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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 14

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 47

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Några förslag på ytterligare tillägg (som sociala mediers relation) kommer att införlivas i nästa kurs. Vi har 3
obligatoriska seminarium vilket känns som lagom för den här kursen. Till nästa omgång kommer vi att se över
kurslitteraturen då den har fått (välförtjänt) kritik. Av de tre svaren att döma finns det en upplevelse av att man inte
till fullu har fått visa upp sina kunsper under de examinerande momenten, detta ska vi jobba på till nästa gång.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2020-11-23

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Kursen upplevs ha god kvalitet av de som svarade. Seminarier och examintionsuppgift uppskattades och det var fler som
upplevde att de fick visa vad de kunde under kursesn gång - vilket var målet med seminarierna. Det som behöver
uppdateras är kursboken (som vi redan förra gången anmärkte på men vi hittade helt enkelt ingen bättre), fundera på
upplägget med SBU (även om många tyckte att det var mycket bra att ha den föreläsningen), samt tidigarelägga den
ekologiska modellen. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

- Uppdatera kursboken
- fundera på upplägget med SBU 
- tidigarelägga den ekologiska modellen
- ta in en psykolog som föreläser om anknytningsteori och NPF.

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


