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Kursrapport 
 

Kursens namn: 
Naturvetenskap och teknik för grundlärare med 
inriktning mot arbete i förskoleklass och 
grundskolans åk 1-3, Borås 

Ladokkod: 

CF3N60 

Antal högskolepoäng: 

22,5 
Period (ex P1 2018): 

P3 och P4 2019 
Inom program alt. fristående kurs: 

LAGF316h Borås 

 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 

Kursen hade 28 nyregistrerade studenter. 12 av dessa har lämnat in kursvärderingen i 
PingPong. Påminnelse har skickats ut men tyvärr inte gett någon märkbar effekt. De som 
lämnar in kursvärdering gör det vid kursslut och sedan är det sommaruppehåll och då 
prioriteras troligen en påminnelse om en kursvärdering inte särskilt högt. 
Svarsfrekvensen 43% gör det svårt att använda kursvärderingen som underlag för stora 
förändringar.  
 
 

Analys av: 

Studenternas prestation och resultat på kursen 

När kursrapporten skrivs har två examinationstillfällen funnits för alla examinationer utom fyra 
(LA02, TE01, TE03 och RE07). 

Efter 2 möjliga tentamenstillfällen i kemi (TE02) återstår två studenter. I fysik (TE01) och 
biologi (TE03) som getts en gång återstår sex respektive fem studenter. Två studenter har tre 
tentamina kvar. Resultaten stämmer ganska bra med tidigare års prestationer förutom 
fysikexperimenten som fler klarat av den här kursomgången.  

Det som sticker ut är laborationer i kemi (LA02) där 26 studenter återstår. Här måste någon 
form av förändring ske till kommande kurstillfällen. Det är många små moment inom LA02 
och de behöver ses över.  

 

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande 

92 % anser att undervisningen i kursen har varit ett ganska bra eller bra stöd för studenternas 
lärande, kurslitteraturen anses relevant och studenterna är nöjda eller mycket nöjda med 
lärarnas insatser. Praktiska moment lyfts som relevanta för framtida undervisning i 
grundskolan. 
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Hur kursen har forskningsanknutits 

Kursen har forskningsanknutits genom ämnesdidaktisk forskning som kurslitteratur. 
Naturvetenskap är till sin karaktär forskningsbaserad. Aktuell forskning kan dock vara svår för 
studenterna att ta till sig pga förkunskapskraven, men respektive ämneslärare gör så gott hen 
kan för att koppla till forskning. Exempelvis finns möjlighet till forskningsanknytning när det 
gäller astronomi och denna tas tillvara. 
 
I kursen har undervisning om läromedelsanalys hållits av en författare till en artikel på 
litteraturlistan. Studenterna fick sedan i uppgift att genomföra och redovisa en egen vald analys 
av innehåll i teknikläromedel. I undervisningsinslaget om läromedelsanalys ingår också en 
presentation av hur en forskarutbildning går till och då görs kopplingar till studenternas 
kommande examensarbete. 
 
Lärarlaget behöver bli bättre på att förmedla undervisningens forskningsanknytning till 
studenterna. Det är ändå 59 % som svarar att de fått ökad kunskap om forskning inom kursens 
kunskapsområde (42% svarar ganska bra och 17% stämmer helt). 
 
 

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 

 
Kursen samverkar framförallt med 12F365 Multimodalitet i undervisning för grundlärare med 
inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-5, 7,5 hp, som läses varvat 
med CF3N60 under terminen. Ämnesinnehåll med naturvetenskaplig inriktning används i en 
natursaga och en e-bok i examinationer som ger poäng i båda kurserna och där lärare från båda 
kurserna deltar vid redovisningarna. 
 
Ett moment om läroboksanalys och den avslutande examinationen som görs i form av ett 
rollspel om en anställningsintervju anknyter båda till det kommande examensarbetet.  
 

Hur kursens resurser har använts och upplevts 

 
Kursens resurser har använts fullt ut. Återrapportering i TFU är genomförd. Med fyra 
ingående ”skolämnen” är det många moment som ska bearbetas och examineras.  

Sammanfattning och övriga kommentarer 

I huvudsak fungerar kursen väl och kan ges med liknande kursupplägg kommande terminer. 
Flera studenter berömmer lärarnas kompetens och engagemang i kommentarer till 
kursvärderingsfrågorna. Betoningen av såväl fackkunskaper som koppling till framtida 
undervisning är något som många studenter betonar som givande.  
 
Sex av sju punkter som togs upp som förändringsförslag från kursrapporten vt18 har 
genomförts. Det som inte beaktades var ett nytt seminarium om kunskapsöversikter. Den 
förändringen bör genomföras våren 2020. Litteraturlistan behöver därför revideras men övriga 
delar av kursplanen kan vara kvar.  
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Teknikundervisningens upplägg är inte hållbart i längden. Vi behöver bygga upp möjligheter till 
teknikundervisning på Högskolan både materiellt och personellt. Det går inte att förlita sig på 
Tänknikcentrum i Vårgårda eftersom Pierre snart går i pension. Som det är nu blir tekniken 
fyrdelad: Vårgårda, programmering, läromedelsanalys och teknikhistora. Med flera lärare 
inblandade och med någon som är helt ny i sin lärarroll på HB ökar risken för att teknikdelen 
upplevs som spretig.  

Eventuella förslag till förändringar 

 
Sammanfattning av ovanstående: 

 Teknikundervisningen måste förändras på sikt. Gärna redan till VT2020. 

 Forskningsanknytningen stärkas med ett seminarium kring en kunskapsöversikt. Då får 
kursen också en koppling till termin sju i utbildningen. Litteraturlistan ses över. 

 Lärarna ska tydliggöra den forskning som kursens ämnesinnehåll bygger på. 

 Översyn av ingående moment som krävs för att få godkänt betyg på 
kemilaborationerna. 

 

Kursansvarig:  

Maria Ferlin 
 

 


