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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 4

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 8

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Att redan från början ha en öppen dialog med studenterna så att de kan kan framföra önskenål och
förslag på förändringar för att de på bästa sätt ska kunna ta till sig undervisningen.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2022-08-10

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Specialpedagogik, vetenskaplig kunskapsbildning, 30.0 hp (SPGCH4)
Kursansvarig: Susanne Hansson





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.

Kursvärderingen har besvarats av 4 studenter vilket bör beaktas vid analys och reflektion om kursen. 8
studenter var registrerade från början och flera har avslutat sina studier i förtid. Det är svårt att veta vilka
studenter som svarat på frågorna. I kommentarsfälten kring frågorna utmärks en svarande av negativa
kommentarer om lärare och flertalet studenter var inte beredda på den grad av självständighet som
uppsatsskrivande kräver. Det är möjligt att dessa kommentarer är baserade på sådana erfarenheter. 

Kursen har genomgått en del förändringar inför läsårets omgång och på så sätt var flertalet uppgifter på prov.
Det är svårt att uttala sig om varför studenterna har så ojämna erfarenheter och lagt ner så olika mycket tid
på kursen. 

Under kursens gång har det framkommit att litteraturlistan behöver uppdateras. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Uppdatera litteraturlista. 

Kommunicera tydligare med studenter om förväntningar i fråga om studier på universitet och vad
uppsatsskrivande innebär.

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


