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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Ytterligare fortsatt arbete med att nå konsensus kring bedömning av formalia och vetenskaplig kvalité behövs.
Diskussion
både med studenterna och handledarna om vad studenterna kan kräva av handledarnas engagemang och tid
bör föras.
Studenterna upplever att de fått olika stöd. Detta bör lyftas på handledarkollegiet.
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Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Examensarbete inom speciallärarprogrammet, 15 hp (LPASP6)
Kursansvarig: Marie Tanner





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.

Att nå samsyn mellan alla inblandade handledare är en utmaning. Trots det stora arbete som lagts ner på att ha särskilda
handledarträffar för att diskutera samsyn i bemötandet av studenter och när det gäller riktlinjer för uppsatsen framkommer
en hel del synpunkter på att just detta brister i kursen. Vi har i den hör kursomgången haft flera nya handledare och
seminarieledare, liksom nya kursansvariga för såväl den förberedande termin 5 som denna kurs (termin 6), vilket delvis kan
förklara att vi inte lyckats prata ihop oss tillräckligt. Enstaka synpunkter rör även förberedelser inför vetenskapligt skrivande,
vilket är något vi arbetat för att utveckla och kommer att lägga ytterligare större tonvikt på i den kommande omarbetade
utbildningen. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Vi behöver arbeta ytterligare med samsyn när det gäller riktlinjer och bemötande, och kommer att diskutera möjlighet att
avsätta viss tid för att alla handledare ska kunna delta i utveckling av detta. VI ser också stora möjligheter till
kvalitetsutveckling genom att studenter erbjuds att skriva i par.
Från och med nästa läsår gäller ny utbildningsplan, där bl.a. undervisning om teori och metod får större plats i termin 5.
Därigenom finns möjlighet för studenterna att hinna förbereda sig mer inför uppsatsskrivande. Vi behöver också diskutera
hur vi genom hela utbildningen kan öka studenternas förtrogenhet med olika teoretiska perspektiv och vad det betyder för
speciallärarens profession.

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


