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Kursutvärdering kurs 14 VT17 och HT17 

Sammanfattning av studenternas skriftliga kursvärdering 
Vt 17 svarade 17 personer av 35 på enkäten (49 %). Kursen fick genomgående relativt höga 

skattningar (se bil. 1). Högst skattningar fick stimulerat till kunskapssökande och uppmuntrat till 

självständigt tänkande (4.9). Som helhet fick kursen skattningen 4.4. 

Ht 17 svarade 19 personer av 28 (68 %). Även på höstterminen fick kursen genomgående relativt 

höga skattningar. Högst skattning fick stimulerat till kunskapssökande (4.9). Som helhet fick kursen 

skattningen 4.5. 

Undantag både vt och ht var populärvetenskapliga kursen och Luvit där lite arbete återstår (se 

nedan). 

Genomströmningen på kursen 
Alla utom 2 av de 36 studenter som gick termin 10 vt17 är klara och var klara i augusti. 

Av de 26 studenter som gick termin 10 ht17 är 20 klara med kursen. Sex studenter är inte klara: en 

student är i princip klar, fyra studenter skriver uppsats nu i vår och en student är föräldraledig, 

Reflektioner kring kursens styrkor och svagheter 

Handledningen 
Skattningarna av handledningen är relativt höga: handledningens omfattning skattades 3.9 

respektive 4.1 vt 17 och ht 17; handledningens innehåll skattades 4,4 respektive 4.2. Det finns dock 

en range från 2 (dålig, en student) till 5 (mycket bra) när det gäller omfattningen vt 17 och när det 

gäller både omfattning och innehåll ht 17. 

Några kommentarer tyder också på att handledningens omfång och kvalitet är lite ojämn: 

 ”Skulle gärna ha fått mer struktur hur det är tänkt att handledningen ska se ut” (vt 17). 

 ”ev mer stöd och mer strukturerad handledning” (kommentar till kursen som helhet vt 17). 

 ”Jag hade gärna önskat en tätare kontakt mellan kursansvarig och handledare, innan de 

skrivs upp på listan eller innan de börjar handleda. Som jag har förstått det har kvaliteten 

varierat väldigt mycket mellan olika handledare och på vilket sätt handledningen har 

genomförts. Genom att ha stämt av innan med kursansvarig om vad som förväntas av en 

som handledare skulle möjligtvis en ’jämnare’ nivå kunna uppnås” (kommentar till kursen 

som helhet ht 17). 

En förklaring till den ”ojämna” kvaliteten är förmodligen att en del studenter skriver inom 

forskningsprojekt och därigenom får mer handledning och att en del handledare lägger ner mer 

energi och mer tid än 34 klt på sina handledningar medan andra håller sig inom ramarna. Det spelar 

naturligtvis också in att olika studenter behöver olika mycket handledning och därför upplever att 

deras behov tillgodoses i olika grad. Att förorda att alla håller sig till exakt 34 klt för alla studenter 

verkar inte heller som en bra lösning. 

Det är troligen så att det behövs en tydligare introduktion av nya handledare. Jag håller på att 

utarbeta ett särskilt PM till handledarna om uppsatskursen. Det är framför allt tänkt att distribueras 

till nya handledare. Jag planerar också ett handledarmöte till hösten. 
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Uppsatsseminarierna 
Examinationen vid uppsatsseminarierna skattades ganska högt när det gäller relevans, 4.2 respektive 

4.5 vt och ht 17. Examinationens kravnivå skattades 3.6 respektive 4.2, vilket får anses som en 

adekvat nivå. 

Det som kan vara ett bekymmer är examinationen av uppsatser med kvalitativ metodik. Andelen 

uppsatser med kvalitativ metodik skilde sig åt mellan de två terminerna som utvärderas här. Enligt de 

22 projektplaner som lämnades in vt 17 använde 6 studier kvalitativ och övriga 16 kvantitativ 

metodik. Av de 19 projektplaner som lämnades in ht 17 gällde så många som 9 projektplaner studier 

med kvalitativa metodik. 

Det behövs fler examinatorer med särskild kompetens i kvalitativ metodik. En student 

kommenterade i vårens kursvärdering att examinationerna av uppsatser med kvantitativ metod låg 

på en hög nivå, men att hens bild var att ”många examinatorer har ganska dåliga kunskaper i 

kvalitativ metodik och att man kan ’komma undan’ med dåligt genomförda arbeten om man skriver 

kval.” Om den här iakttagelsen är korrekt eller inte är förstås svårt att veta. Men det är nog ganska 

klart att det behövs en förstärkning på den kvalitativa sidan eftersom många skriver kvalitativa 

uppsatser. 

Examinationen av den populärvetenskapliga delkursen 
Examinationens relevans på den populärvetenskapliga delkursen skattades inte så högt: 3.6 både vt 

17 och ht 17. Examinationens kravnivå skattades relativt lågt, 2.9 vt 17 och 2.6 ht 17. 

Examinationen består i att studenterna ska skriva en webbartikel utifrån sin uppsats och presentera 

resultaten från uppsatsen populärvetenskapligt vid ett seminarium i mindre grupp. Vid seminariet får 

studenterna feedback från varandra på webbartikeln och presentationen. Kursansvarig läser och 

godkänner webbartiklarna och cirkulerar också vid seminarierna. 

Tanken med att ha bara delvis lärarledda seminarier i mindre grupper är att seminariet inte bara ska 

vara examination utan också ytterligare ett inlärningstillfälle. I mindre grupper får studenterna tid 

och möjlighet att ge utförlig feedback på varandras texter och presentationer. 

En student föreslår i kursvärderingen vt 17 att man ska låta studenterna ge varandra skriftlig 

feedback parvis innan de lämnar in sin webbartikel, istället för att ha seminariet efteråt. Det skulle 

eventuellt vara värt att pröva till hösten. Då skulle man återigen (som innan nedskärningarna) kunna 

ha de muntliga presentationerna i större grupper och examinera den muntliga framställningen på ett 

tydligare sätt. 

Ny lagstiftning på etikområdet 
Lagstiftningen kommer med all säkerhet att ändras när det gäller etikprövning av studentarbeten. 

Det finns ett förslag om att undantaget i etikprövningslagen för studentarbeten på grund- och 

avancerad nivå ska tas bort (SOU 2017:104). Det här undantaget har ofta tolkats bakvänt. Egentligen 

betyder undantaget att det inte är möjligt för studenter att t ex hantera känsliga personuppgifter 

eftersom deras arbeten inte kan etikprövas (enligt Kristina Arnrup Thorsbro, utredare vid 

universitetsledningens kansli, 180314 vid ett seminarium om GDPR). 

Om undantaget tas bort ändras det här, dvs studentarbeten räknas som forskning och 

etikprövningslagens föreskrifter ska tillämpas. Enligt utredningens förslag bör man dock på grund- 

och avancerad nivå även fortsättningsvis”om möjligt undvika den typ av arbeten där det finns risk för 

att forskningspersonerna skadas fysiskt, psykiskt eller integritetsmässig” (SOU 2017:104, s. 233). 
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Uppsatskurserna är inte heller dimensionerade tidsmässigt för att en etikprövning ska vara möjlig, 

och institutionens kostnader för etikprövning av uppsatser skulle dessutom snabbt kunna bli ganska 

stora. Behovet av etikprövning är nämligen inte obetydligt. Fyra av de 22 uppsatserna vt 17 

genomfördes inom etikprövade projekt (alla med kvantitativ metodik) men ytterligare 5 uppsatser (3 

med kvalitativ och 2 med kvantitativ metodik) skulle ”egentligen” ha etikprövats, t ex pga behandling 

av känsliga personuppgifter. Riskerna för försökspersonerna bedömdes dock i dessa fall som 

”minimala” (se Forskningsetik: Vägledning för examensarbeten på grund- och avancerad nivå, 

Nationalkommittén för psykologi, KVA). På höstterminen genomfördes 2 av de 19 studierna (1 med 

kvalitativ och 1 med kvantitativ metod) inom etikprövade projekt, men ytterligare 4 studier (3 

kvalitativa och 1 kvantitativ) skulle ”egentligen” ha etikprövats. 

Utöver dessa studentarbeten så tillkommer de arbeten där studenterna redan på ett tidigt stadium 

(innan de skrivit projektplanen) byter inriktning och t ex väljer att intervjua personal istället för 

patienter för att inte behöva hantera känsliga personuppgifter, eller avstår från att genomföra 

behandlingsstudier som skulle ha syftat till att påverka forskningspersonerna psykiskt. Möjligheterna 

att genomföra intressanta studier just på det kliniska området är förmodligen mer kringskurna än på 

andra områden. 

Diskussionspunkter 
 Hur ska man förhålla sig till att en del studenter upplever att olika handledare hanterar sina 

handledningsuppdrag olika? 

 Bör vi redan nu frångå den praxis som innebär att vi släpper igenom vissa studentarbeten 

som egentligen borde etikprövas med motiveringen att riskerna är ”minimala” (den 

formulering som Nationalkommittén för psykologi använder i sina rekommendationer)? 

 
 
 
 

Margit Wångby Lundh 

180417




