
Kursrapport 11FK40 Borås vt 17 
 

Kursens namn:  Förskoledidaktiska perspektiv – Barn, naturvetenskap 

och teknik 

Antal högskolepoäng Hel kurs Varav VFU  

 

30 hp 

 

4,5 hp 

Ladok-kod:  

11FK40 Borås 

Antal registrerade studenter: 73 studenter 

 

Program/fristående:   

Förskollärarprogrammet 210 hp 

Programkull: 

(ex antagna ht-2007) 

 

Antagna ht 2015 

Kursansvarig:  Regina Enedahl 

Kurstid:  

v. 3 2017 – v. 22 2017 

Kursresurs:  1207 

 

Kursvärdering: Kursvärderingsform Svarsfrekvens 

Enkät 7% 

Sammanfattning av 

kursvärdering från  
- studenter  

- lärarlag  

Av sammanfattningen skall framgå 

måluppfyllelse. 

Kursplanering erbjöds i under Ht 16 med god närvaro. 

Studenter 
Enkäten hade en låg svarsfrekvens men i resultatet 

framkom det att studenterna är nöjda med kursen och 

lärarlaget. Föreläsningarna och kurslitteraturen har 

enligt studenterna i hög grad belyst kursens mål. Även 

examinationerna har i hög grad mätt deras kunskap i 

relation till kursens mål. Men de anser att det borde 

funnits mer utrymme för självstudier mellan 

examinationerna.  

 

Studenterna anser även att de har till vis grad  kunnat 

påverka kursens upplägg när/om så behövts. De flesta 

tycker även att kursen är relevanta för utbildningen och 

framtida yrkesutövning men någon student på pekar att: 

”Kursen är relevant men skulle kunna förlängas då 

naturvetenskap och teknik är så pass stora ämnen, 

mycket kunskap på för kort tid.” 

 

 

 



Lärarlag  
Kursens timfördelning upplevs inte räcka till nu när 

betygsättning på kursens  VFU förändrats i och med att 

VG införts. 

 

Samma problem upplevs som ett resultat av kursens 

HU-diplomering. 

Kursansvarig/lärarlags 

slutsatser och kommentarer 

inför kommande kurs  

 

Denna termin var den första som vi följde denna 

kursplan med en förnyad struktur. I lärarlaget anser vi 

att mindre justeringar behövs. 

Eventuella förslag till 

förändringar avseende  

- mål,  

- innehåll,  

- arbetsformer,  

- litteratur,  

- examination  

- organisation av kursen 

- kurslagssammansättning  

 

Motivering till revision av kursplan resp. inrättande 

av ny kurs: 

 

Mål 
Det behövs en revidering av vilka mål som examineras 

i kursens examinationer så att samma mål inte 

examineras flera gånger om. Det görs också en bättre 

anpassning till Lokal examensordning vid Högskolan i 

Borås - Yrkesexamina Förskollärarexamen. 

 

Innehåll 
Ytterligare ett skäl till att förändringar behövs är att 

HU-mål tillkommit vid diplomering av kursen 

samtidigt som studenterna redan före diplomeringen 

uppmärksammat att arbetsbelastningen är hög i 

förhållande till andra kurser.  

 

Litteratur  

Kursen med den antagna kursplanen gick vt 17 och vi 

uppmärksammades på att kurslitteraturen behövs se 

över eftersom det finns nyare forskning att tillgå.  

 

Examination  

Vi har tagit tillvara på studenternas förslag om att  

strukturera examinationer (seminarier och workshop) på 

ett nytt sätt.  

 

Ändringar i betyg för vissa examinationer. 

 

Vi behöver diskutera rättssäkerheten för betygsättning 

för VFU på sektionsnivå.  

 

 

 

 

Övrigt   

 


