
 
 

 
 

Kursutvärderingsrapport 

Psykologprogrammet  Kurs: PSPR04  Termin: HT20 

Kursansvarig: Johanna Stålnacke    

Kursen har utvärderats med hjälp av amanuens Manu Mahal, genom en anonym skriftlig enkät, i 

Athena, som varit öppen i 10 dagar efter kursen och inbegripit en påminnelse. Studenterna fick ge 

omdöme om kursen som helhet utifrån kursutvärderingsmallen och med tilläggsfrågor om de 

examinerande momenten, kurslitteraturen, föreläsningarna samt arbetstempo. Samtliga frågor 

(utom nedlagd tid) har besvarats på en femgradig skala; för frågorna i kursutvärderingsmallen 

spänner skalan från ”instämmer inte alls (1) till instämmer helt (5). Tilläggsfrågorna använder 

skalan 1 = ”mycket dålig”, 3 = ”varken bra eller dålig”, 5 = ”mycket bra”. Nedlagd studietid förs 

över till en femgradig skala där 1= <15 timmar/vecka, 2=15-20, 3=25-30, 4=35-40, 5= 40+. 

Studenterna fick också kommentera fritt. Resultaten ligger uppe på kurssidan i Athena. 

Sammantagna skattningar av studenternas kursvärdering:  

                         Min  Max Typvärde Medel (sd) 
Överlag är jag nöjd med kursen    1 5 3  3,33 (1,15)         

Kursens innehåll var relevant…    3 5 3  3,78 (0,79) 

Undervisningen gav mig goda förutsättningar…  1 5 3  3,33 (1,05) 

Examinationerna prövade hur väl jag uppnått...  3 5 3  3,44 (0,68) 

Tid nedlagd på kursen     1 5 35-40 tim/v 3,44 (0,90) 

 
Spädbarnsobservation     1 5 4  3,67 (0,94) 

Fördjupningsuppgift     1 4 3  2,83 (0,90) 

Lekobservationstudien     2 5 4  3,78 (1,03) 

Föreläsningarna      3 5 4  4,28 (0,65) 

Kurslitteraturen      2 5 4  4,00 (0,88) 

Arbetstempo      2 5 5  4,28 (0,73) 

 

Svarsfrekvens 

18 av 39 kursdeltagare besvarade enkäten (46 %). Ytterligare 3 studenter var registrerade på 

kursen men deltog inte alls i undervisningen. 

Fritextsvar 

Helhetsomdöme och omdömen om de examinerande delmomenten 

Överlag visar utvärderingen på att studenterna ”instämmer delvis” i att de överlag är nöjda med 

kursen. Frågan var ställd något annorlunda VT20 då kursen fick ungefär samma helhetsomdöme 

(3,15). De examinerande momenten, föreläsningar och kurslitteraturen får högre omdöme denna 

termin.  



 
 

 
 

I fritextsvaren uttrycker studenterna att det som varit bra är att kursen var utmanande, att 

föreläsningarna och kurslitteraturen var bra och att det var tydligt vad som förväntades. Samtidigt 

framkommer att kursens upplägg, med flera, delvis överlappande, grupparbetsmoment lett till att 

många känt sig överväldigade. Det har inte funnits tid att orientera sig i ämnet eller att läsa och 

smälta kurslitteraturen och föreläsningarna. Flera påtalar att kursen handlat mer om vetenskapligt 

skrivande och observationsmetodik – på bekostnad av kunskap om barns utveckling 0-5 år. ”Det 

jag lärt mig mest under denna kurs var att öva på det akademiska skrivandet, formalia, 

rapportskrivande, och fått insikter kring olika metoder för att studera lek/barn - speciellt 

naturalistisk observation.” 

Spädbarnsobservationen ter sig ha drunknat i efterkommande uppgifter, och det uttrycks att det 

inte fanns tid att läsa in sig innan rapporten skulle skrivas. Inför denna kursomgång valde 

kursledaren att studenterna skulle observera spädbarn (under året) i så naturlig miljö som möjligt 

och studenterna fick observera spädbarn på filmklipp från Youtube. De filmer på en mer 

strukturerad sociabilitetsmätning som användes förra terminen liknar mindre den ursprungliga 

uppgiften och bedömdes mindre lämpliga. 

Till denna kursomgång valde kursledaren att dela upp den mycket omfattande Coronaanpassade 

slutrapporten för förra terminen till en fördjupningsuppgift och en mer fokuserad slutrapport. 

Artikelseminariet utgick. Fördjupningsuppgiften är det examinerande moment som får lägst 

omdöme och även i fritextkommentarerna uttrycks att det var för lite tid att göra den på och att 

fokus blev att få den undanstökad. Då många också skrev om samma område i 

fördjupningsuppgiften som i slutrapporten påtalar flera att hela kursen blev snäv. Kursledarens 

tanke, att studenterna under fördjupningsuppgiften skulle läsa in och bredda sig inom ett 

utvecklingsområde för att sedan använda sig av den kunskapen (och referenserna) till 

slutrapporten fungerade inte fullt ut.  

Lekobservationsstudien fick högst omdöme av de tre examinerande uppgifterna; 39% ger den 

omdömet ”bra” (typvärdet). Ingen markerade svarsalternativet ”väldigt dålig”. Trots det finns 

synpunkter på uppgiften. En synpunkt är svårigheten att skriva en rimlig rapport som kopplar ett 

utvecklingsområde till lek och där metoden är given och begränsad. Att själva det vetenskapliga 

skrivandet tagit alldeles för stort utrymme på kursen uttrycks också. Även om de flesta uttrycker 

förståelse för att det är en försvårande omständighet att inte göra uppgiften IRL, så finns också 

kommentaren ”Gör lekobservationen mer "riktig" alltså större studie där man kan beräkna 

signifikans och dylikt”. 

Ytterligare kommentarer är att seminarierna hade kunnat vara mer varierade och fokusera mer på 

att diskutera något som alla läst, snarare än att lyssna till andras presentationer; att det var mycket 

instruktioner till uppgifterna och att sätta sig in i vad som gällde var en uppgift i sig samt att 

läsning över jul inte är bra. Vad gäller grupparbetena uttrycker vissa att det har varit mycket 

positivt, medan andra beskriver det som att det tagit mycket tid att få ihop gruppen, att planera 

gemensamt samt att vänta på gruppmedlemmarnas arbeten.  



 
 

 
 

Arbetstempo 

Många frisvar rör det höga tempot och mängden arbete. Arbetstempot skattades högre än 

föregående kursomgång och typvärdet var 5; 83% angav att arbetstempot var högt eller mycket 

högt. Ingen skattade det mycket lågt. Nedlagd tid var i de flesta fall (50%) 35-40 timmar i 

veckan; 33 % anger att de lagt ner 25-30 timmar i veckan. 6 % lade ner mer än 40 timmar i 

veckan. Några påtalar att tempot kändes högre än reell tidsinsats utifrån antalet uppgifter och 

grupparbeten eller att arbetsinsatsen varit rimlig men att kursen upplevts som intensiv. Flera 

uttrycker att de ”drunknat” och inte hunnit med. Trots att arbetstempot skattades något högre 

jämfört med förra kursomgången är den angivna nedlagda tiden klart mindre. Det var en ambition 

med de justeringar av kursen som gjordes innan kursstart att arbetsinsatsen skulle minska utifrån 

rapporter om hur tidskrävande förra kursomgången upplevts. 

Kurslitteratur & föreläsningar 

Kurslitteraturen får överlag goda omdömen. Förvånande nog högre skattning denna termin 

jämfört med förra, trots att det är samma litteratur. Dock påtalar flera att de inte hunnit läsa, utan 

fokuserat på det som varit relevant för att lösa examinationsuppgifterna. Tydligare läsanvisningar 

efterfrågas av en del; (”mycket av det man läste använde man aldrig i någon uppgift”). 

Föreläsningarna fick överlag mycket höga omdömen 89% skattade dem som bra eller mycket bra. 

Kursledaren (Johanna Stålnacke) höll alla föreläsningarna utom en som hölls av Ann-Charlotte 

Edlund. ”Mycket bra upplägg, tydligt, innehållsrikt. Gick ibland lite väl snabbt.” Att jag 

(Johanna) hållit ett, i fleras tycke, för högt tempo och inte minst pratat för fort får jag ta till mig. 

Det framkom också ett önskemål om att ha olika föreläsare för att få fler perspektiv.  

Utfall:  

Det differentierade slutbetyget grundas på den individuella lekobservationsstudierapporten. För 

att få slutbetyg krävdes dessutom att kurskraven var uppfyllda i form av godkänt deltagande vid 

de två andra obligatoriska delmomenten. Detta innebär deltagande i grupparbete för att författa 

fördjupningsuppgiften och presentera detta vid ett seminarium samt genomförande av en 

spädbarnsobservation, skrivande av kort individuell rapport kring denna, skrivande av 

grupprapport kring gruppens olika observationer, och deltagande i seminarium där gruppens 

arbete diskuteras tillsammans med en annan grupp. Det var 39 aktiva studenter, där 36 skickade 

in sina rapporter innan eller i nära anslutning till angiven tid. Det var flera som hade uppenbara 

svårigheter att få en sammanhängande rapport utifrån de förutsättningar som gällt. I samband 

med examination har dessa svårigheter tagits hänsyn till och det som fungerat i rapporterna har 

lyfts fram och ”belönats”.    

Betygsfördelning A-F, antal och procent (%) av 36 

A B C D E Fx F 

6 (17 %) 8 (22 %) 7 (19 %) 7 (19 %) 4 (11 %) 3 (8,3 %) 1 (2,8 %) 



 
 

 
 

    

 

Kursledarens kommentarer  

Nuvarande kursupplägg ger inte tid att sätta sig in i ämnet och lära sig utvecklingspsykologi 

innan kunskapen ska användas. Arbetet med att stöpa om kurserna Utvecklingspsykologi 1 och 

Utvecklingspsykologi 2 så att den första kursen blir övervägande teoretisk 0 - 19 år och den 

senare mer praktiska tillämpningar och metod åtgärdar en del av synpunkter som framkommit 

från kursutvärderingen. Med det nya upplägget är det också mer möjligt/rimligt för samma 

kursledare att hålla i båda kurser när de ligger efter varandra. Förändringen innebär också att 

praktiska moment inte ligger över julhelgerna.  

För den kommande teoretiska kursen kan synpunkter från denna kursutvärdering beaktas: 

1. Överväg antalet grupparbeten. 

2. Ge utrymme att läsa och smälta materialet. 

3. Använd seminarier för fördjupning och diskussion snarare än enbart redovisning. 

4. Variera föreläsare så att det inte att samma person som håller alla eller nästan alla 

föreläsningar. 

5. (Gör läsanvisningar så att studenter inte läser mindre viktigt material eller ”i onödan”). 

6. Från tidigare kurser har artikelseminariet setts som bra och kan behållas. 

Vad gäller de praktiska tillämpningarna finns mer synpunkter att beakta och flera av de 

synpunkter som tas upp av studenterna har framkommit även vid tidigare kursomgångar. Under 

Coronapandeminbegränsningarna har de praktiska momenten ersatts med digitalt tillgängligt 

material, och ersättningsuppgifterna innebär delvis att skohorna in material/data i den 

vetenskapliga rapporten. En första empirisk rapport, som ska skrivas enligt APA, kan vara 

utmanande nog som den är utan att behöva hantera att den metod som tilldelats och därmed 

tillgängliga data inte är lämplig för frågeställningen. Vissa studenter har lyckats ”leka med 

verkligheten” och trots begränsningarna skrivit bra rapporter. Andra fokuserade i rapporten på 

metodbrister och att det inte går att dra slutsatser. Här kan tidigare erfarenhet av att skriva 

rapporter vara en tungt vägande faktor.  

Filmerna för spädbarnsobservationerna fungerade generellt väl, även om upplevelsen av att vara i 

samma rum som ett spädbarn försvinner. Fokus i rapporterna blev väl mycket på teori – snarare 

än en öppen observation; men det kan också vara ett resultat av hur instruktionerna skrivs. Även 

kommande terminer, post-Corona, kan filmade spädbarn användas som alternativ till observation 

IRL. 

Precis som tidigare kursutvärderingsrapport påtalat finns det uppenbara problem med att det 

graderade betyget sätts på slutrapporten – betyget speglar därmed i hög grad förmågan att skriva 



 
 

 
 

vetenskapligt och reflekterar inte alltid tillägnandet av utvecklingspsykologisk kunskap. Detta 

torde dock utgöra ett mindre problem med nya kursupplägget, eftersom kursmålen i större grad är 

inriktade på praktisk tillämpning och metod (inklusive vetenskapligt skrivande). 

Att ha för många moment, med utförliga beskrivningar för varje, gör att kursen upplevs som mer 

intensiv. Den nya kursen bör planeras så att inte flera grupparbeten löper samtidigt och riskerar 

blanda ihop sig med varandra.  

Inför den nya utvecklingspsykologi 2: 

1. Minska antalet grupparbeten; förslagsvis individuella skriftliga arbeten vad gäller 

spädbarnsobservation och eventuellt även tonårsintervju; ventilera i grupp. Även våld i 

nära relationer kan vara individuellt (men inte ytterligare en skriftlig uppgift). 

2. Planera schemat så att inte för många moment pågår samtidigt. Förskoleuppgiften, med 

förberedelse, besök, resultatbearbetning, presentation och rapportskrivande, kan löpa över 

hela terminen, men de andra momenten snarare avlösa varandra.  

3. Fyra examinerande moment, varav tre har en skriftlig inlämning, på fem veckor är 

mycket. Men, till skillnad från tidigare kurser har studenterna redan läst all teori, vilket 

ger mer tid för analys, reflektion och rapportskrivande. Redan i samband med kursstart för 

Utvecklingspsykologi 1 kan information om spädbarnsobservation och tonårsintervju ges, 

vilket ger studenterna tid att hitta personer att observera/intervjua. 


