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Sammanställning av kursvärdering  

(blanketten används inte för lärarutbildningskurser) 

Sammanställning av vårterminens kurser ska vara under-
skriven, diarieförd och publicerad senast 15 september.  
För sommarkurser och höstterminens kurser gäller på 
motsvarande sätt 15 mars. 

   

Uppgifter om kurstillfället 
Kurskod 

LPGF03 
Kursnamn 

De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska 
lärande.  

Poäng 

30 hp 

Termin 

H14  
 

Antal registrerade 
76 

Typ av kurs 

  Campuskurs 
  Distanskurs 
  Annan 

Lärplattform 

  Ingen 
  It’s learning 
  Annan 

Anmälningskod 

21664  

Kursansvarig 

Inga-Lill Emilsson 

Examinator 

Nina Thelander 

 

Uppgifter om kursvärderingen 
Datum 

150116 

Antal svarande 

43 

Genomförande 

 På dator 

 På papper  

 Muntligt 

Sammanställningen gjord av 

Inga-Lill Emilsson/Kjell Åkerström  

Kursens styrkor enligt studenterna 

Det har varit ett stort plus att jobba med de olika ämnesområdena och hur man kan integrera 
dessa i förskolan. Roligt att fokusera på de yngre barnen. Det behöver inte vara så komplicerat 
som man tror när man hör att man ska jobba med matte, litteratur, språk mm. Bra och lärorika 
workshops. Kursen har ökat förståelsen om hur man ska se på kunskap i olika ämnesområden. 
Att alla områden integreras i varandra och att inte se dem som separata ämnen utan som en 
helhet. Lärarna har varit engagerade och gett många roliga och bra tips som jag kommer att ta 
med mig i mitt blivande yrke. 

Kursens svagheter enligt studenterna 

Det finns synpunkter på att strukturen på Itslearning har upplevts som rörig. Det har varit 
många ämnen på en och samma gång vilket ibland har varit tufft när man har haft mycket att 
läsa och uppgifter i olika ämnen samtidigt. När det är flera ämnen som ska integreras i kurserna 
så är det svårare att få tid till fördjupning i varje ämnesområde. När flera lärare är delaktiga i en 
kurs är det svårare med kommunikation och likvärdig information.  

Analys av kursvärderingens resultat 
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Planerade åtgärder 

Kursledaren behöver mer tid för att kunna hålla kontakt med lärare och studenter. Schemalagd 
tid för information bör förekomma kontinuerligt under kursens gång. Det innebär att 
ämnesområdenas tid minskas något. Kursvärderingen bör delas upp och göras efter varje delkurs 
för att tydligare få syn på vad som kan utvecklas i varje kurs. Kursvärdering när det gäller VFU 
ska ses över. 
Strukturen på Itslearning behöver förbättras och göras så lika som möjligt i kurserna under 
utbildningen.  

Genomförda åtgärder 

      

Hur har återkoppling till berörda studenter skett? 

      

Övrigt 

      

 
 
 

…………………………………………………….. 
Underskrift av prefekt eller motsvarande 


