
Kursutvärdering av kurs 10 Psykologens arbete i grupper och 

organisationer april 2019 

  

Sammanfattning av studenternas skriftliga och muntliga kursvärdering  
 
2018 gjordes en kursutvärdering primärt baserad på en helskursväring. Den här utgår i stället från de 

olika delkursvärderingar som gjorts. Generellt finns ett problem med låg svarsfrekvens och svårt att 

tajma när en kursvärdering bäst görs. 

Följande underlag finns för den här värderingen. 

10:1 kursvärdering för V19 

10:2 kursvärderingar för v18 och h 18 

10:3 sammanställning av avslutande kursdiskussion v18 och h 18 

10:4 sammanställning av avslutande kursdiskussion h18 och v 19 

Samtal med delkursansvariga lärare. 

 

Delkurs 1 

 
Det är en teoretisk kurs som ämna att bredda förmågan att analysera förhållanden i 
grupper och organisationer, särskilt fokus läggs på tre teman, organisation, ledning 
och utveckling, arbetsmiljö och kultur. Inför v19 fokuserades än mer på att presentera 
upplägget av hela kursen och de olika delkursernas inriktning och bidrag. Detta efter 
återkommande synpunkter från studenterna att delkurs 1 är för teoretisk. Kanske 
finns en förväntan på att alla kurser efter praktiken ska vara främst praktiskt 
inriktade? 
 

Studenterna skattning 

Totalt svarar 12 av 25 studenter på enkäten. 
 
Skattning av delkursen som helhet är 3,9 (sd = 0,7). På nedlagd tid skattar de flesta 
21-25 timmar och endast en under detta. Detta får ses som ett relativt gott utfall. Det 
är en teoretisk kurs med relativt lite schemalagd tid. 
Examinationen skattades som med hög relevans eller mkt hög av 75%. Även 
kravnivån skattades som hög. 
 
Litteraturen skattas mellan 3,3 och 3,5 med stor spridning. Det är glädjande att 
Näslund & Jern nu verkar fungera bättre. Mer koppling till en görs nu under 
föreläsningarna. 



De två moment som står lite för sig själva under delkursen får ngt lägre skattningar, 
2,9 för skolpsykologi och 3,3 för arbetsmiljö. Det pågår ett arbete med att se över 
skolpsykologimomentet och bättre knyta det till liknande moment på 10:2. För 
arbetsmiljö var det första gången för en ny lärare och även där kommer utveckling 
ske. 
 
Föreläsningarna i organisationsteori skattas till 3,9 medan den inledande 
workshopen skattas till 3,3. 
 
Arbetsformerna med att skriva paper skattas till 4,0 seminarierna med presentationer 
till 3,9 och kommenterandet av andra papers till 3,4. Bedömning av examinerande 
lärare är att papren generellt är av god kvalitet och att seminarierna med 
presentationerna är mycket givande. 
 

Delkurs 2 
 

Studenternas skattningar. Första siffran är v18 (14 svarande) och andra siffran är h18 (22 svarande). 

  v18   h18 

Nya kunskaper 4,4 4,1 

Möjlighet att integrera 3,9 3,7 

Stimulerat självst tänk 4,5 3,8 

Momenten 1 o 2 3,7 3,8 (stor spridning) 

Konferensens bidrag 3,7 3,2 

Moment 3 (urval/rekr) 3,7 3,8  

Moment 4 (skola) 3,5 3,5 

Examination, relev 4,3 4,1 

Klimat i gruppen 3,1 4,2 

 
Det finns vissa skillnader mellan gruppernas, men det är svårt att se något tydligt 
mönster i detta. 
 
Moment 1 och 2 med konferensen (externatet) väcker starka reaktioner. Dessa är 
mycket blandade och i många fall ändras de under kursens gång. Utmärkande för 
arbetet under de momenten är ett utforskande av omedvetna processer i grupper och 
i relationer. Ledarskap tydliggörs (som mandat) och problematiseras som praktik. 
Arbete är fokuserat till ett antal heldagar med hög intensitet. Lärarnas insatser blir 
ofta direkta och kan ibland uppfattas som konfrontativa. Det här är ett arbetssätt som 
uppskattas av några och känns främmande för andra. 



Lärarnas bedömning är att lärande målen nås. Kvaliteten på studenternas 
reflektioner i slutet av kursen är generellt hög. Det finns en utmaning i att få 
studenterna att läsa kurslitteratur. Det framgår kommentarer att många inte förrän i 
slutet av kursen, efter gjorda erfarenheter, är motiverade och mottagliga för 
litteraturen. En svår nöt att knäcka. Kanske med lite mer tid mellan 
erfarenhetsmoment och examination. 
 
Synpunkter har kommit från studenter på att examinationen och till viss del vissa 
moment under kursen känns osäkra och orättvisa. Detta har diskuterats inom 
lärarlaget och med studierektor och företrädare för kåren. Den senaste 
examinationen verkar ha avlöpt utan större turbulens, men utvärderingen är inte 
färdig. 
 

Delkurs 3 

 
Minnesanteckningarna från kursdiskussionerna ger bilden av en väl fungerande men 
stressig kurs. Arbetsbelastningen är stundtals stor och det är trångt att hinna med 
delkurs 4 och klientarbetet samtidigt. Men många rapporterar om att de är mycket 
nöjda och känner sig väl förberedda att arbeta som psykologer på området. 
 
Arbetsformerna verkar vara väl avvägda, även om det finns tydliga synpunkter på att 
vissa moment är mer givande än andra. Vissa uppskattar att det är så skiftande 
arbetsformer på delkurserna och att man under dk3 kan integrera och utveckla en 
praktisk förståelse  - andra verkar mest tacksamma over en tydlighet i instruktioner 
och en vägledning. Det är tydligt att huskonsulterna arbetar väldigt olika och också 
får olika bedömningar. 
 
Det som uppfattas som vårt är uppdrags formulering och till viss del handledning. Det 
finns flera noteringar om att man inte känner att man behärskar det. 
 

Delkurs 4 

Delkurs 4 har 2 större moment. Professionsetik och EBPP och professionsteori.  

Etikmomentet följer ett beprövat upplägg och har nu fått en placering som gör att studenterna 

hinner med uppgiften (för det mesta). Det som skett runt om på utbildningen men ett ökat fokus på 

etik tidigt i utbildningen har möjligen gjort att vissa delar av momentet kan ”växlas upp”. Samtidigt är 

det viktigt med de egna erfarenheterna och reflektionen kopplat till den. Diskussioner pågår. 

Momentet om EBPP och profession slutar med en posterutställning och en personlig reflektion. 

Generellt är kvaliteten på prestationerna bra. Men vissa har svårt att hinna med. Det är stor 

konkurrens om tiden från delkurs 3 och klientarbetet. Delkursens möjligheter formas också i mycket 

av detta. 

Det finns en liten undring om vad som händer med professionsmomentet – det examineras inte lika 

tydligt som det andra. 

 



Frågor till ledningsgruppen: 
Hur  ser psykologens framtida arbete ut? (är det mest kliniskt eller…) 

Vilken betydelse har färdigheter inom grupp och organisation? 

Hur kan vi förbättra kopplingarna mellan våra kurser? 

 

 


