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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 20

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 86

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Fortsätta arbetet med att arbeta samman lärarlaget samt att öka kopplingen mellan ämneskunskaper
samt
förskolepedagogik.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2021-08-13

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av
Systemgruppen för utbildningsadministration.

Naturvetenskap, teknik, bild och drama, 30.0 hp (LPGF40)
Kursansvarig: Jeanni Flognman





Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats. Har ytterligare underlag
inhämtats på ett annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika program
bör eventuella effekter av detta kommenteras.

Detta är en analys från dels den skriftliga kursutvärderingen men även inhämtad information från kursråd
samt andra tillfällen då kursens upplägg och genomförande har diskuterats. Vt 2021 är studenterna överlag
mer nöjda med kursen än åren innan och det gäller på samtliga områden. Specifik för vt 2021 är att
studenterna överlag anser sig lägga ner mindre tid på studier än tidigare kurser. Detta är positivt eftersom i
tidigare kursutvärderingar har visat att övervägande del av studenterna anser sig lägga mer än 40 timmar i
veckan på studier. Det som studenterna påpekar är däremot att delkurs 1 och 2 kräver mer tid men delkurs 4
inte alls kräver lika mycket tid. Övrigt som kommer upp är att några av kursens ämnen behöver dels
struktureras upp eftersom studenterna upplever upplägget rörigt och dels behöver knytas tydligt till
förskolans verksamhet. Övriga ämnens innehåll och upplägg upplevs som bra och intressanta.
Genomströmningen på kursen har varit hög vilket kan bero på hög närvara på föreläsningar och att
studenterna varit aktiva med frågor och diskussioner. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

- arbeta med att utveckla samtliga ämnen när det gäller struktur och innehåll kopplat till förskolans
verksamhet 
- få ett funderande arbetslag med tid för att utveckla samarbeten över ämnesgränserna
- utveckla delkurs 4 som i dag upplevs av studenterna som rörig och inte knyta ann till övriga delkurser. 
- utveckla kopplingen till delkurs 3 som är VFU

1. Antal ffg-registrerade på kurs:
Förstagångsregistrering = den studerande registrerar sig för första gången på en kurs.


