
Kursutvärdering kurs 1 (PSPB21)1 

Introduktion till psykologyrket och psykologin, 22,5 hp. Ht20 –Vt21. 

 

1) Sammanfattning av studenternas skriftliga och muntliga kursvärdering. 

Sammanfattning av resultaten från genomförda hel- och delkursvärderingar bifogas 

(bilaga 1). Det övergripande intrycket är att såväl kurs 1 som helhet som de enskilda 

delkurserna erhåller generellt sett goda värderingar av studenterna (medelvärdet för de 

flesta variabler ligger kring 4 på en 5-gradig skala). Vad gäller måluppfyllelse för 

kursen som helhet skattas denna som god. 

2) Genomströmning på kursen 

 

a) Andel TG, avbrott samt godkända av de som registrerades på delkursen september 

ht-20. 

a. Delkurs 1:1: 2 TG, 4 avbrott, 41 godkända (underkända 1) 

b. Delkurs 1:2: 0 TG, 5 avbrott, 41 godkända (underkända 2) 

c. Delkurs 1:3:  2 TG, 5 avbrott, 40 godkända (underkända 2) 

d. Delkurs 1:4: 4 TG, 5 avbrott, 37 godkända (underkända 2) 

  

b) Andel godkända och TG av de som registrerades på kursen vt-21: 

a. Delkurs 1:1: 4 TG, 1 avbrott, 36 godkända (underkända 9) 

b. Delkurs 1:2: 1 TG, 2 avbrott (totalt), 45 godkända (underkända 2) 

c. Delkurs 1:3: 4 TG, 4 avbrott, 1 studieuppehåll, 39 godkända  (underkända 

2) 

d. Delkurs 1:4: 2 TG, 4 avbrott, 35 godkända  (underkända 9) 

 

3) Lärarlagets reflektioner 

a) Kursansvarigs uppfattning är att kursen generellt sätt fungerar väl som en bred 

introduktion till psykologprogrammet, psykologin som vetenskap och 

psykologyrket.  

b) Examinationsformerna bedöms generellt sätt som lämpliga och väl anpassade till 

kursens lärandemål. Dock är det många examinerande moment, vilket ses över. 

c) Då kursen är mycket bred berör den ämnen och teman som har kopplingar till 

samtliga kurser som följer under resten av psykologprogrammet. Dess 

grundläggande karaktär medför att det finns ett behov av samordning för att 

säkerställa god progression. Samordningen av samtalsmetodiken med kurs 3 

underlättas nu då samma lärare har uppdrag på båda kurserna. I ljuset av att allt 

fler moment behöver läggas in på utbildningen kommer lärarlaget att ser över 

huruvida kurs 1 kan täcka ett större innehåll av det som ska läras ut på PSP. 

d) Ingen jämförelse med andra introduktionskurser har gjorts inom ramen för denna 

kursutvärdering. Dock vet vi sedan tidigare att vår introduktionskurs skiljer sig hur 

det vanligen ser ut, att vi läser mer metod och statisk under den första terminen än 

                                                           
1 Kursutvärderingen är strukturerad i enlighet med den mall som fastställdes av psykologprogrammets 

ledningsgrupp Vt16. 



 

 

 
 

vad man gör på de flesta andra orter samt även att vårt samtalsträningsmoment 

påbörjas tidigare än vad som är fallet på flera andra orter.  

 

4) Planerade förändringar 

Endast smärre justeringar är planerade inför vt-22. 

5) Att diskutera: 

a) examinationers lämplighet (antal och omfång), 

b) kursernas omfattning innehållsmässigt, 

c) närvaro. 

Elinor Schad, lagledare kurs 1 fr o m ht-19 

 


