Kursutvärderingsmall

Kurskod
2PT137

Kurstitel
Inriktningsspecifik fördjupningskurs 2 KBT

Termin
5

Tidsperiod
211109 - 211207

Kursansvarig
Ingrid Landin

Examinator
Hanna Sahlin

Övriga medverkande lärare
Johan Panke

Övriga medverkande lärare

Antal registrerade
studenter
8

Antal som inte fullföljt
kursen
0

Högskolepoäng
2,5 hp

Antal godkända efter ordinarie
tillfälle
8

Slutsatser vid föregående kursutvärdering
Följande slutsatser och förslag till förbättringar härleds ur denna kursutvärdering:
• Behålla tentamensformen så som den är, men lägga in fler olika utmaningar och
tydligare instruktioner
• Förtydliga och rikta kurslitteraturen – ge tydligare riktlinjer kring inläsning för varje
föreläsning/seminarium
• Eventuellt skapa ett quiz för att testa faktakunskaper och öka inlärningen
Beskrivning av genomförda förändringar sedan föregående kurstillfälle
• Mer undervisning kring KBT och ADHD
• Inläsning vid varje undervisningstillfälle i kurslitteraturen
• Mer fokus på emotionsreglering och mentalisering utifrån ett neuropsykologiskt
perspektiv utifrån kursmålen.
• Ny struktur på Canvas
• Lästips oh fördjupning
• Tydligare instruktioner för examination, med utmaningar
• Quiz genomfördes inte, utan istället tydligare inläsningsinstruktioner och möjlighet
till diskussion om innehållet under seminarierna
Metod(er) för studentinflytande
Kontinuerlig efterfrågan om muntlig feedback från studenterna. Hög tillgänglighet på
undervisningsdagar av kursansvarig och via Canvas. Studeranderepresentation i programråd.
Kursledaren har också aktivt uppmuntrat studenterna att kontinuerligt återkoppla och ge
synpunkter om kursupplägg, innehåll och aktiviteter.
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Sammanfattning av studenternas svar på kursvärdering
Svar på kursutvärderingens 5 obligatoriska frågor.

Inriktningsspecifik fördjupningskurs 2 KBT (2PT137)
Jag uppfattar att lärarna varit
tillmötesgående under kursens gång för…
Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig
till ett vetenskapligt förhållningssätt(till…
Jag uppfattar att det fanns en röd tråd
genom kursen – från lärandemål till…
Jag bedömer att jag har uppnått alla
kursens lärandemål.
Jag uppfattar att jag genom denna kurs
utvecklat värdefulla…
0

1

1 = i mycket liten grad

2 = i liten grad

4 = i hög grad

5 = i mycket hög grad

2

3

4

5

6

3 = delvis

Svarsfrekvens: 76 %

Svaren visar att merparten av studenterna har upplevt att lärarna varit tillmötesgående i
mycket hög grad. De flesta uppfattade att det fanns en röd tråd och att kursen stimulerat till
ett vetenskapligt förhållningssätt i mycket hög grad. Alla upplevde att de uppnått kursmålen i
hög eller mycket hög grad. De flesta tyckte att de utvecklat värdefulla kunskaper och
färdigheter i mycket hög grad.
Kursansvarigs reflektioner kring kursens genomförande och resultat
Utvärderingen av kursen visat på att studenterna var mycket nöjda inom alla områden. Det
visar på att det förändringar som gjorts och kursens genomförande har fungerar mycket bra.
Kursen kunde detta år ges på plats, vilket underlättade rollspel och färdighetsträning.
Beskrivning av hur kursen arbetar med kvalitet, forskningsanknytning och samverkan
med andra professioner.
En av lärarna forskar inom området psykologisk behandling vid neuropsykiatriska tillstånd,
som är fokus för kursen och båda lärarna har både teoretisk och omfattande klinisk erfarenhet
av området. Kursen vänder sig till andra professioner än psykologer och bidrar på så sätt till
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kunskap om neuropsykologi och kliniskt tillämpning av den kunskapen till andra
professioner, både vad gäller utredning som psykologisk behandling.
Kursansvarigs slutsatser och förslag till förbättringar
Följande slutsatser och förslag till förbättringar härleds ur denna kursutvärdering:
• Behålla tentamensformen i form av tillämpningssseminarium med rollspel så som den
är, men ge tydligare information av val av intervention att rollspela. Införa
kamratfeedback på den skriftliga inlämningen
• Lägga till ett undervisningstillfälle med rollspel av färdighetsträning och fördjupning
kring arbete med emotioner och mentalisering
Beskrivning av hur kursvärderingen har återkopplats internt och till studenterna
Kursutvärderingen och analys kommer att diskuteras vid ”Programråd” och Team Sahlinmöten under VT22. Kursutvärderingen och kursanalysen kommer att publiceras på
lärplattformen CANVAS i ett kursrum som är tillgängligt för samtliga studenter på
psykoterapeutprogrammet och programwebben.
I frisvaren på frågorna framkom följande kommenterar:
Bra föreläsningar, bra PP, bra professorer!
Toppenbra innehåll gällande teori, uppdaterade forskningsläge, relevanta litteratur och material, samt användbara övningar.
Mkt upplevelsebaserat och praktiska övningar samt exempel med er lärare som rollspelar
Bra med rollspel, praktiska övningar. Intressant litteratur, och bra med extramaterial! Tack för det!
Kunde vara tydligare och samma/enhetligt information/instruktion gällande examinationsuppgifter.
Fler kurstillfällen!
Något kort kurs, hade önskat någon/några dagar till - om möjligt!
Kul med flera rollspel. Var jättebra att ha dem, kanske ryms det inte under de 2.5 HP men om så vore det kul
Teori och praktik blandat samt mkt kopplat till forskning
Utmanande och lärorik!
Mycket bra
Toppenbra lärorikt och inspirerande!
Viktig och lärorik, visar verkligen på att KI ligger i framkant
Bra och givande kurs!
Bra kurs! Givande!
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