Kursutvärdering

Efter avslutat kurstillfälle fyller kursansvarig i denna mall. Prefekt/programansvarig beslutar
om mallen ska kompletteras med ytterligare uppgifter/frågor.
Kurskod
2pt140
2pt 141

Kurstitel
Vetenskapsteori, forsknings- och utvärderingsmetoder i
psykoterapi 3 - inriktning kognitiv beteendeterapi
Vetenskapsteori, forsknings- och utvärderingsmetoder i
psykoterapi 3 – inriktning specialist i klinisk psykologi

Termin
Vt2020

Tidsperiod
23/4-20 – 4/6-20

Kursansvarig
Annika Lindgren

Examinator
Annika Lindgren

Övriga medverkande lärare
Fredrik Santoft

Övriga medverkande lärare

Antal registrerade studenter
12 resp 5

Antal som inte fullföljt
kursen
0

Högskolepoäng
2 hp

Antal godkända efter ordinarie tillfälle
12 resp 5

Slutsatser vid föregående kursutvärdering

Upplägget har fungerat mycket bra, men några studenter önskar att undervisningen skulle
schemaläggas över en längre period för att undvika stress. Kursen genomförs parallellt med
att det pågår intensivt arbete med att avsluta kliniska kurser, vilket vissa upplever som
stressande
Beskrivning av genomförda förändringar sedan föregående kurstillfälle

Schemaläggningen anpassades.
Metod(er) för studentinflytande

Kursledaren har aktivt uppmuntrat studenterna att ge synpunkter och komma med förslag om
kursupplägg och innehåll. Kursanalysen baseras på den skriftliga, anonyma
kursutvärderingen. Svarsfrekvensen var 76,5% sammanlagt.
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Kursutvärdering
Sammanfattning av studenternas svar på kursvärdering

Antal

Vetenskapsteori, forsknings- och utvärderingsmetoder i
psykoterapi 3 SPEC
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

3 = delvis

Kursansvarigs reflektioner kring kursens genomförande och resultat

Kursdeltagarna har överlag varit aktiva och använt verkstadsformen för undervisningen väl.
Under de gemensamma avslutande samlingarna har de generöst delat funderingar och
erfarenheter med hela gruppen.
Sida 2 av 3

Antal

Kursutvärdering
Som framgår av diagrammen ovan har specialistgruppen upplevt en större tillfredsställelse
med kursen än vad KBT-gruppen har gjort. Samtliga studenter har besvarat samtliga frågor
positivt, men det finns en större osäkerhet kring om man har tillgodogjort sig kunskaper
respektive om man tycker att kursen har bidragit till ett vetenskapligt tänkande i KBTgruppen.
Den här kursen drabbades av att kursrummet raderades pga ett handhavandefel av
kursansvarig, vilket ledde till en del tekniskt strul med länkar osv. vilket studenterna har känt
av. Båda lärarna får uttryckligen goda omdömen och deltagarna tycker att möjligheten att få
så mycket feedback på egen text är värdefull. Det är även uppskattat att det är möjligt att
använda examinationsuppgiften som en förberedelse inför examensarbetet.
Beskrivning av hur kursen arbetar med kvalitet, forskningsanknytning och samverkan med
andra professioner.

Båda lärarna på kursen är disputerade och arbetar med forskning inom psykoterapi och
klinisk psykologi, samt har organisatorisk erfarenhet av tillämpning, metodutveckling och
implementering av forskningsprojekt och evidensbaserade metoder.
Kursansvarigs slutsatser och förslag till förbättringar



Se över användningen av Canvas

Synpunkter på kursen och förbättringsförslag från övriga

Se ovan.
Beskrivning av hur kursvärderingen har återkopplats internt och till studenterna

Kursutvärdering och analys kommer att diskuteras vid ”Programmöten” under HT20.
Kursutvärdering och kursanalys kommer att publiceras på aktiviteten KCP Studentwebb
tillgänglig för samtliga studenter på psykoterapeutprogrammet.
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