Kurs 3 (PSPB13) Människan i livsloppsperspektiv, 32,5 hp
Kursutvärdering1 VT20 – HT20
1. Sammanfattning av studenternas skriftliga och muntliga kursvärdering
Sammanfattning av resultat från genomförda hel- och delkursvärderingar bifogas. Kursen i sin
helhet erhåller goda värderingar (vanligaste svar 4 och 5, medelvärden 3,5 - 4,5). Av
sammanfattningarna framgår det att kursen har en tydlig struktur som främjar uppfyllandet av
kursmålen. Såväl föreläsningar som andra lärandemoment tycks hålla en hög kvalité och bidra till
att öka såväl kunskaper som färdigheter som är relevanta för psykologyrket. Det fanns inga
upplevelser av ojämlik behandling. Måluppfyllelsen för kursen skattas som hög, men vi ser också
en hel del utrymme för förbättringar.
2. Genomströmning på kursen
Andel godkända eller TG HT19-VT20: 37 av 39 (95%)
Andel godkända eller TG VT20-HT20: 37 av 38 (97%)
3. Reflektioner
a)
b)
c)
d)

Generellt sätt fungerar kursen väl.
Examinationsformerna bedöms som lämpliga och väl anpassade till kursens lärandemål. Nivån är
hög. Feedback ges genom hela kursen.
Det finns en enorm variation i lärandeformer genom kursen, som studenterna upplever som
mycket givande.
Det finns ojämnheter i tempo genom kursens gång, som bör ses över.

4. Planerade/pågående förändringar
Covid19-relaterade
- Live frågestund skall erbjudas vid inspelade föreläsningar.
- Skapa mötesforum för studenter och lärare tillsammans dit man kan diskutera vid behov.
- Se över längden på dagarna i Zoom.
Generellt
- Rekommendera två kursböcker snarare än bestämma en framför den andra?
- Introduktionsföreläsningar DK1 revideras och fokuserar på grundläggande frågor inom disciplinen.
- Samtalsträning DK1 – innehållsspecifika kommentarer och feedback ges framöver.
- Avsnittet i kognitiv utveckling DK2 rationaliseras (begränsas) och tydliga kopplingar till yrkespraxis
vävs in.
- Gästföreläsningar DK2 vävs in i temaflödet
- Utökad tid för föreläsningar inom Vuxenutveckling DK3 (+rensning av onödigt många
seminarietillfällen)
5. Att diskutera
a)
b)
c)
d)

Hur kan vi ge mer utrymme till det utvecklingspsykopatologiska perspektivet?
Hur integrera det genetiska/epigenetiska perspektivet med tanke på kursens mål?
Se över schemat och eftersträva balans i dagen: föreläsningar, seminarier, självstudier!
Progression gällande utvecklingspsykologi – vad kommer studenterna med i 3:1 och vad har de
med sig efter avslutad kurs?

1

Kursutvärderingen är strukturerad i enlighet med den mall som fastställdes av psykologprogrammets
ledningsgrupp Vt16.
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Kurs 3 (PSPB13) Människan i livsloppsperspektiv, 32,5 hp
Förteckning över bilagor



Helkurs PSPB13 HT19-VT20 – Bilaga 1
Helkurs PSPB13 VT20-HT20 – Bilaga 2





Kurs 3:1 HT19-VT20 (dec 2019) – saknas
Kurs 3:2 HT19-VT20 (jan-mars 2020) – Bilaga 3
Kurs 3:3 HT19-VT20 (mars-maj 2020) – Bilaga 4





Kurs 3:1 VT20-HT20 (maj 2020 Covid19-restriktioner) – Bilaga 5
Kurs 3:2 VT20-HT20 (sep-okt 2020) – Bilaga 6
Kurs 3:3 VT20-HT20 (nov-dec 2020) – Bilaga 7
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Kurs 3 (PSPB13) Människan i livsloppsperspektiv, 32,5 hp
Bilaga 1
Sammanställning PSPB13 Kursvärdering, HT19-VT20 (jan-mar 2020), N = 35
median M
Tydliga målformuleringar

4

3,9

Genomtänkt struktur

4

3,9

Gett nya kunskaper, perspektiv och insikter

5

4,5

Skapat förutsättningar att integrera kunskap i ett större perspektiv

5

4,5

Stimulerat kunskapssökande

4

4,2

Uppmuntrat till självständigt tänkande

5

4,3

 visa kunskap om det utvecklingspsykologiska områdets vetenskapliga grund och aktuella kunskapsläge

4

3,9

 visa förståelse för hur utvecklingspsykologisk kunskap tillämpas i arbetet som psykolog

4

3,8

 visa kunskap om det personlighetspsykologiska områdets vetenskapliga grund och aktuella
kunskapsläge

4

3,9

 visa förståelse för hur personlighetspsykologisk kunskap tillämpas i arbetet som psykolog

4

4,0

 visa kunskap om principer för kartläggning och utredning av individer utifrån olika utvecklingsaspekter

4

3,8

 visa förståelse för hur samhälls- och familjeförhållanden påverkar individers utveckling och
personlighet, med fokus på samspelet mellan individuella faktorer och sociala och samhälleliga
värderingar

4

3,8

 visa förmåga att genomföra samtal med enskilda individer utifrån ett professionellt förhållningssätt
samt muntligen och skriftligen avrapportera detta arbete till olika relevanta avnämare

5

4,5

 visa förmåga att samla in vetenskapligt underlag som möjliggör en värdering av lämpligheten för olika
arbetsmetoder och interventioner som används i psykologens arbete med anknytning till utvecklingsoch personlighetspsykologi

4

3,7

 visa förmåga att tillämpa och kritiskt reflektera kring etiska och professionella aspekter samt beakta
relevanta sociala faktorer som exempelvis genus, klass och etnicitet inom utvecklings- och
personlighetspsykologi, samt dessa ämnesområdens tillämpningar i psykologens arbete

4

3,5

 visa förmåga bidra till lagarbete och samverkan med andra i en arbetsgrupp

4

4,0

 visa förmåga att, med utgångspunkt i utvecklings- och personlighetspsykologi, reflektera över sin egen
utveckling och personlighet

4

3,8

 visa förmåga att, med utgångspunkt i utvecklings- och personlighetspsykologi, identifiera sin egen
kunskap och sitt behov av ytterligare kunskapsinhämtning, samt kunna värdera sin egen
kompetensutveckling i relation till yrkesrollen som psykolog

4

4,0

Examinationernas relevans i förhållande till lärandemålen

4

4,1

Examinationernas kravnivå

3(lagom) 3,3

Egen insats - Engagemang utanför schemalagd tid

4

3,6

Egen insats - Aktivitet vid föreläsningar, seminarier m.m.

4

3,6

Likabehandling

100%

Kursgruppsklimat

5

I vilken utsträckning tycker du att kursen givit dig förutsättningar att uppnå nedanstående kursmål?
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Kurs 3 (PSPB13) Människan i livsloppsperspektiv, 32,5 hp
Bilaga 2
Sammanställning PSPB13 Kursvärdering, VT20-HT20 (sep-okt 2020), N = 22
median M
Tydliga målformuleringar

4

4,1

Genomtänkt struktur

4

3,9

Gett nya kunskaper, perspektiv och insikter

5

4,7

Skapat förutsättningar att integrera kunskap i ett större perspektiv

5

4,4

Stimulerat kunskapssökande

5

4,3

Uppmuntrat till självständigt tänkande

4

4,2

 visa kunskap om det utvecklingspsykologiska områdets vetenskapliga grund och aktuella kunskapsläge

4

4,0

 visa förståelse för hur utvecklingspsykologisk kunskap tillämpas i arbetet som psykolog

4

4,1

 visa kunskap om det personlighetspsykologiska områdets vetenskapliga grund och aktuella
kunskapsläge

4

4,0

 visa förståelse för hur personlighetspsykologisk kunskap tillämpas i arbetet som psykolog

4

4,0

 visa kunskap om principer för kartläggning och utredning av individer utifrån olika utvecklingsaspekter

4

4,1

 visa förståelse för hur samhälls- och familjeförhållanden påverkar individers utveckling och
personlighet, med fokus på samspelet mellan individuella faktorer och sociala och samhälleliga
värderingar

4

3,9

 visa förmåga att genomföra samtal med enskilda individer utifrån ett professionellt förhållningssätt
samt muntligen och skriftligen avrapportera detta arbete till olika relevanta avnämare

5

4,5

 visa förmåga att samla in vetenskapligt underlag som möjliggör en värdering av lämpligheten för olika
arbetsmetoder och interventioner som används i psykologens arbete med anknytning till utvecklingsoch personlighetspsykologi

4

3,7

 visa förmåga att tillämpa och kritiskt reflektera kring etiska och professionella aspekter samt beakta
relevanta sociala faktorer som exempelvis genus, klass och etnicitet inom utvecklings- och
personlighetspsykologi, samt dessa ämnesområdens tillämpningar i psykologens arbete

4

3,5

 visa förmåga bidra till lagarbete och samverkan med andra i en arbetsgrupp

4

4,2

 visa förmåga att, med utgångspunkt i utvecklings- och personlighetspsykologi, reflektera över sin egen
utveckling och personlighet

5

4,2

 visa förmåga att, med utgångspunkt i utvecklings- och personlighetspsykologi, identifiera sin egen
kunskap och sitt behov av ytterligare kunskapsinhämtning, samt kunna värdera sin egen
kompetensutveckling i relation till yrkesrollen som psykolog

4

4,1

Examinationernas relevans i förhållande till lärandemålen

4

4,0

Examinationernas kravnivå

4(hög)

3,6

Egen insats - Engagemang utanför schemalagd tid

4

3,8

Egen insats - Aktivitet vid föreläsningar, seminarier m.m.

4

3,5

Likabehandling

100%

Kursgruppsklimat

4

I vilken utsträckning tycker du att kursen givit dig förutsättningar att uppnå nedanstående kursmål?
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Kurs 3 (PSPB13) Människan i livsloppsperspektiv, 32,5 hp
Bilaga 3
PSPB3:2 SWOT KURSVÄRDERING VT2020, N = 37
S – Strengths
• Bra föreläsningar, som inspirerar, stimulerar och berikar!
• Bra föreläsningar! Lätt att ställa frågor till föreläsare – och få svar!
• Ks föreläsningar, och det relaterade materialet hen gav studenterna, var mycket bra.
• Mycket bra med de kliniska föreläsningarna!
• Föreläsningar som stimulerar och ger möjlighet till diskussioner är mycket givande. De flesta föreläsare på kursen
är mycket öppna och bjuder till diskussion och reflektion genom sina upplägg.
• Det sociala mötet kring föreläsningarna har varit mycket viktigt, och uppskattat.
• Experiential Workshops ger upphov till mycket intressanta samtal. Värdefulla och viktiga moment!
• Experiential Workshops ger möjlighet att inte bara göra kopplingen till sig själv men även explicitgöra och
diskutera denna koppling.
• Experiential workshops har ett tydligt syfte som inte går att åstadkomma genom andra undervisningsformer.
• Uppföljningstillfällena till experiential workshops var mycket givande!
• Projektarbeten gav möjlighet till mycket viktiga kunskapsprocesser – kontakten med barnen och möjligheten att
praktisera systematiska observationer/mätningar är värdefulla erfarenheter.
• Mycket starka handledare, vetenskapligt såväl som i att ge stöd (Punkten betonas av samtliga grupper).
• Hemtentamen en mycket givande examinationsform! Man lär sig mycket och känner sig säker i sina kunskaper!
• Broberg et al., en mycket bra bok!
• Väldigt bra kursansvar.

W – Weaknesses
• Synd att de kliniska föreläsningarna kommer så sent under kursen – och nära tentamen.
• Handledning av projektarbeten som gjorts med kvalitativ metod var inte tillräckligt stark (när det gäller metod).
• Vid redovisningen fick två grupper återkoppling, medan sex grupper inte fick det.
• Slumpfaktorer i rekryteringen av barn inom ramen för projektarbetet kan orsaka stora skillnader i hur mycket
erfarenhet av att arbeta med barn som man får.
• Js föreläsningar tydliga och gav insikt till hens kliniska arbete men de gav inte möjlighet till diskussioner.
• Stressigt under de litteraturseminarierna där man ombeds läsa in mycket information och snabbt sammanfatta
och presentera. För kort tid, för mycket material
• Många seminarier har samma syfte som föreläsningar – att ta in info och presentera den info för varandra.

O – Opportunities
• Timingen med projektredovisningarna – och längden med momentet – Mini-Symposiet bör planeras till dagen
efter deadlinen för inlämningen av hemtentamen.
• Betona den muntliga, direkta återkopplingen vid redovisningen! Betona betydelsen att handledarna ska lyssna!
• Ks föreläsningar så omfattande och informationsrika att det skulle behövas en tydligare struktur om vad som är
viktigt.
• Med sådana informationstunga föreläsningar (och lite svåra) som Ks är det jätteviktigt att få läsanvisningar som
kan guida lite förberedande läsning.
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Kurs 3 (PSPB13) Människan i livsloppsperspektiv, 32,5 hp
• För att underlätta i rekryteringen av barn från förskolor, sätt ihop en beskrivande text om vad det innebär för
förskolan att öppna för studenter som genomför sina projektarbeten i utvecklingspsykologi, och som beskriver
varför förfrågor återkommer varje termin mm. Texten (i form av brev till förskolepersonalen) kan studenterna ta
med sig vid förfrågan.
• Publicera i klassgruppen (Facebook?) vilka skolor varje grupp kontaktar/arbetar med så att andra grupper kan
vända sig till andra förskolor. På det sättet överbelastas inte förskolorna med flera frågor.
• Upplägg till litteraturseminarierna kan med fördel vara sådant att materialet läses innan seminariet och tiden
under seminariet ägnas för diskussion och förberedelse av presentation.

T – Threats
•

Den ”nya” boken (Tetzchners Utvecklingspsykologi) - punktvis för rörig och registret inte bra.
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Kurs 3 (PSPB13) Människan i livsloppsperspektiv, 32,5 hp
Bilaga 5

PSPB13-1, VT2020 Kursvärdering, Generella kommentarer
Delkursen har under omständigheterna fungerat överraskande bra. Canvas har varit bra och en stor hjälp för
studenterna i att hålla fokus, riktning och styrfart. Handledarna hade olika fokus och gav olika råd på liknande
frågor, men båda sätten har varit bra. Vissa problem med att ladda ner pdf-filer från Canvas.
• Bra med inspelad föreläsning, man kan gå tillbaka om man ej minns eller förstår MEN man har inte kunnat ställa
frågor
• Bra med strukturen i canvas MEN man saknade att diskutera med kursare och att ställa frågor till lärare.
• Bra med samtal runt ett case, skönt att få fokusera på djupet på ett ämne!
Svagheter/problem
• Saknade kunskap om hur man bäst använder Zoom.
• Man kunde ej träna kroppsspråk.
• Svårigheter att förstå hur vissa av föreläsningarna knöt an till temat.
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Kurs 3 (PSPB13) Människan i livsloppsperspektiv, 32,5 hp
Bilaga 6
PSPB3:2 SWOT KURSVÄRDERING HT2020, N = 36 (Zoom)
S – Strengths
• Superbra med campusföreläsningarna – och tack för det!
• Bra med hänvisning under föreläsningarna till studier utanför kurslitteraturen
• Bra med de ”personliga exemplen” under föreläsningarna
• De digitala föreläsningarna fungerade också bra!
• Superbra föreläsning om migration!
• Experiential workshops fördjupar kunskaperna – man får tänka vidare och på ett annat sätt kring begrepp och
fenomen
• Perfekt antal handledningar för projektarbetet
• Viktigt och bra att vi arbetar hands on med barn
• Hemtentamen bra examinationsform! Bredd och tillämpning i kunskaperna.
• Kursen är krävande men den gav mer än den tog

W – Weaknesses
• Oklara tentamensfrågor (obs fråga 1 och 3)
• Litteraturbaserade seminarier ger inte riktigt mervärde
• Missuppfattningar huruvida man måste använda sig av kvantitativ statistik eller ej i projektarbetet
• Digitala moment för långa!

O – Opportunities
• Bra att ange referenser när man refererar till studier
• Föreläsningarna om kognitiv utveckling är alltför tunga, innehålls och begreppsmässigt
• Ta bort kravet att hänvisa till kurslitteraturen för projektarbetet
• Vi behöver veta mer om GDPR!

T – Threats
•

Att komma åt barn på förskolor, särskilt i dessa tider, var svårt.
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