
Kursrapport 
 
 
Kursens namn:   Specialpedagogiska perspektiv Borås (UVKII:II)  

 

Antal högskolepoäng Hel kurs Varav VFU 
6 hp -- 

Ladok-kod: 11FK52, 11GF41, 11F342, 114641 117941 
Antal registrerade studenter: 143 (Borås)        
Program/fristående:  Program 
Programkull:  
(ex antagna ht-2007) 

 

Kursansvarig:  Camilla Carlsson  
 

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 

Borås: 29% (42 av 143) 
 

Sammanfattning av 
kursvärdering från  
- studenter  
- lärarlag  
Av sammanfattningen ska 
studentens upplevelse till 
möjlighet till måluppfyllelse 
framgå. 

Kursen bygger på studiegruppsarbete och 
gruppexaminationer. Flera studenter efterfrågar en individuell 
examination för att också få visa individuella prestationer och 
kunskaper. Kursen har tidigare haft flera individuella 
examinationer men det lyftes ut på grund av att det då ansågs 
vara för stor arbetsbelastning både för studenter och lärare. 
 
Studenterna upplever att arbetsformerna har belyst kursmålen 
och 85% anser att examinationerna mätt kunskaperna i 
förhållande till målen på ett tillfredställande- mycket gott sätt. 
88% anger att arbetsinsatsen under kursen motsvarar ungefär 
40 h/vecka. 
 
Önskemål om tydligare instruktioner kring fältdagar finns 
samt önskemål om fler fältdagar med möjlighet att gå bredvid 
en specialpedagog anges som förslag.  
 
Studenterna upplever att specialpedagogik är ett viktigt och 
intressant ämne. En längre kurs önskas då de anser att kursen 
har hög relevans för kommande yrkesroll. Litteraturen är 
mycket uppskattad. Föreläsningarna anges överlag vara 
intressanta och relevanta samt belyst kursmålen mycket bra. 
De externa föreläsningarna har dock fått sämre omdöme. Här 
anser studenterna inte att de ser kopplingen till kursen på ett 
tydligt sätt.  
 
Lärarlaget anser att de förändringar som gjorts under senaste 
åren har bidragit positivt till kursen. 

Beskrivning och 
sammanfattning av exempelvis 

P.g.a. att kursen bara pågår under fyra veckor har det inte 
gjorts någon formell mittutvärdering. Kursansvarig har haft en 



mittutvärdering eller annan 
utvärdering som skett inom 
kursen.  

fortlöpande kommunikation med studenterna angående kursen, 
vilket har uppskattats.  

 

Kursansvarig/lärarlags 
slutsatser och kommentarer 
inför kommande kurs  

Små förändringar kan komma att göras utifrån 
kursvärderingen från studenterna. 

Eventuella förslag till 
förändringar avseende  
- mål,  
- innehåll,  
- arbetsformer,  
- litteratur,  
- examination  
- organisation av kursen 
- kurslagssammansättning  

Kursen har under senvåren HU- diplomerats (hållbar 
utveckling) och i samband med det har små revideringar av 
kursplanen gjorts.  
 
Mål- Målet kring samverkan är borttaget, då det varit svårt att 
examinera samtliga nivåer. 
 
Innehåll- Studenterna upplever att innehållet i kursen är 
mycket bra. Lärarna i kursen ska tänka på att lyfta fram 
hållbar utveckling på ett tydligt sätt i kursen. Ytterligare en 
fältdag kan införas.  
 
Arbetsformer- Vi vill behålla den stora gruppuppgiften, men 
vara mer närvarande och ha en tätare kontakt med studenterna 
och betona ännu mer att uppmärksamma oss på om arbetet i 
studiegrupperna inte fungerar. En loggbok för 
studiegruppsträffar kan hjälpa studenterna att föra närvaro och 
innehåll vid träffarna.  
 
Litteratur- Inga behov av förändringar, då studenterna och 
även vi lärare upplever litteraturen relevant, med ett gott 
innehåll som belyser kursens mål.  
 
Examination- Vid litteraturseminarierna kommer vi att införa 
en individuell examination i stället för nuvarande 
gruppexamination. Diskussion kring möjligheten att kunna 
uppnå betyg VG på kursen pågår. 
 
Organisation- Under våren provade vi med en kursansvarig i 
var ort.  Detta upplevde vi positivt vilket vi kommer att 
fortsätta med. Mycket arbete har tidigare lagts på att 
omorganisera kursens samtliga delar, vilket har gett gott 
resultat.  
 
Kurslagssammansättning- Kurslaget består och fungerar bra. 
Vi planerar inga förändringar inför hösten-16. 

Övrigt   
 
 


