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Kursutvärdering	–	hel	kurs,	3:3	Vt-18	
	
Nedan	följer	kursutvärdering	som	presenteras	vid	psykologprogrammets	ledningsgruppsmöte	
Vt-18	för	Kurs	3:	Människan	i	livsloppsperspektiv	(Human	development	through	the	life-span),	
32.5	högskolepoäng,	vid	psykologprogrammet,	institutionen	för	psykologi,	Lunds	universitet.	
	
Uppgifterna	 är	 inhämtade	 från	 hel-	 och	 delkursansvariga	 för	 höstterminen	 17.	 Ansvariga	
lärare	 har	 varit	 Kajsa	 Pettersson	 (delkurs	 3:1),	 Elia	 Psouni	 (3:2)	 och	 Jonas	 Bjärehed	
(helkursansvarig	och	delkurs	3:3).		
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1)	Sammanfattning	av	studenternas	skriftliga	och	muntliga	kursvärdering		
	
En	kombination	av	skriftlig	och	muntlig	kursutvärdering	i	helklass	har	genomförts	för	delkurs	
3:1,	3:2	och	3:3	(sammanställningar	bifogas	som	bilagor).	För	delkurs	3:3	och	helkursen	har	
elektroniskt	enkät	(Survey	and	report)	kombinerats	med	muntlig	utvärdering	i	helklass.		
	
Sammantaget	pekar	skattningar,	fritextsvar	och	muntlig	återkoppling	på	att	både	
undervisningsinnehåll,	kursutformning	och	lärarinsatser	är	tillfredställande	och	ungefär	i	
linje	med	resultat	under	de	senaste	terminerna.	Den	sammanfattande	frågan	”Vad	tycker	Du	
om	kursen	som	helhet?”	skattas	4,3	SD	=	0,7,	där	5	är	”Mycket	bra”	.	1	
	
Få	eller	inga	undervisningsmoment	på	delkursnivå	erhåller	låga	skattningar/tydlig	kritik.	Som	
är	regel	sedan	tidigare	terminer	framkommer	visserligen	kontinuerliga	ändringsförslag	och	
kommentarer	som	handlar	om	önskemål	om	större	tydlighet	och	bättre	struktur.	
	
Som	framgår	av	bilaga	1	bedöms	också	kursmål	och	kursmålsuppfyllnad	generellt	som	god	
med	medelskattningar	över	3,62	(lärandemålsuppfyllnad	skattades	mellan	3,6	-	4,6	för	alla	
lärandemål).	Kring	två	mål	som	tidigare	erhållit	något	lägre	skattningar	(3,4)	kan	alltså	ses	en	
positiv	trend	i	denna	utvärdering,	även	om	lärarlaget	fortsatt	bevakar	utfallet	för	de	lägre	
skattade	lärandemålen	eftersom	vi	är	medvetna	om	att	det	finns	en	skillnad	i	upplevt	fokus	
mellan	de	olika	lärandemålen	inom	kursen.			
	
Likabehandling	
Enstaka	studenter	(1	samt	2	st)	har	i	den	elektroniska	enkäten	angivit	att	de	INTE	”Anser	[…]	
att	kursens	deltagare	har	behandlats	på	lika	villkor	oavsett	dennes	grupptillhörighet	i	de	
diskrimineringsgrunder	som	regleras	i	lag?”.	I	fritextsvar	kopplat	till	dessa	frågor	
framkommer	att	det	egentligen	inte	handlar	om	någon	olik	behandling	eller	diskriminering,	
utan	mer	allmän	feedback	kopplat	till	likabehandlingsfrågor.		
	
2)	Genomströmningen	på	kursen	
Genomströmningen	bedöms	som	god,	likvärdig	med	tidigare	terminers	genomsnitt.	På	
grund	av	övergången	till	nya	Ladok-systemet	finns	skrivande	stund	finns	ingen	exakt	data	för	
detta	att	tillgå.		
	
3)	Lärarlagets	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	bedöms	fylla	avsett	syfte	i	relation	till	utbildningen	som	helhet.	Inga	tydliga	
indikationer	har	kommit	lärarlaget	till	kännedom	vad	gäller	kunskaps-	eller	färdighetsbriser	
senare	under	utbildningen	som	kan	hänföras	till	kurs	3.	Det	pågår	en	översyn	på	
programnivå	av	dels	undervisningsmoment	som	berör	barn	och	ungdomar,	samt	

																																																								
1	Ht	17:	M=	4,7;	SD=0,5,	-	frågan	dock	delvis	annorlunda	formulerad	mot	Ht	18.	
2	Ht	17:	3,6	som	lägsta	skattning.	
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undervisningsmoment	som	rör	våld	i	nära	relationer.	Båda	dessa	arbeten	berör	kurs	3	och	en	
dialog	kring	frågorna	mellan	olika	lärarlag	är	pågående.			
b.	Examinationernas	lämplighet	och	svårighetsgrad	i	relation	till	kursens	mål		
Nuvarande	examinationer	bedöms	lämpliga	och	väl	avvägda	svårighetsmässigt.	Samtliga	
lärandemål	examineras	genom	någon	typ	av	individuell	examination	och	kurserna	innehåller	
en	bred	variation	av	olika	examinationstyper,	inklusive	salstentamen,	hemtentamen,	
individuella	och	gruppbaserade	projektarbeten.		
c.	Samordning	och	progression	i	relation	till	andra	kurser,	samt	d.,	jämförelse	med	liknande	
kurser	på	andra	psykologprogram	
Inga	ytterligare	sådana	analyser	har	gjorts	i	denna	utvärdering.	
e.	Utmaningar	som	kursen	kan	tänkas	stå	inför	framöver	(t	ex	avseende	bemanning,	resurser)		
Kursen	står	inför	fortsatta	bemanningsmässiga	utmaningar	utifrån	att	huvuddelen	av	
läraruppgifter	är	koncentrerade	till	ett	mindre	antal	personer.	Flertalet	lärare,	inklusive	
delkursansvariga	lärare,	är	nyinsatta	eller	enbart	temporärt	engagerade	i	kursen.	
Kursledarens	bedömning	är	att	detta	är	den	starkast	begränsande	faktorn	vad	gäller	både	
kvalitén	på	den	undervisning	som	ges	och	för	möjligheten	att	bedriva	ett	konstruktivt	
kursutvecklingsarbete.		
	
4)	Planerade	förändringar	
Huvudsakligt	fokus	för	utvecklingsarbete	är	att	konsolidera	lärarlaget	och	de	
ansvarsområden	och	arbetsuppgifter	som	olika	lärare	har.	Syftet	är	att	på	sikt	minska	
personalomsättning	och	effektivisera	lärarlagets	arbete.	Under	det	gångna	året	har	ett	
särskilt	fokus	också	varit	att	utveckla	moment	avseende	utvecklingspsykologi	i	vuxenlivet	
(kurs	3:3),	vilket	kommer	fortsätta.	De	förändringar	som	redan	vidtagits	(tillagd	
föreläsning/seminarium	och	läsanvisningar)	bedöms	vara	i	rätt	riktning.		
	
5)	Diskussionspunkter	som	man	önskar	lyfta	i	ledningsgruppen	
Inga	aktuella.		
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Bilagor:	
- Delkursutvärdering	3:1	
- Delkursutvärdering	3:2	
- Delkursutvärdering	3:3	
- Helkursutvärdering	3	



DELKURSUTVÄRDERING	3:1	ht	17		180112.	

Upplägg:	Genomgång	av	lärandemål	för	kurs	3	samt	delkurs	3:1	som	förelöpare	till	3:2	och	3:3.		

(Visade	kursboken	på	storbild).	Sammanfattning	av	vad	som	ingått	på	3:1	utifrån	schemat.		

Öppen	fråga	om	vad	de	vill	kommentera,	vad	de	tyckt	(gemensam	diskussion).	

Skrev	upp	4	frågor	på		whiteboard,	skriftlig	anonym	inlämning	(ca	20	minuter).		

Avslutande	kommentarer	inklusive	kommentar	kring	hemtentan	(tidsramar	för	eventuell	
komplettering	etc).		

n=30	varav	två	för	sent	och	alldeles	vid	avslut	efter	ca	1	h	20	min.		

Tre	hade	anmält	frånvaro	på	förhand	och	skall	komplettera	detta.		

	

GEMENSAM	DISKUSSION:	

Kommentarerna	gällde	främst	arbetsboken	som	man	uppfattade	som	lite	svår	att	förstå.	Oklart	om	
den	skulle	skickas	in	eller	ej.		För	lite	eller	ingen	alls	feedback	på	det	man	skickat	in.	(Återkom	i	de	
skriftliga	kommentarerna).		

Oklart	vad	man	skulle	göra	i	samtalsövningarna.	Samtalsövningarna	tyckte	man	annars	var	mkt	bra.	
Bra	att	få	ha	övning	innan	man	spelade	in.	Bra	att	det	var	små	grupper	vilket	gjorde	det	lättare	att	ge	
även	svårare	feedback	till	varandra.		

SKRIFTLIG	UTVÄRDERING	utifrån	frågorna:	

1) I	vilken	utsträckning	har	kursen	stimulerat	till	självständigt	tänkande	och	
kunskapssökande	(1-5)	

2) Ditt	intresse	för	kursens	innehåll,	ditt	engagemang	och	din	egen	aktivitet	(1-5)	
3) Struktur	och	information	före	och	under	kursen	(1-5)	
4) Fria	kommentarer	

	

FRIA	KOMMENTARER	(syntetiserade	samt	citat):	

Oklar	information	och	avsaknad	av	röd	tråd	genom	kursen.	Visste	inte	riktigt	vad	man	höll	på	
med.		

Mer	struktur	kring	vad	de	olika	momenten	innebär.		

”Kursen	kändes	väldigt	självständig,	vilket	var	bra,	men	det	har	ibland	känts	som	man	ältar	
samma	ämne	om	och	om	igen;	samtalsövningar,	tenta,	seminarium.”	

Kursen	gick	långsamt	framåt,	tappade	engagemang.		

”Arbetsbördan	under	kursen	har	varit	väldigt	låg.	Kursen	hade	kunnat	komprimeras	mycket.	
Själva	uppgifterna	var	inte	så	roliga	och	det	har	känts	flummigt	och	utdraget.	En	mindre	
salstenta	före	jul	hade	varit	bra	för	att	motivera	sig	att	faktiskt	läsa.”		



”Rörigt	och	svårt	att	hålla	koll	på	schemat.	Tips	är	att	alla	grupperna	får	en	egen	siffra	istället	
för	5a	5b	osv,	eftersom	man	aldrig	arbetar	tillsammans	i	helgrupp.”		

”Väldigt	lite	om	personlighetspsykologi,	men	det	man	fick	var	bra	och	bra	upplägg.”	

”Kursen	har	stimulerat	kunskapssökande	men	inom	ett	begränsat	område.	Bara	läst	det	som	
var	relevant	för	caset.”	

Mer	föreläsningar	som	var	riktade	specifikt	till	kunskapsområdet	i	casearbetet.		

Mer	föreläsningar.	Risk	att	man	smalnar	av	i	sitt	casearbete.	

Hade	varit	önskvärt	med	mer	teoretisk	grund	inom	utvecklingspsykologi	och	
personlighetspsykologi.		

Arbetsboken	var	svår	att	förstå.	Samtalsövning	2	var	lätt	att	missförstå.	

Arbetsboken	var	till	stor	hjälp	inför	tentan.	

Kursen	har	varit	rolig	och	engagerande	med	casen,	annorlunda	arbetssätt	vilket	gör	det	
stimulerande.	Bra	och	intressanta	case.		

”Upplägget	har	enligt	mig	varit	jättebra	för	att	introducera	personlighets-	och	
utvecklingspsykologi.	Arbetsboken	var	ett	bra	sätt	att	engagera	mig	som	student.	Bra	
struktur,	men	kanske	mer	återkoppling	och	feedback	på	arbetsboken.	”	

”Det	har	varit	en	intressant	kurs	med	lite	ovanligt	upplägg	dvs	inte	bara	en	massa	litteratur	
att	läsa	och	tentera	av.	Jag	tycker	kursen	har	uppmuntrat	till	eget	tänkande	och	
resonerande.	Bra	sätt	att	utvärdera	kursen	på!”	

”Återkopplingen	/handledningen	på	samtalsmomentet	är	enligt	mig	det	som	gett	mest.	
Arbetet	med	caset	har	varit	mer	diffust	pga	oklar	info	och	bristande	kunskap	hos	mig	själv.	
Hade	gärna	haft	mer	kött	på	benen	innan.	”	

Kursen	har	generellt	sett	väckt	ett	större	engagemang	än	man	väntat	sig,	mycket	på	grund	av	
att	det	uppmuntrats	att	man	skulle	tänka	självständigt.		

Intressant	moment	som	verkligen	gjorde	att	man	var	med	på	allt	och	ville	lyssna.		

”Otroligt	kul	att	redan	nu	få	påbörja	övandet	inför	klientsamtal.	Casen	väcker	mycket	
intresse	att	vilja	läsa	mer	om	ämnet.	”	

”Kul	och	lärorik	delkurs!”	

”Jag	har	aldrig	sökt	så	mycket	artiklar	tidigare.	Har	lärt	mig	väldigt	mycket	av	det,	men	
ganska	enkelriktat/smalt”	

”Kanonbra	case	och	jättebra	med	både	akademiskt	material	och	t	e	x	radiodokumentär	etc	
som	inläsningsmaterial.	Samtalsmetodik	superkul	att	öva	på.”			

”Mycket	bra	struktur	med	arbetsbok	och	hemtenta	och	samtalsövningar	och	återkoppling	
som	alla	hängde	ihop	istället	för	att	vara	fristående	från	varandra.	Rörigt	med	
gruppindelningarna	och	lite	otydligt	i	schemat.”		



”Förutsättningar	att	integrera	kunskap	i	ett	större	perspektiv.	Genom	arbetsboken	erbjöds	
mycket	av	detta.	Men	på	ett	annat	vis	hade	jag	gärna	sett	några	fler	föreläsningar	som	kunde	
introducera	vissa	av	de	mer	komplexa	delarna.	Genom	de	inspelande	samtalen	och	via	
feedback,	efteråt	med	ansvarig	lärare,	erbjöds	bra	möjligheter	att	sätta	min	egen	praktik	i	ett	
större	sammanhang.	Genom	inspelningen,	som	på	många	vis	var	jobbig,	lärde	jag	mig	
massor	om	mig	själv	och	mina	egenhändigt	skapade	sociala	strategier.	Det	blev	tydligt	att	en	
professionalisering	är	nödvändig	och	där	fungerande	litteraturen	och	det	egna	sökandet	
efter	artiklar	väl.”			

	

”Jag	är	så	tacksam	för	feedbacken	jag	fått	för	min	insats	som	samtalsledare	både	från	andra	
studenter	och	från	er	lärare.	Hoppas	att	ni	kan	fortsätta	med	det	upplägget!”	

”Eva	Tideman=stort	plus!	Fantastisk	föreläsare.	”	

”Tideman	var	bra	och	sexologimomentet	nyttigt	och	bra.	Mer	sånt!”	

”Jag	tyckte	föreläsningen/seminariet	med	Ingela	var	väldigt	bra.	Jättebra	med	lite	
utmanande+	klargörande	perspektiv	kring	genus	+	sexualitet.	”	

”Kul	att	träffa	Jonas	och	Kajsa	som	är	yrkesverksamma,	har	gjort	mig	mer	taggat	på	yrket.”	

”Tycker	att	ni	som	håller	i	kursen	har	varit	lysande	och	om	strukturen	förbättras	kan	detta	bli	
jättebra!”	
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SWOT SAMMANFATTNING, HT2017 

 
”Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats” feedback innebär att studentgruppen sammanfattar och 
utvärderar olika aspekter av kursen helt fritt. Punkterna i SWOT-dokument är framförda av studenterna. 
Studentgruppen kommer överens om vilka formuleringar som skall finnas med i denna sammanfattning.  
 
 
S – Strengths  
 
x Bra kurslitteratur! 
x Riktigt bra med Kerig et al. och fokus på Developmental Psychopathology – gärna mer av detta! 
x Mycket bra med det praktiska 
x Bra att tentafrågorna lämnas ut tidigt 
x Lämplig nivå på tentafrågorna beträffande kritik och reflektion 
x Bra med 

o experimental workshops 
o redovisningar av projekt 
o redovisningar efter workshops 

 
x Nivå som motiverar hög kvalitet 
x Tydligt om fakta (lärandemål kunskap) 
x Generellt mycket uppmuntran till kritiskt förhållningssätt och reflektion 
 
x Elias föreläsningar mycket intressanta 
x Tid att ställa frågor på föreläsning - lärarna har velat interagera och svara 
x ´Trygg anknytning` till Elia -  
x Elia stänger inte dörren - bra och viktigt 
x Elia och Johanna, bra kritiskt förhållningssätt på föreläsningarna 
 
 
W – Weaknesses  
 
x Föreläsningen om popularitet blev icke färdig men tenterades 

x Tema temperament: inte tillräcklig problematisering 
x Upprepningar på föreläsningarna – (t ex, Marsmellow experimentet diskuterades redan under kursens v. 2, 

sedan igen, och igen..) 
x För mycket på en gång?! 
x För mycket innehåll på slutet  

 

x Tentafrågorna gick in i varandra 
x Tentamen: inga kommentarer —> Enbart siffror (tenta) är svårtolkade som konstruktiv feedback 
x Oklart vilka förväntningar/förberedelser inför handledningen  
 
O – Opportunities  
 
x Vilka färdigheter är viktiga? T ex. skall man vara bra på att skriva? Æ Visa hur färdigheter tränas och 

utvecklas 
x Vill man upprätthålla hög kvalitet måste man vara bered att ”såga” låt kvalitet (såga=konstruktiv kritik) 
x Underkänn mycket låg kvalitativt arbete! 

x Ge mer feedback än bara siffror! 
x Ge feedback på redovisningarna av projektarbetet 
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x Placera information i relation till kursplan, lärandemål (praktik) - Hur går föreläsningarna ihop med tentan? 
x Strukturera föreläsningarna så huvudpoängen blir tydlig och den röda tråden blir tydligare 
 
x Informera från början om tentafrågornas natur och hur litteraturen kan användas (Bli uppmanad att söka upp 

annan litteratur) 
 

x Poster workshop tidigare! 
x Ta bort seminarium 1 
x Mer utvecklingspsykopatologi! 

 
x Beträffande projektarbetet:  

 
o Redovisa om vem som gör vad individuellt 
o Ge hjälp med statistik! 
o Strukturera sammabetet (ta upp dynamiken)  

 
 
T – Threats  
 

- 
 
 

Direkta åtgärder baserat på denna feedback: 
1. Seminarium 1 (ekologiskt perspektiv) tas bort – Seminariet var i nuläget utformat som 

en egen skrivelse efter diskussion i grupp (utan lärare).  
2. Poster workshopen och sista temat (observation förskolan) flyttas kursens vecka 2 
3. Tydligare instruktion skrivs in i kursbeskrivningen beträffande arbetsgång under 

handledningarna samt gruppsamarbetet för projektarbetet. 
4. Feedback utöver den kvantitativa återinförs på tentamen och projektarbeten 
5. Kommunikation lärarna emellan för att undvika upprepningar på föreläsningarna. 
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Närvarande: 24 studenter 
Vid pennan: Elia Psouni 




