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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 

LPASU4 
Kursnamn 

Undervisningsuppdraget - innehåll och problematisering 
Poäng 

15 hp 

Termin 

vt 14  
 

Antal registrerade 
35 

Typ av kurs 

  Campuskurs 
  Distanskurs 
  Annan 

Lärplattform 

  Ingen 
  It’s learning 
  Annan 

Anmälningskod 

21660  

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

35 klt -  3 träffar á 2 dagar 

Andel undervisning som utförts av disputerad 

ca 30 % 

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

0 %   Extern föreläsare: Marie Runelid, skoljurist i Karlstads kommun 

Kursansvarig 

Karin Bengtsson 

Examinator 

Hector Perez Prieto 

 

Uppgifter om kursvärderingen 
Datum 

28/5 - 13/6 
+ samtal i 
gruppen den 
23/5 

Antal svarande 

20 

Genomförande 

 På dator 

 På papper  

 Muntligt 

Sammanställningen gjord av 

Karin Bengtsson  

Kursens styrkor enligt studenterna 

Studenterna är generellt nöjda med kursen. Vid den muntliga kursvärderingen i maj uttryckte flera 
studenter att de genom kursen fått redskap för att själva söka kunskap.  I de öppna 
kommentarerna benämns sådant som progressionen och den röda tråden genom utbildningen, 
och att kursen satt igång tankar.  

Kursens svagheter enligt studenterna 

I de öppna kommentarerna efterfrågas litteraturseminarier på plats vid närträffar och detta 
diskuterades också vid den muntliga kursvärderingen.  

Analys av kursvärderingens resultat 

Det var första gången kursen gick. I kursen ingår att studenterna gör individuella val och därmed 
påverkar kursens innehåll. Detta verkar ha fallit väl ut, och ha gett studenterna redskap för att 
själva söka kunskap utifrån sina behov. Studenternas önskemål om litteraturseminarium på plats 
ser vi som en god idé.  

Planerade åtgärder 

Kursen fungerar som helhet i nuläget väl. Eftersom hela speciallärarprogrammet genomgår en 
granskning  av UKÄ under 2014, så kommer därför inga större förändringar att göras utifrån 

Fakulteten för humaniora 
och samhällsvetenskap 
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denna kursvärdering. 

Genomförda åtgärder 

Ett litteraturseminarium under termin 4 genomförs vid en närträff 

Hur har återkoppling till berörda studenter skett? 

Muntligt vid kursstart i höst 

 


