
Grunddata från Ladok
Kurskod: LPASP4

Anmälningskod: 25155

Termin: VT-16

Startvecka: 201604

Slutvecka: 201623

Studietakt: 50%

Studieform: Distans

Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 15

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 27

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Kursens innehåll har främst förändrats utifrån den kritik som UKÄ har lämnat i sin bedömning av programmet. De
åtgärder som genomförts är: fler vetenskapliga artiklar har lagts till, ett litteraturseminarium där fyra artiklar
behandlas har lagts in på en närträff och kursen har ställt högre krav på studentens förmåga att analysera
komplexa skolsituationer i relation till språkstödjande undervisning.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2016-10-03

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen
för utbildningsadministration vid Studentcentrum.

Särskilt stöd för språk-, skriv- och läsutveckling, 15 hp (LPASP4)
Kursansvarig: Anne Lindblom





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.

En muntlig utvärdering gjordes av kursledaren 2016-05-19. Sammanfattning av muntlig utvärdering T4
speciallärarprogrammet språk-läs-skriv
Förbättringsområden:
? Ändra inlämningstiderna till hel vecka, alltså söndag, och hel dag 23.55
? Två gånger har närträffen kolliderat med datum för nationella prov vilket har försvårat för vissa studenter. Detta önskar
man att vi tar hänsyn till när vi planerar närträffarna
? Viss litteratur känns gammal. Asp-Onsjö och Carlsson Andreasson
? Persson och Persson borde komma i termin 1 istället
? Ahrne & Svensson har vi 2011 i litteraturlistan men några av studenterna har nya upplagan från 2015 där kapitlen inte
har samma nummer som i gamla. Detta har skapat förvirring.
Styrkor:
? Skoljuristen. Hade gärna kunnat vara längre eller återkommande.
? De har längtat efter att få mycket kring sin inriktning
? Kartläggningen
? Bra att få träna på att vara kvalificerad samtalspartner

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Kursledare kommer att i samarbete med andra kursledare omstrukturera kursdokumentet med studiehandledning. I
programrådet kommer kursledaren ta upp litteraturfrågan. Reflektionsloggens betydelse kommer vi att ta upp och
aktualisera vid nästa kursstart. Kursledningen försöker anpassa närträffarna i möjligaste mån till nationella prov.

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


