
Kursrapport 11F360 VT 2016  
 
 
Kursens namn:  Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare med 

inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 
1-3 

Antal högskolepoäng Hel kurs Varav VFU 
22,5 5 fältdagar 

Ladok-kod: 11F360 
Antal registrerade studenter: 30 varav 1 omregistrerad som examinerats på enstaka moment 
Program/fristående:  LAGF3 
Programkull:  
(ex antagna ht-2007) 

HT2013 

Kursansvarig:  Maria Ferlin 
Kurstid:  
(vecka-vecka, år) 

v. 4-23 (Kursen 12F365 läses delvis parallellt) 

Kursresurs:  Rapporteras i TFU 
Examinationsresultat Rapporteras i Ladok 
Kursvärdering: Kursvärderingsform Svarsfrekvens 

Muntliga kursråd 
 
Skriftlig utvärdering genom 
enkät i PingPong. 
 

22/29 = 76% (jag utgår från 
att den omregistrerade inte 
deltagit i kursvärderingen). 

Sammanfattning av 
kursvärdering från  
- studenter  
- lärarlag  
Av sammanfattningen ska 
studentens upplevelse till 
möjlighet till måluppfyllelse 
framgå. 
 

7 studenter svarar att de i mycket hög grad uppnått målen i 
kursen, 12 anger i hög grad och 2 tillfredsställande. 
 
Kursen anses som en intensiv kurs men det är ändå bara 
någon enstaka student som uppger att hen arbetat mer än 40 
timmar per vecka.  
 
 

Beskrivning och 
sammanfattning av exempelvis 
mittutvärdering eller annan 
utvärdering som skett inom 
kursen.  
 

2 muntliga schemalagda kursråd har hållits. Inga större 
justeringar skedde i anslutning till kursråd, som mer fick 
karaktären av frågemöjlighet.  

Kursansvarigs slutsatser och 
kommentarer inför kommande 
kurs  

Eftersom 6 studenter anger i mycket hög grad och 12 
studenter anger i hög grad på frågan om kursen är relevant för 
deras utbildning som helhet och motsvarande siffror för 
relevansen för framtida yrkesutövning är 7 resp. 12, så ser 
kursansvarig inga behov av att genomföra större förändringar. 
 
Det vi behöver arbeta med är utveckling av fysikdelen i 
kursen som upplevs som svår och med för liten koppling till 
undervisning i årskurs 1-3. 
 



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

Mål och innehåll kan behållas.  
 
Studenterna arbetar i olika grupper under kursens gång. Några 
anser att detta är rörigt medan andra skriver att det är kul att 
arbeta med flera andra kursmedlemmar under terminen. Här 
får vi ta hänsyn till studentönskemål inför varje kurs.  
 
Flera lyfter variationen i undervisningsformer och miljöer som 
positivt.  
 
Litteraturen ses över inför varje kurs, men stommen kan 
behållas om den finns att köpa. Några studenter tycker att det 
är svårt att läsa naturvetenskap på engelska. 
 
Många studenter önskar fältdagarna som en sammanhängande 
vecka, men där får vi bli tydliga med att avtalet i VFU-
organisationen inte möjliggör detta. 
 
Kurslaget får gärna bestå av samma personer. Det är bra med 
en mix av personer som arbetar på HB och en person som 
arbetar i direkt verksamhet med barn.  
 

Övrigt  Några studenter ger uttryck för att några i kurslaget behöver 
arbeta med sitt bemötande av studenter som tycker att 
kursinnehållet är svårt. 
 

 


	Kursrapport 11F360 VT 2016

