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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 42

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 98

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2020-08-11

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 (LPGF04)
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.

Kursens upplägg upplevs som mycket rörigt och då specifik delkurs 4 som under rådande omständigheter fick göras om till
distans. Vi lärare upplever ändå att studenterna på ett mycket bra sätt utifrån de förutsättningar som fanns genomförde de
examinationer som ingår i kursen. I utvärderingen kommenterar studenterna tiden de lägger ner i kursen. Flera av
studenterna anser att de lägger ner klart mer än 40 klt per vecka. Flera studenter ger kommentarer om att uppgifter i kursen
bör anpassas bättre till förskolans undervisning. Lärarnas bemötandet av eleverna anses variera men flera kommentarer
påpekar önskan om en ökad förståelse för studenterna situation. 

Andra studenter anser att kursen är bra och har gett kunskaper som de har användning av i rollen som förskollärare. De
anser också att upplägget är bra men bra laborationer och föreläsningar. 

Det man bör ta med i denna kurs är de omständigheter som varit under vt 2020. Dessa omständigheter har påverkat oss
alla med t.e.x oro, av saknad av information, svårigheter att kommunicera osv. Detta påverkar kanske främst bemötandet
både mellan studenter och lärare, studenter och studenter men även mellan oss lärare. En sammanfattning är att utifrån
utifrån rådande omständigheter har kursen fungerat bra. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Inför hösten 2020 har en ny kursplan antagits. 

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


