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Antal registrerade studenter
8 resp 6

Antal som inte fullföljt
kursen
0

Högskolepoäng
2 hp

Antal godkända efter ordinarie tillfälle
8 resp 6

Slutsatser vid föregående kursutvärdering

På föregående kurs havererade kursrummet på Canvas, vilket behövde åtgärdas.
Beskrivning av genomförda förändringar sedan föregående kurstillfälle

Kursrummet på Canvas återställdes.
Metod(er) för studentinflytande

Kursledaren har bett studenterna att ge synpunkter och komma med förslag om kursupplägg
och innehåll. Kursanalysen baseras på den skriftliga, anonyma kursutvärderingen.
Svarsfrekvensen var 100% sammanlagt, men det är fler än befintligt antal studenter som har
besvarat enkäten för kurs 2PT140, medan antalet besvarande på enkäten för kurs 2PT141 var
reducerad med motsvarande antal. P.g.a. detta redovisas grupperna ihopslagna, d.v.s. det är
inte möjligt att utläsa hur vardera inriktning har besvarat enkäten.
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Sammanfattning av studenternas svar på kursvärdering

Vetenskapsteori - forsknings och utvärderingsmetoder 3
(2PT140 och 2PT141)
Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under
kursens gång för idéer och synpunkter på kursens…
Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett
vetenskapligt förhållningssätt (t ex analytiskt och…
Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen
– från lärandemål till examination.
Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla
lärandemål.
Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat
värdefulla kunskaper/färdigheter.
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1 = i mycket liten grad

2 = i liten grad
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4 = i hög grad
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16

5 = i mycket hög grad

Fritextsvaren från enkäten

”Bra med avsatt tid för att skriva på lektioner”
”Hög tillgänglighet och snabb återkoppling”
”Kunnig lärare. Bra examinerande seminarium.”
”Blev lite stressigt med att hinna förbättra projektplanen sista lektionen efter att vi fått
feedback men samtidigt skönt att inte behöva lägga alltför mycket tid på det,”
”Jag uppfattar att nivån är lagd hög (statistiken). Här ligger alla olika men för en som har
sämre utgångsläge kan det verka avskräckande.”
”Bra ämne att diskutera i grupp.”
”Mycket användbar inför examensarbetet”
”Krävande och utmanande.”
”Bra med tid till att jobba med eget arbete. Matematiska beräkningar svårt att sätta sig in i
innan man gjort undersökning själv.”
”Positivt att vi fick använda lektionstid till vårt arbete med pm”
”Att skriva projektplan”
”Hade varit positivt att läsa fler vetenskapliga artiklar tillsammans och sen göra quiz i likhet
med det som vi gjorde på egen hand. På så sätt hade kunskapen fördjupats ytterligare.”
”Mer statistik”
”Helt ok kurs”
”Bra”
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.
Frågan om lärarna har varit tillmötesgående är den enda fråga där några studenter svarar lägre
än svarsalternativ 4 (i hög grad). Ingen student har skrivit någon kommentar om detta i
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fritextsvaren, varför det är svårt att veta vad innehållet i upplevelsen är. Det skulle kunna
handla om någon interaktion där studenten har känt att hens tankar inte har tagits emot; det
skulle även kunna reflektera den begränsning av spontanitet som det digitala formatet för
distansundervisning för med sig.
I fritextsvaren finns några kommentarer om att den svarande är osäker på statistik alternativt
att man önskar mer undervisning i statistisk metod. I fritextsvaren framträder även några
röster om att kursen är krävande och (för) avancerad.
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




Eventuellt utveckla undervisningsmaterial om statistisk metod som studenter kan
välja att fördjupa sig i alt repetera det som har glömts bort från tidigare studier
Införa fler inslag av gemensam läsning av publicerade artiklar, t ex som en journal
club

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 HT21.
Kursutvärdering och kursanalys kommer att publiceras på aktiviteten KCP Studentwebb
tillgänglig för samtliga studenter på psykoterapeutprogrammet.
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