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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 13

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 38

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Jag som kursansvarig har varit tydligare med att de avsnitt i uppsatsen som
grupphandledning 2 och 3 tar upp inte ska vara färdigskrivna utan mer ses som diskussionsunderlag.
Både handledare och examinerande lärare har haft möten bl.a. för att att arbeta med
konsensusfrågor.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2022-06-23

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av
Systemgruppen för utbildningsadministration.

Psykologprogrammet: Examensuppsats, 30.0 hp (PSA100)
Kursansvarig: Maria Tillfors





Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats. Har ytterligare underlag
inhämtats på ett annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika program
bör eventuella effekter av detta kommenteras.

Jag vill starta med att nämna att det endast var 13 av 38 (34%) av studenterna som besvarat
kursutvärderingen vilket gör det svårt att veta om det är systematiska skillnader mellan respondenter och
icke respondenter. Med det sagt så ansåg den
övervägande delen av de studenter som svarat att upplägget av kursen varit ett stöd för att nå lärandemålen,
att de vid examinationen av kursen hade möjlighet att visa det som uttrycks i lärandemålen samt att lärarna
uppträtt professionellt. I
tillägg hade de flesta studenterna i genomsnitt arbetat 30-39 eller 40 timmar per vecka. I kommentarerna så
lyftes det att vissa studenter ansåg att deras individuella handledning inte varit tillfredsställande. Något som
lyftes som positivt var grupphandledning i mindre grupper. Generellt var man nöjd med upplägget men en
kritik som framkom var stora problem med lånedatorerna med adekvat säkerhetsnivå som IT-avdelningen
tillhandahåller.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Inför vt2023 så kommer jag som kursansvarig föra en diskussion med ledning och IT vad gäller problemet
med lånedatorerna. Vi som är handledare och vi som är examinerande lärare har möten för att prata ihop oss.
Dessa möten kommer vi fortsätta att ha för att arbeta med konsensus.

1. Antal ffg-registrerade på kurs:
Förstagångsregistrering = den studerande registrerar sig för första gången på en kurs.


