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Sammanfattning av studenternas skriftliga och muntliga kursvärdering 
 

På SunetSurvey gjordes en kursvärdering för hela kursen i samband med avslutningen av 10:3 (10:4 

var då avslutad). Antal svar ar 30. av ca 35. Sammanfattningen finns med sist i dokumentet. En sista 

sida med kommentarer har tagits bort då en gruppsituation refereras. Se bilaga 1. 

 
 
 

Reflektioner kring kursens styrkor och svagheter 

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. 
 

Det mål som får en låg skattning gäller rekrytering och personalutveckling som är ett relativt litet 

moment. 
 

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. 
 

Det som väcker reaktioner i kommentarerna är framför allt examinationen på 10:2 som innefattar en 

personlig reflektion över det egna lärandet. Dels ifrågasätts typen av examination dels så ifrågasätts 

att momentet examineras av de konsulter som varit med hela tiden. Det här är en pedagogisk modell 

som kräver att man är väl insatt i den enskilde studentens utmaningar och kan ge insatt återkoppling. 

Vi har idag inte resurser att ha både konsulter och examinatorer med på övningarna. De som 

ifrågasätter examinationen är en grupp på 2-8 personer per grupp. 
 

Även för 10:1 finns ifrågasättanden. Här väljer studenten en fördjupning och det är oklart hur mycket 

av den övriga litteraturen som man tillgodogör sig. 



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. 
 

De problem med samordning och progression som påtalades vid förra utvärderingen är hanterade. 
 

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, husindelningen 
 

Det pågår försök med att inte bilda psykologhusen under 10:2 utan låta detta vara en del av 10:3. 
Detta skapar möjligheter till en mer anpassad design av konferensen men kräver en liten insats vid 
början av 10:3 eller direkt i anslutning till avslutningen av 10:2.




