
Kursutvärdering kurs 4 (PSPB14) Juridik för psykologer, 5 hp. Ht17 –Vt18. 

Kursutvärderingen är strukturerad i enlighet med den mall som fastställdes av 

psykologprogrammets ledningsgrupp Vt16. 

1) Sammanfattning av studenternas skriftliga och muntliga kursvärdering. 

Resultaten från kursvärdering bifogas längst bak i dokumentet. 

Studenterna ger generellt höga skattningar till kursen. 

2) Genomströmning på kursen 

Genomströmning för de som registrerades på kursen HT17 per 20181016: 95% 

Genomströmning för de som registrerades på kursen VT18 per 20181016: 92,5% 

HT17 följde komplettanderna denna kurs (inom ramen för sin kurs PSPV01): 100% 

 

3) Studierektors reflektioner 

 
a) Inför att det inför HT18 sker förändringar i kursens bemanning har jag i egenskap 

av studierektor för psykologprogrammet haft flera samtal och möten med Eva Friis 

och Karl Dalstrand. Vid dessa har jag framfört att vi är nöjda med den utveckling 

av kursen som skett under senare år mot en tydligt professionsanpassad juridikkurs 

som primärt lyfter de juridiska regelverk som har tydlig relevans för psykologers 

yrkesutövning. Även Eva och Karl upplever nuvarande utformning av kursen som 

väl anpassad till syftet och vi är gemensamt måna om att bevara detta upplägg 

även efter det att Eva går i pension. 

 
b) Examinationsformerna bedöms som adekvata och av lämplig svårighetsgrad av 

såväl lärare som studenter. 

 
c) Vid de möten som beskrivs ovan konstaterades att progressionen till senare kurser 

på utbildningen behöver stärkas. 

 
d) Ingen jämförelse är gjord inom ramen för denna utvärdering. 

 

 
e) Se ovan 

 

4) Planerade förändringar 

Bemanningsförändringar. 

 

5) Diskussionspunkter till ledningsgruppen: 

a) Behöver vi tydligare knyta an till och repetera juridiken under senare kurser? I så fall 

hur? 

 

Martin Wolgast, studierektor 
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Kursutvärderingsrapport för kurs 4, ”Juridik för psykologer”, 

HT17 

 

 
Kursvärderingen 
Kursvärderingen delades ut som pappersenkät till studenterna vid det sista schemalagda 

undervisningstillfället (seminarieövning i halvklasser den 10-11/1 2018). Hemtentan hade 

publicerats på Luvit 3 veckor tidigare (den 20/12 2017), och vid kursutvärderingstillfället 

återstod ytterligare några dagar av tentaperioden (inlämningsdag den 15/1). 

 

Antal studenter som deltog i kursen: 49 

Antal besvarade enkäter: 45 

 

Enkäten innehåller 8 frågor. På 7 av dessa ska studenterna markera ett värdeomdöme på en 

fem-gradig skala. Till varje fråga finns också ett fält för kommentarer. Den 8:e frågan är 

enbart en kommentarsfråga. En sammanställning av enkätens resultat redovisas nedan, och 

därefter redovisas enkätens resultat i sin helhet med studenternas värdeomdömen och 

kommentarer till frågorna. 

 

Sammantaget indikerar enkätsvaren att studenterna på det stora hela ställde sig positiva till 

kursen och var nöjda med undervisningen: 

 

- Kursen som helhet (fråga 1): Majoriteten av de studenter som besvarade enkäten ansåg 

att kursen var bra/mycket bra (84 % markerade värdena 4-5). 

- Kursinformation (fråga 2): Majoriteten ansåg att den information som gavs inför 

kursstart var bra/mycket bra (86 % markerade värdena 4-5). 

- Kurslitteraturen (fråga 3): En majoritet av studenter bedömde kurslitteraturen som 

bra/mycket bra (80 % markerade värdena 4-5). 

- Kursens svårighetsgrad (fråga 4): En knapp majoritet ansåg att delkursen var lagom 

svår (51 % markerade värdet 3), medan en relativt stor grupp bedömde den som 

svår/mycket svår (40 % markerade värdena 4-5). 

- Kursens pedagogiska upplägg (fråga 5): Majoriteten bedömde det pedagogiska 

upplägget som bra/mycket bra (67 % markerade värdena 4-5), medan en relativt stor 

grupp bedömde det som godkänt (22 % markerade värdet 3). 

- Examinationsformer (fråga 6): Majoriteten bedömde examinationsformerna som 

bra/mycket bra (84 % markerade värdena 4-5). 

- Uppnående av kursmålen (fråga 7): Majoriteten studenter bedömde/självskattade att de 

till större delen/helt hade uppnått kursmålen (91 % markerade värdena 4-5). 
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Kursutvärderingsrapport för kurs 4, Juridik för psykologer, 

VT18 

 

 
Kursvärderingen 
Kursvärderingen delades ut som pappersenkät till studenterna vid det sista schemalagda 

undervisningstillfället (seminarieövning i halvklasser den 29-30/5 2018). Hemtentan hade 

publicerats på Luvit en vecka tidigare (den 23/5), och vid kursvärderingstillfället återstod 

ytterligare några dagar av tentaperioden (inlämningsdag den 4/6). 

 

Antal studenter som deltog i kursen: 39 

Antal besvarade enkäter: 39 

 

Enkäten innehåller 8 frågor. På 7 av dessa ska studenterna markera ett värdeomdöme på en 

fem-gradig skala. Till varje fråga finns också ett fält för kommentarer. Den 8:e frågan är 

enbart en kommentarsfråga. En sammanställning av enkätens resultat redovisas nedan, och 

därefter redovisas enkätens resultat i sin helhet med studenternas värdeomdömen och 

kommentarer till frågorna. 

 

Sammantaget indikerar enkätsvaren att studenterna på det stora hela är positiva till kursen och 

nöjda med undervisningen: 

 

- Kursen som helhet (fråga 1): Majoriteten av de studenter som besvarade enkäten ansåg 

att kursen var bra/mycket bra (81 % markerade värdena 4-5), och resterande gav den 

godkänt (19 % markerade värdet 3). 

- Kursinformation (fråga 2): Nästan alla ansåg att den information som gavs inför 

kursstart var bra/mycket bra (89 % markerade värdena 4-5). 

- Kurslitteraturen (fråga 3): Majoriteten av studenter bedömde kurslitteraturen som 

bra/mycket bra (67 % markerade värdena 4-5), och nästan samtliga i den resterande 

gruppen bedömde den som godkänd (30 % markerade värdet 3). 

- Kursens svårighetsgrad (fråga 4): En relativt stor grupp ansåg att delkursen var lagom 

svår (47 % markerade värdet 3), medan en nästan lika stor grupp bedömde den som 

svår/mycket svår (34 % markerade värdena 4-5). Resterande grupp bedömde den som 

lätt/mycket lätt (19 % markerade värdena 1-2). 

- Kursens pedagogiska upplägg (fråga 5): Majoriteten bedömde det pedagogiska 

upplägget som bra/mycket bra (69 % markerade värdena 4-5), medan en relativt stor 

grupp bedömde det som godkänt (21 % markerade värdet 3). Resterande grupp 

bedömde upplägget som mindre bra/inte bra (10 % markerade värdena 1-2). 

- Examinationsformer (fråga 6): Nästan samtliga studenter bedömde 

examinationsformerna som bra/mycket bra (95 % markerade värdena 4-5). 

- Uppnående av kursmålen (fråga 7): Samtliga studenter bedömde/självskattade att de 

till större delen/helt hade uppnått kursmålen (100 % markerade värdena 4-5). 

 

 


