
Kursutvärdering PSPR10, Psykologens arbete i grupper och 

organisationer.  Kursomgång: VT21-HT21,  
 

Kursen omfattar fyra delkurser. Delkurs 10.1 är överlag teoretisk och syftar till att bygga vidare på 

kunskaper från grundläggande nivå. De områden som behandlas är arbetsmiljö, ledarskap och   

organisationsteori med betoning på kultur i human serviceorganisationer. Delkursen examineras 

genom individuellt paper/litteraturöversikt och muntlig presentation. Delkurs 10:2 är 

färdighetsinriktad och består av tre huvudmoment där det första ger möjlighet att träna på 

färdigheter i att arbeta med utveckling av individer och grupper och där man också får egen 

erfarenhet av ledande och följande roller samt samarbete i grupp, det andra momentet berör 

urvalspsykologi och det tredje fokuserar kunskaper och färdigheter om psykologiskt 

utvecklingsarbete inom utbildningsmiljöer. Delkurs 10 3 innebär att studenterna arbetar i 

psykologhus och under handledning genomför skarpa uppdrag som handlar om konsultation och 

personalhandledning.  Delkurs 10:4 behandlar psykologers etik, professionsteori och evidensbaserad 

psykologisk praktik. Delkursen syftar till att fördjupa och integrera dessa teman som förekommit 

tidigare under utbildningen. Huvuddelen av momenten i samtliga delkurser har genomförts via 

Zoom med vissa inslag i mindre grupper på Campus. 

Sammanfattning av studenternas skriftliga och muntliga kursvärdering 

Delkurs 10:1 

Under vårterminen 2021 skedde ingen skriftlig kursvärdering. Tidigare kursvärderingar visar på 

relativt måttliga skattningar på mellan 3 och 3,5 på litteratur, medan lektioner och examination 

skattats högre. Det finns anledning att se över litteraturen på kursen 

Delkurs 10.2. (n=24 av 37, 65% svarsfrekvens)  

Fråga Medelvärde Standardavvikelse 

Tydliga målformuleringar 3,9 0,7 
 
Genomtänkt struktur 
 

3,9 0,9 

Gett dig nya kunskaper, 
perspektiv och insikter 
 
 

4,4 0,6 

Skapat förutsättningar att 
integrera kunskap i ett större 
perspektiv 
 

4,3 0,6 

Stimulerat till 
kunskapssökande 
 

4,3 0,9 

Uppmuntrat till självständigt 
tänkande 
 

4,3 0,8 



Hur har momentet bidragit till 
din utveckling som blivande 
psykolog: 
 

  

Ledning, styrning, utveckling 4,4 0,6 
 
Organisationslabb 
 

 
3,3 

 
0,7 

Urvalspsykologi 
 

4,0 1,0 

Psykologers arbete i skolan 4,3 0,7 
 

Delkursens moment får överlag en hög skattning och formen har börjat stabiliseras efter 

omläggningen under 2020. Den stora betoningen på färdighetsträning uppfattas positivt och många 

studenter rapporterar att de uppskattar inslagen av erfarenhetsbaserat lärande.   

Organisationslabbet är utmanande och där kan studenterna ibland ha olika uppfattningar. Under Vt 

21 fick kursgruppen i uppgift att under två dagar formera en organisation och genomföra ett projekt 

som handlade om att ta fram rekommendationer till Länsstyrelsen i Skåne om psykologiska aspekter 

på följsamhet till restriktioner i samband med Covid-19. Syftet var att genom att arbeta med en 

verklig uppgift under fria former lära sig om samarbete, organisering och ledning.  

Skolmomentet är högt uppskattat och många rapporterar att det är en ögonöppnare för vad 

psykologer gör i skola/utbildningsmiljöer. Detta är särskilt tydligt för de som inte haft VFU i skola på 

termin 6. 

Delkurs 10:3 

Kursvärdering i delkurs 10:3 genomfördes genom att delkursansvarig intervjuade respektive 

psykologhusgrupp i samband med att kursen avslutades.  

Fråga Sammanfattning av svar 

Hur nöjda är ni med 10:3 

kursen som helhet? 

 

Överlag rapporterar studenterna att de är mycket nöjda och har 
uppskattat möjligheten att arbeta tillämpa och integrera kunskaper 
från tidigare delar av utbildningen 

Vad var det som var bra 

med kursen? 

 

Studenterna nämner här olika övningar, specifika metoder man lärt 
sig. 

Vad var det som var 

dåligt/onödigt med kursen? 

Förbättringsförslag. 

 

Det genomgående problemet är att det är svårt att hinna med och 
stressnivån bli hög. De har tre kurser parallellt under termin 8 och 
10:4 tar mycket tid. 

Saknar ni något på kursen? 

 

Mer om konflikthantering. Tiden räcker inte. Tydligare kontrakt 
med huskonsulten (handledaren). 

Vad har ni haft med från 

10:2 in till 10:3? 

Det som nämns här är metoder och övningar som man själv fått 
prova på under 10:2 och att lärarna under 10:2 fungerat som 
positiva rollmodeller. 



 

Vilka metoder, verktyg, 

interventioner upplever ni 

att ni behärskar/skulle 

kunna tänka er att börja 

arbeta med inom området 

grupp- och 

organisationspsykologi och 

vad saknar ni/skulle inte 

känna er bekväma med att 

arbeta med om vi skulle 

börja arbeta idag? 

Sådant som studenterna rapporterar att de känner sig relativt säkra 
att göra är: 

 Grupphandledning 

 Konflikthantering 

 Förhandla uppdrag 

 Workshops/föreläsningar 

 Chefshandledning 

 Stresshantering 
 

 

Delkurs 10:4 

Kursvärderingen genomfördes med en webbenkät med öppna frågor (n=17 av 44, 39% 

svarsfrekvens).  

De flesta moment (lektioner, dag om autonomi och etik, arbete med reflektion kring etiskt dilemma, 

psykologintervjuer och postersession om hur psykologer arbetar med EBPP) fick relativt positiva 

bedömningar. 

De genomgående problem som studenterna lyfter är att det är flera delar och inlämningar och 

stressigt i och med att kursen löper parallellt med delkurs 10: 3. 

Det som fick viss kritik var det avslutande seminariet om EBPP och profession som inte fungerade så 

bra digitalt samt att en del av tiden användes för en gäst (tidigare landstingsråd i region Skåne) som 

gav sin syn på EBP inom psykiatrin.  

Genomströmningen på kursen är hög, på 10:1, 10:2 och 10:4 förekommer det varje termin ett antal 

kompletteringar och att några resterar med moment. I den aktuella kursgruppen hade 34 av ca 37 

blivit godkända i januari 2022. 

Lärarlagets reflektioner kring kursens styrkor och svagheter  

Delkurs 10:1, examinationen med individuellt paper fungerar relativt bra. Det finns 

utvecklingsmöjligheter när det gäller kurslitteraturen och att få denna att ligga på rätt nivå och 

tydligt bygga vidare på det man tidigare läst och samtidigt peka framåt mot mer tillämpade moment. 

Nuvarande upplägg kräver betydande arbetsinsatser av lärare och med mycket stora kursgrupper 

blir det utmanande att ha rätt kvalitet.  

Delkurs 10:2 tycks ha funnit sin form. Det är dock viktigt att notera att arbetsformerna särskilt under 

momentet “ledning, styrning och utveckling” är beroende av den aktuella lärargruppens 

engagemang och sammansättning. Man behöver sannolikt ett kontinuerligt arbete med att 

kvalitetssäkra kursen och att tydligt relatera aktiviteterna till målen vilket bygger på ett engagerat 

och motiverat lärarlag.  Vissa terminer är tiden för att genomföra kursen knapp och det märks 

särskilt när kursgruppens handledningsdag ligger mitt i veckan. 



Delkurs 10: 3 verkar fungera bra med sin starka orientering mot att utveckla färdigheter och 

integrera tidigare kunskaper. Ett problem där är “trängseln” på termin 8.  

Delkurs 10:4 behöver ses över ur flera aspekter. Teman om etik och EBPP finns i flera kurser på 

programmet och har också förändrats över tid. Här finns sannolikt behov av samordning och en 

tydligare idé om progression. Lärarlaget behöver också som en del av detta identifiera lämplig 

litteratur om etik och professionsetik på avancerad nivå. Generellt behöver både delkurs 10:4 och 

termin 8 i sin helhet ses över med hänsyn till belastningen för studenterna. I längden är inte 

parallellupplägget med 10: 3, 10:4 och kurs 9 hållbart utan vi behöver se hur kurserna kan anpassas 

bättre till förutsättningarna.  

En övergripande reflektion är att kurs 10 möjligen skulle kunna vinna en del på ett kortare 

integrerande moment i slutet där färdighetsmoment och mer teoretiska perspektiv kan integreras 

och förståelse för de olika delarna kan fördjupas. Inte minst handlar detta om att få med kritiska och 

intersektionella perspektiv och tydligare knyta an till etik och EBPP inom kursens område.  

Planerade förändringar och utvecklingsarbete  

1. Under VT22 se över kurslitteratur på 10:1  

2. Starta utvecklingsarbete under 2022 med “kritiska vänner” i form av alumni, 

psykologarbetsgivare mfl för att se hur kursen motsvarar nuvarande och framtida 

förväntningar. Tanken är att feedback från avnämare kan hjälpa lärarlaget att prioritera 

inom kursen och öka relevansen.  

3. Tillsammans med andra kurser se över progressionen kring etik och EBPP.  

4. Etiklitteratur på 10:4  

5. Hantera “trängsel” på termin 8  

  

Lund den 12 april 2022 

Robert Holmberg 

Lagledare 

  

 

 


