
Kursrapport	  11FK40	  Borås	  
 

Kursens namn:  Förskoledidaktiska perspektiv – Barn, naturvetenskap 
och teknik 

Antal högskolepoäng Hel kurs Varav VFU  
 
30 hp 

 
4,5 hp 

Ladok-kod:  
11FK40 

Antal registrerade studenter:  
34 studenter 

Program/fristående:   
Lärarprogrammet 210 hp 

Programkull: 
(ex antagna ht-2007) 

 
Antagna vt 2013 

Kursansvarig:  Lotta Wank 
Agneta Thörner 

Kurstid:  
v. 36 2014 – v. 3 2015 

Kursresurs:   
879 timmar 

Kursvärdering: Kursvärderingsform Svarsfrekvens 
Enkät 35% 

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

Kursplanering uteblev på grund av att kursansvariga 
var sjukskrivna. 
 
Mittkursvärdering med studentkoordinator erbjöds. 
Studentkoordinatorns sammanfattande kommentar  
”Det är förbättringsförslag i stort och smått. 
Vissa saker känner jag igen från tidigare 
kurstillfällen. 
Men extra kul tycker jag att det är att saker 
som studenter tidigare har påtalat som 
rörigt, har ni nu lyckats få förbättrat.”  
 
I kursvärderingen framkom följande: 
 
Studenterna var överlag nöjda med kursen. 
 
”Detta har varit en väldigt intressant kurs, med många 
bra och nyttiga kunskaper! (Såväl praktiska som 
teoretiska) :-)” 
 
En del kritik framkom mot litteraturen i fysik och kemi 
som upplevdes otillräcklig av en del studenter. En del 
var även missnöjda med utformning av salstentamen i 



fysik och kemi.  
 
Utfallet av den förändrade biologiexaminationen var 
positiv. 
 
Studenterna lyfter fram motstridiga erfarenheter av 
såväl examinationer som arbetsbelastning. En del 
upplever det som bra med en rimlig arbetsbelastning 
medan en del upplever att nivån är alldeles för hög. 
 

Kursansvarig/lärarlags 
slutsatser och kommentarer 
inför kommande kurs  
 

Litteraturen behöver uppdateras. 
 
Upplägget att inte ha studiegrupper utan alternera 
gruppsammansättningar inom seminariegrupperna 
uppskattas.  
 
I samband med gruppindelning vid inloggning på 
pingpong bör ett annat alternativ användas, inte fylla på 
grupp efter grupp. 

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

Förslag till förändringar inför nästa kurs är: 
 
Samtliga seminarier bör vara examinerande. 
 
En tydligare koppling mellan föreläsning, WS och 
examination i Läromedel och Teknik. 
 
Ännu tydligare påpekande om kursens progression och 
hur olika moment hänger samman för att studenterna 
ska få ökad förståelse varför flertalet examinationer 
hamnar i slutet av kursen. 
 

Övrigt   
 


