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Kursanalys (kursutvärdering/kursrapport)
Kurskod
2PS026

Kurstitel
Examensarbete i psykologi

Termin (vt/ht-år)
HT21/VT22

Tidsperiod
210830 – 220605

Högskolepoäng
30

Kursansvarig
Bo Melin

Examinator
Bo Melin

Momentansvariga lärare
Ingen momentindelning

Övriga medverkande lärare
Flera interna och externa handledare anställda eller
med anknytning till KI

Antal studenter* vid
treveckorskontrollen
56

Antal och andel (%) godkända
studenter fyra veckor efter kursens
slut
95%

Svarsfrekvens (%)
kursvärderingsenkät
42,86%

Övriga metoder för studentinflytande (utöver avslutande kursvärdering)
Kontinuerliga möten student o examinator, liksom mellan handledare o examinator samt student o handledare.
Återkoppling av kursvärderingsresultat till studenterna
På webben
Observera att…

Analysen ska (tillsammans med sammanfattande kvantitativ sammanställning av studenternas
kursvärdering) delges programrådet.
Analysen har delgivits programrådet följande datum: 2022-10-03
1. Beskrivning av eventuellt genomförda förändringar sedan föregående kurstillfälle baserat på
tidigare studenters synpunkter
2. Kortfattad sammanfattning av studenternas värderingar av kursen

(Baserad på studenternas kvantitativa svar på kursvärderingen och centrala synpunkter ur
fritextsvar. Kvantitativ sammanställning och ev. grafer bifogas.)
Enkätfråga

1. Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla
kunskaper/färdigheter.
2. Jag bedömer att jag har uppnått kursernas alla lärandemål.
3. Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från
lärandemål till examination.
*

Medelvärde (1-5)

4,7
4,4
4,2

Enbart förstagångsregistrerade studenter ska inkluderas i kursanalysen för att spegla genomströmning och kvalitet som en
effekt av aktuellt kursuplägg.
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4. Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt
förhållningssätt.
5. Jag uppfattar att lärarna har varit tillmötesgående under
kursens gång för ideér och synpunkter på kursens utformning
och innehåll.

4,8
4,4

3. Kursansvarigs reflektioner kring kursens genomförande och resultat

Kursens styrkor: Kursen uppfattas som stimulerande och har fungerat trots kvardröjande
Coronaeffekter. Handledare och kursledning får överlag goda vitsord. Viss anpassning görs
efter studenternas individuella agenda på behandlingskursen som löper samtidigt
uppmärksammas. Kursens kvantitativa utfall har legat högt relativt stabilt de senaste åren.
Kursens svagheter: Några tycker att statistikstugorna ligger för sent på vårterminen. Andra år
har man tyckt tvärtom. Svårt att hantera men en viss individuell anpassning görs redan av
kursledaren/examinatorn. Dvs statistikstuga delvis efter behov. Enskilda handledare har inte
upplevts som engagerade. Några önskar mer stöd i själva skrivandet från kursledningen.
3. Övriga synpunkter
4. Kursansvarigs slutsatser och eventuella förslag till förändringar

I år har statistikstugorna tidigarelagts, men bara något. Hänsyn måste tas till de många
helger/ledigheter som är under senvåren. Fortsatt finns flexibilitet från examinators sida med
v.b. handledning. Endast få har haft problem med sin handledare. När sådant uppstår och
förmedlas till examinator tas det alltid itu med. I några fall har examinator tagit över
handledarrollen. I sådana fall ersätts examinator av annan examinator. Men oftast går det att
lösa på annat vis.
Bilagor:

