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Utvärdering av Kurs 6, vt 2018 – vt 2019 

Sammanfattning av studenternas skriftliga kursvärdering  

Helkurs 6 Skattningar avseende kursen som helhet (målformuleringar, struktur m m) ligger generellt  

lägre för de som följde kursen vt-18 till ht -18 jämfört med tidigare kursomgångar och då i synnerhet 

för Genomtänkt struktur med M: 2.8 (min/max: 1-4) jämfört med 3.7 respektive 3.3 de två tidigare 

kursomgångarna. Kursens innehåll skattas ändå väsentligen ha bidragit väl till att uppnå 

lärandemålen och har liksom tidigare flertalet värden runt eller klart över 4. Dock ses generellt lägre 

skattningar av lärandemålen jämfört med tidigare. Skattningarna för lärandemål relaterade till 

värderingsförmåga och förhållningssätt skattades åter lägre med värden under 3 för Förmåga att, 

med utgångspunkt i relevanta teorier och aktuell forskning, diskutera hur sociala faktorer, så som 

klass, genus och etnicitet interagerar med förståelse och diagnostik av kliniska tillstånd  samt för 

Förmåga att  visa normmedvetenhet, t ex avseende åldersnormer, sexuella normer och 

funktionsnormer, inklusive förmåga att problematisera både diagnossättning och behandling. 

De som gått kursen ht 18-vt 19 och som svarat på enkäten (N=20, 44% ) skattar återigen kursen 

genomgående högre avseende dess helhet (målformuleringar, struktur m m). Från 3,7 (2-5) för 

Genomtänkt struktur och 4,5 (4-5) för Gett dig nya kunskaper, perspektiv och insikter. Undervisningen 

kopplad till det nya lärandemålet Visa förmåga att bedöma risk for hot och våld i nära relationer 

skattas 3,4 (1-5). Lärandemålen relaterade till värderingsförmåga och förhållningssätt ligger fortsatt 

lågt med M från 2,9 till 3,4 (1-4). 

Examinationerna skattades som relevanta (M: 3.7, 1-5 respektive M: 4, 3-5) med höga krav (M:3.9, 3-

5 respektive 4.2, 3-5). Det egna engagemanget skattades högt av bägge kursgrupper (M: 3.8, 2-5 

respektive 4, 3-5) liksom aktivitet under undervisningen (3.9, 3-5 respektive 4, 3-5). 

Genomströmningen på delkurs 6:1 ht 18 – 100 % efter omtentamen; 6:2 vt 19: 77 % innan 

omtentamen;  6:3 ht -18: 91 %,  vt – 19: resultaten ännu inte klara. 

Delkurs 6:1 skattas liksom tidigare högt av båda kursgrupper avseende såväl kursens upplägg (M: 

3.93 – 4.29) som enskilda undervisningsmoment (M: 3.5 – 4.5) med närliggande skattningar i bägge 

kursgrupperna. Även litteraturen skattas i enlighet med tidigare: krävande (Svårighet M: 3.4/3.8 och 

Omfång M: 3.69/3.92) men med god behållning (M: 3.6/3.87).  Kravnivån på examinationen 

uppfattas som hög (M: 4.1/3.99) men relevant (4.12/4.13) och i lämplig form (4.6/4.3). Studenter 

visar ett högt engagemang och hög aktivitet (M: 4.11-4.56). Från vt -18 finns skriftliga kommentarer 

gällande vad som varit särskilt dåligt gällande undervisningen om missbruk, men utan närmare 

specificering. Liknande synpunkter framkom från samma kursgrupp på delkurs 6:2, se  nedan. För 

övrigt har det framkommit synpunkter på såväl för mycket som för lite föreläsningar. Flera olika 

moment och lärare nämns som särskilt bra ”Superintressant kurs, tack så mycket”. Tentaformen 

beskrivs också positivt, t ex: ”Utformningen av tentan var extra bra” 

Delkurs 6:2 skattas ht 18 klart lägre än vid tidigare kurstillfällen. Kursens upplägg får skattningar 

under tre avseende Tydlig målformulering (M: 2.6), Genomtänkt struktur (2.15) och Uppmuntrat till 

självständigt tänkande (M: 2.97). Övriga skattningar avseende upplägget får också lägre värden än 

tidigare med M från 3.3 till 3.8. (jämfört med 3.56 till 4.4 vt -18). Litteraturen skattas som krävande 

(M: 3.4/4.17) men med god behållning (M: 3.75).  Undervisningens moment skattas från M: 3.02 – 4 



vilket också utgör en generell sänkning jämfört med tidigare. Kravnivån på examinationen skattas 

som rimlig (M: 3.4) , relevant (M: 3.5) och i lämplig form (M: 3.4). Studenter visar ett högt 

engagemang (4.3) och hög aktivitet (4.1). Studenterna gav också rikligt med skriftliga kommentarer – 

och väsentligen desamma framkom vid muntlig utvärdering. Med hänsyn till reaktionerna på kursen 

delges de i sin helhet i Bilaga Kommentarer 6:2 ht 18. Kritik har framförts både muntligt och skriftligt 

gällande den information om missbruk som delgetts.  

Delkursens upplägg skattas betydligt högre av dem som följt kursen under vt 19: M varierar från 3.67 

avseende Stimulerat till kunskapssökande  till M: 4.01 avseende Gett dig nya kunskaper, perspektiv 

och insikter. Antal som besvarat enkäten är 35 (av 37 som gick hela kursen). Litteraturen skattas i 

enlighet med tidigare: krävande (M: 3.8/3.81) men med god behållning (M: 3.98).  Kravnivån på 

examinationen uppfattas som hög (M: 3.83) men relevant (4.04) och i lämplig form (3.97). Studenter 

visar ett högt engagemang och hög aktivitet (M: 3.84-3.91). I de skriftliga kommentarerna 

framkommer flera olika  undervisningsmoment/aspekter på kursen som särskilt bra: Journal Club, 

HBTQ-perspektivet, hjärnvisningen, filmanalysen, psykosomatik,  och kommentarer som speglar 

kursen bredd och kliniska relevans samt bra föreläsare. Det framkommer även från denna kursgrupp 

kommentarer relaterade till höga krav och belastning som t e x: ”För mycket på en och samma gång”, 

”Schemamässigt tung”, ”Orimligt hög arbetsbelastning”. 

Delkurs 6:3 skattas högt av båda kursgrupper i sin helhet och avseende arbetsformerna (M: 3.79-

4.53). Skattningarna från vt 19 berörs översiktligt pga låg svarsfrekvens (21 av 46 som följt hela eller 

delar av kursen,46 %). Litteraturens bidrag till lärande varierar och flera har undlåtit att svara, särskilt 

litteraturen avseende personlighetsstörningar skattas lågt/läses ej vilket är ett återkommande 

mönster sedan tidigare  terminer. Kravnivån på examinationerna uppfattas som rimlig (M 3.25-3.55), 

och relevansen som hög (M 3.4 – 4.5).  

Det nya momentet kopplat till hot och våld i nära relationer utvärderas för första gången vt 19. Den 

webbaserade undervisningen skattas till M: 3.2 med spridning från 1-5 där typvärdet är 4 (n: 11). 

Relevansen i den webbaserade examination värderas mycket olika av de som svarat: M: 2.3 med 

värden från 1 – 5 och 6 av de 21 svarade ”Vet ej”. Kravnivån skattades liknande med M: 2.3 och stor 

spridning. 

Det är stor spridning avseende hur mycket tid studenterna uppfattar att de lagt ner på kursen utöver 

schemalagd tid men en stor andel skattade det till under 20 timmar per vecka både ht 18 (37 %) och 

vt 19 (52% av de som svarade). Alla som besvarade frågan om likabehandling ht 18 ansåg att alla 

deltagare behandlats på lika villkor men några svar saknades. En student svarade nej vt 19 men utan 

att ge någon kommentar. 

Reflektioner kring kursens styrkor och svagheter:  

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

Kursen fungerar tämligen väl enligt vad som var tänkt men studenterna uppfattar fr a delkurs 6:2 

som för omfångsrik. Terminsgruppen som läste ht 18 reagerade kraftigare än tidigare kursgrupper 

vilket sannolikt avspeglas i generellt lägre skattningar för helkursen jämfört med tidigare. Det är en 

fortsatt utmaning att hitta ett upplägg som bidrar till att studenterna kan se att flera olika 

kunskapsområden leder till en bättre helhetsförståelse för psykisk ohälsa utan att kursens innehåll 

upplevs som överväldigande. Lärarna uppmanades inför vt -19 att vara särskilt tydliga på kurs 6:2 



avseende vad studenterna bör fokusera på och bidra till läsanvisningar. Det är fortsatt viktigt att 

barn- och ungdomsperspektivet beaktas och utvecklas med hänsyn till att det i hög grad är externa 

lärare som nu håller i den undervisningen på kursen. Studenter har framfört kritik mot den 

information om missbruk som olika lärare delgett. Efter samtal med lärare förefaller det som om 

dessa studenter har reagerat på informationen om drogers negativa konsekvenser. Kritiken är inte 

frekvent och inte heller så konkret men av vikt att vara observant på inför framtiden. 

b. Examinationernas lämplighet och svårighetsgrad i relation till kursens mål. Det finns flera olika 

metoder för examination (två traditionella salstentamina, en tidsbegränsad hemtentamen, två 

gruppbaserad fall-beskrivningar, webbaserad examination samt kognitiv bedömning och 

utlåtandeskrivning). Utifrån lärarperspektiv fungerar detta väl med både individuella och 

gruppbaserade bedömningar som kräver både muntlig som skriftlig presentation samt 

professionsspecifika färdigheter. Det är en utmaning att säkerställa att alla lärandemål examineras 

eftersom det kräver att frågorna formuleras så att de tillsammans beaktar alla lärandemål. 

Examinationsformerna skattas även väl av studenterna avseende relevans – kravnivån som något hög 

i vissa fall. 

c. Samordning och progression i relation till andra kurser. Kurs 6 bygger vidare på flera olika tidigare 

kurser och progressionen fungerar huvudsakligen väl. Viss repetition måste göras men det uppfattas 

inte vara något påtagligt problem. Dock innebar besparingar på programmet att den utvidgning av 

kognition – och neuropsykologi som ursprungligen planerades inte kunde genomföras. Ändå är det 

lagledarens bedömning att innehållet på kurs 6 fått en tydligare klinisk inriktning jämfört med 

innehållet på tidigare delkursen EI:2. Insatserna för förbättrad progression mellan kurs 6 och kurs 7 

avseende förberedande teoretisk kunskap inom psykoterapi har inte ännu utvärderats.  

d. Jämförelse med liknande kurser på andra psykologprogram – ej gjort sedan nya studieplanen 

arbetades fram 

e. Utmaningar som kursen kan tänkas stå inför framöver Liksom tidigare saknas fast anställd personal 
för undervisning inriktad mot barn och ungdomars psykiska hälsa liksom för KBT-perspektivet. De 
lärare som nu undervisar dessa moment fungerar väl i sina uppgifter och uppskattas också av 
studenterna. 
 
Planerade förändringar - 

Diskussionspunkter Svarsfrekvens vid kursvärdering väldigt låg med digitala verktyg trots att de 

genomförs vid obligatoriska moment med hög närvaro. Klart bättre svarsfrekvens vid pappersenkäter 

men det är också mer administrativt krävande. Förslag – acceptera låg svarsfrekvens ifall det inte 

förekommit nya moment, och då minska omfattningen i denna skriftliga utvärdering. De 

kursomgångarna  med nya moment kanske istället ska värderas med pappersenkäter?  

Rättssäker examination av komplettander – oklarheter vem ska examineras på vilka moment har 

förekommit. Hur görs detta på andra kurser? 

2018 04 17 

Susanna Vestberg, helkursansvarig för kurs 6 



Bilaga Kommentarer 6:2 ht 18 
 

Kommentarer 

Det vore rimligt att bara tenta om det man misslyckat på 

Vore bra om man slapp examinera om hela tentan 

Hade lärt mig mer om det varit tydligare krav. Jag tycker att 6:2 var jättegivande men också svår. 
Kursen borde vara 9-10 veckor istället så man hinner förstå 

Jag tycker inte man skall behöva göra om tentan om man gjort ett fel. Svårt och se sammanhang 
mellan de olika delarna. Har känts som extremt hög kravnivå. Synd att alla perspektiv klumpas ihop. 
Bra litteratur men väldigt mycket att läsa 

Mådde periodvis bajs över för mycket stress 

De flesta lärare gjorde ett väldigt bra jobb. Litteraturens relevans har varit väldigt olika. Ibland har man 
fått läsa in själv. Jag tycker frågorna skulle vara mer generella. För mycket litteratur och ibland låg 
koppling mellan föreläsningarnas innehåll. Omöjligt att läsa allt. Kravnivån känns orimlig och då har 
kursen blivit meningslös Gillberg för stor omfång Klinisk neuropsykologi bra Artiklarna om emotion och 
minne var svåra att ta till sig 

Min uppfattning är att kursen är för omfattande 

Välj en annan artikel till social kognition. Många böcker Svårt att veta vad som är relevant 

Litteraturen helt ok 

Vad är tanken bakom McWilliams. Inte relevant 

Anpassa föreläsningarna efter litteraturen 

Sammanfattande synpunkter på kursen. Är det något som varit särskilt bra? 

KBT föreläsningen. Hjärnvisningen var superintressant. Väldigt intressant. Njördur Håkan och 
Hjärnvisningen. Filmanalysen. Journal clubs Innehållsmässigt bra. Duktiga föreläsare, engagerade 
Filmanalysen var väldigt givande. Hjärnvisningen var underbar. Filmanalysen bra. Många jättebra 
föreläsare  Ja Susannas demensföreläsning Håkans traumaföreläsning 

Delvis fått ett brett perspektiv på människan 

Att ha journal Clubs. Film caset. Vissa föreläsare var riktigt bra 

Perspektivet att framtida klienter är hela människor är mycket relevant. Hjärnvisning och filmvisning 
Njördurs föreläsningar Mikaels föreläsning 

KBT momentet 

Gilla ambitionen. Bra att nivån är hög. Ni skall kräva mer men vissa personer  kräver mer struktur och 
hjälp med att plugga för att klara stressen 

Innehållet var bra. Filmanalys och hjärnvisning var intressant. Det som varit särskilt bra är att 
föreläsare delat med sig av sina kliniska erfarenheter 

Filmanalysen är ett bra sätt att tillämpa kunskap 

Innehållsmässigt har det varit jättebra. Väldigt relevant kunskap 

Innehållet i varje del är så intressant 

Susannas filmer 

Pers föreläsningar 

KBT och PDT föreläsningarna 




