
Kursrapport C1F360 vt 2017  
 
 
Kursens namn:  C1F360 vt 2017. Naturorienterande ämnen och teknik för 

grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och 
grundskolans åk 1-3 Borås 

Antal högskolepoäng Hel kurs Varav VFU 
22,5 hp 1,0 hp 

Ladok-kod: C1F360 
Antal registrerade studenter: 31 vid terminsavslut (29 vid start, 28 genom hela kursen) 
Program/fristående:  Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och 

grundskolans åk 1-3 
Programkull:  Antagna ht - 2014 
Kursansvarig:  Jan-Erik Svensson 
Kurstid:  Vecka 03 2017 – Vecka 22 2017 
Kursresurs:  Rapporteras i TFU 
Examinationsresultat Rapporteras i Ladok 
Kursvärdering: Kursvärderingsform Svarsfrekvens 

Skriftlig utvärdering digitalt 
efter kursens slut via 
lärplattform. 
Muntligt kursråd mitt i 
kursen.  

10 av 28 aktiva  
 
 
Ingen student 

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

Studenterna gav många positiva omdömen framför allt om 
kursens praktiska moment och deras upplevelser av 
kursinnehåll stämmer väl överens med kursplanens 
målbeskrivningar. Alla svarande anser också att föreläsningar, 
arbetsformer, litteratur och examinationer belyst kursens mål 
på ett tillfredsställande eller bättre sätt.  Enstaka student(er) 
riktade kritik mot alltför många skriftliga inlämningar, att den 
avslutande didaktiska reflektionen var lik en inlämning i 
multimodalitetskursen, att förklaringar i fysik kunde göras 
mer ingående, dålig handledning på VFU:n. Den enda fråga i 
utvärderingen där flera studenter gav negativ kritik var: ”I 
vilken utsträckning anser du att du inför kursen har erbjudits 
möjlighet att ta del av tidigare utvärderingsresultat?”  
Den fråga där studenterna gav mest positiv kritik var: ”I 
vilken utsträckning anser du att kursen är relevant för din 
framtida yrkesutövning??” Nittio procent svarade i mycket 
hög grad! En student ger i kursvärderingen en kommentar för 
kurslaget att begrunda: ”Har nog aldrig haft så bra lärare”.  
    Vid möte med kurslaget efter kursen konstaterades att 
examinationsresultaten och måluppfyllelse varit bra. Vid den 
avslutande didaktiska examinationen (”anställningsintervjun”) 
visade samtliga examinerade studenter ett tilltalande 
förhållningssätt och en positiv inställning till undervisning i 
naturvetenskap och teknik på F-3 nivå.  Enstaka studenter har 
rest på någon/några skriftliga salstentamina (6 i fysik, 2 i 
kemi, 1 i biologi). Kurslaget konstaterade också att relativt 



många studenter var frånvarande vid några moment, fr.a. 
studiebesök på Navet och Skogen i Skolan. 

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

Kursansvarig tolkar frånvaron av studenter på 
mittkursvärderingen som positiv, dvs. att studenterna var 
jämförelsevis nöjda med kursen så långt. Samtidigt var 
svarfrekvensen låg även på den avslutande kursvärderingen. I 
kommande kurser bör det därför betonas för studenterna att 
det är viktigt att den Pingpong-baserade kursvärderingen 
besvaras. 

Kursansvarig/lärarlags 
slutsatser och kommentarer 
inför kommande kurs  

Kursen fungerar väl i relation till kursplanens mål. Det finns 
en tydlig och god samstämmighet mellan de studerande och 
lärarlaget kring betydelsen av att varva praktiska inslag och 
teoretiska moment i undervisningen. Kursen fungerar dock 
bäst vad gäller de praktiska inslagen.  

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

Kursansvarig anser att kursen innehåller väl många 
examinationer, inlämningar och praktiska moment och att 
rollen som kursansvarig därför är arbetskrävande. Med 
anledning av de positiva examinationsresultaten och de goda 
vitsorden från studenterna finns i nuläget dock inget behov av 
större förändringar. Kurslaget avser därför att genomföra nästa 
kursomgång (Borås och Varberg vt 2018) med samma 
upplägg, samma examinationer och kursplan. Eventuellt 
kommer annan litteratur, inom ramen för gällande kursplan, 
användas på något av lunchseminarierna. En 
kursplanerevidering kan eventuellt bli aktuell inför vt 2019. 
 

Övrigt  Några av lärarlagets medlemmar upplever att tilldelningen av 
resurser i form av arbetstid är i underkant för att kunna 
förmedla undervisning i relation till kursmålen. Inför vt 2018 
behöver viss utrustning införskaffas till teknikundervisningen 
i Varberg.  

 
 
 
 
 
 
 
 


