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Kursrapport		11FK20	
 

Kursens namn:   11FK20 Barnet och förskolan Borås 

Antal högskolepoäng Hel kurs Varav VFU 
30 6 

Ladok-kod: 11FK20 

Antal registrerade studenter: 95 

Program/fristående:  Förskollärarprogrammet 

Programkull: 
(ex antagna ht-2007) 

Antagna HT15 

Kursansvarig:  Anna-Carin Bogren och Carina Peterson 
Kurstid: v 3 (2016) – v 22 (2016) 

Kursresurs:  Rapporteras i TFU 

Kursvärdering: Kursvärderingsform Svarsfrekvens 
Enkät PingPong 41 % 

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

Måluppfyllelse: Studenterna upplever att de i 
tillfredsställande grad har uppnått målen efter 
genomgången kurs. 
Föreläsningar: Studenterna upplever att de flesta 
föreläsningarna är intressanta och relevanta i 
förhållande till kursens mål samt att föreläsarna är bra. 
 
De programövergripande föreläsningarna kring 
forskning hade väldigt låg närvaro. 
Arbetsformer: Studenterna upplever att 
arbetsformerna har belyst målen i tillfredsställande 
grad. 
 
Studenterna önskar mer arbete i studiegrupper och 
andra tillfällen för gemensamma diskussioner. 
Professionsanknutna inslag: Studenterna har svårt att 
förstå detta uttryck men de svarar ändå att det i hög 
grad har medverkat till att belysa kursens mål. 
Litteratur: Överlag så är studenterna nöjda med den 
mesta av litteraturen 
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Examinationerna: Studenterna är mestadels nöjda 
och tycker om variationen av examinationsformer. 
Möjligheter att påverka upplägg: Här önskar 
studenterna mer möjligheter att påverka i kursen. 
Kursupplägg och schema: Här har studenterna 
synpunkter på att arbetsbelastningen är ojämn fördelat 
mellan veckorna. 
 
Dessutom så påtalar de att de önskar mer tid på 
högskolan. De anser att det varit för mycket 
självstudier. 
Information: Studenterna är tämligen nöjda med den 
information som de fått både före och under kursen. 
När det inte har upplevts bra har det gällt enskilda 
moment. 
Ta del av utvärdering: Här upplever studenterna att 
de inte vet var de ska hitta kursvärderingar och många 
verkar ha glömt att vi gick igenom förra kursens 
resultat på kursintroduktionen. 
Arbetsinsats: Studenterna bedömer att arbetsinsatsen 
troligtvis motsvarar 40 timmars arbetsvecka men att 
den har fått fördela sin arbetsinsats ojämnt. 
Relevant för utbildningen som helhet: Här är 
studenterna mycket nöjda. 
Relevant för framtida yrkesutövning: Även här 
finner studenterna att kursens innehåll är bra. 
Likabehandling: Här råder det delade meningar bland 
studenterna. Även enstaka negativa upplevelser 
kommer fram i kommentarerna. 
 
Studenterna framför att det finns en problematik kring 
bedömning. De upplever att lärare bedömer olika. 
Detta gäller framförallt referenshantering och språk. 
Möjlighet att utföra VFU-uppgifter: Här svarar 
studenterna att de i mycket hög grad kan göra detta. 
VFU-handledning utifrån kursens mål: Även här i 
mycket hög grad. 
 
Studenterna önskar att VFU ska ligga tidigare i kursen 

Kursansvarig/lärarlags 
slutsatser och kommentarer 
inför kommande kurs  
 

Lärarlagsträffar behövs mer frekvent för att finslipa 
kursen. 
Kurslitteratur behöver ses över. 
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Eventuella förslag till 
förändringar avseende  
- mål,  
- innehåll,  
- arbetsformer,  
- litteratur,  
- examination  
- organisation av kursen 
- kurslagssammansättning  
 

Mindre förändringar har gjorts till VT 16: 
-Observationsuppgiften tidigarelades under 3 fältdagar 
och lämnades in för examination före VFU. 
 
Till VT17: 
Jämnare fördelning av examinationstillfällen. 
Mer gruppuppgifter. 
Mer samstämd bedömning kring referenshantering och 
språk. En gemensam utbildning? 
Fundera på upplägget i kurshandboken. 
Vissa uppgiftsbeskrivningar måste ses över. 
Ev. arbeta bort VFU-portfolion (ingå i andra uppgifter) 
Se över examination 2-5. Dels behöver de inte läggas 
ut vid kursstart dessutom ska uppgifterna ska se 
annorlunda ut vid varje examination. 
  
 

Övrigt   
 


