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Kursutvärdering kurs 5 HT18 och VT19 
 

Sammanfattning av studenternas skriftliga kursvärderingar, kurs 5 
HT 18 svarade 12 av 29 studenter på kursvärderingen och VT19 30 av 31 studenter (41 resp. 97 
%). Kursen fick relativt höga skattningar när det gäller olika aspekter av kursen som 
helhet. Beträffande förutsättningar att uppnå kursmålen låg skattningar av Kunskap och 
förståelse mellan 4.0 och 4.5 med ett undantag HT18, där Visa fördjupad kunskap om och 
förståelse för samhälls- och familjeförhållanden som påverkar olika grupper och individer 
skattades 3.3. Färdighet och förmåga samt Värderingsförmåga och förhållningssätt skattades 
mellan 4.0 och 4.6, med ett undantag VT19, där Visa förmåga att, ur ett professionsrelevant 
perspektiv, beskriva och diskutera samband mellan sociala och kulturella förhållanden skattades 
3.8 (se bil. 1). Båda terminerna skattades Visa förmåga att redogöra för olika sätt att bedriva 
socialpsykologisk forskning samt designa studie kring en socialpsykologisk frågeställning väldigt 
högt (4.6), men allra högst skattades Visa förmåga att beskriva / diskutera hur fynd från 
socialpsykologisk forskning kan omsättas i professionsrelevant praktik HT18 (4.8). Progression, 
samordning och gruppklimat skattades generellt lägre än skattningarna gällande förutsättningar 
att nå kursmålen och låg mellan 2.5 och 4.2. Lägst skattades upplevelsen av samordningen/ 
progressionen mellan delkurserna 5:1, 5:2 och 5:3 (2.8 HT18 resp. 2.5 VT19) medan skattningarna 
av i vilken utsträckning kursen inneburit progression av kunskaper var relativt höga (4.1 HT18 
resp. 4.2 VT19). 
 
Genomströmningen på kursen 
Alla utom 5 av de 29 studenter som var registrerade på termin 4 HT18 var helt klara vid 
terminsslut. Alla utom 5 av de 31 studenter som var registrerade på termin 4 VT19 var helt klara 
vid terminsslut. 
 
Reflektioner kring kursens styrkor och svagheter 
Överlag anger studenterna att de är relativt nöja med kursinnehållets relevans i förhållande till 
lärandemålen. Efter medelvärdet av skattningarna av samtliga kursens mål var 4.2 HT18 och 4.3 
VT19 finns inget direkt behov att göra stora förändringar avseende dessa områden. Efter en 
lärarlagsdiskussion avseende den låga skattningen av kursmålet hur samhälls- och 
familjeförhållanden som påverkar olika grupper och individer steg skattningen av det målet från 
3.3 HT18 till 4.0 VT19. Det verkar som att en ökad medvetenhet om det kursmålet i lärarlaget gav 
önskad effekt.  
Den stora utmaningen för helkurs 5 är dess progression och samordning. Ända sedan kursen hölls 
första gången har studenterna skattat upplevelsen av samordningen/progressionen mellan 
delkurserna 5:1, 5:2 och 5:3 lägre än övriga skattningar. Vi är medvetna om svårigheterna att 
synliggöra en tydlig progression och samordning mellan i synnerhet kurs 5.1 (sociologi) och de två 
andra delkurserna (5.2=socialpsykologi och 5.3=gruppsykologi) och har fört många diskussioner 
om detta. En reflektion är att vi möjligen bör vara mer öppna inför studenterna vid 
kursintroduktion att det inte är möjligt att få en perfekt samordning mellan kurserna och att 
progressionen inte kommer att märkas direkt efter kursen avslutning med tanke på att det är 
väldigt olika typer av ämnen som dessutom bedrivs vid två olika institutioner med olika 
traditioner. Studenter som har höga förväntningar på att samordning och progression ska ske lika 
bra som är fallet för andra delkursen som till sin natur är mer lika behöver förmodligen primärt få 
mer realistiska förväntningar när de börjar lära kurs 5.  
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En annan återkommande synpunkt från studenterna om läst delkurser 5.2 och 5.3 parallellt (vilket 
skett samtliga gånger kursen gått) är att det är för stressigt och rörigt att de läses parallellt. Ex. 
förekommer ofta följande typ av kommentar ”Det var lite rörigt med två kurser samtidigt, 
speciellt eftersom de var så lika varandra.” 
 

Delkurs 5.1 HT18 och VT19 
 
Sammanfattning av studenternas skriftliga kursvärderingar, delkurs 5.1  
 
Sammanfattningsvis fick delkursen både relativt högre och lägre skattningar. Bland de lägre 
sticker den lågt skattade upplevelsen av tydliga målformuleringar (medelvärde 2.7) och 
genomtänkt struktur (medelvärde 2.4) ut. Bland de högre skattningarna finns uppmuntran till 
självständigt arbete (4.0), förutsättningar att integrera kunskap i ett större perspektiv och nya 
kunskaper perspektiv och insikter (bägge 4.1). Detta återspeglar en för oss känd problematik som 
följer på att vi satsat mer på ”engagemang” och öppenhet inför frågor från studenter än 
”struktur”. Den låga skattningen på struktur kan också handla om förväntningar på 
undervisningens form som vi eventuellt inte tillgodoser. Det är något vi får undersöka mer. Vi 
funderar också på om kurslitteraraturen eventuellt bidrar till känslan av låg struktur. Som det är 
nu försöker vi både ge en presentation av sociologiämnet vilken med nödvändighet blir bred och 
idéhistorisk och kombinera detta med kursbokens mer tematiska (läs familjesociologi, 
arbetssociologi, ekonomisk sociologi, och så vidare) upplägg. Den innestående terminen har vi 
korrigerat schemamässigt (lektionernas disposition under kursen, utrymme för projektarbete) så 
väl som innehållsmässigt (lektionsinnehåll), men vi överväger också byte av själva kurslitteraturen 
i syfte att kunna uppnå mer struktur. Dock, igen, det är lite oklart vad karaktären är på den 
efterfrågade strukturen, om det f.a. gäller lektionernas innehåll och/eller kursens upplägg eller 
problematiken i att presentera en flerparadigmatisk vetenskap (motstridiga teorier/resultat).  
 
Reflektioner kring kursens styrkor och svagheter 
Som vi nämner ovan så uppfattar vi bl.a. att kursens styrkor ligger i den relativa självständighet vi 
ger studenterna, både vad gäller deras egna självständiga arbete och vid lärtillfällena, samt att vi 
ger nya perspektiv etc. MER Kursens svagheter är även de tydliga och verkar handla om 
förväntningar på struktur som inte infrias. Det har också gjorts ansträngningar inom innevarande 
termin att komma till rätta med detta problem samt att ta tillvara mer på det positiva aspekterna. 
Bland annat genom att vi ersatte ett examinerande moment (exkursionen) med ett annat 
(projektarbete).  
 
Kursens upplägg 
Som vi nämner ovan fick kursen låga skattningar vad gäller målformuleringar och struktur och 
högre vad gäller självständigt arbete, kunskapsintegration och nya kunskaper.  Övrig skattning 
under denna rubrik gäller stimulans till kunskapssökande där medelvärdet var 3.4. Igen så 
uppfattar vi det som att det här finns ett problem vad gäller förväntningar på undervisningsform 
och på vad som erbjuds. Men kanske har det också att göra med den nämnda otydligheten kring 
hur kursen hänger samman med övriga kurser på termin 5 likaväl som på programmet som 
helhet. Det kan också finnas otydligheter vad gäller vilka delar av kursplanens mål som kursen 
avses täcka även om det inte framkommer i kommentarer eller liknande. Kursen har också som 
ambition att täcka en rad olika perspektiv inom ämnet sociologi vilket i sin tur kan skapa förvirring 
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exempelvis om man som student förväntar sig ett upplägg där ett rådande perspektiv eller 
paradigm presenteras.  
 
Delkursens arbetsformer  
Föreläsningarna är lågt skattade i förhållande till lärande (2.7), detta återspeglas också under 
punkten Pedagogiska insatser där det igen framkommer att det är struktur som är sorgebarnet 
(2.3) medan skapande av engagemang skattas högre (3.3). Igen återspeglar detta ovanstående 
resonemang kring struktur och engagemang. Närläsningsmomentet skattas högre (3.9), liksom 
det påföljande seminariet (3.1). Exkursionen skattas i sint tur längre (3.0) än närläsningen medan 
seminariet på exkursionen är det samma (3.0). Som nämnts ovan har vi inför denna termin ersatt 
exkursionen med ett projekt, bland annat då exkursionen inte verkade bidra till studenternas 
lärande i paritet med de resurser vi la på momentet. Examinationsformerna i sin tur skattas 
relativt högt vad gäller lärande (4.0) där tentamen skattas något högre (4.1) än 
gruppresentationen (4.0).  
 
Kurslitteratur 
Vad gäller kurslitteraturen finns det viss spridning. Huvudboken av Giddens & Sutton skattas 
relativt högt (3.8), medan övrig litteratur skattas lägre (Hedenus, Björk och Green 2.9 och Marmot 
3.0). En anledning till detta verkar vara att Hedenus, Björk och Green inte verkade ha uppfattats 
som att den blev examinerad. Detta åtgärdades med en mer specifik examinationsfråga på den 
boken innevarande termin.  
 
Pedagogiska insatser 
Som nämnts innan så har vi här diskrepansen mellan struktur och engagemang vilken vi tar upp 
ovan.  
 
Arbetstid  
Vår reflektion är att det finns utrymme till mer arbete på kursen vilket vi eventuellt kunnat dra 
nytta av genom införandet av grupp-projekt innevarande termin.  
 
Likabehandling  
Här lyckats behandla så gott som alla lika i relation till diskrimineringsgrunderna.  
 
Närläsning 
Närläsningen är ett uppskattat inslag på kursen och vi fortsätter med denna övning i oförändrad 
form.  
 
Exkursion  
Exkursionen upplevde vi som ett mer problematiskt inslag. Den skattade relativt lågt (3.0) både 
vad gäller övningen som sådan och redovisningen av den samma. Denna termin har vi valt att 
istället arbeta med ett något friare men samtidigt mer fördjupande projektarbete.  
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Delkurs 5.2 HT18 och VT19 
 
Sammanfattning av studenternas skriftliga kursvärderingar, delkurs 5.2 
Kursen fick relativt höga skattningar när det gäller olika aspekter av kursen som 
helhet. Beträffande kursens upplägg var skattningarna 3.9 och 4.6 med undantag för Genomtänkt 
struktur som skattades 3.6 HT18 och 3.7 VT19. Mest nöjda var studenterna med Gett nya 
kunskaper, perspektiv och insikter (4.5 HT18 och 4.3 VT19) samt  Skapat förutsättningar att 
integrera kunskap i ett större perspektiv (4.5 HT18 och 4.3 VT19; se bil. 2).  
Det var en relativt stor spridning beträffande skattningarna av de olika arbetsformerna båda 
terminerna. Högst skattade interventionsdesignen, 4.5 båda terminerna. Föreläsningarna 
skattades väldigt högt HT18 (4.6), men signifikant lägre VT19 (3.7). Seminarier och laborationer 
skattades i genomsnitt runt 4 båda terminerna. Kurslitteraturen förefaller uppskattad av 
studenterna och skattades 4.4 båda terminerna.  
De pedagogiska insatserna skattades högre HT18 (mellan 4.2 och 4.6) än VT19 då de 
genomgående skattades 3.9. Examinationsformernas relevans och lämplighet skattades högt 
båda terminerna (mellan 4.3 och 4.5 HT18 och mellan 4.1 och 4.7  VT19). Högst skattades 
Interventionsdesignens relevans i förhållande till lärandemålen (4.5 HT18 och 4.7 VT19). 
Kravnivån ansågs ligga på en bra nivå. Merparten av studenterna ägnade 35-40 
arbetstimmar/vecka åt studier (50% HT18 och 43% VT19). 
Delkursen som helhet skattades relativt högt (4.7 ht18 och 4.3 vt19). 
 
Reflektioner kring kursens styrkor och svagheter 
Nedan följer några reflektioner kring kursens upplägg, undervisningsmoment, 
interventionsdesignen och examinationerna. 
 
Kursens upplägg 
Skattningarna av hur väl delkursen gett nya kunskaper, perspektiv och insikter, skapat 
förutsättningar att integrera kunskap i ett större perspektiv, stimulerat till kunskapssökande och 
uppmuntrat till självständigt tänkande var på en relativt hög nivå under både HT18 och VT 19 med 
skattningar mellan 4.2 och 4.6 vilken vi är nöjda med. Vi ser inga större behov av förändringar 
avseende dessa områden. Däremot skattas kursens tydlighet i målformuleringar och genomtänkta 
struktur något lägre (mellan 3.7 och 3.9 båda terminerna). En anledning till att kursen inte skattas 
som jättetydlig och att strukturen inte uppfattas som jättegenomtänkt kan vara att delkurs 5.2 
läses parallellt med delkurs 5.3. Detta uppfattar vissa studenter som besvärligt då de inte är vana 
vid att läsa kurser parallellt. Vissa studenter har inga problem med det alls, medan andra tenderar 
att bli stressade av det upplägget, eftersom det innebär att det är många moment och 
inlämningsuppgifter som ska hanteras under kort tid och som dessutom berör två olika delkurser. 
Detta avspeglas förmodligen i kursvärderingarna. Detta framkommer även vid de muntliga 
kursvärderingarna liksom i kommentarerna, ex. ”Tyckte det största problemet var att det låg 
parallellt med 5:3, det blev jätterörigt och ganska stressigt.” och ”Upplägget kändes inte optimalt 
för maximerad nytta utan många moment var jäktande och gav inte utrymme för reflektion och 
uppföljning av de inre processer som väckts under arbetets gång.” Vi försöker förklara varför vi 
anser det vara gynnsamt att läsa 5.2 och 5.3 parallellt, men många studenter tycker inte om det 
ändå. Arbete med att ännu bättre förklara varför kurserna går parallellt pågår. Möjligen skulle vi 
kunna testa att lägga delkurserna efter varandra.  
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Föreläsningarna 
Föreläsningarnas bidrag till studenternas lärande på delkursen sjönk signifikant från en hög nivå 
HT18 (4.6) till en inte så hög nivå VT19 (3.7). Detta är förvånande med tanke på att det är samma 
föreläsningar som hållits av samma lärare de två terminerna. 
 
Seminarier och laborationen 
Laborationen bedömdes ganska likartat HT18 (4.0) och VT19 (3.9). Här fanns ganska tidigt en 
önskan att utveckla laborationen, vilket gjordes inför 2018. Då infördes bland annat ett nytt 
moment med diskussioner i tvärgrupper och det tillägget verkar ha fått en positiv effekt. Under 
2017 låg skattningarna på ca 3.6.  
Seminarierna har däremot genomgående legat på skattningar kring 4, vilket de även gjorde HT18 
(4.2). Här skedde en förändring VT19 med skattning på 3.8. 
 
Interventionsdesignen 
Glädjande nog får interventionsdesignen genomgående höga skattningar (4.5 både HT18 och 
VT19), vilket stämmer ganska väl in på de tidigare terminernas skattningar. Vi som är handledare 
har blivit lite mer erfarna och känner oss lite tryggare i våra roller och att döma av skattningarna 
finns inga behov att göra större förändringar. 
 
Examinationerna 
Examinationens relevans på den skriftliga salsskrivningen (tentamen) på delkursen skattades lika 
högt båda terminerna. Dess lämplighet skattades något lägre VT18 (4.1) än HT18 (4.3), men det 
finns ingen anledning att ändra på den examinationsformen som av de öppna kommentarerna att 
döma uppskattas. Examinationens kravnivå skattades ganska genomsnittligt vid båda tillfällena 
(3.7-.3.6). Möjligen kan de skattningarna tyda på att kravnivåerna är något höga eftersom en 
majoritet ansåg att kraven var höga, men endast en student per termin ansåg att kraven var för 
höga och vi vill att det ska ställas relativt höga krav på kursen. 
Examinationens relevans på interventionen (rapport som skrivs i grupp) på delkursen skattades 
mycket högt båda terminerna (4.5 HT18 och 4.7 VT19). Dess lämplighet skattades också högt (4.4 
HT18 och 4.5 VT19). Med tanke på att skattningarna av lämplighet och relevans vår högre VT19 
än HT18 går det åt rätt håll och det finns inget som tyder på att examinationsformen behöver 
förändras. Däremot skattades kravnivån ganska högt med, och steg något från 3.8 (HT18) till 4.0 
(VT19). Att kravnivån bedöms vara så hög kan troligen bäst förklaras av att delkurs 5.2 läses 
parallellt med delkurs 5.3. Mot slutet av kursen är det flera inlämningsuppgifter för studenterna 
och under kort tid ska flera olika moment hinnas med. De öppna kommentarerna handlar ofta om 
att det är stressigt att läsa de två kurserna parallellt och att det för vissa studenter är svårt att 
planera sa att allt hinns med. Vi i lärarlaget är medvetna om detta och det har gjorts vissa 
förändringar på delkurs 5.2 och 5.3 för att göra det mindre stressigt. Frågan är om en 
examinations som skattas så högt i både relevans och lämplighet bör förändras. Vi som 
examinerar momentet är också nöjda. Om någon förändring bör ske vore det snarare att se över 
antalet inlämningsuppgifter studenterna har mot slutet av kurserna och hur mycket tid de ha på 
sig för respektive moment. Det har vi visserligen gjort de senaste terminerna, men det kanske är 
något som behöver ses över igen.   
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Delkurs 5.3 HT18 och VT19 
 

Sammanfattning av studenternas skriftliga kursvärderingar, delkurs 5.3 
Delkursen får relativt ljumma skattningar även om det inte finns några tydliga brister i enskilda 
delar.  
Kursen som helhet skattas  3,5. De flesta skattningar av olika moment ligger på 4 men det finns en 
inte så liten grupp som skattar 3 och 2, samt enstaka 1. 
 
Föreläsningarna skattas 3,3 och 3,6. Strukturen skattas relativt lågt och det kan förklaras med att 
det på organisationsteori används 2 olika böcker som delvis överlappar varandra. Det blir därför 
lite rörigt vad gäller ordning och anpassning både till amerikanska och svenska förhållanden. 
 
Strukturen skattas lågt som vanligt (2,9). Det beror delvis på den parallelläsning med 5:2 som 
nämns ovan och att det rent faktiskt är väldigt många saker som ska samordnas samtidigt som 
med vi är ett splittrat lärarlag. En anställd på institutionen, en på sociologen samt två lärare som 
är väl inkörda på kursen men som är externa. som  
 

De praktiska momenten 

Delkursen innehåller många olika praktiska moment. Dels en gruppobservation (skattning 3,3) 
som resulterar i ett paper, dels den ”verktygsinriktade” delen som kallas AIG (arbete i grupp)  
(3,8) där man med bl Wheelans formulär GDQ och andra skattningar både får en utvecklad bild av 
den egna gruppen och senare genomför en intervention i syfte att hjälpa en annan grupp i kursen. 
Det avslutande momentet som kallas den Individuella reflektionen (3,5). Det momentet gjordes 
om för ett par terminer sedan och börjar nu finnas sin form. Bl a med en obligatorisk handledning 
av gruppen i uppstarten av den gemensamma kartläggningen som ligger till grund för de 
individuella analyserna. Det moment som har relativt gott om timmar är AIG medan 
gruppobservation och kartläggning av gruppen/enskild reflektion görs på relativt få timmar. 
 

Litteratur 

Fungerar någorlunda Forsyth som får ses som huvudbok skattas 4,0, Grey 3,5, samt Näslund&Jern 
3,2. Denna kom under sommaren i en ny och förbättrad upplaga. Det bör märkas i skattningarna. 
 

Examinationen 

Skattas bra, runt 4 både vad relevans och mellan 3,6 och 4 vad gäller kravnivå. De papers som 

examineras på gruppobservationen visar på att studenterna når målen att kunna beskriva och på 

ett grundläggande sätt beforska en arbetsgrupp. De tar också flera steg på vägen att kunna skriva 

papers. Även den individuella reflektionen visar på en grundläggande förmåga att analysera 

processer i arbetsgrupper där man själv ingår. 

Kontrakt och komplettanter 

Som en del av ledningsgruppens beslut om att införa gruppkontrakt så genomfördes det för första 

gången under vårterminen. Det skapar en tydligare medvetenhet om vad som krävs för ett bra 

samarbete och tydliggör de förväntningar som finns inom gruppen på varandra. Det här gör 

konflikter tydligare.  
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I kursen deltar också relativt många komplettanter – då oftast bara under delkurs 3. Det skapar 

en ojämnhet i grupperna, både vad gäller vad som ska produceras och hur mycket man ska vara 

närvarande. Komplettanterna har ofta ett späckat schema som innehåller deltagande i flera 

parallella kurser. 

Utvecklingsbehov 

På kort sikt så har vi redan bestäm att under V20 inte ha delkurserna parallella. Arbetet i 

grupperna och kontraktskrivande påbörjas i början av 5:2 men i övrigt görs inget arbete parallellt. 

På sikt bör struktur och resurser ses över. 

 
Diskussionspunkter 

 Räcker det med att tydligare förklara för studenterna vid introduktionen att samordning och 
progression mellan å ena sidan delkurs 5.1 och å andra sidan delkurser 5.2/5.3 inte kommer vara 
lika tydlig som mellan delkursen på andra kurser, där delkurserna har mycket mer gemensamt än 
vad sociologi har med psykologi, eller behövs någon större åtgärd?  

 Är det bra att låta delkurser 5.2 och 5.3 fortsatt läsas parallellt eller är det dags att låta 
studenterna läsa dem i följd och först avsluta 5.2 innan de börjar med 5.3? Vid alla 
kursvärderingarna har denna åsikt lyfts fram av flera studenter. 

 Det vore önskvärt att kunna ha fler föreläsning och mer handledning på delkurserna (särskilt 
5.2). 
 
Tomas Jungert, Bengt Brattgård och Magnus Ring 
191112 
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Bilaga 1. Kursvärdering av kurs 5 för HT18 och VT19 

 

Kurens lärandemål HT18 VT19 

Ange kursinnehållets relevans (undervisning, självstudier och 

examination) i förhållande till lärandemålen.  

  

Kunskap och förståelse   

Visa kunskap om sociologins teoretiska grunder och för 

betydelsen av klass, genus och etniska förhållanden, samt dess 

samverkan. 

4.1 (1.4) 4.3 (1.0) 

Visa kunskap om innebörder av att tillämpa olika sociologiska 

perspektiv på sociala förhållanden. 

4. 0 (1.2) 4.0 (1.0) 

Visa fördjupad kunskap om och förståelse för samhälls- och 

familjeförhållanden som påverkar olika grupper och individer. 

3.3 (1.5) 4.0 (0.8) 

 

Visa kunskap om och diskutera centrala teorier, begrepp och 

forskningsfynd med relevans för en socialpsykologisk förståelse 

av centrala mellanmänskliga och samhälleliga fenomen som ex. 

mobbning 

4.5 (1.0) 4.5 (0.7) 

Visa kunskap om, analysera och jämföra grupptypologiska 

system, teorier och modeller samt forskningsfynd avseende social 

påverkan, strukturer, processer och utveckling i grupper 

4.2 (1.1) 4.5 (0.6) 

 

Visa kunskap om centrala begrepp, teorier och forskningsfynd 

inom arbets- och organisationspsykologi 

4.0 (0.9) 4.2 (0.9) 

Färdighet och förmåga   

Visa förmåga att, ur ett professionsrelevant perspektiv, beskriva 

och diskutera samband mellan sociala och kulturella förhållanden 

4.3 (0.8) 3.8 (1.0) 

Visa förmåga att beskriva / diskutera hur fynd från 

socialpsykologisk forskning kan omsättas i professionsrelevant 

praktik 

4.8 (0.4) 4.3 (0.9) 

 

Visa förmåga att redogöra för olika sätt att bedriva 

socialpsykologisk forskning samt designa studie kring en 

socialpsykologisk frågeställning 

4.6 (1.0) 4.6 (0.7) 

Visa förmåga att analysera förutsättningarna för fungerande 

samarbete, produktivitet och arbetstillfredsställelse i grupper samt 

redogöra för och praktiskt använda metoder för konfliktlösning, 

rollfördelning och effektiv kommunikation i arbetsgrupper 

4.3 (1.1) 4.1 (1.0) 

Värderingsförmåga och förhållningssätt   

Visa förmåga att kritiskt reflektera över psykologers praktik och 

profession utifrån sociologiska och socialpsykologiska begrepp 

och teorier 

4.0 (1.2) 4.0 (1.0) 

Progresson, samordning och guppklimat   

I vilken utsträckning har du haft tillräckliga förkunskaper? 2.8 (1.2) 3.4 (0.9) 

I vilken utsträckning har kursen inneburit progression av dina 

kunskaper? 

4.1 (0.6) 4.2 (0.8) 

Hur upplever du samordningen/ progressionen mellan delkurserna 

5:1, 5:2 och 5:3? 

2.8 (1.2) 2.5 (1.1) 

Hur har kursgruppsklimatet varit under kursens gång? 3.8 (1.4) 4.0 (0.9) 
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Bilaga 2. Kursvärdering av kurs 5.2 för HT18 och VT19 

 

Allmänt HT18 VT19 

I vilken omfattning har Du upplevt att kursens upplägg har:   

      Tydliga målformuleringar 3.9 (0.7) 3.9 (0.8) 

      Genomtänkt struktur 3.7 (1.2) 3.7 (0.8) 

      Gett nya kunskaper, perspektiv och insikter 4.5 (0.7) 4.3 (0.8) 

      Skapat förutsättningar att integrera kunskap i ett större perspektiv 4.5 (0.5) 4.3 (0.8) 

      Stimulerat till kunskapssökande 4.6 (0.5) 4.2 (0.8) 

     Uppmuntrat till självständigt tänkande 4.2 (0.7) 4.2 (0.6) 

Delkursens arbetsformer   

Vänligen ange i vilken utsträckning du upplever att nedanstående 

moment bidragit till ditt lärande på delkursen 

  

Föreläsningar 4.6 (0.5) 3.7 (1.1) 

Seminarier 4.2 (0.9) 3.8 (0.8) 

Laborationer  4.0 (1.2) 3.9 (0.8) 

Interventionsdesign 4.5 (0.7) 4.5 (0.6) 

Kurslitteratur   

      Golec de Zavala, A., & Cichocka, A. (2012). 4.4 (0.7) 4.4 (1.2) 

Pedagogiska insatser   

Struktur 4.6 (1.0) 3.9 (1.2) 

Förmåga att klargöra 4.2 (0.9) 3.9 (1.3) 

Skapande av engagemang 4.3 (1.0) 3.9 (1.0) 

Examination   

Tentamens relevans i förhållande till lärandemålen 4.3 (0.6) 4.3 (0.7) 

Tentamens kravnivå 3.7 (0.7) 3.6 (0.7) 

Tentamens lämplighet 4.3 (0.7) 4.1 (1.0) 

Interventionsdesignen relevans i förhållande till lärandemålen 4.5 (0.6) 4.7 (0.5) 

Interventionsdesignen kravnivå 3.8 (0.8) 4.0 (0.6) 

Interventionsdesignen lämplighet 4.4 (0.9) 4.5 (0.7) 

Arbetstid   

Arbetstimmar/v inkl. schemalagd  

HT18: 42%: 21-34 at.; 50%: 35-40 at  

VT19: 23%: 21-34 at; 43%: 35-40 at; 20%: 41-50 at 

3.7 (0.7) 3.7 (1.0) 

Likabehandling 100% Ja 97% Ja 

Övrigt   

Vad tyckte Du om delkursen som helhet 4.7 (0.5) 4.3 (0.7) 

 


