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Psykologprogrammet  Kurs:  PSPR21  Termin: VT21 

Kursansvarig: Therese Anderbro & Camilla von Below      

Kursen har utvärderats muntligt vid ett föreläsningstillfälle på Zoom samt skriftligt 
via Athena. Rapporten läggs ut på Athena. 

Sammantagna skattningar av studenternas kursvärdering se nästa sida:  

Kursledarens kommentarer: 

Studenterna är överlag mycket nöjda med kursen och skattar både sitt eget och 
lärarnas engagemang högt, vilket är ett ihållande mönster från termin till termin.  

I den muntliga utvärderingen framkom att studenterna tycker att det var mycket att 
göra, medan några tycker arbetsbördan var rimlig. De som tycker det var för 
mycket, tycker att litteraturen var för omfattande. Då detta varit en återkommande 
återkoppling har vi minskat ner omfånget på PDT-litteraturen (artiklar). Vi 
behåller föreläsarna som är uppskattade pga sitt kliniska fokus. I frisvaren syns att 
studenter uppskattar föreläsarna. 

Vi har märkt att studenterna närvarar i högre utsträckning när kursen sker på 
Zoom varför vi planerar att ha vissa föreläsningar på Zoom även framöver. 

Utfall:  

Salstenta samt inlämningsuppgift där reflektion efterfrågas. Antal studenter 
inskrivna på kursen var 36 stycken. 

Betygsfördelning A-F, antal och procent (%) 

A B C D E FX F 
13 (36%) 12 (33%) 7 (19%) 1 (3%) 1 (3%) 0 (%) 2 (6%) 
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Sammanställning av kvantitativa svar från kursvärdering

Kurs(-er):

Psykoterapi och psykologisk behandling, 1: Teoretisk grund för bedömning och 
behandling,  PSPR21-36534 7.5 hp

Termin:
VT21

Namn på kursplats i Athena:
 ( )PSPR21-VT21 PT1 Teoretisk grund för bedömning och beha...-VT21 5584

Institution
Psykologiska institutionen

Publicerad
2021-03-03

Antal respondenter
38

Antal svar
18

Förväntade studieresultat:

,  Psykoterapi och psykologisk behandling, 1: Teoretisk grund för bedömning och behandling
 hpPSPR21 7.5

Efter avslutad kurs skall studenten kunna: 
- redogöra för grundläggande teorier, metoder och centrala begrepp inom psykoanalytisk
/psykodynamisk diagnostik, klinisk beteendeanalys och KBT-fallkonceptualisering samt 
behandling inom respektive tradition
- tillämpa grunderna för psykoanalytisk/psykodynamisk diagnostik och klinisk beteendeanalys, 
samt KBT-fallkonceptualisering på fiktiva fall
- uppvisa basala samtalsfärdigheter inom ramen för bedömningssamtal utifrån KBT och PDT
- redogöra för grundläggande frågeställningar, metoder och resultat inom psykoterapiforskning
- visa grundläggande kunskaper om hur mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer kan 
upptäckas och bedömas
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Kvantitativa frågor:

1. Överlag är jag nöjd med kursen.

  Alternativ Antal %
a) 1. Instämmer inte alls 1 5%

b) 2 0 0%

c) 3 3 16%

d) 4 6 33%

e) 5. Instämmer helt 7 38%

Ej svar - 1 5%
  a) b) c) d) e) 0)

2. Kursens ämnesinnehåll var relevant för att jag skulle uppnå de förväntade 
studieresultaten.

  Alternativ Antal %
a) 1. Instämmer inte alls 0 0%

b) 2 1 5%

c) 3 0 0%

d) 4 7 38%

e) 5. Instämmer helt 10 55%
  a) b) c) d) e)

3. Undervisningen gav mig goda förutsättningar att uppnå de förväntade 
studieresultaten.

  Alternativ Antal %
a) 1. Instämmer inte alls 1 5%

b) 2 2 11%

c) 3 5 27%

d) 4 4 22%

e) 5. Instämmer helt 6 33%
  a) b) c) d) e)

4. Examinationen/erna prövade hur väl jag uppnått de förväntade studieresultaten.

  Alternativ Antal %
a) 1. Instämmer inte alls 0 0%

b) 2 2 11%

c) 3 3 16%

d) 4 10 55%

e) 5. Instämmer helt 3 16%
  a) b) c) d) e)
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8. Distansundervisningen har fungerat bra under denna kurs.

  Alternativ Antal %
a) 1. Instämmer inte alls 1 5%

b) 2 1 5%

c) 3 0 0%

d) 4 8 44%

e) 5. Instämmer helt 8 44%
  a) b) c) d) e)

10. Hur nöjd är du med: McWilliams, N. (2011)?

  Alternativ Antal %
a) 1. Mycket missnöjd 1 5%

b) 2. 2 11%

c) 3. 5 27%

d) 4. 6 33%

e) 5. Mycket nöjd 4 22%
  a) b) c) d) e)

11. Hur nöjd är du med: Ramnerö, J. & Törneke, N. (2013)?

  Alternativ Antal %
a) 1. Mycket missnöjd 0 0%

b) 2. 0 0%

c) 3. 5 27%

d) 4. 6 33%

e) 5. Mycket nöjd 7 38%
  a) b) c) d) e)

12. Hur nöjd är du med: Sharpless, B. (2019)?

  Alternativ Antal %
a) 1. Mycket missnöjd 0 0%

b) 2. 1 5%

c) 3. 6 33%

d) 4. 5 27%

e) 5. Mycket nöjd 6 33%
  a) b) c) d) e)
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13. Hur nöjd är du med: Öst, L-G. (Red) (2013)?

  Alternativ Antal %
a) 1. Mycket missnöjd 0 0%

b) 2. 1 5%

c) 3. 4 22%

d) 4. 6 33%

e) 5. Mycket missnöjd 7 38%
  a) b) c) d) e)

Svar på kvalitativa frågor (fritextsvar) visas inte i denna sammanställning


