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Termin: VT-20

Startvecka: 202014

Slutvecka: 202023

Studietakt: 100%

Studieform: Campus

Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 3

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 7

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--Se över tanketexternas upplägg och antal.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2020-08-04

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Funktion, symtomatologi, färdighet och anpassning utifrån ett psykologiskt perspektiv, 15.0 hp (PSGB07)
Kursansvarig: Nina Svensson





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.

Det är bara tre av sju studenter som har svarat på kursvärderingen, men de som har svarat verkar vara mycket nöjda med
kursen. De tycker att innehållet är intressant och att kursen har varit mycket lärorik. De är också nöjda med hur kursen har
anpassats till distansundervisning (pga Corona/Covid-19 under våren 2020), där inspelade föreläsningar varvats med
föreläsningar via zoom och diskussioner. Studenterna lyfter att föreläsningarna har varit tydliga och att lärarna varit
lättillgängliga via mail. Önskemål finns från en student att utöka kursen från 15 hp till 30 hp.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Inte direkt förändring, men kanske kan det vara bra att ta med sig det som fungerade bra den här terminen till terminer då vi
inte är tvingade till distansstudier. Exempelvis går det ju att ha vissa inspelade föreläsningar även om inte hela kursen går
på distans. Inspelade föreläsningar har lyfts som positivt av pendlande studenter, eftersom de då kan använda tid de
annars skulle resa till att studera. En annan fördel med inspelade föreläsningar som har lyfts är möjligheten att spola
tillbaka och se om ett avsnitt som upplevdes vara svårt.

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


