
Kursinformation	
 

Kurs:	 Socialpsykologi	PEPAO1PAO1 

Ingår i (utbildning t ex):	 Kandidatprogrammet	personal,	arbete	och	organisation 
Termin:	 1	
Kursansvarig:	 Margareta	Simonsson-Sarnecki 

	
 
Utvärdering	
 

Kursen är utvärderad genom 
(web, papper, muntligt):	

Webbenkät	

Antal studenter på kursen/som 
har fått möjlighet att svara:	

80	

 
Antal svarande 
(Svarsfrekvens):	

41	(51,25	%)	

 
Utfall	av	examination	
 
Betygsfördelning A-F, antal och procent (%) 

A	 B	 C	 D	 E	 FX	 F	
30 (42%)	 12 (17%)	 11 (15%)	 3 (4%)	 0 (0%)	 15 (21%)	 0 (0%)	

Sammanställning	av	utvärdering	





 

 

Sammanfattning av kommentarer från studenter: 

- Uppskattning av kursen som helhet (x5) 
- Beröm till föreläsare 
- Beröm för upplägget av distansutbildning (x2) 
- Kurslitteraturen upplevdes svårläst (x8)  
- Svårighet att kurslitteraturen var på engelska (när tenta och kurs är på svenska) (x4) 
- Önskemål att föreläsningarna kopplats till boken mer tydligt 
- Önskemål att powerpoints för respektive föreläsning laddas upp (x2) 
- Önskemål att föreläsningarna hade varit mer tydliga (x2) 
- Önskemål om mer information kring momentet ”Gruppprocesser” 
- Föreläsningen ”The self” upplevdes luddig. 
- Föreläsning om ledarskap upplevdes inte informativ 
- Vissa perspektiv i kursen upplevdes gammaldags, exempelvis skillnader mellan 

kvinnor och män 
- Upplevelse av att hemtentan var för komplicerad för en första examination 
- Önskemål om mer tydlig information kring inlämning av tentamen (x2) 
- Önskemål om mer tydlig information generellt  
- Önskemål att det ska vara lättare att få kontakt med kursledning. (x2) 
- Önskemål att fördela föreläsningar bättre under kursens gång (x4) 
- Önskemål om seminarium eller fler deluppgifter 
- Önskemål om fler källor per fråga i tentamen då en endast fick hänvisa till 

föreläsning/litteratur 



 

Sammanfattning av kommentarer från studenter: 

- Svårare att koncentrera sig (x7) 
- Lättare att koncentrera sig  
- Hinder att fråga och diskutera över zoom och utan att ha träffat personerna (x3) 
- Det har gått bra (x3) 
- Upplevelse av ensamhet  
- Fått mindre utbyte med föreläsare/andra studenter 

 

Sammanfattning av kommentarer från studenter: 

- Beröm för intressant och rolig kurs (x4) 
- Beröm till föreläsare (x3) 
- Beröm till kursansvarig 
- Uppskattning av att det inte upplevdes vara hög press på inlämningar och 

seminarierum, vilket ledde till mer tid och engagemang 
- Uppskattning av pedagogiskt upplägg på athena 


