternas egna ämnen kan ju till 

exempel tendera att bli mer generell och mindre specialiserad. Jag har också förstått på kollegor som 

inte vill handleda på psykologprogrammet att en anledning är att studenter hos oss ofta vill skriva om 

helt egna uppsatsämnen. 

Kursmålen för uppsatskursen är helt och hållet inriktade på att studenterna ska få grundläggande 

kunskaper och färdigheter i att arbeta vetenskapligt. Det finns inte något i kursmålen som handlar 

om fördjupning inom ett visst psykologiskt ämnesområde som förberedelse inför en viss 

yrkesinriktning.  

Det här skulle kunna tala för att vi borde arbeta mot att lotsa in fler psykologprogramsstudenter i 

etablerade forskningsprojekt. Där skulle de kanske kunna få en lite mer omfattande och en lite mer 

specialiserad vetenskaplig handledning och de skulle också få en närmare kontakt med reellt 

forskningsarbete, något som skulle kunna bidra till att stärka de blivande psykologernas 

vetenskapliga förankring.  

På kursintroduktionen har jag börjat betona möjligheten att gå in i forskningsprojekt lite mer än jag 

har gjort tidigare. Att skriva inom etablerade forskningsprojekt är dessutom ett sätt lösa problemet 

med bristande resurser för etikprövning av kliniska uppsatsämnen till exempel. Men kanske bör 

inriktningen på uppsatsämnena diskuteras i ledningsgruppen. 

Populärvetenskaplig framställning 

Beatrice Nyström som har hand om delkursen i populärvetenskaplig framställning håller på med ett 

ganska genomgripande utvecklingsarbete. Den hittillsvarande placeringen av delkursen allra sist på 

termin 10 är inte optimal. Populärvetenskaplig framställning upplevs ju av de flesta studenter som 

något viktigt, men delkursen har varit styvmoderligt behandlad resursmässigt, kommer alldeles för 

sent i utbildningen, omfattar 0 poäng och är komprimerat till några få veckor. 

I höst kommer kursen att ligga under första delen av termin 10 och pågå under två månader. 

Studenterna kommer därmed inte att kunna skriva populärvetenskapliga presentationer av sina 

uppsatsresultat, utan kommer i stället att presentera någon/några publicerade vetenskapliga artiklar 

som de läser i anslutning till sitt uppsatsarbete. Jag tror att det kan vara en väsentlig fördjupning av 

delkursen, eftersom studenterna när de blir yrkesverksamma kommer att behöva kunna presentera 

nya forskningsrön både för teammedarbetare och lekmän i olika sammanhang. 
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Kursvärderingar 
I den sista påminnelsen om kursvärderingen på termin 10 i januari bad jag dem som valt att inte delta 

i enkäten att berätta med ett par tre ord om det viktigaste skälet till det. Två studenter 

kommenterade det här. En student skrev att ”jag vet också att många (mig själv inklusive) inte har 

läst lärandemålen särskilt ingående och inte reflekterar över hur momenten överrensstämmer med 

lärandemålen. På de frågorna bara klickar man i en rätt hög siffra, för man litar på att utbildningen 

är utformad efter lärandemålen. Så de frågorna läser många inte riktigt tror jag.” 

En annan student skrev att ”jag tycker utvärderingarna är dåligt konstruerade generellt på 

programmet. Det är långa meningar i alla kolumner som man inte orkar läsa. Jag skulle hellre ha mer 

generell skattning vad man tyckte och fler skrivsvar. Mer som när man skickade in utvärdering av 

handledningen.” 

När det gäller lärandemålen så reviderade vi ju dem i höstas så att det blev färre och förhoppningsvis 

något enklare, de omformulerade kursmålen gäller den terminsgrupp som går termin 10 nu så de har 

inte utvärderats ännu. 

I vår planerar jag att införa en ”terminskursvärdering” redan på termin 9 och be studenterna skatta 

en del tidiga moment på kursen medan de är i färskt minne och kanske känns lite mer angelägna. 

Frågeformuläret på termin 10 blir kortare på det sättet och svarsfrekvensen kanske kan bli lite bättre. 

Funderar på att kanske be dem bedöma hur begripliga och meningsfulla lärandemålen är – om 

lärandemålen betyder någonting för dem, säger något om kursen redan på termin 9. 

Diskussionspunkter 
1. Borde inriktningen mot egna uppsatsämnen kontra deltagande i forskningsprojekt tas upp till 

egen diskussion i ledningsgruppen vid något tillfälle? 

2. Borde meningen med undervisningen i populärvetenskaplig framställning tas upp till egen 

diskussion i ledningsgruppen? Till exempel om undervisningen borde 

a. riktas in mer mot presentationen av forskning/forskningsresultat för teamkollegor, 

klienter och patienter? 

b. ligga tidigare på programmet? 

 

 

Lund den 19 april 2022 

Margit Wångby Lundh 

kursansvarig 
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Bilaga 1. Kursvärderingar av kurs 14 från kursgrupperna HT17-VT18 t o m VT21-HT21. Medelvärde 

(standardavvikelse). 

 

Kursgrupp 

HT17-VT18 

N=16 

(53%) 

VT18-HT18 

N=13 

(41%) 

HT18-VT19 

N=15 

(XX%) 

VT19-HT19 

N=23 

(XX%) 

HT19-VT20 

N=19 

(XX%) 

VT20-HT20 

N=13 

(XX%) 

HT20-VT21 

N=23 

(XX%) 

VT21-HT21 

N=13 

(35%) 

M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

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) 4.4 (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) 4.0 (0.7) 

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) 4.5 (0.7) 

Skapat förutsättningar att integrera kunskap i ett större perspektiv 4.5 (0.6) 4.7 (0.5) 4.6 (0.6) 4.5 (0.6) 4.2 (0.7) 4.7 (0.7) 4.7 (0.6) 4.4 (0.9) 

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) 4.6 (0.7) 

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) 4.7 (0.6) 

Kursmål         

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

anstående 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) 4.3 (0.8) 

- visa förmåga att självständigt och kritiskt granska, sammanfatta och vär

dera 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) 4.5 (0.7) 

- 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) 4.5 (0.5) 
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Kursgrupp 

HT17-VT18 

N=16 

(53%) 

VT18-HT18 

N=13 

(41%) 

HT18-VT19 

N=15 

(XX%) 

VT19-HT19 

N=23 

(XX%) 

HT19-VT20 

N=19 

(XX%) 

VT20-HT20 

N=13 

(XX%) 

HT20-VT21 

N=23 

(XX%) 

VT21-HT21 

N=13 

(35%) 

M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

- 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) 4.4 (0.7) 

- 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) 4.6 (0.5) 

- 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) 4.7 (0.5) 

- 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) 4.5 (0.5) 

- visa förmåga att självständigt och kritiskt granska och förmedla innehåll

et i vetenskapliga arbeten, både muntligt och skriftligt, på ett populär-

vetenskapligt 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) 4.1 (0.5) 

- 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) 4,2 (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) 4,2 (0,8) 

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) 2.9 (1.0) 

Att hitta en medförfattare (mkt svårt – mkt lätt)    3.3 (1.1) 3.8 (1.1) 3.4 (1.2) 4.1 (1.2) 3.9 (1.2) 
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Kursgrupp 

HT17-VT18 

N=16 

(53%) 

VT18-HT18 

N=13 

(41%) 

HT18-VT19 

N=15 

(XX%) 

VT19-HT19 

N=23 

(XX%) 

HT19-VT20 

N=19 

(XX%) 

VT20-HT20 

N=13 

(XX%) 

HT20-VT21 

N=23 

(XX%) 

VT21-HT21 

N=13 

(35%) 

M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

Att hitta en handledare (mkt svårt – mkt lätt)    4.3 (0.6) 4.1 (0.7) 4.3 (0.5) 4.1 (0.9) 4.0 (0.8) 

Att skriva en projektplan (mkt svårt – mkt lätt)    3.3 (0.9) 3.7 (0.9) 3.8 (0.8) 3.8 (1.1) 3.6 (1.0) 

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) 4.2 (1.1) 

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) 4.2 (1.1) 

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) 3.8 (0.7) 

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) 3.9 (0.7) 

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) 3.5 (0.7) 

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) 3.5 (0.7) 

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) 2.8 (1.1) 

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

Feedback från andra gruppmedlemmar      3.1 (1.2) 3.3 (1.1) 2.6 (1.1) 

Klepke, B. & Rydell, S. (2014). Skriv populärvetenskapligt      2.0 (0.9) 2.0 (1.1) 1.5 (0.9) 

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) 3.5 (0.9) 

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)    
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Kursgrupp 

HT17-VT18 

N=16 

(53%) 

VT18-HT18 

N=13 

(41%) 

HT18-VT19 

N=15 

(XX%) 

VT19-HT19 

N=23 

(XX%) 

HT19-VT20 

N=19 

(XX%) 

VT20-HT20 

N=13 

(XX%) 

HT20-VT21 

N=23 

(XX%) 

VT21-HT21 

N=13 

(35%) 

M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

Skriftlig framställning      3.2 (0.4) 3.0 (0.7) 2.7 (0.8) 

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) 4.5 (0.5) 

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) 3.8 (0.7) 

vid introduktionen på termin 10?      4.3 (0.8) 4.0 (0.9) 3.9 (0.6) 

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) 4.0 (0.7) 

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) 3.7 (0.6) 

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) 3.9 (0.5) 

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) 4.2 (0.7) 

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) 4.4 (0.5) 

 


