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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 14

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 51

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--Se över Canvas, så att all information är tydlig och så att information om examinerande moment ligger med från
kursstart. Se över hur mycket tid som läggs på olika delar av kursen, eftersom studenterna upplevde en ojämn
arbetsbörda. Ge tydligare läsanvisningar till varje föreläsning.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2020-08-25

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Utvecklingspsykologi, 7.5 hp (PSGA86)
Kursansvarig: Brittany Evans





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 14 (av 51 förstagångsregistrerade) som har svarat.

På det hela taget så verkar studenterna rätt nöjda. De tycker att innehållet har varit intressant, och att föreläsningarna har
varit bra. De tycker att det är bra med regelbundna quiz. Responsen från läraren på kursen lyfts också fram som positiv.

Några studenter lyfter att de tycker att arbetsbelastningen på kursen är för hög i jämförelse med de antal högskolepoäng
kursen är värd. Några lyfter också att de två inlämningsuppgifterna upplevs vara för omfattande och svara att hinna med.
Studenterna efterfrågar också mer diskussioner (zoom-möte studenter och lärare). Det finns önskemål om mer
anknytningsteori. Någon student vill ha tillgång till moment och föreläsningar tidigare.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

På det hela taget verkar kursen ha fungerat väl. Studenterna har lyft viktiga synpunkter i sina fritextsvar. När det gäller
omfattningen så ska den här kursen motsvara vår kurs "Utvecklingspsykologi 7,5 hp" inom kursen PSGA38, som går via
Campus, så vi har utgått från att de ha samma innehåll, även om examinationerna ser annorlunda ut. Inför nästa kurstillfälle
bör vi se över litteraturen, vilket kan lösa en del gällande arbetsbelastningen (eftersom befintlig bok är mycket omfattande
och tjock). Sedan behöver vi arbeta vidare med att få en jämn arbetsbelastning under hela kursen. 

När det gäller upplägget så bör vi se över möjligheten att få till tillfällen med diskussion och frågestund via Zoom, enligt
studenternas önskemål.

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


