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Kursutvärderingsrapport för kurs 4, ”Juridik för psykologer”, 

HT16 
 

 

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

undervisningstillfället (seminarieövning IV, i halvklasser den 12 och 13 januari 2017). 

Provformuläret till hemtentan hade publicerats på Luvit cirka tre veckor tidigare (den 21 

december), och vid kursutvärderingstillfället återstod ytterligare några dagar av tentaperioden 

(inlämningsdag den 16 januari). 

 

Antal studenter som deltog i kursen: 44 

Antal besvarade enkäter: 36 

 

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 enkäten med frågor och värdeskalor, samt 

studenternas värdeomdömen och kommentarer följer i slutet av denna rapport.  

 

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 (drygt 85 % markerade värdena 4-5).   

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

kursstart var bra/mycket bra (85 % markerade värdena 4-5). 

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

bra/mycket bra (drygt 65 % markerade värdena 4-5), och en relativt stor grupp 

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

- Kursens svårighetsgrad (fråga 4): En majoritet ansåg att delkursen var svår/mycket 

svår (drygt 60 % markerade värdena 4-5), och en relativt stor grupp bedömde den som 

lagom svår (drygt 35 % markerade värde 3). 

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

upplägget som bra/mycket bra (drygt 85 % markerade värdena 4-5).    

- Examinationsformer (fråga 6):  Majoriteten bedömde examinationsformerna som 

bra/mycket bra (knappt 90 % markerade värdena 4-5). 

- Uppnående av kursmålen (fråga 7): Nästan samtliga bedömde/självskattade att de till 

större delen/helt hade uppnått kursmålen (nästan 100 % markerade värdena 4-5).  
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Kursutvärderingsrapport för kurs 4, ”Juridik för psykologer”, 

VT17 
 

 

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

undervisningstillfället (seminarieövning IV, i halvklasser den 29 och 30 maj 2017). 

Provformuläret till hemtentan hade publicerats på Luvit 10 dagar tidigare (den 19 maj), och 

vid kursutvärderingstillfället återstod ytterligare några dagar av tentaperioden (inlämningsdag 

den 2 juni). 

 

Antal studenter som deltog i kursen: 35 

Antal besvarade enkäter: 33 

 

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 enkäten med frågor och värdeskalor, samt 

studenternas värdeomdömen och kommentarer följer i slutet av denna rapport.  

 

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 (knappt 90 % markerade värdena 4-5).   

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

kursstart var bra/mycket bra (75 % markerade värdena 4-5), och en relativt stor andel 

bedömde den som godkänd (drygt 20 % markerade värdet 3). 

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

bra/mycket bra (70 % markerade värdena 4-5), och en relativt stor grupp bedömde den 

som godkänd (drygt 25 % markerade värdet 3).    

- Kursens svårighetsgrad (fråga 4): En majoritet ansåg att delkursen var lagom svår (60 

% markerade värdet 3), medan en relativt stor grupp bedömde den som svår/mycket 

svår (30 % markerade värdena 4-5). 

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

upplägget som bra/mycket bra (drygt 90 % markerade värdena 4-5).    

- Examinationsformer (fråga 6): Majoriteten bedömde examinationsformerna som 

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

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

till större delen/helt hade uppnått kursmålen (nästan 90 % markerade värdena 4-5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




