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Kursrapport	  	  
 

Kursens namn:  11FB20 Barnet och förskolan  
Borås och Värnamo 

Antal högskolepoäng Hel kurs Varav APU 
30 6 

Ladok-kod: 11FB20 

Antal registrerade studenter: 24 

Program/fristående:  Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 
210 hp 

Programkull: 
(ex antagna ht-2007) 

Antagna HT13 

Kursansvarig:  Ann-Charlotte Mårdsjö och Lena Lyckeståhl 
Kurstid: 20140602 – 20140901 

Kursresurs:  Rapporteras i TFU 

Kursvärdering: Kursvärderingsform Svarsfrekvens 
Enkät PingPong 40 % 

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

Studenterna är överlag nöjda med kursen och de anser 
att måluppfyllelsen är tillfredställande/hög. De menar 
att föreläsningarna i hög grad har belyst kursens mål 
men det framkommer också att det finns studenter som 
saknat föreläsningar om språk och matematik inför 
examinationen Språk och matematik. Majoriteten av 
studenterna tycker att arbetsformerna i kursen har 
belyst kursens mål i hög grad. De professionsanknutna 
inslagen menar studenterna har medverkat i mycket 
hög grad till att belysa kursens mål. Några studenter 
beskriver dock svårigheter att genomföra observationer 
i förskolan under sommarmånaderna när det är få barn 
i verksamheten. Studenterna anser att kursens litteratur 
i hög grad har varit relevant för kursens mål.  
 
På frågan i vilken utsträckning studenten anser att 
examinationerna har mätt den egna kunskapen i 
relation till kursens mål så svarar de flesta i hög 
grad/tillfredsställande. Några studenter beskriver att de 
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har haft svårt att tolka uppgifterna och hade önskat mer 
stöd i sina studier. När det gäller kursupplägg, schema 
samt om miljön varit ett stöd i studierna så är 
studenterna överlag mycket nöjda. Det framkommer 
dock att det finns studenter som har upplevt kursen 
som rörig. 
 
Informationen om och i kursen anses vara 
tillfredsställande. Men även här framträder i 
kommentarerna studenter som önskar mer stödinsatser 
för sina studier. Några studenter är kritiska till att de 
har fått göra hela examinationsuppgifter trots att de har 
fått tillgodoräkna sig ett eller fler av de kursmål som 
uppgiften examinerar.  
 
Studenterna anser att de har lagt mindre än 40 h per 
vecka för studierna vilket de förklarar med att många 
av dem har tillgodoräknat sig kursmål i kursen under 
valideringsperioden. 
 
Studenterna menar att kursens relevans för deras 
framtida yrkesutövning och i utbildningen som helhet 
är hög/mycket hög.  

Kursansvarig/lärarlags 
slutsatser och kommentarer 
inför kommande kurs  
 

 

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

 

Övrigt   
 


