
Utvärdering av Kurs 13: Klinisk psykologi II, 15 poäng te 9 ht 2017 

Genomströmningen: 28 av 30 har idag klarat kurs 13:1. När det gäller 13:2 är 

genomströmningen 100 %. 

 

Reflektioner och kommentarer: Det är en kurs som i dess nuvarande form har genomförts 

för tredje gången under höstterminen 2017. Kursen har haft både muntlig och skriftlig 

utvärdering. Den muntliga utvärderingen var mer positiv till kursen än den skriftliga. Det är 

kul att se att så många har svaret på utvärderingen denna termin. Det innebär att intrycket av 

kursen står på säkrare grund.  

Det som är väldigt tydligt i kursutvärderingarna är att den verksamhetsförlagda utredningen 

har varit mycket uppskattat moment. Den har också under hösten varit en bra inställning från 

verksamheten att ta fram utredningsplatser till  studenterna. Det svåra med kurs 13:2 är att 

kunna hitta tillräckligt många platser till studenterna för deras utredningar. Trenden är den 

samma denna termin dvs att verksamheterna anstränger sig för att erbjuda platser.  

Studenter upplever kursen 13:1 som spretig utan en klar och tydlig tråd men det är nog 

ofrånkomligt när tanken bakom kursen är att fylla luckor i klinisk psykologi. När det gäller 

13:2 så är omdömet av kursen väldigt bra nämligen 4.50 i genomsnitt. Några studenter 

beskriver att utredningsmomentet är tidskrävande men som sagt de är väldigt nöjda.  

De nya momenten på 13:1 har fått ett gått mottagande som tex suicidbedömningen och 

ADHD. De kan kunnat integreras väl med tidigare moment i klinisk psykologi. 

De studenter som har fyllt i kursutvärderingen pekar på en bra krav nivå och att det finns en 

tydlig formulering kring vad kursen kräver för att bli godkänd. Den muntliga 

kursutvärderingen bekräftar detta dvs att kraven är tillräckligt stora för att vara en kurs på 

termin 9. Kursen 13:1 innehåller både individuella- och gruppexaminationer. 

Bemanningen på kursen har hittills inte varit något problem förrän nu när flera erfarna 

föreläsare går i pension eller vill göra andra moment på andra kurser. Tack vare ett gott 

kontaktnät kommer det att lösa sig med att hitta nya lärare på kursen . Det som är ett större 

problem är studenternas närvaro på dess föreläsningar med inbjudna föreläsare. En tanke är 

att dessa föreläsningar är obligatoriska?  

Diskussionspunkt Skall kursen öka antalet obligatoriska föreläsningar och då framförallt de 

föreläsningar som erbjuder speciell kunskap som suicidbedömning, psykoser hos ungdomar, 



primärvårdspsykologi osv. Det är också viktigt att våra inbjudna föreläsare känner att 

institutionens studenter är intresserade, vilket är svårt att känna om det kommer 5 av 30 

studenter. Till hösten kommer ett nytt moment nämligen Våld i nära relationer som Gisela 

Priebe håller i. Redan denna vår skall vi prova ett nytt moment som heter Litterära besvär. 

Kan litteratur hjälpa psykologer att förstå fysiska och psykiska besvär. Det är Katarina 

Bernhardsson från litteraturvetenskapliga institutionen som håller i en halvdag tillsammans 

med termin  nio. Hon har erfarenhet från läkarprogrammet med ett liknande upplägg och där 

har det fått goda utvärderingar. 

 

Se även sammanställningen av kursvärderingen för 13:1 och 13:2 nedan 

 

Lund den 16 april 2018 

 

Per Johnsson 

Lunds universitet 

Institutionen för psykologi 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


