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Sammanställning av kursvärdering  
 

Sammanställning av vårterminens kurser ska vara under-
skriven, diarieförd och publicerad senast 15 september.  
För sommarkurser och höstterminens kurser gäller på 
motsvarande sätt 15 mars. 

 

Uppgifter om kurstillfället 
Kurskod 

LPAC05 
Kursnamn 

Specialpedagogiska perspektiv 
Poäng 

7,5 hp 

Termin 

ht. 2014  
 

Antal registrerade 
7 

Typ av kurs 

  Campuskurs 
  Distanskurs 
  Annan 

Lärplattform 

  Ingen 
  It’s learning 
  Annan 

Anmälningskod 

       

Schemalagd undervisningstid (total schemalagd tid och schemalagd tid för studenten) 

33 tim. 

Andel undervisning som utförts av disputerad 

9 tim 

Andel undervisning där lärarkompetens inhämtats från andra institutioner (ange vilka institutioner) 

0 

Kursansvarig 

Dennis Groth 

Examinator 

Dennis Groth 

 

Uppgifter om kursvärderingen 
Datum 

v.39, 2014 

Antal svarande 

4 

Genomförande 

 På dator 

 På papper  

 Muntligt 

Sammanställningen gjord av 

Dennis Groth  

Kursens styrkor enligt studenterna 

Kursen har fått mycket bra och bra utvärdering vad gäller relevans för det kommande yrkiet samt 
att kursen i hög grad motsvarat förväntningarna, alltså hög måluppfyllese, samt att informationen 
angående kursen till studenterna har varit tillfredsställande. Arbetsformerna har till viss del varit 
varierade samt att undervisningen varit bra, relevant och avvägd utifrån kursens mål. 
Arbetsinsatsen i kursen har enlig utvärderingen för studenterna legat på ca. 30 timmar per vecka. 
Samverkan mellan lärarna i kursen har varit bra samt att lärarna har kompletterat varandra i 
kursen. Kursen har enligt studenterna utgått ifrån flera perspektiv men med ett fokus på 
funktionshinder. Litteraturen har enligt studenterna varit relevant och begriplig samt att kravnivån 
varit lagom. Kursen har gett ökad kompetens, fördjupade teoretiska kunskaper samt utvecklat det 
kritiska tänkandet. Med andra ord, enligt min bedömning, en mycket bra avslutande kurs i 
lärarutbildningen som på ett relevant sätt utifrån 7,5 hp. förbereder studenterna för att arbeta i en 
"skola för alla" med dess variation och beredd vad gäller förusättningar hos eleverna.  

Kursens svagheter enligt studenterna 

När det gäller examinationerna så ser studenterna dessa som lärtillfällen men att de upplever en 
osäkerhet när det gäller kravnivån i examinationsuppgifterna, alltså vad som krävs av dem för ett 
visst betyg. Detta framgår ju av kursdokumentet men studenterna verkar uppleva det som otydligt 
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och att det går att förtydliga mer, samt att man tycker att kursen är för utspridd över läsperioden 

Analys av kursvärderingens resultat 

En till lövervägande del relevant kurs med hög måluppfyllelse men att kravnivån i 
examinationsuppgifterna bör bli tydligare. 

Planerade åtgärder 

Förtydliga kravnivån i examinationsuppgifterna i kursdsdokumentet samt informera om detta vid 
kursintroduktionen. 

Genomförda åtgärder 

Kravnivån har förtydligats i kursdokumentet 

Hur har återkoppling till berörda studenter skett? 

Genom It´s-learning 

 


