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Genomströmning: 87 % för delkurs 6:1; 93 % för 6:2 och 94 % för 6:3. Dessa siffror baseras 

delvis på uppgifter ur LADOK vilket medför att de inte är helt exakta eftersom det är svårt att 

skilja ur en specifik kursgrupp. 

Reflektioner och kommentarer: De olika delkurserna examineras med såväl muntliga som 

skriftliga uppgifter, i grupp och individuellt. Lärare är tillfreds med  nuvarande 

examinationsformer och de genomsnittliga värdena (M 3,5 – 4,1) utifrån skattningen 

studenterna genomfört tyder även på att studenterna finne examinationsformerna lämpliga 

och relevanta, möjligen med något hög kravnivå. Dock är det stor spridning i skattningarna, 

på 6:3 från 1 eller 2 till 5. Önskemål har framförts från studenter om möjlighet att endast 

behöva skriva om delar av den skriftliga salstentan på 6:2. Lärarlaget har haft frågan uppe till 

diskussion vid ett par tillfällen men med hänsyn främst till att studenterna behöver beakta 

alla perspektiv och att vi vill undvika ”strategisk” inläsning av endast delar av kursinnehållet 

bibehålls nuvarande ordning. Att godkänna delar av tentamen innebär också en ökad 

administrativ börda för kursansvarig. 

Bemanning av de moment som kräver klinisk erfarenhet är en utmaning men har hittills gått 

bra att lösa. Delvis via tillfälligt anställda som är/har varit  kliniskt verksamma. 

Den avsedda fördjupningen och kliniska breddningen gällande kognitions- och 

neuropsykologiska lärandemål på fr a 6:2 i den nya studieplanen har inte helt kunnat 

fullföljas beroende på besparingarna med konsekvensen att kurs 2 dragit ner på 

undervisning. 

Diskussionspunkt Den genomsnittliga skattningen för två av de tre lärandemålen under 

Värderingsförmåga och förhållningssätt skattas till under tre. Det ligger i linje med tidigare 

kursgruppers enkätsvar. Detta har varit uppe på ett par lärarlagsmöten utan någon påtaglig 

förändring. Möjligen behövs specifik undervisning för att lyfta dessa lärandemål snarare än 

de försök som gjorts hittills att integrera dem i övrig undervisning. Ett möjligt alternativ är 

att bygga vidare på relevant undervisning på tidigare kurser. Hur hanteras liknande 

lärandemål på kurser som nått framgång? 

Se även sammanställning av kursvärderingarna nedan. 

2017 04 12 

Susanna Vestberg 

Helkursansvarig och Lagledare 
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Sammanställning av studenternas enkätsvar (Delkurs 6:1 Psykiatrisk diagnostik och 

epidemiologi, 5 hp utgår pga utskriftsfel av enkäten) 

Helkurs vt + ht 2016 

24 personer (67 %) har besvarat enkäten 

Hur skattar du helkursens innehåll (undervisning, litteratur och examination) 

och dess relevans i förhållande till lärandemålen? Från 1 Låg till 5 Hög 

 N Min Max Mean SD 

visa god kunskap om system och 

principer för klassifikation av psykiatrisk 

problematik samt om forskningsfynd 

rörande incidens, prevalens, förlopp och 

konsekvenser av specifika psykiatriska 

tillstånd 

22 3,00 5,00 4,0455 ,78542 

visa fördjupad kunskap om centrala 

teorier och forskningsfynd med relevans 

för förståelsen av hur samspelet mellan 

faktorer inom och utom individen kan 

leda till dysfunktion i relation till 

normalfunktion 

24 2,00 5,00 3,7917 ,83297 

visa fördjupad förståelse för psykodynamiska 

och kognitivt beteendeinriktade 

förklaringsmodeller avseende psykisk ohälsa 

24 2,00 5,00 4,0000 ,78019 

visa förmåga att definiera och beskriva 

neuropsykologiska funktioner och 

dysfunktioner samt relatera dessa till 

kunskap om olika sjukdomar, skador och 

psykisk ohälsa 

24 2,00 5,00 4,2083 ,77903 

visa kunskap om olika former av 

interventioner vid kliniska tillstånd och 

redogöra för interventionernas 

forskningsstöd 

23 2,00 5,00 2,9130 ,84816 

      

visa förmåga att värdera och använda olika 

former av bedömningsinstrument med 

relevans för utredning och 

behandlingsuppföljning i en klinisk kontext 

23 2,00 5,00 3,7391 ,75181 

visa förmåga att genomföra, och tolka 

resultatet från, bedömning med instrument 

för strukturerad psykiatrisk diagnostik 

24 2,00 5,00 3,8750 ,79741 
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visa förmåga att tillämpa neuropsykologisk 

kunskap vid bedömning/diagnostik 

24 2,00 5,00 3,7500 ,84699 

visa förmåga att genomföra och tolka en 

kognitiv bedömning av barn, samt skriva ett 

utlåtande utifrån den genomförda 

bedömningen 

23 3,00 5,00 4,6087 ,58303 

 
     

visa förmåga att, med utgångspunkt i 

relevanta teorier och aktuell forskning, 

diskutera hur sociala faktorer, så som klass, 

genus och etnicitet interagerar med 

förståelse och diagnostik av kliniska tillstånd 

23 1,00 4,00 2,1739 ,83406 

visa normmedvetenhet, t ex avseende 

åldersnormer, sexuella normer och 

funktionsnormer, inklusive förmåga att 

problematisera både diagnossättning och 

behandling 

23 1,00 4,00 2,4783 ,94722 

visa förmåga att identifiera, reflektera över 

och tillämpa ett professionellt och etiskt 

förhållningssätt i relation till de teman och 

uppgifter som aktualiseras på kursen 

24 2,00 5,00 3,2083 ,88363 

 

 

Var god bedöm på en skala från 1 Låg/liten till 5 Hög 

 N Min Max M SD 

I vilken utsträckning du haft tillräckliga                                                                             

förkunskaper 

24 1,00 5,00 3,4167 ,88055 

I vilken utsträckning kursen har inneburit                                                                           

progression av dina kunskaper 

24 2,00 5,00 4,2083 ,83297 

Hur du upplever 

samordningen/progressionen                                                                          

mellan delkurserna 

21 2,00 5,00 3,7143 ,90238 

Hur har kursgruppsklimatet varit under 

kursens gång 

24 2,00 5,00 4,0833 ,88055 
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6:2 Psykisk ohälsa och neuropsykologiska dysfunktioner, 12 hp 

29 personer har svarat på enkäten  

Allmänt 

I vilken omfattning har Du upplevt att kursens uppläggning har (Liten (1)- Stor (5): 

   M 

Tydlig målformulering  3.84 

Genomtänkt struktur  3.73 

Stimulerat kunskapssökande 4.03 

Uppmuntrat till självständigt tänkande 3.9 

Skapat förutsättningar att integrera 

Kunskap i ett större perspektiv 3.56 

Gett Dig nya kunskaper, perspektiv 

och insikter   4.04 

 

Hur upplever du kursen i sin helhet Irrelevant (1)  Relevant (2) 

i relation till hela psykologprogrammet 4.10 

 

Litteratur 

Försök att bedöma litteraturens betydelse för Din kunskapsutveckling med avseende på litteraturens 

relevans, svårighetsgrad och omfattning 

 Behållning  Svårighet  Omfång (1=liten  

                    5=svår/svårt) 

 ……4.10…..  ……3.66…..  …3.78…… 

 

Undervisning 

Försök att bedöma de förekommande undervisningsmomentens betydelse för din 

kunskapsutveckling 
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Moment Liten (1) - Stor (2) 

   M 

Psykisk hälsa hos barn och ungdomar 4.01 

KBT   3.9 

PDT   3.98 

Metoder inom neuropsykologi 3.45 

HBTQ   3.86 

Minne   4.31 

Emotioner   4.37 

Exekutiva funktioner  3.9 

Språk   3.56 

Stress ur ett neuropsykologiskt 

perspektiv   3.32 

Organiska demenstillstånd  3.89 

Kris och Trauma  3.98 

Psykosomatik  3.95 

Traumatisk hjärnskada  3.45 

Hjärnvisning   4.64 

Sexologi   3.39 

Ångest och depression ur ett 

neuropsykologiskt perspektiv 3.68 

Journal Club (3 st)  4.65 

 

Examination  Låg - Hög 

Uppgifternas relevans  4.1 

Kravnivå   4.12 

Examinationsformens lämplighet 3.87 
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Din egen insats 

Försök att bedöma hur Du själv har bidragit till din kunskapsutveckling underkursen (Låg 1 – Hög 5). 

Ditt engagemang  3.71 

Din aktivitet  3.98 

Sammanfattande synpunkter på kursen. Är det något som varit särskilt bra? 

Kul att äntligen få mer PDT Journal club var bra Filmanalysen var bra 

Känns att jag börjar se kopplingar mellan de olika perspektiven. Journal cluben är fantastiskt 

Tyckte KBT föreläsningarna var väldigt givande 

Filmanalysen Att det var många bra föreläsningar. Tyckte om filmanalysen 

Håkans föreläsning 

Demensfilmen var spännande 

Hjärnvisningen. Lärorika och annorlunda moment 

Lärt mig mycket 

Filmanalysen är riktigt bra Mycket nytt kunskapsstoff 

Är det något som varit särskilt dåligt? 

Mängden olika ämnen gjorde att den kändes splittrad. Kursen har varit lite spretig 

Trött på föreläsare som inte respekterar rasterna. Vår grupp skulle behövt mer vägledning 

Svårt att förestå vad fokus skulle ligga. Behövs ytterligare kopplingar föreläsningar litteratur. 

För mycket samtidigt 

Spretigt 

Övriga synpunkter 

Filmanalysen riktigt bra 

Oklarheter i kurslitteraturen 

Kul med olika föreläsare. Hjärnvisningen var verkligen lärorik 

Lite för mycket litteratur till tentan 

Litteraturmässigt tung kurs 

Föreläsningarna har varit jätte bra 
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Delkurs 6:3. Utredning: metodik och utlåtandeskrivning, 6 hp 

24 personer (67 %) har besvarat enkäten 

Allmänt 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Tydliga målformuleringar 23 2,00 5,00 3,6522 ,71406 

Genomtänkt struktur 24 2,00 5,00 3,6667 ,76139 

Stimulerat till 

kunskapssökande 

24 2,00 5,00 3,5000 ,93250 

Uppmuntrat till 

självständigt tänkande 

24 2,00 5,00 3,3750 ,87539 

Skapat förutsättningar för 

att integrera kunskap i ett 

större perspektiv  

24 2,00 5,00 3,9583 ,90790 

Gett dig nya kunskaper, 

perspektiv och insikter 

24 2,00 5,00 3,9583 ,85867 

 

Litteratur och undervisningens former 

litteratur 24 2,00 5,00 3,4167 ,88055 

föreläsningar 23 1,00 5,00 3,7826 ,99802 

seminarier 24 1,00 5,00 3,7500 1,03209 

barntestning 24 1,00 5,00 4,0000 ,97802 

återkoppling 24 1,00 5,00 3,8750 1,11560 

 

Egen insats och genusaspekten 

engagemang 22 2,00 5,00 3,8636 ,63960 

arbetstid 24 20,00 50,00 33,9583 8,96602 

genusaspekten 18 1,00 5,00 2,8889 1,36722 

 

Examinationer 

case_examination 23 2,00 5,00 4,4348 ,78775 

utlåtande_examination 23 2,00 5,00 4,3043 ,92612 

hemtenta 22 1,00 5,00 3,5455 ,91168 

 


