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Utvärdering av Kurs 6, vt -21 – vt 22 

Sammanfattning av studenternas skriftliga kursvärdering  

Helkurs 6  

Svarsfrekvensen var låg med endast 13 av 45 studenter (29 %) som svarade för gruppen med 

start ht 21 och avslutning vt 22 (se bilaga). Kursgruppen dessförinnan hade endast 8 svarande. 

Det har varit låg svarsfrekvens flera terminer trots att den digitala kursvärderingen ska 

besvaras i samband med ett obligatoriskt seminarium, senaste kursomgången fick dock länken 

efter examinationen på sista delkursen och efter kursens slut. Det är påtagligt hur 

svarsfrekvensen gått ned efter införandet av digitala enkäter och när vi haft 

distansundervisning. Därför kommer inte numeriska värden att presenteras. 

De skattningar och kommentarer som ges stämmer dock relativt väl med vad som tidigare 

framgått. Studenterna är huvudsakligen nöjda, många gånger mycket nöjda, med 

kursinnehållet och lärarnas kunskap och engagemang. Kritik framförs gällande struktur och 

upplevd stress. Nytt de senaste terminerna är att studenter även anger stress under delkurs 6:3. 

Genomströmningen för kursgruppen som började vt -21 och avslutade ht -21 var efter 

omtentamina för delkurs 6:1: 97 % för PSP; 6:2: 97 %; samt för 6:3 97 %.  

För kursgruppen som började ht -21 och avslutade vt -22 är motsvarande siffor för delkurs 

6:1: 92 % för PSP, 6:2 87 %. Resultat för delkurs 6:3 är ännu inte klara. 

Delkurs 6:1 – endast 9 studenter besvarade enkäten vt -21 och 6 studenter ht -21. 

Kursansvarig lärare bedömer att kursen fungerar väl och har kontinuerlig kontakt med 

studenterna under kursens gång för att ta emot synpunkter. 

Delkurs 6:2 – endast 8 studenter besvarade enkäten ht -21 och 5 svarade vt – 22.  

Kursansvarig lärare tycker att kursen fungerar väl och att studenterna har förståelse för 

behovet att på kursen behandla ”hela människan” när det formuleras tydligt för dem i 

kursintroduktionen. 

Delkurs 6:3 – endast 1 student besvarade enkäten ht -21 och 14 (35%) svarade vt – 22.  

Utifrån tidigare framförda önskningar från studenter infördes våren -22 ett seminarium 

kopplat till den webbaserade undervisningen om Våld i nära relationer. En specifik 

utvärdering genomfördes för detta moment med en genomsnittlig skattning på 4,02 (3-5) på 

en 5-gradig skala. 

Fritext frågor kompletterade den numeriska skattningen. 

”Vad får dig att bedöma så?” Ex på 5-poängssvar: Mycket bra forum för diskussion, fick 

många nya tankar kring ämnet, pedagogiskt bra uppbyggt med internetkursen först och sedan 

diskussionen. Ex på 3-poängssvar: Mycket baserat på webkursen som låg till grund för 

seminariet, bra men tror det hade kunnat görs mer engagerande om den gjordes på plats. 



Varierande kommentarer till själva seminariet där såväl stöd för fri diskussion som önskan om 

mer struktur framkom. Kritik framfördes fr a gällande den web-baserade kursen och positiva 

åsikter om lärarens förhållningssätt och kliniska erfarenhet. Även förslag om att knyta (del av) 

seminarieinnehållet mer till psykologiskt utredningsarbete lades fram. 

Ytterligare samordning med andra moment riktade mot Våld i nära relationer planeras. 

För att möta den av studenterna beskrivna svårigheten att rekrytera barn för WPPSI-momentet 

har en lärare fått utökat uppdrag att samordna rekrytering av barn. Vt -22 inleddes ett 

samarbete med en förskola som genererade flera barn för testningarna. Vi har också ändrat 

upplägget något så att två studenter kan dela på en testning med strukturerade anvisningar för 

att träna observation under den tid de inte själva administrerar test. Upplägget kommer att 

utvärderas i samband med lärarlagsmöte senare på innevarande termin. 

En utmaning under vt 22 var att återgå till campusunderundervisning och att hantera önskemål 

om att följa undervisningen på distans, t ex vid egen sjukdom eller vid vård av barn.  

Planerade förändringar  

Inga ytterligare förändringar är planerade för närvarande. 
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Susanna Vestberg, helkursansvarig för kurs 6, delkursansvarig för 6:3 

Per Johnsson, delkursansvarig för 6:1 och 6:2. 


