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Kursutvärdering kurs 5, VT-2016 

  
 

1. Sammanfattning av studenternas skriftliga och muntliga kursvärdering. 

 

I den skriftliga kursvärderingen skattade studenterna de olika aspekterna av helkursens 

lärandemål som mellan 3,2 och 4,2. 

Det lärandemål som fick högst skattning var ”Att visa kunskap om och diskutera centrala 

teorier, begrepp och forskningsfynd med relevans för en socialpsykologisk förståelse av 

centrala mellanmänskliga och samhälleliga fenomen, så som exempelvis aggression, 

samarbete, mobbing, diskriminering, stereotypisering, lydnad, konformitet och altruism.” 

som fick 4,2. Även ”Att visa förmåga att redogöra för olika sätt att bedriva socialpsykologisk 

forskning samt designa en studie kring en socialpsykologisk frågeställning.” fick en hög 

skattning på 4,1. 

 

Lägst skattning fick ”Att visa förmåga att, ur ett professionsrelevant perspektiv, beskriva och 

diskutera samband mellan sociala och kulturella förhållanden.” som fick 3,2. 

 

På delkurs 5:1 gjordes en mer kvalitativ värdering av kursen. Studenterna fick ta ställning till 

olika pedagogiska inslag och hur väl dessa var lämpade för att nå kursens mål. Övergripande 

tycker studenterna att föreläsningarna varit bra med ett öppet klimat och utrymme för 

diskussioner. Litteraturen upplevs som svår, ”flummig” men bra och intressant. Seminarierna 

har varit intressanta och mycket givande och examinationen har varit tydlig men kunde ha 

delats ut tidigare. Som helhet är det främst strukturen och bristen på ett tydligt feministiskt 

perspektiv som fått kritik. Några synpunkter: 

 

”Gärna mer feministisk analys” 

 

”Tydligare struktur” 

 

”Mera fokus på nutida, mindre på historiskt” 

 

”Organisera bättre” 

 

”Mycket intressant med märkbart engagerade lärare” 

 

”Har uppskattat de många diskussionsmöjligheterna” 

 

 

På delkursnivå fick 5.2 som helhet 4,1, medan momentet att ”utveckla en 

interventionsdesign” fick den högsta skattningen på 4,4 medan ”Tydliga målformuleringar” 

fick den lägsta skattningen på 3,6. 

 

På delkurs 5.3 fick ”Skapat förutsättningar att integrera kunskap i ett större perspektiv” den 

högsta skattningen 4,1 medan ”Genomtänkt struktur” fick dess lägsta skattning på 3,2. 

 

Studenterna skattade kursens struktur som 3,7 på 5.2 och som 2,9 på 5.3. 

 



Beträffande examinationerna skattade studenterna uppgifternas relevans i förhållande till 

lärandemålen som 4,6 på delkurs 5.2 och mellan 3,3 och 3,9 för olika examinationsformer på 

delkurs 5.3. 

 

Några kommentarer från studenter som beskriver hur kursen kunde uppfattas i den skriftliga 

kursvärderingen: 

 

”Väldigt stimulerande och roligt” 

 

”Bra variation mellan teori och praktik” 

 

”Interventionsdesignen var väldigt rolig och lärorik” 

 

”Intressanta områden som föreläsningarna tog upp” 

 

”Mer genus. Problematisera patriarkatet, könsmaktsordningen, vithetsnormen, 

heteronormen, tvåsamhetsnormen, könsstereotypa egenskaper och värderingar osv. Mycket 

tas upp, men det förs liksom i förbifarten.” 

 

”Bjud in gästföreläsare som kan berätta om personliga erfarenheter” 

 

”Jag hade gärna haft fler föreläsningar” 

 

Den skriftliga kursvärderingens skattningar och kommentarer speglar vad som framkom vid 

den muntliga kursvärderingen. 

 

Samtliga skattningar är stora förbättringar jämfört med föregående termin. 

 

Totalt 25 studenter besvarade helkursvärderingen. Merparten, 63%, la ner mellan 31 och 40 

timmar på kursen, och 84% la ner minst 31 timmar på kursen. 

 

 

2. Genomströmningen 

 

Genomströmningen var 23 studenter av 28 stycken som gick kursen. 

 

 

3. Lärarlagets reflektioner kring kursens styrkor och svagheter 

 

Vi tror att kursens aktuella utformning i relation till dess tänkta roll på psykologprogrammet 

som helhet är bra. Socialpsykologi skiljer sig en del från många andra ämnen på programmet, 

men vi har varit måna om att göra kursens delar professionsinriktade och tror att vi lyckats 

relativt bra tack vare många tillämpningsbara moment och examinationsformer. Vi uppfattar 

också att examinationerna är lämpliga i relation till kursens mål. 

 

Kommunikationen mellan hel- och delkursansvariga på 5.2 och 5.3 fungerar riktigt bra, där vi 

även uppfattar att progressionen är relativt bra. Däremot är det svårare med samordningen 

med sociologerna som ansvarar för delkurs 5.1. 

 



Kursen står inför ett antal utmaningar, såsom hur strukturen på helkursnivå kan förbättras och 

hur progressionen över kurs 5.1 till 5.3 kan bli bättre. Ytterligare en utmaning är hur kursen 

ska kunna behålla kvaliteten vid eventuella kommande besparingar.    

 

Det hade vidare varit bra med möjlighet till mer handledning för de olika momenten på 

kursen, t.ex. gruppdagboken och interventionsdesignen. Det hade även varit bra med fler 

föreläsningar på delkurs 5.2. 

 

4-5. Förslag till förändringar och uppföljning av tidigare mål och diskussion i 

ledningsgruppen 

 

Vi har sedan kursen gick första gången HT15 åtgärdat merparten av de problem som då 

visade sig. Inför kommande termin strävar vi att ytterligare förbättra samordningen och på 

vissa delar även struktur och examination.   
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