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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 21

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 34

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles
kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2022-02-23

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Neuropsykologi, socialpsykologi samt prevention och hälsa, 30.0 hp (PSG030)
Kursansvarig: Anna Stigsdotter Neely





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.

Kursutvärderingen besvarades av 21 av 34 studenter vilket utgör en acceptabel svarsfrekvens.
Merparten av studenterna upplever att kursens upplägg har varit till stöd för att nå lärandemålen och att de
har haft möjlighet att visa vad de lärt sig. Tiden som ägnats till studier ligger i snitt mellan 20-40 timmar. Och
bemötandet från lärare upplevs av de flesta som professionellt. De kommentarer som erhållits vittnar dock
om en stor variation kring hur terminen upplevts. Ett tema som går igen i flera kommentarer är att delkurs 1
har varit stressig och bitvis ostrukturerad, vilket går i linje med den delkursutvärdering som gjorts.
Preventionskursen och Sociologikursen lyfts av flera som mycket givande. Likaså betonas vikten av
färdighetsinslagen som bla WAIS-testning som viktiga. Flera tycker att vetmetkursen borde komma i samband
med metaanalysen. Vidare lyfter flera den nära kontakten med lärarna som något positivt. Till sist så anser
några att mängden litteratur bör ses över.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Till nästa kurstillfälle kommer vi se över delkurs 1 med avseende på pedagogik och struktur. Vi kommer att
överväga att reducera antalet föreläsningar och i stället lägga mer tid på några få föreläsningar. En
studiehandledning kommer att upprättas. Vi kommer även att se över litteraturlistor. Förslaget om att lägga
vetmetkursen innan metaanalysmomentet är ett gott förslag som vi ska överväga.

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


