
Kursrapport	11FK40	Varberg	
 

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:  
58 studenter 

Program/fristående:   
Lärarprogrammet 210 hp 

Programkull: 
(ex antagna ht-2007) 

 
Antagna ht 2014 

Kursansvarig:  Regina Enedahl 
Kurstid:  

v. 3 2016 – v. 22 2016 
Kursresurs:   

1046 timmar 
Kursvärdering: Kursvärderingsform Svarsfrekvens 

Enkät 24 % 
Sammanfattning av 
kursvärdering från  
- studenter  
- lärarlag  
Av sammanfattningen skall framgå 
måluppfyllelse. 

Kursplanering erbjöds i december. Studenterna anser 
dock att informationen inför och i kursen har i mycket 
hög grad varit relevant och tillfredställande. 
 
Mittkursvärdering med studentkoordinator erbjöds i 
form av frågeformulär. Det var 50% svarsfrekvens. 
Detta hölls virtuellt och var uppskattad av studenterna. 
 
Svarsfrekvensen vid kursvärdering är låg och det går 
inte att dra några generella slutsatser utifrån resultatet.  
Följande framkom: 
 
Studenterna anger att de är nöjda med kursen. De flesta 
tycker att föreläsningarna i kursen har i mycket hög 
grad varit relevant och tillfredställande och i mycket 
hög grad belyst kursens mål. Undervisningsformer är 
relevanta och examinationerna i hög grad mäter 
kunskap i relation till kursens mål. Exkursioner var 
mycket uppskattade. 
 
Kritiken handlar om: 
Examinationerna i kursen kunde varit mer utsprida över 
terminen. Upplägget har inte varit speciellt bra eftersom 
det har varit fem examinationer under tre veckors tid. 



Kursen borde vara upplagt så att ett "block" i taget 
introduceras, blanda inte både fysik och kemi samtidigt 
med biologi. 
 

Kursansvarig/lärarlags 
slutsatser och kommentarer 
inför kommande kurs  
 

Kursen ges inte nästa termin. Kursplaner skrivs om och 
några examinationsformer ska förändras. 

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

Förslag till förändringar inför nästa kurs är: 
Ändra några examinationsformer: Övergripande 
revidering av examinationer, seminarier och WS 
Försöka HU-diplomera kursen 
Lyft bort matematikmål  
Revidera litteraturlista, lyft in ny litteratur  
 

Övrigt   
 


