
Till ledningsgruppen för PSP  

Utvärdering av Kurs 6, vt 2017 – vt 2018 (två kursomgångar) 

Sammanfattning av studenternas skriftliga kursvärdering - se även sammanställningar nedan vilka 

bifogas som bilaga 1: vt -17 och ht -17, Bilaga 2: ht -17 och vt -18. Tyvärr saknas skriftlig värdering av 

6:2 för ht 17  

Delkurs 6:1 skattas högt av båda kursgrupper avseende såväl kursens upplägg som enskilda 

undervisningsmoment. Litteraturen skattas som något krävande men med god behållning.  Kravnivån 

på examinationen uppfattas som hög men relevant och i lämplig form. Studenter visar ett högt 

engagemang och hög aktivitet. 

Delkurs 6:2 skattas vt 18 tillfredsställande med skattningar från 3.2 till 4.4 gällande upplägg och 

enskilda undervisningsmoment men något lägre än delkurs 6:1. Litteraturen skattas som krävande 

men med god behållning.  Kravnivån på examinationen uppfattas som hög men väsentligen som 

relevant och i lämplig form. Studenter visar ett relativt högt engagemang och relativt hög aktivitet. 

Delkurs 6:3 skattas högt i sin helhet och avseende arbetsformerna av båda kursgrupper, dock något 

lägre under vt 18 – men som också har en låg svarsfrekvens (51 %)!. Litteraturens bidrag till lärande 

varierar men all litteratur får i genomsnitt godtagbara skattningar under ht -17 medan ett par titlar 

får genomsnittliga värden under 3 våren -18.  Kravnivån på examinationerna uppfattas som något 

hög, fr a under ht 17, men också mycket högt avseende relevans. Det är stor spridning avseende hur 

mycket tid studenterna uppfattar att de lagt ner på kursen utöver schemalagd tid men en stor andel 

skattade det till mellan 21 och 34 timmar per vecka alt 11-20 (det senare fr a under vt 18). Alla som 

besvarade frågan om likabehandling ansåg att alla deltagare behandlats på lika villkor men ett svar 

saknades vardera terminen. 

Helkurs 6 avslutad ht 17 respektive vt 18 Betoning ligger på ht 17 med anledning av låg 

svarsfrekvens vt 18. Se nedan för sammanställning av numeriska resultat. 

Skattningar av seende målformuleringar, struktur m m ligger högt ht 17, mellan 3,7 och 4,6. 

Lärandemålen skattas väsentligen ha bidragit väl till inlärningen med flertalet värden runt eller klart 

över 4. Skattningarna för lärandemål relaterade till värderingsförmåga och förhållningssätt ligger runt 

3, en förbättring jämfört med tidigare föreligger och trenden har vuxit sig något starkare även under 

vt 18. 

Genomströmningen på delkurs 6:1 vt & ht 17 – 100 % efter omtenta; 6:2 vt 18: 82 %  6:3 ht -17: Vid 

kursen slut var 92 %, kompletteringsuppgifter resterar för de som ännu inte är godkända, vt – 18: 

resultaten ännu inte klara. 

Reflektioner kring kursens styrkor och svagheter:  

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

Kursen fungerar tämligen väl enligt vad som var tänkt men studenterna uppfattar fr a delkurs 6:2 

som för omfångsrik. Det är en fortsatt utmaning att hitta ett upplägg som bidrar till att studenterna 

kan se att flera olika kunskapsområden leder till en bättre helhetsförståelse för psykisk ohälsa. Det är 

viktigt att barn- och ungdomsperspektivet fortsatt beaktas och utvecklas vid behov trots 

pensionsavgång (se nedan).  



b. Examinationernas lämplighet och svårighetsgrad i relation till kursens mål. Det finns flera olika 

metoder för examination (två traditionella salstentamina, en tidsbegränsad hemtentamen, två 

gruppbaserad fall-beskrivningar – filmanalysen och case– samt kognitiv bedömning och 

utlåtandeskrivning). Utifrån lärarperspektiv fungerar detta väl med både individuella och 

gruppbaserade bedömningar som kräver både muntlig som skriftlig presentation samt 

professionsspecifika färdigheter. Det är en utmaning att säkerställa att alla lärandemål examineras 

eftersom det kräver att frågorna formuleras så att de tillsammans beaktar alla lärandemål. 

Examinationsformerna skattas även väl av studenterna avseende relevans – kravnivån som något hög 

i vissa fall. 

c. Samordning och progression i relation till andra kurser. Kurs 6 bygger vidare på flera olika tidigare 

kurser och progressionen fungerar huvudsakligen väl. Viss repetition måste göras men det uppfattas 

inte vara något påtagligt problem. Dock innebar besparingar på programmet att den utvidgning av 

kognitiion – och neuropsykologi som ursprungligen planerades inte kunde genomföras. Ändå är det 

lagledarfens bedömning att innehållet på kurs 6 fått en tydligare klinisk inriktning jämfört med 

innehållet på tidigare delkursen EI:2. Insatser för förbättrad progression mellan kurs 6 och kurs 7 

avseende förberedande teoretisk kunskap inom psykoterapi har inte ännu utvärderats.  

d. Jämförelse med liknande kurser på andra psykologprogram – ej gjort sedan nya studieplanen 

arbetades fram 

e. Utmaningar som kursen kan tänkas stå inför framöver Två lärare med omfattande undervisning på 
kursen går i pension (helt eller delvis) och behöver ersättas. För närvarande finns det inte fast 
anställda lärare som kan ta dessa undervisningsmoment utan det behöver lösas med hjälp av extern 
personal. Detta är löst på tillfredsställande sätt inför ht -18 men vi behöver fortsatt ersätta ytterligare 
en lärare inför vt -19 samt få tillstånd en långsiktig lösning. 
 
Planerade förändringar. Anpassning av kursupplägg kommer att planeras tillsammans med de nya 

lärare som undervisar till hösten. 

Diskussionspunkter – progression till kurs 7 och ev samordning av litteratur för dels 

personlighetssyndrom, dels med kurs 3 för sexologi/HBTQ. 
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Susanna Vestberg, helkursansvarig för kurs 6 

Nedan följer sammanställning av resultat från kursvärderingsenkäter 

Kursvärdering Kurs 6, vt + ht 17 

Nedan följer en numerisk sammanställning av studenternas svar, 33 av 38 studenter (87%) har 

besvarat enkäten för hel kurs. Den delades ut i pappersversion på näst sista momentet (som var 

obligatoriskt) på delkurs 6:3. Därefter följer numeriska sammanställningar av delkurserna 6:1 och 6:3 

med kortfattade kommentarer, tyvärr föreligger inte någon skriftlig kursvärdering av delkurs 6:2. 

 


