
Kursutvärdering av kurs 10 Psykologens arbete i grupper och 

organisationer 

  

Sammanfattning av studenternas skriftliga och muntliga kursvärdering 

(alternativt kan  
 

Delkurs 1 

Endast 7 svar kom in (H16) i den kursvärdering som gjordes med Sunet-survey varför resultatet är av 
mindre värde. Organisationsföreläsningar och seminarier får bra skattningar medan litteraturen får 
väldigt blandade skattningar. Även examinationsformen (paper med kamratgranskning) får blandade 
recensioner 
 

Delkurs 2 

Kursvärdering med 19 svar. Skattning av delkursen som helhet (bidrag till lärande för att bli psykolog) 
4,2 av 5.  
Arbetskonferensen får ett medelvärde på 3,7. 5 skattar 1-2 och 11 skattar 4-5. 
Urvalspsykologi skatas 3,8 
Skolmomentet 2,4. 
Framför allt verkar det finnas problem med progression från tidigare moment inom skola. 
 

Delkurs 3 

För delkursen förs en muntlig utvärdering i slutet av terminen. Se sammanställning. 
 

Delkurs 4 

Kursvärderingen för H16 visar att de problem som visades sig under våren till stora delar är lösta. 
(Ska bifogas) 

 
 

Genomströmningen på kursen  
 

Termin datum G på hel kurs 10  Antal reg 

vt16 160530  25 31 
vt16 160907  27 31 
ht16 170136  19 31 

 

 Framför allt är det 10:1 och 10:4 som det finns rester på. Kompletteringar av paper eller 

kamratgranskning och deltagande på seminarier. Även för 10:2 finns kompletteringar. 

 



Reflektioner kring kursens styrkor och svagheter utifrån exempelvis 

följande parametrar:  

a. Kursens aktuella utformning i relation till dess tänkta roll på  psykologprogrammet 

som helhet  

Kursen har en tydlig roll i att bredda de blivande psykologernas kompetens så att man är beredd att 

arbeta på grupp och organisationsnivå. Kursen syftar även till att ge förtrogenhet med vad ledning av 

verksamheter innebär och de utmaningar som är förknippade med detta. 

b. Examinationernas lämplighet och svårighetsgrad i relation till kursens 

mål 
På tre av delkurserna sker examinationen huvudsakligen i form av att studenterna skriver papers som 

presenteras och som genomgår kamratgranskning. (1 och 4). I delkurs 3 sker examinationen i arbetet 

med att genomföra uppdrag i psykologhusen och med skrivandet och presenterandet av analysen av 

gruppens arbete. 

Utmaningarna för studenterna varierar. I 1 och 4 handlar det om relativt traditionella akademiska 

paper. I delkurs 2 handlar det om att kunna utvecklas som psykolog med hjälp av den erfarenhet och 

återkoppling man får under olika moment och på delkurs tre handlar det om att kunna verka i olika 

roller för att gemensamt lösa avancerade uppgifter. 

På 1 och 4: inte blivit färdiga, inte kompletterat eller varit med på seminarium 

2: kompletteringar eller att göra om momentet 

3: Göra om momentet 

c. Samordning och progression i relation till andra kurser  
Kopplingen till kurs 5 på termin 4 är tydlig. Teoretiskt bygger kurserna vidare på social- och 

gruppsykologin samt organisationsteorin i den kursen. Det fungerar relativt väl. Även om om ett så 

kort uppehåll som ett år i uppmärksamheten på ett ämne märks. Delvis försöker vi fånga upp 

studenternas tankar kring organisation genom att under första dagen diskutera erfarenheter från 

praktiken termin 6. Skolpsykologimomentet har en föregångare under termin 3, här behöver vi titta 

på koppling och progression. 

Samordningen under terminerna med andra kurser har varit och kommer till viss del vara en 

utmaning. Förhoppningsvis har vi lärt oss att undvika de värsta krockarna i schemat men framför allt 

termin 8 är en termin med väldigt mycket olika moment som av olika skäl måste löpa parallellt. 

Genom att tidigarelägga etikmomentet och en bättre kommunikation med metodlärarlaget har 

situationen blivit bättre. 

d. Jämförelse med liknande kurser på andra psykologprogram  
 

e. Utmaningar som kursen kan tänkas stå inför framöver (t ex avseende 

bemanning, resurser etc)  
Avgörande för utfallet är att lärarna har aktuell erfarenhet av de praktiska momenten. Det kan 
försvåras av kraven på att vi inte får ta in extern personal av besparingsskäl. 



 
Vi har en kurs som till viss del är underfinansierad. Under de senaste terminerna har vi kunnat arbeta 
med 5 husgrupper pga av mindre kursgrupper. Vid förväntade större grupper kommer kostnaden för 
handledning att behöva öka. Detta gäller framför allt dk 3. 
 
Även för delkurs 2 med arbetskonferens och mycket individuell återkoppling kommer större grupper 
leda till ökade kostnader eller riskerad kvalitet. 

Planerade förändringar  
Få igång regelbundna möten i lärarlaget.  
Samordning av skolmomentet. 

Diskussionspunkter som man önskar lyfta i ledningsgruppen 
Samordning och planering termin 8 

De olika arbetssätten och villkoren för handledning som finns under terminerna. 

Hur säkerställer vi att det finns tillräckliga lärar- och handledarresurser 

  



Bilaga 1 

Muntlig utvärdering 10-3 VT16, sammanställd av Kirsti Tellas 

Hur nöjda är ni med 10-3 kursen som helhet? 

Överlag är studenterna mycket nöjda. Kursen uppfattas som något av det mest givande och 

också väldigt stressigt. Man har fått uppleva mycket praktiska moment, vissa har blivit bitna på 

konsultarbetet, kursen anses ge en bra förberedelse inför psykologyrket. Man uppskattar 

friheten och att kursen får en att förstå hur mycket man redan kan. 

Man har haft för mycket att göra, har fått testa sin planeringsförmåga. Flera uttrycker sitt 

missnöje med många parallella moment samtidigt, framför allt gällande 10:4. Studenterna 

föreslår att de uppmuntras att kontakta uppdragsgivare direkt första dagen på kursen och att de 

får ännu tydligare instruktioner kring att inte hålla på med uppdragen parallellt med 

vetenskapskursen.  

- ”Jättekul. Kan tänka mig att jobba med det, inte bara kliniskt. Lärt mig mkt, tydlig utveckling i 

att träda in i psykologrollen. Roligt att vara i skarp situation.” 

- ”Fri kurs: släppt på grönbetet” 

- ”Intensivt. Lärt mig massor om både med själv, med andra och om andra organisationer.” 

- ”Häftigt att vi kan hantera en massiv motstånd från en grupp!” 

- ”Den besvärligaste terminen, på gränsen.” 

- ”Väldigt nöjd med denna kurs men inte nöjd med allt annat bredvid som 10:4: ovärt! 

Engagemanget drogs ner.” 

Vad var det som var bra med kursen? 

De praktiska moment uppskattas som mest. Studenterna har också känt sig väl förberedda inför 

uppdrag genom övningar, föreläsningar och att få träffa sin egen huskonsult. Man uppskattar 

självständigheten på kursen, vilket även tvingar till eget ansvar och ökar känslan av kompetens. 

Lärarnas blandande approach uppskattas. Det har även varit lärorikt att lära sig om grupprocesser. 

Man uppskattar även kursens struktur. 

- ”Kände mig förberedd på det genom rollspel. Lagom utmanande.” 

- ”Självständighet, ta fram det ni redan kan. Häftigt med ansvar även upp- och ner. Känsla av 

kompetens ökade.” 

- ”Kul att komma ut i verkligheten, att det är praktiskt. Bra med egen konsult. Föreläsningar.” 

- ”Att det är fritt, att behöva ta större ansvar. Har vuxit i rollen som psykolog.” 

- ”Levande med blandning av föreläsare. Olika personligheter och bakgrunder.” 

- ”Bra struktur med beskrivningar, markeringar, inlämningsdatum.” 

- ”Insikter i grupprocesser, att komma ut och möta människor – har gett mig mer än vad som 

står i kursmålen.” 

- ”Lyxigt att ha en egen konsult, även att träffa delkurslärare har varit givande.” 

Vad var det som var dåligt/onödigt med kursen? Förbättringsförslag. 



Vissa föreläsningar kändes inte helt mitt i prick, såsom t ex Venture Labs gästföreläsning om att 

starta eget. Att behöva göra uppdrag under vetenskapskursen kändes för stressigt. Några har fått 

göra uppdrag som de inte känt sig tillräckligt kompetenta för. 

- ”Konsultuppdrag på att ta fram utvärderingar, kändes vilset. Hade kunnat göra mer efter 

vetenskapskursen, eller lägg in framtagning av formulär på föreläsning.” 

- ”Venture lab. Ej så mkt kopplat till hur man som psykolog kan starta företag. Vi startar inte 

teknikföretag.” 

Saknar ni något? 

Svaren på denna fråga är väldigt olika varför jag inte sammanställer utan redovisar enbart citat. 

 

- ”Tid. Önskat att ha hunnit läst mer. Fick hetsa mig igenom 10-4 litteraturen. Synd att Robert 

kom med så mkt engagemang som man inte kunde/hade tid att ta till sig ordentligt.” 

- ”Instruktioner om hur man kan använda konsulten. Konsulttillgången rinner ut i sanden, dela 

upp i subgrupper och ta egna timmar med konsulten.” 

- ”Mer olika tekniker, olika sätt att jobba med grupper, t ex PDT. ” 

- ”Intervnetionsbanken funkade inte tekniskt.” 

- ”Mer om handledning, mer teoretiskt om handledning.” 

- ”Ingen kunskap om platta organisationer/ledarlösa” 

- ”Strukturdiskussionen tog för mkt plats.” 

 

Vad tycker ni om att ha blivit indelade i hus terminen innan?  

Att man har bildat husen terminen innan anses vara positivt pga att man inte hade flera uppgifter 

parallellt med detta upplägg. Man hade också hunnit prata igenom sig kring förutsättningarna i 

huset. Urvalsprocessen får både ris och ros. Det verkar som att de som lyckats välja kollegor som de 

trivs med är nöjda medan andra är mer tveksamma och liknar den erfarenheten med 

skolgårdskänslan. Man hade dock önskat sig mer tid att förbereda sig inför husindelningen och man 

hade gärna velat veta att det skulle bli ett Malmö-hus. Det önskas också att man utvärderar 

husindelningen mer noggrant och att konsulterna på 10-3 fokuserar mer på denna process i början 

på termin 8. 

- ”Bra att innan så inte ännu mer att göra nu, hade pratat igenom om hur man skulle ha det 

och bekantat oss med varandra.” 

- ”Urvalsprocessen var konstig. Alla har varit ganska lika. Hade varit roligt om man hade 

blandat.” 

- ”Sätta ihop grupper själva – en bra övning i sig. Funkade bra för oss.” 

- ”Ångestladdat – poängen i den metodiken kanske. Vi fick kicka ut en från vår grupp. Vi är 

glada över att ha haft vår grupp. Bra med att man får en idébärare. Men inte: kom på något 

NU! – att man inte fick tänka ut ordentligt – mkt slump och panik. Att går runt; att hänga på 

en skolgård på mellanstadiet.” 

- ”Övervägande positivt – övning i vår klass: några trampas på fötterna, några blir glada – sånt 

är livet.” 

- ”Lägg tid efteråt på hur det blev – utvärdera. I st för handuppräckning; hur kan ni använda 

det vi gjort som psykologer, prata om syftet. Uppmuntra konsulterna att fråga i början av 



kursen 10-3: Vad har ni med er till denna kurs, hur är det för nya gruppmedlemmar att 

komma in.” 

- ”Högstadiekänsla vid gruppindelning. Premisserna för att skapa grupper är tveksamma., 

särskilt med många nya studenter.” 

- ”Rent praktiskt: hade gärna velat skapa Malmö-gupp.” 

- ”Suveränt att bra att fick bilda en grupp utifrån intresse, fick en gruppidentitet. Vi hann 

komma lite längre i processen. Tydligheten mot varandra har hjälpt oss i öppenheten mot 

varandra. Bra att man inte hade en annan uppgift samtidigt med gruppbildandet. Man hade 

en motivation till externatet för man visste att man skulle jobba ihop sedan.” 

- Medlem som kom in termin 8: ”Kände mig välkommen, öppet mottagande.” 

- En student: ”För mig har det fungerat bättre i denna grupp än i tidigare grupper pga att jag 

kunnat jobba i en grupp som haft samma tempo som jag, tack vare att vi valt 

gruppmedlemmar själva.” 

Vad tycker ni nu i efterhand om att arbeta med ledarskap i huset? Vad har detta tillfört (ledaren själv, 

huset)? 

Både ledarna själva och övriga husmedlemmar uppskattar att ha utsett en ledare, att ha gett ledare 

ett särskilt mandat, och att ha kunnat förlita sig på att ledaren har koll på läget. Det anses både ha 

varit behövligt och lärorikt. I vissa hus ser ledaren själv inte lika tydligt hur viktig hens roll har varit 

såsom huset gör. Ledarna själva tycker att det har varit spännande, lärorikt, svårt att ha kontroll och 

ändå släppa.  

- ”Personlig utveckling [för ledaren]. Jättespännande och jättejobbigt.” 

- Ledaren: ”Hålla i möten, har lyckats med det.” 

- Guppen: ”Mindre bra möten utan ledare. Jättenöjd att prova på att ha en ledare. Spännande 

att vara följare.” 

- Ledare: ”Jag gjorde nog samma sak som andra.” 

- ”Bra uppgift att välja ledare – känsligt, mkt givande.” 

- Ledare: ”Mkt att hålla koll på och ändå släppa. Intressant process.” 

- Gruppen: ”Skitbra att ha en ledare. Jag vill verkligen inte vara ledare. Bra med valet som 

gjordes, tydligt med legitimitet kring ledarskap. Lita på att hen har kolla på saker – trygghet. 

Hen har haft ett engagemang i allas uppdrag som man själv inte har haft. Känt mig stöttad 

av ledaren.” 

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? 

Kan: handledning, konflikthantering, utvärdering, ledarcoaching, krishantering i handledning, lära ut 

saker, tydlig kommunikation: upplevelsekuben, jag-budskap, tagit vad som helst under handledning, 

mindre grupper 

Kan ej: organisationsstrukturer (roller mm), jobba med ledarrollen, utvärdering (fler), org utveckling, 

kontraktfasen – att veta vad man mer skulle kunna erbjuda, svårare att handleda när inget särskilt 

finns att jobba kring. Hade velat prova på konflikthantering. Ej jobba för tredje part, att träffa 

grupper med rasistiska åsikter. 



 


