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Kursutvärdering kurs 8 

 

1) Sammanfattning av studenternas skriftliga och muntliga kursvärdering 

(alternativt kan Sunet survey sammanställningar bifogas som bilaga) 

 

Kursutvärderingarna är överlag bra men det finns ofta en eller två som inte skattar lika 

högt som de andra och det beror ofta på relationen med handledaren.  

Samstämmigheten mellan studenterna och handledarna är hög där handledarna skattar 

lärandet lite högre än studenterna.  

 

Delkurserna 

Praktiskt psykologarbete 19HP 

Förbättringsåtgärder 

1) Att inte ha en handledningstimme i veckan som norm utan snarare verka för två 

timmar plus lite tid då och då. (I instruktionerna är detta nu tydliggjort) 

2) Att samarbetet med Previa ska bli tydligare. Här berodde en stor del av strulet på att 

RS reviderade sin modell för VFUn och vi kom mitt i skarven, vilket ledde till 

förseningar och irritation. (Denna gång blev ingen drabbad, men vi kan effektivisera 

deras arbete genom att be studenterna fylla i adress och telefonnummer på blanketten) 

3) Utvärderingarna som ni eventuellt har läst ska begränsas, göras om och flyttas till 

Sunet survey. 

 

Falluppgiften numera professionsuppgift 1HP 

Förbättringsåtgärder 

1) Att tydliggöra uppgiften. (Uppgiften har ändrat namn och fått tydligare instruktioner.) 

 

Litteraturuppgiften 2HP 

Förbättringsåtgärder 

1) Uppgiften är nu omdisponerad i tid så att den examineras innan praktikslutet vilket har 

gjort att färre klagar på detta moment. 

 

 

2) Genomströmningen på kursen 

95% ht 17 och 100% vt 18 förmodligen beroende på litteraturuppgiftens plats. 

 

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.  

Detta har lyfts med bl a handledarna och det finns fördelar och nackdelar med 

placeringen. Nackdel: de har ännu inte haft någon tillämpad behandling. 

Fördel: Att de tidigt får komma ut och se vad jobbet kan innebära.  
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b. Examinationernas lämplighet och svårighetsgrad i relation till kursens mål 

- Detta är väldigt svårt att kontrollera eftersom examinationen varierar  mellan 

handledarna.  

 

c. Samordning och progression i relation till andra kurser 

- Önskemål finns på bättre kunskaper inom journalföring, vilket jag har lyft 

tidigare.  

 

d. Jämförelse med liknande kurser på andra psykologprogram 

- Har deltagit i det gemensamma utbytet och vi verkar driva en aktivare linje 

gentemot handledarna än de andra studieorterna gör.  

 

e. Utmaningar som kursen kan tänkas stå inför framöver (t ex avseende 

bemanning, resurser etc) 

Utmaningen handlar om att dels bygga relationer och avtal med kommunerna och 

dels skapa ett bättre samarbete med samordnarna. Eventuellt hjälpa till och verka 

för en utbildningsklinik som BUP är i färd med att sjösätta.  

 

4) Planerade förändringar 

Se ovan  

 

5) Diskussionspunkter som man önskar lyfta i ledningsgruppen 

Strategi  

Att utbyta tjänster genom avtal, d v s specialistkurser mot handledning. Bra/dåligt? 

 

 




