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Termin: HT-20
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Studietakt: 50%
Studieform: Distans

Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 1

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 12

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Kursen SPAGS1 gick för första gången hösten 2020. Det innebar också starten på vårt
masterprogram i specialpedagogik. Kursen är en parallellkurs till LPAGS1, som läses inom
speciallärarprogrammet, och masterstudenterna samläste med LPAGS1. Eftersom LPAGS1 gått
tidigare var kursupplägget inte nytt.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2021-02-15

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Specialpedagogik som forsknings- och verksamhetsområde, 15.0 hp (SPAGS1)
Kursansvarig: Karin Bengtsson





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 en student besvarade enkäten. Vid sista kursträffen genomfördes ett gemensamt
kursvärderingssamtal. Analysen bygger på dessa två källor, samt mina reflektioner i rollen som kursansvarig.
De studenter som slutförde kursen är överlag nöjda. Innehållet upplevs som intressant och relevant och
kursuppgifterna upplevs bidra till fördjupning av kunskaperna. Begänsning av antalet ord i uppgifterna har
lett till viss diskussion. Litteraturen får goda omdömen och även specifika föreläsningar som lyckades utmana
på ett intressant sätt. Tyvärr har flera studenter avbrutit sina studier, vilket har skapat viss oro och "rörighet"
i studiegrupperna, där vissa grupper har slagits ihop och andra inte. Litteraturseminarierna på Canvas har
fungerat mycket olika i olika studiegrupper. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Den övergrpande bedömningen är att kursen som sådan fungerar väl. De erfarenheter vi tar med oss inför
nästa kurstillfälle handlar framför allt om hur vi kan utveckla vårt bemötande på ett generellt plan, så att fler
studenter väljer att slutföra kursen, och att de får göra det utan alltför mycket "omgrupperingar". Studenterna
har olika bakgrund och olika mål med sina studier. Vi behöver i kollegiet diskutera hur vi kan introducera
kursen så att registrerade studenter tidigare kan ta beslut angående om de vill gå kursen eller inte.

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


