Mall för kursrapporter vid Malmö universitet
Reviderad vid Utbildningsberedningens möte 24 november 2015.

Kursrapporten är ett viktigt instrument för utvecklandet av kurser och utbildningar samt för att säkerställa
studentinflytandet. Strukturen för kursutvärdering beskrivs i Policy för kvalitetsbygge: kursutvärdering
Kursrapporten ska innehålla bakgrundsinformation/nyckeltal, en sammanfattning av studenternas kursvärderingar samt analys och åtgärdsplan tillsammans med eventuella förslag på revidering av kursplanen.
Kursrapporten publiceras i anslutning till annan information om kursen.
Bakgrundsinformation
Kursens namn: Speciallärarens strategiska insatser och pedagogiska bidrag – Grav språkstörning
(SP737G), Matematikutveckling (SP738G), Språk-, skriv- och läsutveckling (SP739G)
Termin: VT19
Ladokkod: L9663, L9667, L9670
Kursansvarig: Olof Sandgren
Antal registrerade studenter: 42
Antal studenter som besvarat den summativa kursvärderingen: 20
Genomförande

Sätt X

Föregående kursrapport är kommunicerad i samband med kursstart

x

Tidig dialog om förväntningar på kursen

x

Formativ kursvärdering

x

Summativ kursvärdering

x

Återkoppling till studenterna

x

Utvärderingsformer
Formativ utvärdering har inhämtats kontinuerligt i samband med föreläsningarna. Summativ utvärdering
har gjorts genom Sunet Survey. Utvärderingsformuläret var öppet tre veckor. Svaren från skriftlig kursutvärdering har nedan använts för fritextsvar.
Sammanfattning av studenternas kursvärderingar
Medelvärde (1 = stämmer inte
alls, 6 = stämmer precis)
Övergripande intryck av kursen

Standardavvikelse

För mig har kursen varit användbar och
5,4
0,9
givande
Ange i hur hög grad du anser att du har tillägnat dig kursens lärandemål
Kritiskt analysera olika former av be5,2
0,7
dömning och betygssättning i relation till
specialiseringen.
Kunna ge exempel på olika sätt att ar5,3
0,9
beta individanpassat med barn och elever i behov av särskilt stöd i relation till
specialiseringen.
Kritiskt analysera pågående skolutveckl- 5,7
0,6
ingssatsningar i relation till skolans identifierade behov och gällande styrdokument.
Kritiskt analysera tillvägagångssätt gäl5,7
0,6
lande kvalitetsarbete och strategiskt utvecklingsarbete.
Identifiera möjligheter och brister i det
5,6
0,6
pedagogiska arbetet med att möta behoven hos alla barn och elever och presentera en väl underbyggd plan för förebyggande och åtgärdande insatser på
skolnivå i relation till specialiseringen.
Jag har deltagit aktivt i kursen när det gäller
Mitt eget lärande
5,9
0,3
Gruppens lärande
5,6
0,8
Kursens utbildningsinslag har bidragit till mitt lärande
Föreläsningar/seminarier
5,5
0,8
Kurslitteratur
5,5
0,5
Artikelläsning/-presentation
5,2
1,0
Gruppdiskussion
5,1
1,0
Canvas
4,1
1,7
Intryck av examinationerna
Examinationerna har bidragit till att för5,2
1,2
djupa mina kunskaper om språkutveckling
Av det som ingick
i kursen, var det
något som du
upplevde kunde
fått ta mer plats?

-

Specialiseringsspecifika delar
Det hade varit givande att få arbeta ännu mer case-inriktat.
Skolutveckling och kvalitetsarbete
Jag skulle velat ha med mig mer tips kring del 3 inför att jag skulle skriva
mina förslag på åtgärder.
Nej det var lagom. Skönt att det var olika delmoment.
Jag tycker kursen har varit väl avvägd och det har varit bra att tenta av
en del i sänder!
Kanske fler riktlinjer till den muntliga redovisningen.
En del av informationen vid föreläsningarna i april hade jag gärna velat
ha innan jag skrev min analysrapport.
Det hade varit intressant att höra de andra studenternas muntliga presentationer, men jag förstår att det hade varit svårt att genomföra.
Det var synd att inte Canvas räknade antalet ord rätt på första tentan.
Några frågor vid den skriftliga tentan var lite otydliga, t.ex. välj ut ett lärandemål.
Paneldiskussion uppskattar jag mycket, där alla var med att delta diskussionen.
Bedömning kopplat till min specialisering (matematik)
Strategier för hur man arbetar som speciallärare i en förändringsprocess.
Jag tycker att bedömning och betygssättning kunde fått ta mer plats.
Fast jag tycker kanske inte att något annat skulle haft mindre plats, så
det blir ju en bedömningssak att ha utrymme till det.

Av det som ingick
i kursen, var det
något som du
upplevde var
överflödigt och
borde tas bort?

Var det något som
du tycker fattades
på kursen, och
som borde ha ingått? Tänk på kursens syfte, innehåll och lärandemål.

-

-

-

Nej, det är viktigt att som speciallärare kunna känna till samt tillämpa
dessa delar.
Artikeln och panelsamtal där vi skulle fråga varandra över specialiseringar
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej, allt har varit mycket mer intressant och givande än jag tänkt mig!
Tack Olof, Bim och Magnus
Jag tycker både föreläsningar och litteratur var relevant och bra.
Nej
Nej
Nej, inget.
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej, inte innehållsmässigt.
Det hade varit intressant att få gå igenom olika typer av dokumentation
för kvalitetsarbete. Jag tror att vi hade kunnat lära oss mycket matnyttigt
genom att reflektera över olika sätt att formulera mål o.s.v.
Examinationer har gjorts och betygssättningen har, under hemtentan,
inte varit bestämt innan.
Upplever att betygen sätts väl snålt, när anvisningar följs för att uppnå
högre betyg så hjälps det ändå inte. Sambedömning kanske kan skapa
större säkerhet för oss studenter?
Nej
Hittar ingen passande rubrik, men barnsjukdomarna i Canvas irriterade
mig. Jag skrev allt i Canvas och utgick från att orden räknades korrekt.
Jag hade kunnat utveckla mina tankar och resonemang ytterligare och
jag kunnat skriva mer.
Jag hade gärna haft någon mer litteratur och SKA-arbetet på skolorna.
Fördelar, nackdelar och vad forskningen visar på.
Nej
Mer diskussioner och goda exempel kring bedömning i praktiska moment/ämnen.
Tycker inte att vår första tenta i canvas var rättssäker och gav oss olika
förutsättningar, vilket inte är okej.
NPF
Nej, jag kan inte komma på något... Det har också varit bra med varierande examensformer!
Jag tycker att upplägget var bra med tenta, skriftlig rapport och muntlig
rapport.
Jag känner inte att jag saknar något på kursen gällande syfte, innehåll
och lärandemål.
Nej
Nej
Nej. Vill passa på att tacka alla lärarna för ert fantastiskt arbete och alla
givande och lärande föreläsningar. Tack och glad sommar!
Bra upplägg med att dela upp kursen i tre delar. Mer tydlighet inför del 2
att försöka rikta in analysrapporten på vald specialisering. Det underlättar
när planen för förebyggande och åtgärdande insatser på skolnivå ska
presenteras.

Studenterna uttrycker både kvantitativt och kvalitativt att de är nöjda med kursen i sin helhet. Några svarande efterlyser mer specialiseringsspecifika och praktiska moment, i form av exv. casemetodik, och
andra önskar tydligare instruktioner inför den avslutande muntliga redovisningen, men överlag ges positiva omdömen av kursens utformning och innehåll. Flera beskriver det som positivt att kursen har varit in-

delad i olika delar, där ett moment avslutats och examinerats innan nästa del påbörjas. Någon hade önskat att mer tid kunnat ägnas åt bedömningsfrågor, som är relevanta i speciallärararbetet, men har förståelse för att omfattningen måste begränsas för att övrigt kursinnehåll ska få plats.
Överlag är det stora flertalet svarande eniga om att inget kursinnehåll bör strykas. Några beskriver emellertid att en föreläsares presentationer upplevdes dåligt förberedda och anpassade för studentgruppen. En
annan student hade önskat mer återkoppling på främst analysrapporten, inte minst eftersom kursinnehållet framhäver betydelsen av formativ återkoppling.
Flera beskriver de svårigheter med Canvas som blev tydliga redan under hemtentamen i februari. Problemen gällde främst att verktyget tolkade å, ä och ö som mellanslag och därför överskattade antalet ord i
textsvaren, med följden att studenter som förberett sina svar och räknat antalet ord i Word och därefter
klistrade in sin text i Canvas fick till svar att ordantalsgränsen överskreds. Problemet ska enligt besked
från MaU:s Canvasansvarige nu vara löst.
Sammanfattning av lärarlagets utvärdering
Kursen förefaller ha tagits emot på det önskade sättet. Studenterna uttrycker att innehållet har varit relevant för dem, att tidigare okända företeelser och aspekter har presenterats och diskuterats och att kursen
är användbar för studenterna i deras yrkesvardag.
Analys
Min målsättning är att kursen ska vara relevant för studenternas yrkesutförande. I studenternas svar framgår att kursen har varit det, och det gör mig därför nöjd. Samtidigt finns anledning att undersöka möjligheterna för en annan fördelning mellan kursens olika moment, för att möjliggöra mer formativ återkoppling
och erbjuda studenterna möjlighet att ta del av varandras muntliga presentationer. Möjligen skulle de
muntliga redovisningarna kunna genomföras basgruppsvis, förutsatt att fler examinatorer engageras.
Åtgärdsplan
Inför kommande kursgenomförande kommer tydligare instruktioner för hemtentamen att författas, och provas ut på studentgruppen. Eftersom studenter är olika benägna att höra av sig med klargörande frågor är
korrekt tolkning av instruktionerna av avgörande betydelse. Dessutom kommer instruktionerna för analysrapporten och den muntliga redovisningen att preciseras med syfte att tydligare beskriva hur specialiseringen kan synliggöras, eftersom flera studenter under pågående kurs har beskrivit svårigheter med
detta. Eventuellt kan exempeltexterna, som studenterna har fått ta del av, bearbetas mer aktivt för att synliggöra dessa aspekter.
Förslag till revidering av kursplan
Inga i nuläget.
Tack
Som kursansvarig tackar jag studenterna för värdefulla och användbara svar. Tack också till Bim Riddersporre, Magnus Erlandsson, Roger Åkerman, Anna-Karin Svensson, Birgitta Lansheim samt Eva Davidsson för medverkan på kursen.

Olof Sandgren, 2019-06-10

