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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Kursen är ny och gick för första gången hösten 2019.

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.
Analysen baseras på de sex enkätsvaren med fritextsvar och dessutom på ett skriftligt underlag som samlades in vid sista
kursträffen i december 2019. I det skriftliga underlaget gavs studenterna möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och
reflektioner, individuellt eller i grupp. Även dessa reflektioner benämns som "fritextsvar" i följande text.
Studenterna är överlag nöjda med kursen. I fritextsvar uppskattas sådant som varierande examinationsuppgifter,
fältuppgifter i särskolans verksamhet, varierande arbetsformer, intressanta föreläsningar och givande litteraturseminarier.
Återkopplingen från lärare på uppgifter upplevs som meningsfull och studenterna anger att de snabbt får svar när de har
frågor. Några studenter anger att instruktionerna inför examinationsuppgifter ibland var otydliga. Någon student efterlyser
mer detaljerade instruktioner och andra efterlyser mer avskalade instruktioner. Kursen upplevs som intressant men
krävande och i enkätsvaren framgår att fyra studenter lagt ner mer än 20 timmar per vecka på studierna. Det finns förslag att
ha ett istället för två litteraturseminarier - samtidigt som det också finns kommentarer om hur viktiga just
litteraturseminarierna är för att bearbeta texter i kursen.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Efter denna första omgång av kursen är vi självklart inställda på att fortsätta utveckla kursen så den finner sin form. Vi
kommer att se över instruktioner till examinationsuppgifter, mängden uppgifter i kursen och när under terminen de olika
uppgifterna introduceras.

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

