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Kurskod: SPASL1

Anmälningskod: 34799

Termin: VT-20

Startvecka: 202004

Slutvecka: 202013

Studietakt: 50%

Studieform: Distans

Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 10

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 28

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2020-05-10

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Språk-, skriv- och läsutveckling ur ett inkluderande perspektiv I, 7.5 hp (SPASL1)
Kursansvarig: Karin Forsling





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.

Muntlig utvärdering SPASL1, 19 mars 2020

?Väldigt positivt! Ni lärare har varit mycket tillmötesgående och lösningsbenägna ?? ?Kunniga?

Uppskattat att möjlighet erbjöds att vara med på distans. 

Tillmötesgående

Fin balans mellan teori och praktik

Mycket bra och givande kurslitteratur

Verksamhetsnära litteratur. Knöt ihop teori och praktik. 

Det var mycket bra att få reda på litteraturen i förväg, vilken litteratur som skulle komma på seminarierna, och vilken
litteratur som togs upp på kursträffen. Bra med litteratur inför föreläsningar. 

Meningsfulla examinationer. Kursen gynnar arbetet i skolverksamheten. 

Bra att man kunde göra kartläggningen i den egna verksamheten. Meningsfullt.

Tydlig röd tråd genom hela kursen. Uppgifter, litteratur, föreläsningar, examinationer ? allt hänger ihop!

Kursen håller ihop, både mellan olika kursmoment och mellan kursmedlemmarna. 
Bra att använda Messenger i Lärgruppen. 

Önskemål om att det ska vara högst 5 medlemmar i en grupp (helst fyra)

Obalans mellan litteratur om läsning respektive skrivning. Önskemål om att mixa litteraturen läsning/skrivning bättre. Mer
litteratur om skrivning i SPASL1. 

?Ni kursledare har varit fantastiska?
?Ni kopplar ihop teorin med praktiken så det blir tydligt?
?Har lärt mig jättemycket som gynnar mitt arbete i skolan?

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Antagningsförfarandet gjorde det svårt att veta vilka studenter som verkligen skulle delta till slut i kursen. Detta ledde till det
som kursdeltagarna beskriver som problematiskt i fråga om vilka som ingick i de olika studiegrupperna. Vi ska med
administratör se över rutinerna för detta.

Vi ska dubbelkolla inlämningsdatum för examinationsuppgifter.

Litteraturlistan ska revideras.

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


