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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 

LPASU2 
Kursnamn 

Att kartlägga lärmiljöer ur ett av inkluderande perspektiv 
Poäng 

15 hp 

Termin 

vt 15  
 

Antal registrerade 
26 

Typ av kurs 

  Campuskurs 
  Distanskurs 
  Annan 

Lärplattform 

  Ingen 
  It’s learning 
  Annan 

Anmälningskod 

23327  

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

35 klt - 3 kursträffar á 2 dagar 

Andel undervisning som utförts av disputerad 

ca 40% 

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

2 klt föreläsning, Psykologiämnet 

Kursansvarig 

Karin Bengtsson 

Examinator 

Hector Perez Prieto 

 

Uppgifter om kursvärderingen 
Datum 

10-24/6 
Survey Report 
+ i grupp vid 
kursträff i maj 

Antal svarande 

10 st via SR 

Genomförande 

 På dator 

 På papper  

 Muntligt 

Sammanställningen gjord av 

Karin Bengtsson, kursledare  

Kursens styrkor enligt studenterna 

Studenterna är generellt nöjda med kursen. Vid den muntliga kursvärderingen i maj uttryckte flera 
studenter att de uppskattade kopplingen till verksamheten i särskolan, och de fältuppgifter som 
ingick i kursen. Samtidigt uttryckte de att de utmanats vad gäller teoretiska kunskaper -  kunskaper 
om språk och kommunikation nämndes särskilt.  

Kursens svagheter enligt studenterna 

Vid den muntliga kursvärderingen framkom inget som upplevdes  som svagheter. I Survey Report 
uppgav en student att litteraturseminarierna på Itslearning inte fungerat optimalt. 

Analys av kursvärderingens resultat 

Kursen som helhet har fungerat väl. De förändringar vi gjort sedan förra gåmgen kursen gick, med 
mer fokus på vad olika perspektiv innebär, har fallit väl ut.  

Planerade åtgärder 

Kursplanen är reviderad som en följd av brister i programmet som påtalats av UKÄ. I den nya 
versionen är litteraturlistan reviderad, med fler vetenskapliga texter på engelska och även 
lärandemål är omarbetade. Av denna anledning kommer kursens genomförande och 
kursdokument att omarbetas.   
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Genomförda åtgärder 

Kursen går nästa gång våren 2016 med ny kursplan och litteraturlista. 

Hur har återkoppling till berörda studenter skett? 

Via Itslearning. 

 


