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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 
LPASP4 

Kursnamn 
Särskiltl stöd för språk-,skriv- och läsutveckling 

Poäng 
15 hp 

Termin 
vt 14  
 

Antal registrerade 
21 

Typ av kurs 

  Campuskurs 
  Distanskurs 
  Annan 

Lärplattform 

  Ingen 
  It’s learning 
  Annan 

Anmälningskod 
       
Schemalagd undervisningstid (total schemalagd tid och schemalagd tid för studenten) 
6 dagar 
Andel undervisning som utförts av disputerad 
Nästan 100% 
Andel undervisning där lärarkompetens inhämtats från andra institutioner (ange vilka institutioner) 
Karlstads kommuns skoljurist 
Kursansvarig 
Eva Andersson  

Examinator 
Hector Perez 

 

Uppgifter om kursvärderingen 
Datum 
      

Antal svarande 
13 

Genomförande 
 På dator 
 På papper  
 Muntligt 

Sammanställningen gjord av 
Eva Andersson  

Kursens styrkor enligt studenterna 
Student anser att kusens mål har uppfyllts samt att undervisningen har varit väl avvägd mot målen 
och att man har utvecklat ett kritiskt tänkande.  Kursinnehållet har varit mycket relevant i 
förhållande till den kommande yrkesprofessionen.  Studenterna uppfattar att kursen har omfattat 
relevant forskning och litteratur. 
Kursens svagheter enligt studenterna 
Kusen har fått kritik för att dialogseminarierna har tagit för mycket tid av kursens innehåll samt 
önskas mer tid till att hinna diskutera åtgärdsprogram.   
Analys av kursvärderingens resultat 
Vi som har arbetat i kusen som lärare och mentorer är nöjda med kursens innehåll, vi har också 
fört diskussioner om hur vi kan arbeta vidare med åtgärdsprogram. Vi har också funderingar på att 
införa litteraturseminarium på campus/närträff. Vi är också nöjda med det första seminariet som 
handlade om lärandeteorier, där vi gjorde ett nytt ”undervisningsupplägg”. Det kommer vi att 
utveckla vidare. 
Planerade åtgärder 
Dialogseminariernas struktur kommer att ses över, de kommer också att flyttas från termin 3 och 
4 till termin 5. Vi kommer också att se över innehållet när vi gör lektionsplaneringen mot 
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pedagogisk utredning där åtgärdsprogram ingår.  
Genomförda åtgärder 
nästa gång kursen går- vt 15 
Hur har återkoppling till berörda studenter skett? 
Via Its  
 


