
Utvärdering av Kurs 13: Klinisk psykologi II, 15 poäng te 9 vt21-ht 21 

Genomströmningen: Alla studenterna utom 4 är klara och godkända på kurs 13: 1 ht 21 och 

alla studenter är klara med 13 :2 ht 21. 

Reflektioner och kommentarer: Underlaget för denna utvärdering bygger på skriftliga och 

muntliga utvärderingar. Svarsfrekvensen var att 24 studenter svarade på kursvärderingen för 

kurs 13: 1 och 26 för kursvärderingen för kurs 13 :2. Det innebär att hälften av studenterna på 

kursen har besvarat enkäterna. Det är ett bättre underlag än från 2019 och 2020 men 

fortfarande finns en stor önskan att alla studenterna skulle svara och att de fann det angeläget 

att ge synpunkter på kurserna. 

13: 1 har fått ganska spretiga omdömen. Allt från en mycket intressant kurs, relevant för det 

kommande yrkeslivet till omdömen som att studenten har känt sig extremt stressad. Tydligare 

beskrivning på Canvas om vilka krav på som gäller när det gäller de obligatoriska momenten 

och att några studenterna inte upplever att det finns någon tydlig röd tråd. Å andra sidan 

skriver studenter så här: "Bra med olika teman på föreläsningar och fokus på det i stället för 

på kurslitteratur Gillar omväxlingen. Bra med små examinationer längs vägen i stället för en 

stor tentamen. Mer relevant." Det finns flera positiva omdömen med likartat innehåll. 

Det är högaktivitet på bland studenterna och vi är medvetna om att det kan vara krävande. 

Kursen är ett smörgåsbord av som vi i kursledningen tänker kommer att vara matnyttigt för 

den blivande psykologen. För den kursansvarige är det alltid viktigt att förmedla att det inte är 

en given röd tråd utan ett försök att betona moment som behöver förstärkas och som vi önskar 

att studenterna har kunskap när de blir klara psykologer. Kris, neuropsykologisutredning, 

psykofarmakologi, självomhändertagande osv. Det är sammanlagt 11 moment som 

examineras, några med endast närvaro och andra med skriftlig och muntlig redovisning och 

diskussion. 

På denna kurs finns också Utbildning i samverkan som är väldigt uppskattad bland 

studenterna även om förra UIS hade några fler negativa kommentarer. Det handlade mycket 

om att någon hade dominerat gruppens arbete på ett störande sätt och fått bre ut sig kring sin 

professions sätt att arbeta. 

Bemanningen på kursen har fungerat bra och ser god ut inför framtiden. Det är en kurs som 

kräver specialister inom olika områden för att täcka de krav på kunskap som studenterna med 

rätta ställer. 



Både den skriftliga och den muntliga värderingen på 13 :2 (ht 21) ger kommentarer som " En 

av de roligaste kurserna på programmet" och" Super lärorik kurs men lite stressig". Flera 

studenter tycker det är svårt att hinna med och att kravnivån är olika beroende på vilken 

utrednings plats som man blir tilldelad. En student skriver att det vore bra om alla fick en 

likartad belastning på kursen och att som det är nu att vissa får göra mer och andra mindre. 

Det är viktigt att konstatera att det är ett välfungerande moment att få möjlighet att komma ut 

i verksamheterna och pröva på olika kliniska utredningar. Verksamheterna som tillhanda 

hål~er,,platser gör ett väldigt gott arbete i att finna utredningar till våra studenter Det är viktigt 

att framhålla att det krävs mycket arbete för att hitta platser till alla studenterna och vår 

samordnare får lägga ner många timmar för att alla studenter skall få möjlighet att göra sin 

utredning. Det krävs många kontakter och bra dialog för att det skall fungera. Hittills har detta 

arbete fungerat väldigt bra så alla studenter fått möjlighet att göra en individuell utredning. Vi 

som kursansvarig är också medvetna om att studenternas belastning på kurs 13 :2 är ser olika 

ut men samtidigt är det viktigt att påpeka att vår avsikt är att utredningarnas innehåll/upplägg 

ska styras av verksamhetens behov och inget annat. 

Examinationen på kurs 13 :2 upplevs ha hög grad av meningsfullhet och innebär att studenten 

förutom sitt eget utlåtande också får ta del av ytterligare tre. Det innebär också att man 

kommer i kontakt tre andra verksamheter och hur man utreder i dessa. Det betyder att 

examinationen har ett tydligt inslag av inlärning. 

Kurs 13: 1 ht 21 fick möjlighet att rida på vågen att studenterna slapp zoom undervisning så det 

den var nästan helt zoom fri. Det var en härlig entusiasm inledningsvis, att få träffa människor 

i verkligheten och att ställa frågor direkt till lärarna. Här såg vi ett tydligt exempel på att 

akademiskt lärande handlar om möten och reflektioner i rummet då kan det bli ett optimalt 

lärande 

Diskussions punkt. Hur skall vi som kursansvariga få studenterna att till 100% svara på 

kursvärderingen? Hur många svar måste vi ha från studenterna för att vi skall känna oss 

trygga med resultatet på kursvärderingen? För min del känner jag starkt behov av att gå 

tillbaka till skriftliga utvärderingar direkt efter examinationen av kurs 13 :2 och då kurs 

värdera både 13: 1 och 13 :2. Då har kursen en möjlighet att få in 100% svars frekvens. 13: 1 är 

en kurs som ständigt söker nya områden som bör belysas. Nu senast är det föreläsning om 

Dyslexi som efterfrågats och det är Olof Sandgren från logopedutbildningen som kommer att 



föreläsa för studenterna. Enligt min mening har relationen mellan klinik och akademi 

utvecklats på ett väldigt bra sätt. Det är återigen tid att fråga klinikerna vad de upplever att de 

ny examinerade studenterna saknar för kunskap och att vi inom akademin skulle kunna 

avhjälpa detta med moment på tex 13: 1. 

Som bilagor följer kursvärderingarna för 13:1 och 13:2 

Lunds universitet den 13 april 2022 

Per Johnsson 
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