
 

Kursutvärdering kurs 11 (PSPR11) Valbar fördjupning, 7,5 hp. Ht18 –Vt19. 

 

Kursutvärderingen är strukturerad i enlighet med den mall som fastställdes av 

psykologprogrammets ledningsgrupp Vt16. 

1) Sammanfattning av studenternas skriftliga och muntliga kursvärdering. 

Sammanfattning av resultaten från kursvärdering bifogas längst bak i dokumentet.  

Studenterna ger generellt höga skattningar till kursen. Detta styrks även av den bild 

som framkommer i de öppna kommentarerna.   

2) Genomströmning på kursen 

Genomströmning såväl HT18 som VT19 per 20191113: 100% 

 

3) Kursansvarigs reflektioner 

 

a) Kursansvariges uppfattning är att de valbara kurserna generellt sätt har fungerat 

väl och i enlighet med de intentioner vi hade när vi införde dem i den nya 

utbildningsplanen. Studenterna är motiverade och engagerade i de alternativ de 

väljer och även lärarna har i många fall uttryckt att det varit roliga kurser att ge. 

Även rent praktiskt kring valprocedur och schemaläggning har det fungerat 

tillfredsställande.  

 

Fortsatt föreligger ett stort intresse från såväl personal på institutionen som från 

externa lärare att erbjuda kursalternativ, vilket är glädjande. Det bör också noteras 

att det även fortsättningsvis finns en tydlig klinisk slagsida såväl avseende det 

utbud som erbjuds studenterna som i de kursalternativ som väljs av flest studenter.  

 

b) Examinationsformerna varierar mellan de olika kursalternativen, men inga kritiska 

synpunkter kring examinationerna har kommit till kursansvarigs kännedom från 

lärare eller studenter. Noteras bör dock att genomströmning är 100% på samtliga 

alternativ, vilket gör att utformningen och kravnivån på examinationerna möjligen 

kan problematiseras. Av studenternas skattning av den tid kurserna tar i anspråk 

framkommer även att det återstår ett arbete att göra föra att få till heltidsstudier 

trots begränsad lärarledd tid. 

 

c) Vad gäller progression så varierar det såklart med kursalternativens innehåll, men 

merparten av de kursalternativ som genomförts har handlat om fördjupningar i 

olika former av kliniska metoder och inriktningar. 

 

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

 

 

e) Inget särskilt att notera. 



 

4) Planerade förändringar 

Inga planerade förändringar. 

 

5) Diskussionspunkter till ledningsgruppen: 

a) Skulle den forskarpraktikkurs som institutionen planerar kunna räknas som valbar 

kurs på psykologprogrammet? 

 

 

 

 

Martin Wolgast, ansvarig för kurs 11 

  



Kurs 11 

 HT18  
N=28 
M (SD)  

VT19 
N= 25 
M (SD) 

I vilken utsträckning upplever du att kursen som helhet haft   

                 Tydliga målformuleringar 4,1 (0,7) 4,2 (0,8) 

                 Genomtänkt struktur 4,3 (1,3) 4,2 (1,0) 

                 Stimulerat till kunskapssökande 4,3 (0,7) 4,4 (0,9) 

                 Uppmuntrat till självständigt tänkande 4,5 (0,8) 4,6 (0,5) 

                 Skapat förutsättningar att integrera kunskap i ett större           
perspektiv 

4,2 (0,6) 4,2 (0,7) 

                Gett dig nya kunskaper, perspektiv och insikter 4,5 (0,7) 4,6 (0,6) 

I vilken utsträckning anser du att kursen givit dig förutsättningar att uppnå 
följande kursmål: 

  

         Visa fördjupas förståelse för det valda ämnesområdet  4,5 (0,6) 4,4 (0,7) 

         Visa förmåga att självständigt redogöra för och diskutera hur de 
kunskaper och färdigheter studenten tillägnad sig kan omsättas i 
yrkesrelevant praktik 

4,2 (0,7) 4,4 (0,6) 

        Visa förmåga att reflektera över det valda ämnesområdet ut ett 
vetenskapligt och etiskt perspektiv 

4,1 (0,8) 4,4 (1,0) 

   

Examinationernas relevans i förhållande till lärandemålen 4,2 (0,6) 4,2 (0,9) 

Examinationernas kravnivå 3,0 (0,9) 3,1 (0,6) 

   

Försök att bedöma hur du själv bidragit till din egen kunskapsutveckling 
under kurser i termer av 

  

           Engagemang utanför schemalagd tid 4,1 (0,7) 4,0 (0,9) 

           Aktivitet inom föreläsningar, seminarier m.m. 4,5 (0,7) 4,4 (0,8) 

   

Ungefär hur många arbetstimmar/vecka inkl schemalagd undervisning har du 
ägnat åt kursen? 

21-34: 
55% 
35-40: 
45% 
 

21-34: 
40% 
35-40: 
60% 
 

   

Anser du att kursens deltagare har behandlats på lika villkor oavsett 
grupptillhörighet i de diskrimineringsgrunder som regleras i lag? 

Ja: 100% 
 

Ja: 100% 
 

   

Vad tyckte du om kursen i som helhet? 4,5 (0,7) 4,6 (0,8) 

   
 

 

 


