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Kursanalys (kursutvärdering/kursrapport)
Kurskod
2PS044
Termin (vt/ht-år)
VT22

Kurstitel
Klinisk psykologi 1
Tidsperiod
220221 – 220605

Kursansvarig
Åsa Erikssoh och Anna Miley Åkerstedt
Momentansvariga lärare
Åsa Erikssoh och Anna Miley Åkerstedt

Antal studenter* vid
treveckorskontrollen
67

Högskolepoäng
22,5

Examinator
Åsa Eriksson
Övriga medverkande lärare
Ett trettiotal föreläsare, seminarieledare och
examinerande lärare.

Antal och andel (%) godkända
studenter fyra veckor efter kursens
slut
60 – 89,55%

Svarsfrekvens (%)
kursvärderingsenkät
65,67%

Övriga metoder för studentinflytande (utöver avslutande kursvärdering)
Så gott som dagliga diskussioner i samband med kursaktiviteter
Återkoppling av kursvärderingsresultat till studenterna
Sker via kurswebb
Observera att…

Analysen ska (tillsammans med sammanfattande kvantitativ sammanställning av studenternas
kursvärdering) delges programrådet. Analysen har delgivits programrådet följande datum: 2022-1003

1. Beskrivning av eventuellt genomförda förändringar sedan föregående kurstillfälle baserat på
tidigare studenters synpunkter
2. Kortfattad sammanfattning av studenternas värderingar av kursen
Enkätfråga

*

Medelvärde (1-5)

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.

4,8

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.

4,3

4,5
4,6

4,3

Enbart förstagångsregistrerade studenter ska inkluderas i kursanalysen för att spegla genomströmning och kvalitet som en
effekt av aktuellt kursuplägg.
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3. Kursansvarigs reflektioner kring kursens genomförande och resultat

Kursens styrkor: Kursen klinisk psykologi 1 är en av de första kliniska kurserna på programmet och

en kurs som studenterna ofta ser fram emot. Kursen brukar fungera väl. Den är omväxlande till
innehåll, arbetsformer och examinationsformer, och inriktad mot klinisk tillämpning.
Förhoppningsvis passar åtminstone något var och en av studenterna. Lärarna är kliniskt erfarna. Vi
kursansvariga är i stor utsträckning tillgängliga under kursen. I fritextsvaren framhåller många
studenter de kursansvarigas engagemang och tillmötesgående inställning.
Kursens svagheter: Kursens blandning av olika aktiviteter, många föreläsare med olika sätt att
föreläsa och ett stort antal examinationer (teoretiska och praktisk/kliniska) upplevs av de flesta
studenter som positiv. Men för några studenter blir kursens upplägg jobbigt att hantera. Vi har
försökt stötta upp med så gott som dagliga påminnelser och ”veckobrev” varje fredag och hoppas att
det underlättat. Flera studenter tycker också att det är svårt att pussla ihop studier med andra
aktiviteter och har önskat mer av inspelade föreläsningar.
3. Övriga synpunkter

Kanske lite förvånande, men i fritextsvaren framkom att flera studenter önskade att tentorna varit
svårare. Vi har försökt betona att tentorna i denna kliniskt inriktade kurs i första hand tjänar som
kunskapskontroll, att en student med en godkänd tenta gott och väl uppnått kursens kunskapsmål,
och att de klinisk-praktiska examinationerna är lika viktiga som tentorna. Här får vi förbättra vår
kommunikation!
4. Kursansvarigs slutsatser och eventuella förslag till förändringar

Jag, Åsa Eriksson, har varit kursansvarig för kursen sedan år 2010. Vid nästa kursgivning är det Anna
Miley Åkerstedt som tar vid. Hon har tidigare under fem år varit biträdande kursansvarig, en
funktion som jag kommer att ha framöver. Jag skulle inte tro att Anna gör några mer omfattande
förändringar av kursen. En sak som vi talat om är att flytta etik- och juridikföreläsningarna från
moment 2 till moment 6, och lägga dem innan studenterna går ut på auskultation. Vi planerar inte
att spela in föreläsningarna under kursen. Detta av resurs- och integritetsskäl.
Bilagor:

