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Kursutvärdering – hel kurs, 3:3 Ht-18 
 
Nedan följer kursutvärdering som presenteras vid psykologprogrammets ledningsgruppsmöte 
Vt-19 för Kurs 3: Människan i livsloppsperspektiv (Human development through the life-span), 
32.5 högskolepoäng, vid psykologprogrammet, institutionen för psykologi, Lunds universitet. 
 
Uppgifterna är inhämtade från hel- och delkursansvariga för höstterminen 18. Ansvariga 
lärare har varit Beatrice Nyström (delkurs 3:1), Elia Psouni (3:2) och Jonas Bjärehed 
(helkursansvarig och delkurs 3:3).  
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0) Sammanfattning planerade åtgärder  
 
Pågående arbete med att flytta moment om genus/sexualitet från 3:2 till 3:1 (ansvariga Elia, 
Jonas och Tove).  
 

- Mindre åtgärder inom kurs 3:1; 
o Ny föreläsning, nya lärarrutiner kring vissa moment 

- Mindre åtgärder inom kurs 3:3; 
o Bättre samordning mellan föreläsningar om klientmomentet och 

handledningen på samma moment 
o Omarbeta föreläsningsupplägg social-kognitiv teori. 
o Duggan uppfattas som en tenta – ändra benämning 
o Cullbergs bok bör övervägas bytas ut (pågående utfasning) 
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1) Sammanfattning av studenternas skriftliga och muntliga kursvärdering  
 
En kombination av skriftlig och muntlig kursutvärdering i helklass har genomförts för delkurs 
3:1, 3:2 och 3:3 (sammanställningar bifogas som bilagor). För delkurs 3:3 och helkursen har 
elektroniskt enkät (Survey and report) använts.  
 
Sammantaget pekar skattningar, fritextsvar och muntlig återkoppling på att både 
undervisningsinnehåll, kursutformning och lärarinsatser är tillfredställande och ungefär i 
linje med resultat under de senaste terminerna. Den sammanfattande frågan ”Vad tycker Du 
om kursen som helhet?” skattas M=4,4; SD = 0,6, där 5 är ”Mycket bra” . 1 
 
Få eller inga undervisningsmoment på delkursnivå erhåller låga skattningar/tydlig kritik. Som 
är regel sedan tidigare terminer framkommer visserligen kontinuerliga ändringsförslag och 
kommentarer som handlar om önskemål om större tydlighet och bättre struktur. 
 
Som framgår av bilaga 1 bedöms också kursmål och kursmålsuppfyllnad generellt som god 
med medelskattningar över 3,82 (lärandemålsuppfyllnad skattades mellan 3,8 - 4,7 för alla 
lärandemål). Kring målen kan alltså ses en fortsatt liten positiv trend i denna utvärdering, 
även om lärarlaget fortsatt bevakar utfallet för de lägre skattade lärandemålen eftersom vi 
är medvetna om att det finns en skillnad i upplevt fokus mellan de olika lärandemålen inom 
kursen. Lärandemålet som berör samtalsmetodik och muntlig och skriftlig avrapportering av 
av psykologarbete (Mål 7) erhölls en ovanligt hög skattning (4,7).  
 

Likabehandling 
Enstaka student (1) har i den elektroniska enkäten angivit att de INTE ”Anser […] att 
kursens/delkursens deltagare har behandlats på lika villkor oavsett dennes grupptillhörighet i 
de diskrimineringsgrunder som regleras i lag?”. I fritextsvar kopplas detta till kommentarer 
kring homosexualitet i Cullbergs bok ”Kris och utveckling”, vilket tas i beaktande då 
kurslitteratur fortsatt ska utvärderas. 
 

2) Genomströmningen på kursen 
Genomströmningen bedöms som god, likvärdig med tidigare terminers genomsnitt. På 
grund av övergången till nya Ladok-systemet finns skrivande stund ingen exakt data för detta 
att tillgå.  
 

3) Lärarlagets reflektioner kring kursens styrkor och svagheter:  

a. Kursens aktuella utformning i relation till dess tänkta roll på  psykologprogrammet som 
helhet  
Kursen bedöms fylla avsett syfte i relation till utbildningen som helhet. Inga tydliga 
indikationer har kommit lärarlaget till kännedom vad gäller kunskaps- eller färdighetsbriser 
senare under utbildningen som kan hänföras till kurs 3. Liksom föregående verksamhetsår 
pågår det fortsatt en översyn på programnivå av dels undervisningsmoment som berör barn 
och ungdomar, samt undervisningsmoment som rör våld i nära relationer. Båda dessa 
arbeten berör kurs 3 och en dialog kring frågorna mellan olika lärarlag är fortsatt pågående.   
                                                      
1 VT 18: M=4,3; SD = 0,7,. 
2 Vt 18: 3,6 som lägsta skattning. 
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b. Examinationernas lämplighet och svårighetsgrad i relation till kursens mål  
Nuvarande examinationer bedöms lämpliga och väl avvägda svårighetsmässigt. Samtliga 
lärandemål examineras genom någon typ av individuell examination och kurserna innehåller 
en bred variation av olika examinationstyper, inklusive salstentamen, hemtentamen, 
individuella och gruppbaserade projektarbeten.  

c. Samordning och progression i relation till andra kurser, samt d., jämförelse med liknande 
kurser på andra psykologprogram 
Inga ytterligare sådana analyser har gjorts i denna utvärdering. 

e. Utmaningar som kursen kan tänkas stå inför framöver (t ex avseende bemanning, resurser)  
Kursen står inför fortsatta bemanningsmässiga utmaningar utifrån att huvuddelen av 
läraruppgifter är koncentrerade till ett mindre antal personer. Flertalet lärare, inklusive 
delkursansvariga lärare, är nyinsatta eller enbart temporärt engagerade i kursen. 
Kursledarens bedömning är att detta är den starkast begränsande faktorn vad gäller både 
kvalitén på den undervisning som ges och för möjligheten att bedriva ett konstruktivt 
kursutvecklingsarbete. 
 

4) Planerade förändringar 
Huvudsakligt fokus för utvecklingsarbete är att konsolidera lärarlaget och de 
ansvarsområden och arbetsuppgifter som olika lärare har. Syftet är att på sikt minska 
personalomsättning och effektivisera lärarlagets arbete. Under det gångna året har ett 
särskilt fokus också varit att utveckla moment avseende utvecklingspsykologi i vuxenlivet 
(kurs 3:3), vilket kommer fortsätta. De förändringar som redan vidtagits (tillagd 
föreläsning/seminarium och läsanvisningar) bedöms vara i rätt riktning.  
 

5) Diskussionspunkter som man önskar lyfta i ledningsgruppen 
Inga aktuella.  
 
  




