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Kursutvärdering kurs 5 HT21 och VT22 
 
 

Sammanfattning av studenternas skriftliga kursvärderingar, kurs 5 
Under höstterminen 2021 gick kursen till största del som en distanskurs pga. Covid-restriktioner, 
vilket dels innebär att merparten av studenternas synpunkter var relaterade till den typen av 
undervisningsformer (föreläsningar via zoom, handledning via zoom och mycket information via 
Canvas) dels att det var stora problem att få svar från studenterna på kursvärderingarna. När 
kursen våren 2022 återgick till traditionell campusundervisning var det tydligt att de flesta 
studenterna hade vant sig vid distansundervisning och det blev en omställning för både lärare och 
studenter. Även den terminen var det relativt svårt att få svar från studenterna på 
kursvärderingarna. Detta drabbade till största delen värderingarna av hela kurs 5 och 5.1, då 
studenterna verkar ha prioriterat att värdera delkurserna som var närmast i tid (5.2 och 5.3). 
Vidare dök endast ett fåtal studenter upp vid den avslutande muntliga kursvärderingen som hölls 
för delkurserna 5.2 och 5.3 som sista moment på kursen våren 2022. Den aktuella 
kursutvärderingen kommer därför att primärt fokusera på de svar som har stort underlag (de 
skriftliga kursvärderingarna för delkurserna). 
De få studenter som svarade på kursvärderingen för helkursen HT21 gav den till största delen 
höga skattningar när det gäller olika aspekter av kursen som helhet. Höga skattningar gavs särskilt 
beträffande kursinnehållets relevans (undervisning, självstudier och examination) i förhållande till 
lärandemålen (4,7). Skattningarna av Värderingsförmåga och förhållningssätt (4,0 i genomsnitt) 
var bra, liksom Samordningen mellan delkurserna 5.1, 5.2 och 5.3 (4.0) medan Färdighet och 
förmåga var något lägre (3,6 i genomsnitt), och Kursgruppsklimatet (2,8) skattades lågt HT-21.  
Av de få studenter som svarade på kursvärderingen för helkursen våren 2022 fick den till största 
delen höga skattningar när det gäller olika aspekter av kursen som helhet. Beträffande  
kursinnehållets relevans (undervisning, självstudier och examination) i förhållande till 
lärandemålen (4,5 i genomsnitt) och Värderingsförmåga och förhållningssätt (4,6 i genomsnitt), 
Samordningen mellan delkurserna 5.1, 5.2 och 5.3 (4.5) och Kursgruppsklimatet (4,5) skattades 
högt. Skattningarna av Färdighet och förmåga var också bra, men något lägre än övriga 
skattningar våren 22 (4,2 i genomsnitt). 
 
Genomströmningen på kursen 
36 av de 38 studenter som var registrerade på termin 4 HT21 var helt klara vid terminsslut. Under 
VT22 var 28 de 30 studenter som var registrerade på terminen helt klara vid terminsslut. 
 
Reflektioner  
Studenterna angav att de är nöja med delkursernas relevans i förhållande till lärandemålen. Vid 
tidigare 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. Vi åtgärdade detta genom att fokusera 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. Detta gör att studenterna får mer 
realistiska förväntningar när de börjar läsa kurs 5 och verkar har gett bra resultat. Både HT21 och 
VT22 skattades samordningen mellan delkurserna högre än tidigare terminer. Visserligen får 
dessa skattningar tolkas med viss försiktighet med tanke på den låga svarsfrekvensen.  
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Delkurs 5.1 HT21 och VT22 
 
Sammanfattning av studenternas skriftliga kursvärderingar 
Under HT21 saknas svar från kursvärderingen och VT22 är det en som svarat. Denna student har 
dock varit mycket nöjd med kursen. Detta stämmer väl överens med den uppfattning som 
lärarlaget fått av både dessa terminer. Deltagandet på föreläsningarna har varit stort och 
engagerat. Kurslitteraturen är också uppskattad även om vi naturligtvis kan bli bättre på att få in 
ett genusperspektiv på alla momenten. Nu kan boken om feministisk teori framstå som ett isolat. 
Överlag tycker vi emellertid att vi hittat en struktur som introducerar studenterna till ämnet på 
ett bra sätt och att de successivt får mer frihet att arbeta själva och ta ett större eget ansvar för 
kunskapsinhämtning. 

 
Distansundervisning 

Kursen fungerar ganska bra även med flera distansmoment men det är klart att anonymiteten har 
påverkat diskussionsklimatet. Trots att det är stor uppslutning på föreläsningar och arbetsgrupper 
är det mycket svårare att kontrollera delaktigheten. Vi upplever ändå att studenterna har visat 
stort engagemang och intresse för ämnet och dessutom kunnat reflektera över de sociologiska 
teoriernas värde för deras praktiska verksamhet som psykologer. Det verkar uppskattat att få ett 
nytt perspektiv på individen. 
 

De praktiska momenten 

Under kursen har vi numera två praktiska moment. Det ena är en närläsningsuppgift där 
studenterna fördjupar sig i ett sociologiskt verk som de presenterar för varandra och sedan 
diskuterar med utgångspunkt på vilken betydelse denna läsning, och det som framställs i boken, 
har för en blivande psykolog. Det andra momentet är ett minnesarbete där studenterna får 
arbeta med en metod som utnyttjar deras egna minnen som empiriskt underlag. Minnena 
handlar om triviala vardagshändelser som sedan analyseras i grupp. Trots det uppenbart 
subjektiva i metoden har detta blivit lite av en favorit för att vädra vissa svagheter med ett sådant 
tillvägagångssätt men samtidigt en ögonöppnare för hur mycket sociologi man kan hitta i sina 
egna och gruppens triviala vardagsminnen (som att gå till affären och handla eller en gång när jag 
blev arg). 

 

Litteratur 

Litteraturen ger en bred bild av vad sociologer gör och vilka perspektiv som sociologer arbetar 
med. Vi har ännu inte fått några klagomål på litteraturen. Det är snarare vi som lärare som skulle 
vilja fördjupa oss mer i enskilda teorier men då hade studenterna missat bredden (mot slutet av 
kursen försöker vi fördjupa oss mer och bjuder även in doktorander som presenterar sin 
forskning). 
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Examinationen 

Förutom de praktiska momenten så examineras kursen med en hemtenta och även här upplever 

vi en positiv respons från studenterna. Det vi hört i efterhand (som inte behöver vara 

representativt för gruppen) är att de uppskattat friheten att applicera sin nyvunna sociologiska 

kunskap på diskussioner om sin framtida profession. 

 

Utvecklingsbehov 

Vi har en pågående diskussion om hur genus och etnicitet ska löpa mer igenom hela kursen och 

även hur och om vi ska närma oss frågeställningar som studenterna känner igen från tidigare 

terminer men där vi kan få dem att reflektera över problemen genom att se bortom individuella 

bekymmer och koppla samman dem med samhälleliga problem (i viss mån är det så vi gör men 

inte med någon tydlig förankring till det de lärt sig tidigare på programmet). 

 
Delkurs 5.2 HT21 och VT22 
 
Sammanfattning av studenternas skriftliga kursvärderingar, delkurs 5.2 
Kursen fick relativt höga skattningar när det gäller olika aspekter av kursen som 
helhet HT21, vilka till stor del bekräftades av den muntliga kursvärderingen samtidigt som 
skattningarna generellt sett var mer positiva våren 2022. 
Beträffande kursens upplägg var skattningarna 4,05 (HT21) och 4,22 (VT22). Tydliga 
målformuleringar skattades generellt lägre både HT21 (3,7) och VT22 (3,8), medan Genomtänkt 
struktur skattades lägst HT21 (3,5) men relativt högt VT22 (4,2). Att målformuleringar och 
struktur skattades lågt hösten 21 skulle kunna bero på att kursen till stor del gavs digitalt vilket 
kan ha försvårat möjligheten att förklara kursens struktur och mål. När vi återgick till mer 
traditionell campus-undervisning skattades detta högre.  
Högst skattades Gett nya kunskaper, perspektiv och insikter (4,4 HT21 och 4,5 VT22), Stimulerat 
till kunskapssökande (4,3 båda terminerna) och Skapat förutsättningar att integrera kunskap i ett 
större perspektiv (4,4 HT21 och 4,3 VT22). Dessa skattningar stämmer relativt väl med tidigare 
terminer för delkursen. 
Det var en relativt stor spridning beträffande skattningarna av de olika arbetsformerna båda 
terminerna, precis som föregående kursutvärderingar. Interventionsdesignen skattades högst av 
arbetsformerna (4,4 HT21 och 4,2 VT22). Labb och seminarium skattades lägst under HT21 (3,4) 
och fick högre skattningar VT22 (3,8 och 4,0) vilken skulle kunna tyda på att dessa moment gör sig 
bättre på campus än digitalt. Föreläsningarna låg stabilt på 4,0 och 4,1 precis som tidigare 
terminer. Kommentarerna ger däremot en något splittrad bedömning där vissa föreläsningar 
uppskattas väldigt mycket medan andra inte alls uppskattas.  
Huvudkurslitteraturen förefaller omtyckt av studenterna och skattades minst 3,9 HT21 och 4,4 
VT22, medan artiklarna till seminariet och labben fick lägre skattningar HT21 (3,4 respektive 3,7) 
men något högre våren 22 (3,8 respektive 4,1). En möjlig förklaring skulle kunna vara att det är 
lättare att få ut mer av artiklarna när dessa moment sker på campus och det är enklare för lärarna 
att diskutera dem med studenterna.   
De pedagogiska insatserna skattades i nivå med den genomtänkta strukturen: Struktur och 
Förmåga att klargöra mellan 3,7 och 3,9 över de två terminerna och Engagemang 3,5 (HT21) och 
3,6 (VT22) vilket var lägre än föregående år. Det är möjligt att det fanns en viss trötthet på grund 
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av pandemin och att det på så vis blev svårare för både lärare och studenter att vara på topp i sitt 
engagemang.   
Examinationsformernas relevans och lämplighet skattades högt. Relevans och lämplighet för den 
skriftliga tentan (4,4 både HT21 och VT22) och för interventionsdesignen, relevans (4,4 HT21, 4,7 
VT22) och lämplighet (4,4 HT21, 4,2 VT22). Kraven ansågs ligga på en bra nivå, men något lägre än 
föregående terminer (3,2 i snitt för tentan och 3,5 för interventonsdesignen). Eftersom vi ändrade 
en del på examinationerna under pandemin kan kraven i början ha uppfattats som högre, medan 
det nu har normaliserats. Merparten av studenterna ägnade 35-40 arbetstimmar/vecka åt studier 
(42% båda terminerna), men hälften ägnade 21-34 timmar/vecka under VT22.  
Delkursen som helhet skattades högt (4,2 HT21 och 4,4 VT22). 
 
Reflektioner kring kursens styrkor och svagheter 
Nedan följer några reflektioner kring kursens upplägg, undervisningsmoment, 
interventionsdesignen och examinationerna. 

Kursens upplägg 
Hösten 2021 genomfördes kursen som en distanskurs pga. Covid-restriktioner, medan den i stort 
sett var en campusbaserad kurs VT22. Även om kursgrupper, kursklimat, höst- och vårtermin mm. 
skiljer sig åt på flera sätt, ger det en viss möjlighet att jämföra de två formerna av undervisning. 
Den främsta skillnaden var att kursens genomtänkta struktur skattades lägre hösten 21 än våren 
22. Distansundervisningen skulle kunna vara en möjlig förklaring till dessa skillnader i skattningar. 
Möjligen är det lättare att förmedla kursens genomtänkta struktur, genomföra bra seminarier och 
laborationer och visa på litteraturens förtjänster när kursen ges på Campus. Samtidigt går det inte 
riktigt att finna stöd för de olika skattningarna i studenternas öppna svar. Där förekommer HT21 
både ros (ex. ”Kursen var bra och hade ett superintressant ämne!”, ”Uppskattade verkligen 
delkursen och samtliga föreläsare!”, och ”tydliga röda trådar, bra orientering i kurslitteraturen”) 
och ris (ex. ”Det var väldigt oklart vad vi skulle göra. Hade velat ha bättre instruktioner”). 
Kommentarerna våren 22 bjöd på liknande positiva som negativa reflektioner.  
 
Föreläsningarna, seminarier och laboration 
Föreläsningarna skattades ungefär som de brukar båda terminerna (4,0 respektive 4,1). Däremot 
visade de öppna kommentarerna en viss polarisering gällande vissa föreläsningar. Frågan är hur 
man kan hantera att ett ämne av vissa uppfattas som politiskt. 
Skattningarna gällande seminarier, laborationer och kurslitteratur var lägre HT21 än VT22. 
Distansundervisningen skulle kunna vara en möjlig förklaring även till dessa skillnader. Möjligen är 
det lättare att genomföra bra seminarier och laborationer och visa på litteraturens förtjänster när 
kursen ges på Campus. Samtidigt går det inte riktigt att finna stöd för de olika skattningarna i 
studenternas öppna svar. Beträffande litteraturen förekommer HT21 både ros (ex. ”Kursboken 
var väldigt bra!”) och ris (ex. ”Boken är delvis väldigt vinklad och enögd, vilket gör att förtroendet 
för innehållet minskar”). Däremot framgick det att studenterna inte uppskattade de något större 
grupperna som de var indelade i under hösten 21. Detta är troligen den främsta förklaringen till 
de lägre skattningarna av seminarier och laboration den terminen jämfört med våren 22. 
Exempelvis skrev studenterna HT21 följande: ”Det är väldigt svårt att arbeta i så stora grupper (7 
personer) i både seminarium och projektarbete” och ”Ang. laborationen tror jag den hade varit 
mer lärorik om den inte gjordes i så stora grupper”. Varken seminarier eller labbar nämndes i 
öppna svar i den skriftliga kursvärderingen våren 22, vilket tyder på att studenterna var nöjda 
med dem. Den terminen var studiegrupperna också mindre (5-6 studenter).   
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Interventionsdesignen 
Interventionsdesignen fick höga skattningar både HT21 (4,4) och VT22 (4,2). Samtidigt förekom en 
del synpunkter gällande instruktionerna för interventionsdesignen under hösten 21. Vi försökte 
åtgärda detta inför våren 22 och tror att vi lyckades ganska bra. 
 
Examinationerna 
Examinationens relevans och lämplighet på den skriftliga salsskrivningen (tentamen) på delkursen 
skattades högt båda terminerna (4,4). En målsättning från förra årets kursutvärdering var att 
bättre informera studenterna inför Inspera skrivningar och detta ser ut att ha varit lyckosamt. 
Anita gavs tid att muntligen informera studenterna om Inspera och studenterna verkar ha 
uppskattat detta. Även interventionsdesignens examinationsform fick bra skattningar avseende 
relevans (4,4 respektive 4,7) och lämplighet (4,4 och 4,2).  
Examinationernas kravnivåer låg kring 3, vilket kan motsvara att de skattades som ”Varken hög 
eller låg”. Möjligen skulle man kunna önska att kraven uppfattades som något högre, med tanke 
på att merparten av studenterna la ner färre än 40 timmar/vecka på kursen. Samtidigt är det 
svårt att veta var den optimala nivån ligger. Det kommer alltid finnas en variation där vissa 
studenter behöver mer tid medan andra behöver mindre tid.  

 
 
Delkurs 5.3 HT21 och VT22 
 
Sammanfattning av studenternas skriftliga kursvärderingar, delkurs 5.3 
 
Med bara 8 respektive 9 svar så får dessa data tas med lite reservation men det framkommer att 
delkursens struktur och organisation är en utmaning för studenterna. 
 
Det sker en förbättring av skattningarna av de flesta moment från hösten till våren. 
 
Vi kursvärderingsdiskussionerna framkom mer detaljerade synpunkter om upplägg. Men inte 
heller här deltog så många studenter. 

 
Distansundervisning 
Zoom-undervisningen är inte positiv för kursen. Allra minst för de praktiska momenten och då 
särskilt AIG. 
 

De praktiska momenten 

Bättre instruktioner och mer återkoppling efterfrågas på AIG. Det behövs även en översyn av 
metod vid intervention. Ett möjligt alternativ till GDQ. 

 

Litteratur 

Fungerar i stort bra, men Näslund & Jern uppfattas som svår att tillämpa. 

 

Examinationen 

Fungerar bra. 
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Generellt är delkursen relativt splittrad, men bedömningen är att det ger en bredd i förståelsen av 
olika sätt att analysera och att arbeta med grupper och en bra grund för kommande moment. 
 
Mer resurser hade varit till hjälp för de praktiska momenten – nu är utrymmet för återkoppling 
mycket begränsat. 
 

Diskussionspunkter 
 

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

• Går det att utforma kursvärderingsfrågor så att lärare inte känner sig utpekade eller 
utlämnade? 

• Det vore önskvärt att kunna ha fler föreläsningar och mer handledning på delkurserna 
(särskilt 5.2). Fler öppna kommentarer anger att studenterna önskar att föreläsningarna 
på 5.2 tar upp såväl mer om grunderna i socialpsykologi som vad en socialpsykologisk 
intervention är, men i dagsläget finns inte utrymme för detta i delkursen. 

• Hur utvecklas balansen mellan olika moment? 
 
 
Tomas Jungert, Bengt Brattgård och Magnus Karlsson 
20221005 
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Bilaga 1. Kursvärdering av kurs 5.2 för HT21 och VT22 

 

Allmänt HT21 VT22 

I vilken omfattning har Du upplevt att kursens upplägg har:   

      Tydliga målformuleringar 3,7 (0,9) 3,8 (1,1) 

      Genomtänkt struktur 3,5 (1,0) 4,2 (0,6) 

      Gett nya kunskaper, perspektiv och insikter 4,4 (0,8) 4,5 (0,7) 

      Skapat förutsättningar att integrera kunskap i ett större perspektiv 4,4 (0,6) 4,3 (1,0) 

      Stimulerat till kunskapssökande 4,3 (0,9) 4,3 (0.9) 

      Uppmuntrat till självständigt tänkande 4,0 (0,7) 4,2 (0,9) 

Delkursens arbetsformer   

Vänligen ange i vilken utsträckning du upplever att nedanstående 

moment bidragit till ditt lärande på delkursen 

  

Föreläsningar 4,0 (1,0) 4,1 (0,5) 

Seminarier 3,4 (1,1) 4,0 (0,6) 

Laborationer  3,4 (1,0) 3,8 (0,6) 

Interventionsdesign 4,4 (0,8) 4,2 (0,9) 

Kurslitteratur   

      Golec de Zavala, A., & Cichocka, A. (2012). 3,9 (1,1) 4,4 (0,9) 

     Artiklar till seminarier 3,4 (0,9) 3,8 (0,8) 

     Artiklar till labb 3,7 (1,0) 4,1 (0,9) 

Pedagogiska insatser   

Struktur 3,8 (1,0) 3,7 (0,7) 

Förmåga att klargöra 3,9 (0,9) 3,7 (1,1) 

Skapande av engagemang 3,5 (0,9) 3,6 (1,0) 

Examination   

Tentamens relevans i förhållande till lärandemålen 4,4 (0,5) 4,4 (0,7) 

Tentamens kravnivå 3,1 (0,5) 3,3 (0,9) 

Tentamens lämplighet 4,4 (0,6) 4,3 (0,7) 

Interventionsdesignen relevans i förhållande till lärandemålen 4,4 (0,7) 4,7 (0,5) 

Interventionsdesignen kravnivå 3,5 (0,9) 3,5 (0,8) 

Interventionsdesignen lämplighet 4,4 (0,7) 4,2 (0,9) 

Arbetstid   

Arbetstimmar/v inkl. schemalagd  

HT21: 16% (11-20), 37% (21-34), 42% (35-40), 5% (41-50) 

VT22: 8% (11-20), 50% (21-34), 42% (35-40) 

3,4 (0,8) 3,3 (0,7) 

Likabehandling 100% 100% 

Övrigt   

Vad tyckte Du om delkursen som helhet 4,2 (0,6) 4,4 (0,7) 

 


