
Kursrapport 
 

 

Kursens namn:   Specialpedagogiska perspektiv Borås (UVKII:II)  
 

Antal högskolepoäng Hel kurs Varav VFU 

7,5 hp -- 

Ladok-kod: CUVK44 

Antal registrerade studenter: 82 (Borås)        

Program/fristående:  Program 

Programkull:  

(ex antagna ht-2007) 

 

Kursansvarig:  Camilla Carlsson  
 

Kurstid:  

(vecka-vecka, år) 

v.13-17, 2017 

Kursresurs:  Rapporteras i TFU 

Examinationsresultat Rapporteras i Ladok 

Kursvärdering: Kursvärderingsform Svarsfrekvens 

Enskild anonym enkät på 

Ping Pong 

Borås: 36 % (30 av 82) 

 

Sammanfattning av 

kursvärdering från  

- studenter  

- lärarlag  

Av sammanfattningen ska 

studentens upplevelse till 

möjlighet till måluppfyllelse 

framgå. 

 

Studenterna anser att det är högt ställda mål och arbetsinsatsen 

motsvarar 40 h/v (73 % i hög grad till i mycket hög grad). En 

mycket viktig kurs för framtida yrke och anses mycket 

relevant i utbildningen. 

 

Målen bearbetas i hög grad genom relevanta inslag i form av 

litteratur, föreläsningar, workshop, seminarier och fältdagar.  

Föreläsningarna lyfts fram och anges vara mycket givande och 

relevanta. Denna terminen provade vi också med föreläsning 

utifrån ett föräldraperspektiv, vilket fick mycket goda 

omdömen bland studenterna. Några anser dock att det varit 

många föreläsningar och önskar fler seminarier då det är 

givande att sitta i mindre grupper och diskutera. 

Grundlärarutbildningen med inriktning fritidshem och 

grundlärarutbildning F-3 ansåg att det var mycket givande att 

få diskutera tillsammans under seminarierna.  
  

Kurslitteraturen är relevant och anges som mycket bra (100% 

tillfredställande till mycket hög grad), lättläst och bidrar till 

reflektioner och tankar. Fältdagarna bidrar också till 

måluppfyllelsen, några anser dock att det varit svårt att få tag 

på specialpedagog.  

 

Examinationerna har mätt kunskaperna (63% i hög grad till i 

mycket hög grad). De muntliga examinerande seminarierna 

anges ha en bra struktur och krav på förberedelser i form av 

uppvisande av skriftligt underlag inför seminariet upplevs 

positivt och bidrar till givande diskussioner. 
 



Studenterna upplever inte att de kunnat påverka upplägget 

(endast tre studenter var närvarande vid kursplaneringen), men 

däremot anser de att de fått information om tidigare 

kursvärderingar.  

 

På grund av ett fel i Ping Pong, så var inte sidan tillgänglig för 

studenterna förrän en vecka innan start vilket var sent. Allt 

material fanns annars placerat där i mycket god tid men 

studenterna anger därför att de fått informationen sent.  

 

Studenterna upplever att de fått gott stöd av kursansvarig när 

det funnits problem i grupperna och 96 % anger att kursens 

genomförande svarat mot högskolans målsättning för 

likabehandling.   

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. Vi behöver se över om vi kan reducera några 

föreläsningar. Till hösten har vi endast förskollärarstudenter och 

föreläsningarna utifrån ett föräldraperspektiv rör mer grundskolan 

och därför tar vi ej med dessa till hösten. 

 

Eventuella förslag till 

förändringar avseende  

- mål,  

- innehåll,  

- arbetsformer,  

- litteratur,  

- examination  

- organisation av kursen 

- kurslagssammansättning  

Mål: Inga ändringar. 

 

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 med väsentligt innehåll 

men reducera antalet föreläsningar. Vi fortsätter med 

aktivitetslogg och granskningsgrupper.  

 

Litteratur: Inga behov av förändringar, då studenterna och 

även vi lärare upplever litteraturen relevant, med ett gott 

innehåll som belyser kursens mål.  

 

Examination: Inga förändringar, vi fortsätter med tre 

examinationer och studenterna skall visa upp sitt skriftliga 

underlag vid de examinerande seminarierna. Vi bör fundera 

över hur omexaminationerna skall utföras.  

 

Organisation- För att säkerställa individuell betygsättning i 

grupparbetet så fortsätter vi med att skapa nya studiegrupper 

om 4 studenter /grupp (studenterna upplever dock att det blir 



många gruppbyten under utbildningen). Få deltagare, 

aktivitetslogg och samtal med studiegrupperna anser vi vara 

bra för individuell betygsättning.  

 

Kurslagssammansättning: Två lärare lämnar kurslaget och vi 

får nya lärare som slussas in i kursen till ht-17 och kommer att 

vara delaktiga i seminarier och workshop.  

Övrigt  Vi är mycket glada för att vi nu har 7,5 hp specialpedagogik.  
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