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Kursutvärderingsrapport för kurs 4, "Juridik för psykologêr", HTí9

Kursvärderingen delades ut som pappersenkät till studenterna vid det sista schemalagda
undervisningstillfÌillet (seminarieövning i halvklasser) för HTl9. Hemtentan hade publicerats
på kursplattformen ca en vecka tidigare, och vid kursvärderingstillftillet återstod ytterligare
nâ"gra dagar av tentaperioden.

Antal studenter som deltog i kursen: 58 st inkl komplettander. Antal besvarade enkäter: 49 st.

Enkäten innehåller 8 frågor. Pä7 av dessa ska studenterna markera ett vÊirdeomdöme på en fem-
gradig skala. Till varje fråga finns också ett fült för kommentarer. Den 8:e frâgan är enbart en
kommentarsfråga. En sammanställning av enkätens sammanlagda resultat, och några av de mest
återkommande kommentarerna på den avslutande öppna frägan, redovisas nedan.

Några övergripande kommentarer och ftirslag till kursutveckling

Nu har jag som kursansvarig för andra gången genomfört kursen helt utan min ftireträdare Eva
Friis. "Överlämningen" är således helt genomförd och i stort har (kiro)processen fungerat vä1.

Lina Ponnert (Socialhögskolan i Lund) är även, liksom tidigare, engagerad på kursen. Överlag
bedömer jag att kursen fungerar bra och studentema är nöjda med kursens upplägg och
genomfürande (se sammanställningen nedan). Även examinationen visar att kursen överlag
fungerar väl och att studenterna uppnår de aktuella kursmålen.

Infür nästa gång kursen ges görs inga större kursförändringar. Inför nästa gång kursen ges
(VT20) har seminarieunderlaget avseende "Det professionella ansvaret" uppdaterats. VT20 blir
också första gången som kursen gär pä kursplattformen Canvas istället frir tidigare Luvit.
Tanken är också att använda digital kursenkät framöver och inte den pappersenkät som Eva
Friis använt.

Kommentar av senaste kursvärdering

Jag bifogar en sammanställning av svarsresultatet avseende utvärderingsenkäten som bilaga.
Resultatet visar att studenterna ger kursen betyg 4 (av 1-5) vilket får anses motsvara väl
godkänt. Detta höga svarsresultat är stabilt och i linje med tidigare terminer. På frågan om
kursen övergripande pedagogiska upplägg ges betyg 5 (av 1-5) vilket också ligger i linje med
tidigare terminers resultat. En genomläsning av de kommentarer som nägra studenter valt att
lämna visar att flera upplever kursen som lärorik och viktig men också något stressig och ganska
'oteoretisk" Någon skrev att det vore bra om någon "praktiker" fungerade som gästlärare. Jag
tycker det är en bra och intressant idé och tar till mig det.

Kursansvarige

Karl Dahlstrand,
Rättssociolo giska institutionen
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Utvärdering av kursen Juridik för psykologer

Kom gcirna med konstruktíva kommentarer ochfarslag tíl[ftrrindríngar! Dína synpunkter
påv er kar ut b il dninge ns utþr mning !

Fråga 1. Hur ser du på kursen som helhet?
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Inte bra

Kommentar*r:
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Fråga 2. Yúl anser du om den Ínformation som gavs ÍnÎär kursstarÍen om kursens må|,
uppläggning, innehåll och examination?
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Kommentarer:
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Fråga 3. Hur bedömer du kurslitteraturen?
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Fråga 4.Yad anser du om kursens svårighetsgrad?
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Kommentarer:
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f,'råga 5. Vad anser du om kursens pedagogiska upplägg (färeläsningar som åtfäIis av
seminarier med grupparbete)?
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Kommentarer:
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Fråga 6. Hur bedömer du examinationsformerna?
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Kommentarer:
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Fråga 7. I vilken utstråickning anser du att kursens mål enligt studieplanenl har
uppnåtts?

lnte alls Helt

Kommenfarer:
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Fråga 8. Övriga kommentarer
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Tack für din medverkan!

t Kursens må|, enligt studieplanen
Efter avslutad delkurs ska den blivande psykologen kunna.

- översiktligt redogöra flir rättssystemet och flor de yrkesrelevanta lagar och andra räftsliga regier som
berör psykologers verksamhetsområden, tillampa dessa på konkreta fall samt lörklara och analysera det
juridiska systemets funktion och metoder samt

- redogöra lor rÊittsliga och etiska aspekter på ansvar, kompetens och sekretess, samt ftirstå och analysera
samspelet mellan râttsliga och etiska regler och deras konsekvenser für yrkesutövningen


