
Kursrapport  
 
Kursens namn:  Tillval: Naturvetenskap och teknik för grundlärare med 

inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 till 6 
Antal högskolepoäng Hel kurs Varav VFU 

30 5 fältdagar 
Ladok-kod: 114652  
Antal registrerade studenter: 11 + 1 omregistrerad från HT14. 
Program/fristående:  Grundlärarprogram 
Programkull:  Antagna HT2014 
Kursansvarig:  Maria Ferlin 
Kurstid:  34, 2015- 02, 2016  
Kursresurs:  Rapporteras i TFU 
Examinationsresultat Rapporteras i Ladok 
Kursvärdering: Kursvärderingsform Svarsfrekvens 

Muntlig mittkursvärdering 
Enskild enkät i PingPong vid 
kursslut 

 
10 studenter 
besvarade enkäten.  
 

Sammanfattning av 
kursvärdering från  
- studenter  
- lärarlag  
 

Studenternas kursvärdering i PingPong: 
• Studenterna anser att de i tillfredsställande grad (2 pers), 

hög grad (4 pers) eller mycket hög grad (4 pers) nått 
målen i kursen. 

• 7 studenter tycker att undervisningen belyst kursens 
innehåll i hög grad och 1 student i mycket hög grad.  

• Arbetsformerna har belyst kursens mål i tillfredsställande 
(2), hög (6) och mycket hög (2) grad. Någon student 
framför önskemål om mer teori i tekniken. 

• Litteraturen anses som tillfredsställande (4) relevant (3) 
och mycket relevant (2) med kommentarer om att ”Den 
kupade handen” bidrog till att skapa sammanhang i 
teknikundervisningen.  

• Examinationerna har mätt studentens kunskap i relation 
till målen i tillfredsställande (2), hög (3) och i mycket hög 
(5) grad.   

• Studenterna anser också att de i tillfredsställande (2), hög 
(2) eller mycket hög (5) grad haft möjlighet att påverka 
kursens upplägg och att kursupplägg. 

• Lite mer varierande är svaren kring om kursupplägg, 
schema samt miljön har varit ett stöd för studierna och det 
som framförs är att slutet på fysikdelen kändes stressigt 
med två inlämningar strax före tentamen. Det kan vara 
svårt att hålla fokus när dagarna är från 9 till 16. 

• Alla är ganska eller mycket nöjda med informationen i 
kursen och de flesta anger att de fått möjlighet att ta del av 
kursrapporten från föregående kurs.  

• Arbetet i kursen har för de flesta varit ganska intensivt. 
• Samtliga svarar att kursen i tillfredsställande (1) hög (2) 



eller mycket hög (7) grad är relevant för deras utbildning 
och 4 respektive 6 anser att kursen är relevant i hög eller 
mycket hög grad för deras framtida yrkesutövning även 
om flera deltagare vid kursslut framförde att de gärna 
skulle velat ha mer poäng i naturvetenskap och teknik.   

• När det gäller Högskolans målsättning för likabehandling 
ligger svaren också mellan tillfredsställande till mycket 
hög. 

• Studenterna anser att de i viss grad (2), tillfredsställande 
(2), hög (2) eller mycket hög (4) grad fått möjlighet att 
genomföra sina uppgifter på VFU (i form av fältdagar). 
 

Lärarlagets värdering 
Kemiavsnittet behöver planeras om, både i relation till 
studentönskemål om mer teori och beroende på att 
kemikalieförrådet minskats avsevärt av miljöskäl. 
 

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

Kursplaneringsmöte hölls VT15, då studenterna fick framföra 
önskemål om schemaläggning m.m. Tidigare kursrapport 
presenterades.  
Mittkursvärdering hölls.  
Avslutande enkät (standardvariant) genom PingPong med 
mycket hög svarsfrekvens (alla 10 studenter som deltagit i 
hela kursen besvarade enkäten). 

Kursansvarig/lärarlags 
slutsatser och kommentarer 
inför kommande kurs  

Lärarlaget har varit nöjda med kursen och den intresserade 
studentgruppen. Balans teori-praktik behöver ses över och 
dagarna kan kortas. Viktigt att varva i schemat så att det finns 
insprängda inläsningsdagar. 
Det är bekymmersamt att bra kurslitteratur är så dyr och en del 
väljer att inte köpa böckerna. 

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

Som framgår av kursvärderingen kan kursen genomföras på 
likartat sätt och med samma personal vid nästa tillfälle. Det är 
dock viktigt att betona att tre naturvetenskapliga ämnen och 
teknik, som innehåller mycket nytt stoff för de flesta 
studenterna kräver god möjlighet till lärarledd undervisning 
och handledning exempelvis vid laborationer och exkursioner.  
  

Övrigt  Studenterna kunde i år inte få tillgång till skolor för den 
avslutande examinationen. Istället fick de, med kort varsel, 
producera e-böcker om motsvarande innehåll. Det fungerade 
bra och kan ev. hållas kvar till kommande kurser som en del i 
en redovisning för elever ute på skolor. 
Viss del av teknikundervisningen förlades till Tänknikcentrum 
i Vårgårda, där kursens tekniklärare arbetar i vanliga fall. 
Även Navet har varit behjälpliga och tagit emot 
studentgruppen vid två tillfällen. 
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