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Kursutvärdering av kurs 14 okt 2022 
På grund av den låga svarsprocenten på kursvärderingen från terminsgruppen te9 VT21-te10 HT21 

(35%) som redovisades i våras så testade jag vissa förändringar vid kursvärderingen VT22: 

• En separat kursvärdering genomfördes för termin 9 på terminsgruppen te9 VT22 

• Två stora grupper av standardfrågor togs bort i enkäten till termin 10 VT22 

o Tydligheten i kursens målformuleringar, kursens struktur osv 

o Kursmålen 

Testade en ”bortfallsundersökning” HT21. Fick följande två svar:  

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. 

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. 

Att ta bort skattningarna av lärandemålen är en tillfällig åtgärd. Skulle dock behöva hitta något bättre 

sätt att värdera dem. 

Sammanfattning av värderingarna  

Terminsgruppen te9 HT21-te10 VT22 
Av 41 studenter som var registrerade på kursen svarade 22 (54%). Medelvärdena för skattningarna 

av de frågor som togs med i enkäten redovisas i Bil. 1. Ett antal öppna frågor ingick också (se Bil. 2). 

Betydelsen av föreläsningarna på kursen för det egna lärandet skattades 3.0–3.8. Betydelsen av 

uppsatsseminarierna skattades högre, 4.1–4.4. Uppsatshandledningen skattades också högt både till 

omfattning och innehåll, 4.5–4.7. Kursen skattades högt i sin helhet (4.4) liksom det egna 

engagemanget i kursen (4.6). 

Terminsgruppen te9 VT22 
Av 33 studenter som var registrerade på termin 9 VT22 så svarade 12 (36%), vilket var lika lågt. 

Tanken med att göra terminsvärderingar är att enkäterna blir kortare vilket skulle kunna öka 

svarsfrekvensen, men resultatet för termin 9 var lite nedslående. Ytterligare en tanke är att få 

färskare information om undervisningen på termin 9.  

Medelvärdena för skattningarna av de frågor som togs med i enkäten redovisas i Bil. 2. Ett antal 

öppna frågor ingick också (Bil. 4). 

Genomströmningen på kursen 
I terminsgrupp te9 HT21-te10 VT22 var  

• 40 av 41 studenter godkända på delkurs 1 (uppsatsen) efter uppsamlingsseminarierna i 

augusti, alla är godkända nu.  

• Tre studenter är fortfarande inte godkända på delkurs 2 (opponentskap) 

o Två av dessa saknar fortfarande kurs 12 
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o Sex studenter av dem som är godkända ansökte om och fick dispens från kravet på 

att kurs 12 måste vara godkänd innan man opponerar 

• En student är fortfarande inte godkänd på delkurs 3 (populärvetenskaplig framställning). 

(Del)kursansvarigas reflektioner kring kursens styrkor och svagheter 

Kursens aktuella utformning i relation till dess tänkta roll på psykologprogrammet som helhet  
Uppsatskursen är ju den avslutande delen av den grundläggande utbildningen i vetenskaplig 

förståelse och kompetens under psykologutbildningen.  

• En förstärkning av kontinuiteten och progressionen i undervisningen i vetenskapsteori, 

metod, statistik, akademiskt skrivande och examensarbete under utbildningen skulle 

eventuellt ha potential att höja kvaliteten på uppsatserna.  

• Omvänt skulle uppsatskursen eventuellt också på ett bättre sätt kunna fånga upp och 

ytterligare stärka studenternas kunskaper och kompetens inom dessa områden 

(vetenskapsteori etc). 

Examinationernas lämplighet och svårighetsgrad i relation till kursens mål 
Starkare och tydligare kopplingar mellan de olika vetenskapsinslagen på programmet skulle kanske 

göra det möjligt att höja svårighetsgraden när det gäller uppsatsexaminationerna och ytterligare 

förbättra den vetenskapliga kvaliteten i de psykologexamensuppsatser som skrivs.  

Detsamma gäller antagligen för examinationen av opponenternas insatser vid seminarierna. Särskilt 

gäller det kanske att uppmuntra studenterna att repetera och använda sig av sina metodkunskaper. 

Det som behövs är kanske en särskild insats för att höja lägstanivåerna. Jag får ofta positiva 

reaktioner från examinatorerna när det gäller de riktigt bra uppsatserna och de riktigt bra insatserna 

från opponenter. 

Samordning och progression i relation till andra kurser 
Ett tätare samarbete har påbörjats med kurs 12 (se nedan under punkten Planerade förändringar). 

Utmaningar som kursen står inför framöver  
En osäkerhet framöver gäller tillgången på examinatorer. Det finns ett behov av att utöka 

examinatorsgruppen ytterligare, men samtidigt kommer signaler om att utrymmet kan minska för en 

del docentkompetenta kollegor när lärarskulden ska betas av.  

Möjligheten att prioritera uppsatsexaminationerna i den generella planeringen vid institutionen har 

varit uppe till diskussion förut. Det kan nog vara bra att ta upp den diskussionen igen. 

Planerade och pågående förändringar 
Beatrice har i höst tidigarelagt delkurs 3, Populärvetenskaplig framställning på termin 10. Delkursen 

sträcker sig nu över 10 veckor i stället för att som tidigare vara koncentrerad till de tre sista veckorna 

på utbildningen. Eftersom kursen är tidigarelagd så skriver studenterna en populärvetenskaplig 

artikel om en av de vetenskapliga studier som de har med i sin litteraturgenomgång i uppsatsen 

(istället för om sin uppsats).  

Har fått preliminärt positiva reaktioner på det nya upplägget via Beatrice. Vi hoppas att det här ska 

stärka intresset för delkursen, som egentligen upplevs som viktig av studenterna. Samtidigt är det 

svårt att motivera studenterna till stora insatser på en delkurs som har 0 poäng…  

Att notera är att delkursen laddar mot ett av de lokala utbildningsmålen som eventuellt ska strykas, 

det om vetenskapskommunikation (se diskussionspunkt nedan). 
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En annan förändring som påbörjas under hösten är att förstärka undervisningen på uppsatskursen 

på termin 9 i samarbete med lärarlaget på kurs 12. Tre nya föreläsningar har genomförts i höst: 

1) Att avrapportera kvantitativa studier (Daiva) 

2) Att avrapportera kvalitativa studier (Tove) 

3) Uppsatsskrivande och argumentation (Margit) 

I höst utvärderar vi, på Toves initiativ, den här undervisningen med för- och eftermätning på termin 

9. 

Det är en ambition att vi dessutom under vårterminen ska lägga in en heldag om kopplingen mellan 

frågeställning och design på termin 9. Tanken är att koppla en föreläsning till en efterföljande 

workshop som sen följs av någon typ av avslutande seminarier. 

Från och med termin 9 i vår kommer vi att ta bort möjligheten att skriva systematiska 

litteraturöversikter och scoping reviews. Det här blir en för svår uppgift för många studenter, 

eftersom det inte ingår i deras utbildning att lära sig hur man skriver systematiska 

litteraturöversikter. För dem som läser på termin 9 nu kommer jag att lägga ut detaljerade riktlinjer i 

Canvas. 

Diskussionspunkter som vi önskar lyfta i ledningsgruppen 
Det har de senaste 15–20 åren funnits idéer på institutionen om en ”vetenskapsprogression” genom 

hela psykologprogrammet.  

• När vi de kommande två åren arbetar med åtgärdsplanen efter utbildningsutvärderingen – 

skulle vi kunna återuppta arbetet med den här frågan? 

Det fjärde lokala målet, som kanske ska strykas i utbildningsplanen, är det här: visa förmåga till 

vetenskaplig kommunikation och att självständigt kunna bevaka kunskapsutvecklingen inom 

psykologi. 

• Finns de skäl att tänka om och istället förstärka utbildningen när det gäller studenternas 

förmåga till vetenskaplig kommunikation, särskilt utanför vetenskapssamhället? 

 

Lund 2022 11 02 

Margit och Beatrice 

Kurs- och delkursansvariga 
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Bilaga 1. Skattningsmedelvärden för kursvärdering från terminsgrupp 

te9 HT21-te10 VT22 (N=22) 
 M SD 

Vilken betydelse hade följande inslag på kursen för Ditt lärande? 
(mkt liten – mkt stor) 

  

Introduktionerna termin 9 (om att skriva uppsats bl. a.) 3.8 0.7 

Introduktionen termin 10 (om vetenskaplig granskning bl. a.) 3.7 0.8 

Canvasfilmen om etik 3.0  0.8 

Föreläsningen om att skriva populärvetenskapligt  3.3 0.9 

Ditt eget uppsatsseminarium  4.4 0.6 

Andra uppsatsseminarier  4.1 0.6 

   

Att komma i gång med uppsatsarbetet: 
Hur upplevde du följande steg i processen?  
(mkt svårt – mkt lätt) 

  

Att välja ämne  3.4 0.9 

Att hitta en medförfattare  3.6 0.7 

Att hitta en handledare  3.8 0.9 

Att skriva en projektplan  3.7 0.8 

   

Hur bedömer du uppsatshandledningen när det gäller:  
(mkt dålig – mkt bra) 

  

Omfattning  4.7 0.5 

Innehåll  4.5 0.7 

   

Examinationen vid uppsatsseminariet 
Hur bedömer Du uppsatsseminariet när det gäller:  
(mkt låg – mkt hög) 

  

Relevans i förhållande till lärandemålen  4.2 0.9 

Kravnivå  3.5 0.7 

   

Examinationen av den populärvetenskapliga artikeln 
Hur bedömer Du examinationen när det gäller: 

  

Relevans i förhållande till lärandemålen  3.5 1.0 

Kravnivå  3.2 0.6 

   

Hur har Ditt eget engagemang i kursen varit?  
(mkt lågt – mkt högt) 

4.6 0.5 

   

Hur har kursplattformen i Canvas fungerat?  
(mkt dåligt – mkt bra) 

  

För att hitta information  4.0 0.7 

För kommunikation (anslagstavla, inlämningsuppgifter, 
diskussioner)  

3.9 0.6 

   

Hur har kursen varit i sin helhet? (mkt dålig – mkt bra) 4.4 0.6 
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Bilaga 3. Skattningsmedelvärden för terminsvärdering från 

terminsgrupp te9 VT22 (N=12) 
 M SD 

Hur har informationen om kursen varit? 
(mkt dålig – mkt bra) 

  

I Canvas?  4.3 0.7 

I PM för kurs 14?  4.2 0.8 

Vid Introduktion 1 (om kursmålen och hur kursen är 
upplagd)?  

4.2 0.8 

Vid Introduktion 2 (om hur uppsatsen ska skrivas)?  4.2 0.8 

I Canvasfilmen om etik?  4.3 0.6 

   

Hur har det varit att komma i gång med uppsatsarbetet? 
(mkt svårt – mkt lätt) 

  

Att välja ämne  2.9 0.9 

Att hitta en medförfattare  3.6 1.0 

Att hitta en handledare  3.6 1.0 

Att skriva en projektplan  3.2 0.9 

   

Hur har handledningen varit så här långt när det gäller: 
(mkt dålig – mkt bra) 

  

omfattningen?  4.2 0.8 

innehållet?  4.4 0.7 

   

Har Du lärt Dig nya saker under uppsatsseminarierna när det 
gäller: 
(nästan inte något alls – väldigt mycket) 

  

hur man kan lägga upp en opposition?  3.9 1.1 

hur man skriver sin uppsats?  3.0 1.0 

om ämnet för uppsatsen?  3.2 1.1 

   

 

  




