
Kurs 8 

 

Sammanfattning av studenternas skriftliga kursvärdering 

- Se bilaga 

 

Genomströmningen på kursen 

Genomströmningen på VFU-platserna 19 HP har varit 100%, men på de andra två 

delkurserna d v s Litteraturuppgift och Fallpresentation ligger genomströmningen högt.  

Dagsläget är det två inte är klara. 

 

Lärarlagets reflektioner kring kursens styrkor och svagheter  

Utifrån följande parametrar: 

a. Kursens aktuella utformning i relation till dess tänkta roll på 

psykologprogrammet som helhet.  

Kursen passar väl in i programmet som helhet och studenterna uppfyller målen som kursen är 

avsedd att nå. Styrkan är den praktiska erfarenhet som studenterna får vara med om. 

Svagheten är att erfarenheten i hög grad beror på handledaren. 

 

b. Examinationernas lämplighet och svårighetsgrad i relation till kursens mål. 

Examinationen som består av en bedömning från handledarna har inte varit anpassad till 

kursmålen. För att förbättra examinationerna kommer kursmålen att utvärderas av både 

handledare och studenter. De kommer även att kunna kopplas till de aktiviteter som 

studenten har fått utföra.   

 

c. Samordning och progression i relation till andra kurser 

Studenterna upplevs kunna föra komplexa resonemang av handledarna men de 

upplevs ha brister i mer rutinbaserade uppgifter såsom journalföring. 

 

d. Jämförelse med liknande kurser på andra psykologprogram.  
Vad jag har hört så har vissa program en mer tydlig arbetsbeskrivning över innehållet i 

praktiken. Detta ligger i linje med kraven på speciella uppgifter för PTP-psykologer. 

 

 

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

bemanning, resurser etc) 

Kursen största utmaning är växande studentgrupper som kräver en större mängd 

praktikplatser. Åtgärden är att förbättra och skapa längre relationer med handledarna genom 

att t ex ge specialistutbildningar. 

 

4) Planerade förändringar 

- Förändringarna är en gemensam ökad struktur se bilaga 

- Måluppfyllelse från studenter och handledare 

- Kartläggning av aktiviteter 

- Arbeta för nya specialistutbildningar 

- Förtydligande av fallpresentationens syfte och genomförande 

 

5) Diskussionspunkter som man önskar lyfta i ledningsgruppen 

- Arbetsbeskrivningar 

Min strategi är att be handledarna att ange vilka uppgifter studenterna fått göra för att sedan 

samköra det med studenternas måluppfyllelse. Är detta tillräckligt? 



- Införande av journalföring 

Finns det möjlighet att göra detta tidigare under programmet eller ska vi införa det som en 

gemensam del info på kurs 8? 

- Specialistkurser 

Är det rätt strategi? 

 

 


