
 

Kursutvärdering kurs 8 

 

Den kursutvärdering som behandlas på ledningsgruppsmöte ska 

innehålla:  

1) Sammanfattning av studenternas skriftliga och muntliga 

kursvärdering (alternativt kan Sunet surveysammanställningar 

bifogas som bilaga).  

De flesta är nöjda med praktikplatsen och skattar att de både 

har fått ett bra bemötande och har lärt sig något. Många tycker 

fortfarande att litteraturuppgiften konkurrerar med praktiken 

och tar mer tid än vad den ger poäng. Några är missnöjda 

med kravställningen från Institutionen i relation till externa 

organisationer där det uppfattar att det finns en orättvisa 

mellan olika praktikplatser. Ett fåtal, endast de som har fått 

platser på annan ort, klagar över hur praktikplatsfördelningen 

går till.   
 

 

2) Genomströmningen på kursen 

8:1 = 100% Vissa studenter tycker inte att de har visat och lärt 

sig allt de skulle. 

8:2 = 100% Några får kompletteringar som inkommer 

efterhand.  

8:3 = 100% Två handledare skattar att studenterna inte har 

uppfyllt kraven. I det ena fallet gjordes en komplettering och i 

det andra fallet kom de dåliga skattningarna i 

slutbedömningen. I det senare fallet bedömdes studenten ha 

lyft och diskuterat problemen med handledaren med 

kursansvarig och godkändes utifrån detta på dessa 

lärandemål.  
 

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. 

Jag tycker att kursen passar väl in i strukturen.  



b. Examinationernas lämplighet och svårighetsgrad i 

relation till kursens mål.  

Examinationen är ett problem och det är därför jag har 

lyft behovet av en mer formaliserad bedömning såsom 

DOPS, CEXS etc. 

c. Samordning och progression i relation till andra kurser 

Litteraturuppgiften som får mycket kritik har visat sig vara 

en viktig del i progressionen kring vetenskapligt 

skrivande på kommande kurser. Samordningen med 

andra kurser kring att förbättra examinationsformer av 

praktiska moment ser jag som en utvecklingsmöjlighet.  

d. Jämförelse med liknande kurser på andra 

psykologprogram. Utmaningar som kursen kan tänkas 

stå inför framöver (t ex avseende bemanning, resurser 

etc)  Utmaningen kring placeringar har blivit mer påtaglig 

när psykologer byter arbetsplatser och när det finns 

vakanser i verksamheterna.   

4) Planerade förändringar 

Införande av en praktisk examination som ska utföras av 

handledarna.  

5) Diskussionspunkter som man önskar lyfta i ledningsgruppen 

Upplevde att jag lyfte mina två diskussionspunkter vid förra 

ledningsmötet, d v s litteraturuppgiftens vara eller icke vara 

samt införandet av praktiska examinationer. Samarbeten med 

kommuner.  

 

Tomas Kempe 




