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Kursutvärderingen utgår från kursens kursvärdering som genomftirs med en webenkät i likhet
med programmets övriga kurser (enligt mall på PSP med Sunet Survey och med hjälp av Stefan
Persson).

I denna kursutvärderingsrapport återfinns en sammanställning av kursvärderingsresultatet och
några kommentarer från kursansvarig lärare Karl Dahlstrand.

Svarsfrekvensen på enkätundersökningen, som utgör kursvärderingen, var endast l5 procent (7
st besvarade enkäter av totalt 47 kursdeltagare) vilket bör beaktas då enkätsvaren tolkas.

Trots de ñ besvarade enkäterna speglar svarsmönstret i stort tidigare resultat. Överlag får
kursen gott betyg med medelvärden pãa @ä en S-gradig skala) für allmännafrâgor om kursen
och om kursmålen uppnåtts. I fritextkommentarerna återkommer också synpunkter som är
kända sedan tidigare som att kursen är intressant och viktig men också kritik mot många böcker
och innehåll ftir en kort kurs, att ämnet kan upplevas "tort" och att undervisningen är monoton
och upprepande. Tentan upplevdes av nåtgra som relativt svår.

Övergripande resultat utifrån kursvärderingen är att kursdeltagamager kursen ett gott betyg ftir
kursen i sin helhet. På de allmänna frågorna om vad studenterna tyckte om kursen rörande
"tydliga målformuleringar" är medelvärdet 4.0, frir "genomtänkt struktur" är medelvardet 4.4,
für "gett dig nya kunskaper, perspektiv och insiktef' àt medelvärdet 4.3 für "skapat
förutsättningar at| integrera kunskap i ett större perspektiv" är medelvârdet 4.I, für "stimulerat
till kunskapssökande" är medelvärdet 3.7 och för frägan "uppmuntrat till självständigt
tänkande" var medelvärdet 4.0. För nästa frågebatteri som rör kursmål ligger medelvärdena från
3.9 till 4.1.PåL nästa frågebatteri som rör delkursens arbetsformer (kursen har dock endast en

delkurs) var medelvärdena något lägre än ftir tidigare frågor, medelvärden frän 2.7
(fdreläsningar) och 2.6 (extra material) till 3.4 (seminarier) och 4.1 (hemtentaÐ. Rörande
pedagogiska insatser går medelvärdena frâtn 3.4 (skapande av engagemang) till 4.3 (struktur).
Sista frågorna rör examination och medelvärdena âr här 4.5 (kravnivå), 4.3 (relevans i
förhållande till lärandemålen), 3.3 (arbetstid) och likabehandling (1,0), kursgruppsklimat (4.6)
och avslutningsvis vad studenterna tyckte om kursen som helhet (3.6). Medelvärdet brukar
ligga runt 4, så resultatet ligger något under tidigare kurstillfüllen, men är högre anYT2l (3.4).

Utifrån några fritextkommentarer framkom intryck som kommenteras här:

Seminarierna och ftireläsningar bör ftirbättras så att det skapas mer interaktion och diskussion.
Kursen gick HT21 vilket innebär att kursen gick i huvudsak på distans vilket verkar ha påverkat
upplevelsen negativt. Några studenter framhävde exempelvis i kursutvärderingen att
undervisningen var monoton och "grå:". Här kan kursens ämne även ha påverkat utöver
distansundervisningen, juridikämnet kan ofta upplevas svårt och abstrakt. Studenter efterfrågar
ibland närmare koppling till praktiken och psykologers arbete och därft)r ska exempel användas

och diskussion uppmuntras mer.

Inför HT21 har hemtentan utvecklas och genomarbetas, resultatet verkar blivit att studenterna
upplevde examinationen som svår och det var även fler underkända än tidigare terminer. Inför



HT2l är min ambition att försöka utveckla min pedagogiska ftirmåga att stimulera till
studenternas kunskapssökande och göra undervisningen mer "levande".
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