
Kursrapport	  11FK40	  Borås	  
 

Kursens namn:  Förskoledidaktiska perspektiv – Barn, naturvetenskap 
och teknik för pedagogiskt verksamma i förskolan 

Antal högskolepoäng Hel kurs Varav VFU  
 
30 hp 

 
4,5 hp 

Ladok-kod:  
11FB30 

Antal registrerade studenter:  
24 studenter 

Program/fristående:   
Lärarprogrammet för pedagogiskt verksamma 

Programkull: 
(ex antagna ht-2007) 

 
Antagna ht 2013 

Kursansvarig:  Lotta Wank 
 

Kurstid:  
v.36 – v.45 2014 

Kursresurs:   
501 timmar 

Kursvärdering: Kursvärderingsform Svarsfrekvens 
Enkät 44%  

Sammanfattning av 
kursvärdering från  
- studenter  
- lärarlag  
Av sammanfattningen skall 
framgå måluppfyllelse. 

Kursplanering erbjöds i juni med genomgång av 
schema och litteratur. 
 
 
I kursvärderingen framkom följande: 
 
I det stora hela var studenterna nöjda med kursen. 
 
”Tycker att jag lärt mig väldigt mycket i den här 
kursen!!” 
 
-”Spännande kurs! Jag fick öppna ögonen mer för 
naturvetenskapsorienterad arbetssätt i förskolan. Fick 
genomgång av mina egna kunskaper och kommer 
säkert ha bättre svar på många av barnen frågor eller 
själv ställa bättre frågor. Bra föreläsare har vi fått 
också! Bra jobbat här” 
 
”-Jag har fått så mycket ny kunskap, jag ser o kan 
utmana barnen mycket mer nu än tidigare. Jag har 
framförallt lärt mig att naturvetenskap är riktigt 
roligt...och nu mycket lättare att våga sig på då jag kan 
förstå o förklara!” 



”Det har varit mycket intressanta föreläsningar som 
gett en ny och djupare förståelse föra varför det är bra 
att ha kunskap om teknik och naturvetenskap. Hade 
gärna haft fler!” 
 
”Mycket bra litteratur på olika nivåer, enkla böcker 
som går att använda i barngruppen o mer fördjupad 
kurslitteratur om man vill veta mer. 
-Intressanta, lärorika, användbara i jobbet.” 
 
Studenterna framförde synpunkter på att det var en tuff 
kurs om man inte hade så många mål validerade. De 
upplevde att det var en stor omställning att läsa 30 hp 
på 10 veckor. Någon uttryckte det som att gå från att 
studera 50% till 200 %. 
 
En del kritik framkom mot att informationen kring 
salstentamen var dålig, liksom att studenterna i 
Värnamo och Borås fick olika information. 

Kursansvarig/lärarlags 
slutsatser och kommentarer 
inför kommande kurs  
 

Det är en kurs där många studenter har många mål att 
examinera och det blir en chock för dem att läsa i detta 
tempo eftersom de inte är vana vid det från tidigare. 

Eventuella förslag till 
förändringar avseende  
- mål,  
- innehåll,  
- arbetsformer,  
- litteratur,  
- examination  
- organisation av kursen 
- kurslagssammansättning  
 

Förslag till förändringar inför nästa kurs är: 
 
Om möjligt mer tid för kursen? 
 
Viktigt att ge tydlig information kring anmälan vid 
salstentamen! 
 
 
 
 

Övrigt   
 


