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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Utifrån förra årets kursanalys har vi i år försökt att arbete för att bägge förbereda studenterna på
opponeringsförfarandet, och vilka roller och ansvar som ligger på student, handledare, seminarieledare
respektive examinator. 

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2020-08-17

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Examensarbete inom speciallärarprogrammet, 15.0 hp (LPASP6)
Kursansvarig: Marie Nilsberth





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.

Endast tre av tolv studenter har besvarat kursvärderingen, vilket gör det svårt att dra generella slutsatser utifrån de
kommentarer som lämnas. Under den här kursomgången har vi utökat andelen arbeten som skrivits i par, vilket från
lärarhåll har bedömts gynna kvaliteten på arbetena. Även de studenter som skrivit i par verkar nöjda och tycker att det
fungerat bra. Enstaka studenter har kommenterat missnöje med handledarinsats, men i stort har få sådana synpunkter
framförts under årets gång. I kursvärderingen menar studenterna att kursintroduktionen gav en bra start på arbetet.
Restriktionerna i samband med Corona-pandemin gjorde att handledningar och upssatsseminarier fick förläggas digitalt,
vilket upplevdes utmamanande för både lärare och studenter men ändå kunde göras med tillfredsställande resultat. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Detta kurstillfälle var det sista för den här kursen, från nästa år gäller ny kursplan med delvis nya förutsättningar i form av en
förstärkt teori- och metodkurs innan. Detta tillsammans med fortsatta satsningar på parskrivande har goda förutsättningar
för att öka uppsatsernas kvalitet.

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


