
Kursrapport	11FK40	Borås	vt	16	
 

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:  
97 studenter 

Program/fristående:   
Lärarprogrammet 210 hp 

Programkull: 
(ex antagna ht-2007) 

 
Antagna ht 2014 

Kursansvarig:  Lotta Wank 
 

Kurstid:  
2016-01-18-2016-06-05 

Kursresurs:   
1505 timmar 

Kursvärdering: Kursvärderingsform Svarsfrekvens 
Enkät 26 % 

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

Kursplanering erbjöds i december med ca 15 
studenter närvarande. 
 
Mittkursvärdering erbjöds, 8 studenter deltog. 
Studenterna var överlag nöjda med kursens innehåll 
men hade några synpunkter gällande utformning av 
kursen. Förslag på att dela tentamen Fysik och Kemi, 
den upplevs som tung och mycket innehållsrik. 
Studenterna påpekade även en önskan om att de tre 
ämnesblocken ska hållas ”renare”. Det var inte möjligt 
den här terminen på grund av lärar- och lokalbrist men 
eftersträvas alltid i möjligaste mån. 
 
 
I kursvärderingen framkom följande: 
 
Svarsfrekvensen är låg och det går inte att dra några 
generella slutsatser utifrån resultatet. Det framkommer 
dock liknande synpunkter som även framkommit 
tidigare terminer gällande innehåll, arbetsformer, 
lärarlag och examinationer.  
 
 



 

Kursansvarig/lärarlags 
slutsatser och kommentarer 
inför kommande kurs  
 

Överlag är studenterna nöjda med kursen, se följande 
citat:  
 
”Otroligt intressant ämne. Jätterolig och givande kurs! 
Borde läsas mer om detta” 
 
”Alla föreläsningar har varit otroligt lärorika, 
intressanta och roliga. Föreläsningarna har aldrig gått 
så fort och varit så intressanta” 
 
”Jag tycker det är super bra att kursen är så praktisk för 
har fått med mig så många nya saker. Jag tänker helt 
annorlunda nu kring naturvetenskap i förskolan. Min 
favorit termin hittills!” 
 
”OROLIGT RELEVANT!” 
 
 
Studenterna önskar fler föreläsningar gällande fysik 
och kemi och biologi.  Studenterna upplever att de har 
haft stora möjligheter att påverka kursens upplägg och 
att seminarieledarna varit mycket lyhörda för 
studenternas synpunkter. 
 
Flera studenter påpekar att matematikinslaget inte 
känns relevant i kursen utan borde ligga i termin 2. 
 
 
 



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

Förslag till förändringar inför nästa kurs är: 
 
Implementera HU-arbetet och de nya kursmålen i 
kursen (se nedan). Reviderad kursplan och HU-
ansökan innebär att samtliga examinationer har 
reviderats. 
 
 
 

Övrigt  Ett större reviderings- och utvecklingsarbete har gjorts 
under våren gällande kursplan och att få kursen HU-
diplomerad. 

 


