
Kursrapport  
 

 

Kursens namn:   Specialpedagogiska perspektiv (UVKII:II)  
 

Antal högskolepoäng Hel kurs Varav VFU 

6 hp  

Ladok-kod: 11FK52 

Antal registrerade studenter: 34 (Varberg) 

Program/fristående:  Program 

Programkull:  

(ex antagna ht-2007) 

 

Kursansvarig:   Anna Norrström   
 

Kurstid:  

(vecka-vecka, år) 

v. 14-17, 2016 

Kursresurs:  Rapporteras i TFU 

Examinationsresultat Rapporteras i Ladok 

Kursvärdering: Kursvärderingsform Svarsfrekvens 

Enskild anonym enkät på 

Ping Pong 

35% 

 

Sammanfattning av 

kursvärdering från  

- studenter  

- lärarlag  

Av sammanfattningen ska 

studentens upplevelse till 

möjlighet till måluppfyllelse 

framgå. 

Studenterna upplever att specialpedagogik är ett viktigt och 

intressant ämne. En längre kurs med mer fördjupning önskas 

då studenterna anser att kursen har mycket hög relevans för 

kommande yrkesroll. 83% anger att de uppnått målen i hög 

grad eller i mycket hög grad.  

 

Föreläsningarna anser studenterna vara relevanta och har 

belyst kursmålen mycket bra. Litteraturen är mycket 

uppskattad.  

 

Det missnöje som uttrycks gäller examinationsformerna. 

Studenterna önskar individuella examinationer istället för 

enbart gruppexaminationer. Flera studenter uttrycker också att 

de anser att vissa i studiegrupperna inte engagerar sig 

tillräckligt i grupparbetena. 

 

Lärarlaget delar studenternas positiva inställning till kursens 

innehåll, men delar uppfattningen om att en enskild 

examination skulle vara önskvärd. Lärarlaget har också 

noterat att det finns en problematik med snedfördelad 

arbetsinsats i studiegrupperna. 

 

Beskrivning och 

sammanfattning av exempelvis 

mittutvärdering eller annan 

utvärdering som skett inom 

kursen.  

P.g.a. att kursen bara pågår under fyra veckor har det inte 

gjorts någon formell mittutvärdering.  
 

Kursansvarig/lärarlags 

slutsatser och kommentarer 

inför kommande kurs  

Vi kommer att införa en individuell inlämning samt ett 

protokoll där studiegrupperna ska registrera medlemmarnas 

närvaro och arbetsinsats. 



Eventuella förslag till 

förändringar avseende  

- mål,  

- innehåll,  

- arbetsformer,  

- litteratur,  

- examination  

- organisation av kursen 

- kurslagssammansättning  

Mål- Målen har omarbetats utefter nya direktiv vad gäller 

kursplaners utformning.  

 

Innehåll- Studenterna upplever att innehållet i kursen är 

mycket bra.  

 

Arbetsformer- Vi vill behålla den stora gruppuppgiften, men 

betona ännu mer att studenterna ska uppmärksamma oss på 

om arbetet i studiegrupperna inte fungerar. Förhoppningsvis 

ska också införandet av protokollskrivande kring 

studiegruppens arbetsinsatser bidra till en ökad förståelse för 

vikten av varje students aktiva deltagande. 

 

Litteratur- Inga behov av förändringar, då studenterna och 

även vi lärare upplever litteraturen relevant, med ett gott 

innehåll som belyser kursens mål.  

 

Examination- Efter önskemål om individuella examinationer 

(och inte endast gruppexaminationer) kommer en sådan 

examination att införas i kursen.  

 

Organisation- Består 

 

Kurslagssammansättning- Består 

Övrigt   

 

 


