
Kursrapport  
 
 
Kursens namn:  Tillval: Naturvetenskap och teknik för grundlärare med 

inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 till 6 
Antal högskolepoäng Hel kurs Varav VFU 

30 5 fältdagar 
Ladok-kod: 114652  
Antal registrerade studenter: 6 hela kursen och en sjunde som kom åter efter 

studieuppehåll. 
Program/fristående:  Grundlärarprogram 
Programkull:  Antagna HT2013 
Kursansvarig:  Maria Ferlin 
Kurstid:  36, 2015- 02, 2016 
Kursresurs:  Rapporterad i TFU 
Examinationsresultat Rapporteras i Ladok 
Kursvärdering: Kursvärderingsform Svarsfrekvens 

Muntlig mittkursvärdering 
Enskild enkät i PingPong vid 
kursslut 

86% (6 personer) besvarade 
enkäten 
 

Sammanfattning av 
kursvärdering från  
- studenter  
- lärarlag  
 

Studenternas kursvärdering i PingPong: 
• Studenterna anser att de i hög grad (4 pers) eller mycket 

hög grad (2 pers) nått målen i kursen. 
• 4 studenter tycker att undervisningen belyst kursens 

innehåll i hög grad och 2 studenter i mycket hög grad.  
• Arbetsformerna har belyst kursens mål i tillfredsställande 

(1), hög (3) och mycket hög (1) grad.  
• De professionsanknutna inslagen medverkat till att belysa 

kursens mål i tillfredsställande (3), hög (2) eller mycket 
hög (1) grad. Besöken på Fjärdingskolan lyfts fram som 
givande medan det som drar ner betygen är studenter som 
fått ny VFU-placering inför fältdagarna. Det är inte så 
givande att genomföra uppgifterna med helt nya elever.  

• Litteraturens grad av relevans beskrivs som 
tillfredsställande (2) hög (3) och mycket hög (2) med 
kommentarer om att litteraturen kommer att vara 
användbar i framtiden. Den litteratur som lyfts i mer 
negativa ordalag (1 student) är fysikboken på engelska. 
Svår och dyr. 

• Examinationerna har mätt studentens kunskap i relation 
till målen i tillfredsställande (1), hög 3) och i mycket hög 
(2) grad.  

• Studenterna anser också att de i tillfredsställande (2), hög 
(1) eller mycket hög (3) grad haft möjlighet att påverka 
kursens upplägg och att kursupplägg och de uppger att 
kursansvarig lyssnat på och tagit till sig studenternas 
tankar.  

• Lite mer varierande är svaren kring om kursupplägg, 



schema samt miljön har varit ett stöd för studierna, där 1 
student anger i viss grad, 2 i hög grad och 4 i mycket hög 
grad.  En kommentar är att studenten önskar mer 
information om uppgifter längre fram i kursen för att ge 
utrymme för mer egen tidsplanering.  

• De flesta är nöjda med informationen i kursen och de har 
också fått möjlighet att ta del av tidigare 
utvärderingsresultat. (Kursrapporten från HT14 har 
funnits som en länk i kursens aktivitet på PingPong.)  

• Arbetet i kursen har för de flesta motsvarat 40 timmars 
arbete eller mer. Förslag finns på hur fördelningen mellan 
kursens delar skulle kunna disponeras om.  

• Kursen är i tillfredsställande (1), hög 1 eller mycket hög 
(4) grad är relevant för deras utbildning och 1 respektive 5 
anser att kursen är relevant i tillfredsställande respektive 
mycket hög grad för deras framtida yrkesutövning och att 
de fått med sig mycket som är användbart i deras 
kommande yrke.  

• När det gäller frågan om kursens genomförande svarat 
mot högskolans målsättning för likabehandling svarar 1 
tillfredsställande, 1 i hög grad och 4 i hög grad. 

• Studenterna anser att de i tillfredsställande (4) eller 
mycket hög (2) grad fått möjlighet att genomföra sina 
uppgifter på VFU. 
 

Lärarlagets värdering 
Lärarlaget har haft en intensiv höst tillsammans med en liten 
och intresserad studentgrupp.  Alla i kurslaget är intresserade 
av att få genomföra motsvarande kurs om den får tillräckligt 
många sökande HT2016. 
 

Beskrivning och 
sammanfattning av exempelvis 
mittutvärdering eller annan 
utvärdering som skett inom 
kursen.  

Kursplaneringsmöte hölls VT15, då studenterna fick framföra 
önskemål om schemaläggning m.m. Tidigare kursrapport 
presenterades.  
Med en så här liten studentgrupp finns möjlighet till dialog 
under pågående kurs. 
 

Kursansvarig/lärarlags 
slutsatser och kommentarer 
inför kommande kurs  

Lärarlaget har överlag varit nöjda med kursen och den 
intresserade studentgruppen. Vi hoppas på möjligheten att ha 
fler sådana här tillvalskurser.  
 

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

Som framgår av kursvärderingen kan kursen genomföras på 
likartat sätt och med samma personal vid nästa tillfälle. Det är 
dock viktigt att betona att tre naturvetenskapliga ämnen och 
teknik, som innehåller mycket nytt stoff för de flesta 
studenterna kräver god möjlighet till lärarledd undervisning 
och handledning exempelvis vid laborationer och exkursioner.  
En tanke, som får lyftas inför nästa kurs är att ge lite längre tid 
till kemi och fysik och att fundera över litteraturen i fysik som 
studenterna inte köper för att den är för dyr.   



Övrigt  Studenterna har under kursen genomfört en examination i 
hållbar samhällsutveckling i form av en utställning för klasser 
på Fjärdingskolan.  
 
Där fick de också vara på studiebesök om 
samlevnadsundervisning i en mångkulturell miljö, då 
skolsköterska och rektor tog emot en grupp med både SO- och 
NO-tillval. Mycket uppskattat! 
 
Viss del av teknikundervisningen förlades till Tänknikcentrum 
i Vårgårda där den ansvarige läraren för Tänknikcentrum, 
tillika undervisande lärare i teknik på högskolan, tog emot.  
 
Även Navet har varit behjälpliga och tagit emot 
studentgruppen vid två tillfällen. 
 
Studenterna organiserade själva ett studiebesök på Sobacken. 

 
 


