
 

 

Kursutvärdering kurs 1 (PSPB11) 

 

Introduktion till psykologyrket och psykologin, 22,5 HP, Ht21–Vt22 

Sammanfattning av studenternas skriftliga och muntliga kursvärdering 

Det övergripande intrycket är att såväl kurs 1 som helhet som de enskilda delkurserna 

erhåller goda värderingar av studenterna. Måluppfyllelse för kursen som helhet skattas som 

god. 

Genomströmning på kursen 

a) Andel TG, avbrott samt godkända av registrerade på delkursen september ht-21: 

• Delkurs 1:1: 1 TG, 0 avbrott, 39 godkända (underkända 3) 

• Delkurs 1:2: 0 TG, 1 avbrott, 42 godkända (underkända 1) 

• Delkurs 1:3: 3 TG, 0 avbrott, 40 godkända (underkända 2) 

• Delkurs 1:4: 2 TG, 0 avbrott, 33 godkända (underkända 8) 

b) Andel TG, avbrott samt godkända av registrerade på kursen i januari vt-22: 

• Delkurs 1:1: 5 TG, 0 avbrott, 36 godkända (underkända 6) 

• Delkurs 1:2: 0 TG, 0 avbrott, 46 godkända (underkända 1) 

• Delkurs 1:3: 5 TG, 3 avbrott, 29 godkända (underkända 9)  

• Delkurs 1:4: 6 TG, 3 avbrott, 33 godkända (underkända 3)   

Reflektioner 

          Kursen fungerar väl som en bred introduktion till psykologprogrammet, psykologin som 

vetenskap och psykologyrket. Examinationsformerna bedöms som lämpliga och väl anpassade 

till kursens lärandemål. Då kursen har stor bredd berör den ämnen som har kopplingar till 

samtliga kurser under resten av psykologprogrammet och det krävs därför en kontinuerlig 

dialog med övriga kursansvariga. 

Genomförda förändringar läsåret 21/22 

• Laboration (tre timmar) delkurs 1:1 

• Gästföreläsning (en timme) delkurs 1:1 

• Justering av tentamen från fyra till tre timmar på delkurserna 1:1 och 1:3 (4,5 

timmar för studenter med extra tid) 

• Justering tid för tentamen från eftermiddag till förmiddag på delkurs 1:4 (6 timmar 

för studenter med extra tid) 

Planerade förändringar 

        Inga större förändringar är planerade inför vårterminen 23. 

Att diskutera 

Eftersom många lärare på psykologprogrammet har fulla undervisningsscheman är det 

svårt att få personal till kurserna, vi behöver därför diskutera hur vi säkerställer god 

bemanning? 


