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Kursens namn:   Specialpedagogiska perspektiv Borås (UVKII:II)  
 

Antal högskolepoäng Hel kurs Varav VFU 

7,5 hp -- 

Ladok-kod: CUVK54 

Antal registrerade studenter: 69 (Borås)        

Program/fristående:  Program 

Programkull:  

(ex antagna ht-2007) 

 

Kursansvarig:  Camilla Carlsson  
 

Kurstid:  

(vecka-vecka, år) 

v.45-49, 2017 

Kursresurs:  Rapporteras i TFU 

Examinationsresultat Rapporteras i Ladok 

Kursvärdering: Kursvärderingsform Svarsfrekvens 

Enskild anonym enkät på 

Ping Pong 

Borås: 43 % (30 av 69) 

 

Sammanfattning av 

kursvärdering från  

- studenter  

- lärarlag  

Av sammanfattningen ska 

studentens upplevelse till 

möjlighet till måluppfyllelse 

framgå. 

 

Studenterna anser att det är en mycket viktigt kurs. De önskar 

mer tid för diskussion och reflektion under kursens gång. 80% 

anger att den motsvarat heltidsstudier (i hög grad till i mycket 

hög grad, resterande 20 % anger tillfredställande). Målen 

uppnås genom de arbetsformer och examinationer som ges i 

kursen. Nästan samtliga studenter anser att kursen är mycket 

viktig inför framtida yrke, men genomgående i enkätsvaren 

anges att kursen borde vara längre för att kunna ge mer 

djupgående kunskaper. Några av studenterna saknar innehåll 

som ger svar på hur de kan arbeta mer praktiskt med barn i 

behov av särskilt stöd.  

 

Föreläsningarna har belyst kursmålen och varit givande (60% i 

hög grad, 20 % i mycket hög grad). Även arbetsformerna 

anges som bra och hjälper studenterna att uppnå kursmålen. 

Mer tid för reflektion och diskussion lyfts fram och i det 

sammanhanget ges förslaget att kursen bör innehålla fler 

seminarier. Fältdagar upplevs som givande och några 

studenter önskar fler fältdagar ”-det hade varit bra med någon 

mer dag, för att kunna få möjligheten att kunna se hur den 

kunskap vi fått från skolan används i praktiken”. 

 

97% (tillfredställande till i mycket hög grad) anger att 

kurslitteraturen är bra och bidrar till måluppfyllelsen. 

Kursansvarigs rekommendation om att läsa Kirre uppskattades 

och flera studenter anser att den boken borde vara obligatorisk 

(vilket den en gång varit), då den gav dem mycket tankar och 

förståelse. 

 



50% (i hög till mycket hög grad) anger att examinationerna i 

kursen har mätt kunskaperna i relation till kursmålen. 50 % 

svarar tillfredställande. Diskussioner önskas i anslutning till 

redovisningen av fältdagar. De muntliga examinerande 

seminarierna har en bra struktur och krav på förberedelser i 

form av uppvisande av skriftligt underlag inför seminariet 

upplevs positivt och bidrar till mer givande diskussioner 

eftersom alla då är pålästa.  

 

65% anger (tillfredställande till mycket hög) gällande 

möjligheten att påverka kursens upplägg, samtidigt som 23% 

anger viss grad och 3% inte alls. Som positivt lyfts 

möjligheten till att välja studiegrupp, vilket motiveras med att 

kursen är kort och det är viktigt att känna sig trygg i en grupp 

för att diskutera ämnesområden som är relevanta för kursen. 

Studenterna upplever att de fått information om kursen i god 

tid och kursplaneringen lyfts också fram som positiv. Ex på 

studentkommentar: ”Bra att ha ett "möte" ett tag innan kursen 

drar igång, så vi får lite framförhållning och även möjlighet att 

påverka kursens upplägg lite granna”. Dock är det tyvärr så att 

få studenter kommer till dessa kursplaneringar. 

 

Osäkerhet verkar råda gällande var studenterna finner tidigare 

kursutvärderingar.  

 

Samtliga studenter anger kursen som mycket viktig inför 

framtida yrkesutövning och lyfter fram betydelsen av kursen 

och att den bör utgöra fler högskolepoäng.   

 

Sammanfattningsvis är studenterna nöjda med kursen. 

Beskrivning och 

sammanfattning av exempelvis 

mittutvärdering eller annan 

utvärdering som skett inom 

kursen.  

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

gjorts någon formell mittutvärdering. Kursansvarig har haft 

en fortlöpande kommunikation med studenterna angående 

kursen, vilket har uppskattats.  
 

Kursansvarig/lärarlags 

slutsatser och kommentarer 

inför kommande kurs  

Överlag är studenterna nöjda. Det är en intensiv kurs och 

precis som studenterna tycker, så anser även vi i kurslaget att 

det är en viktig kurs och därför är det också mycket som 

behöver ingå under dessa 5 veckorna. 

Eventuella förslag till 

förändringar avseende  

- mål,  

- innehåll,  

- arbetsformer,  

- litteratur,  

- examination  

- organisation av kursen 

- kurslagssammansättning  

Mål: Inga ändringar till nästa termin dock bör vi se över 

kursmålen i relation till examinationerna. Flera mål 

examineras flera gånger.  

 

Innehåll: Studenterna upplever att innehållet i kursen är 

relevant och bra. Lärarna i kursen ska tänka på att lyfta fram 

hållbar utveckling på ett tydligt sätt i kursen.  

 

Arbetsformer: Se över hur vi kan få studenterna att ta vara på 

den tid som ges för diskussioner i studiegrupper. Vi anser att 



det finns mycket tid för diskussioner men att tiden inte 

disponeras helt av studiegrupperna. Vi fortsätter med 

aktivitetslogg och granskningsgrupper.  

 

Litteratur: Studenterna och även vi lärare upplever litteraturen 

relevant, med ett gott innehåll som belyser kursens mål. Kirre 

skulle kunna vara aktuellt att lyfta in som obligatorisk 

litteratur igen. Vi bevakar ny kurslitteratur som rör förskolan, 

då det finns relativt lite litteratur om specialpedagogik som 

riktar sig mot förskolan.  

 

Examination: Vi bör se över möjligheten till att ge mer tid för 

redovisning av fältdagar eftersom det nu, med den individuella 

redovisningen inte gavs tid för diskussioner. Studenterna skall 

även fortsättningsvis visa upp sitt skriftliga underlag vid de 

examinerande seminarierna. Muntliga examinationer skall 

examineras även muntligt i examination 2-5.  

 

Organisation- Möjlighet till att välja studiegrupper kommer att 

ges även till våren-18. 

 

Kurslagssammansättning: Vi har denna terminen slussat in en 

ny kollega i kurslaget, vilket gått utmärkt! Ytterligare fler 

lärare kommer att knytas till kursen inför vt-18. 

Övrigt  Vi behöver se över hur vi skall lösa situationen i UVK2 när vi 

får samtliga kursgrupper som samläser kursen. Svårigheter 

med att få VFU i sista delkursen utgör problem pga skolornas 

jullov. En möjlig lösning är att de två sista kurserna läses 

parallellt.  
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