
 

 

Kursrapport vid BUV 
Förskollärarprogrammet inom ULV 

Bakgrundsfakta 

Kursens namn: Förskoledidaktik med inriktning på språk, UB34UU, ges termin HT20  

Kursansvarig: Charlotte Holmberg 

Antal studenter som den elektroniska kursvärderingen sänts till: 14 

Antal studenter som besvarat den elektroniska kursvärderingen: 8 

 

Sammanfattning av studenternas elektroniska kursvärderingar  

Majoriteten av studenterna tycker att de har utvecklat sina kunskaper utifrån kursens innehåll och 

att de förväntade kursmålen motsvarat deras förväntningar. Även examinationernas utformning låg i 

linje med detta resultat och sju studenter (87.5%) tyckte att dessa var relevanta utifrån kursens 

innehåll men en student (12,5%) var av avvikande åsikt. Samtliga tyckte att kraven för kursen var 

höga vilket återspeglas i deras svar angående tidsåtgång där alla förutom en student lagt ner 30-40 

timmar i veckan på sina studier. En student hade lagt ner 41-50 timmar. Enstaka kommentarer lyfter 

fram att man önskade att kursen hade varit längre. I övrigt var de nöjda med innehållet i kursen och 

kurslitteraturen. De statistiska svaren återges i oredigerad form i slutet av denna rapport. 

Sammanfattning av lärarlagets utvärdering & analys 
 
Med anledning av corona-pandemin har nästan alla moment skett på digital form (seminarier och 
föreläsningar). En examinerande workshop som brukar vara på mediaverkstaden har också getts 
digitalt. Vi valde dock att be om dispens för att få genomföra den examinerande workshopen i drama 
och berättande på plats på campus. Detta examinerande moment hade vi kortat ned till en heldag 
istället för två heldagstillfällen för att undvika onödiga resor till och från SU. En annan corona- 
anpassning var att dela in studenterna i två grupper i två olika salar med två lärare. Detta innebar 
grupper på 8 studenter respektive 7 studenter samt läraren. I de olika momenten var vi noga med att 
anpassa dem så att man inte skulle komma för nära varandra t.ex. fick de gestalta varandra med ett 
stort avstånd mellan sig. Då de redovisade satt vi i en ring med avstånd mellan stolarna.  
 
Samarbetet med den ordinarie språkterminen har fungerat bra och studenterna har uppskattat dessa 
föreläsningar. De tyckte det var bra att de gick på distans. Några gavs live och andra var inspelade. 
Vid ett tillfälle hade förläsaren bytt tid varpå de missade hela första timmen så inför nästa termin ska 
jag kolla med Marie A inför varje live-föreläsning att de verkligen kommer ges som planerat.  
 
Slutligen hade vi även designat om hemtentan genom att corona-anpassa uppgifterna. Tidigare åkte 
studenterna ut på fältet till sina vfu-förskolor för att hämta underlag som de sedan skulle analysera. 
Vi hade nu istället valt ut lite filmer från bl.a. skolverket som de skulle skriva täta beskrivningar om 
utifrån interaktionen mellan barn och pedagog. Detta föll väl ut eftersom de då kunde bearbeta sitt 



underlag vid flera tillfällen och fick med mycket aspekter som man sällan hinner skriva ner när man 
observerar detta på plats i barngrupp. Med detta underlag lyckades studenterna skriva på en högre 
nivå i sin hemtenta och därmed nå högre betyg.  
 
Att ge kursen digitalt har fungerat bra. Helhetsintrycket av kursen är att studenterna anpassat sig väl 
till den digitala undervisningsformen. Det har varit en hög närvaro och engagerade studenter. Ibland 
var det lite si och så med studenternas uppkoppling men det var positivt att hela gruppen gärna var 
med via video.  
 
Förslag på åtgärder 
 
Inför nästa termin Vt 21 kommer samtliga moment i kursen (seminarier, föreläsningar och 
examinerande workshops) att ges digitalt p.g.a. det ökade smittläget i samhället.  
 

 

 

 

Förskoledidaktik med inriktning mot språk UB34UU HT20 
 

 

Antal respondenter: 14 

Antal svar: 8 

Svarsfrekvens: 57,14 % 

 

 

 

 

1. Jag anser att kursen har svarat mot dessa förväntade 

studieresultat i 

 

Jag anser att kursen har svarat 
mot dessa förväntade 
studieresultat i 

Antal 
svar 

mycket stor utsträckning 3 (37,5%) 

stor utsträckning 5 (62,5%) 

liten utsträckning 0 (0,0%) 

mycket liten utsträckning 0 (0,0%) 

Summa 8 
(100,0%) 

 

 



2. Jag anser att kursen har bidragit till att utveckla mitt 

lärande i relation till dessa förväntade studieresultat i  

 

Jag anser att kursen har bid-
ragit till att utveckla mitt läran-
de i relation till dessa förvän-
tade studieresultat i  

Antal 
svar 

mycket stor utsträckning 4 
(50,0%) 

stor utsträckning 4 
(50,0%) 

liten utsträckning 0 (0,0%) 

mycket liten utsträckning 0 (0,0%) 

Summa 8 
(100,0%) 

 

 

3. Jag anser att examinationen/erna i kursen varit relevanta i 

 

Jag anser att 
examinationen/erna i kursen 
varit relevanta i 

Antal 
svar 

mycket stor utsträckning 3 
(37,5%) 

stor utsträckning 4 
(50,0%) 

liten utsträckning 1 
(12,5%) 

mycket liten utsträckning 0 (0,0%) 

Summa 8 
(100,0%) 

 

 

4. Jag anser att kurskraven har varit 
 

Jag anser att kurskraven har 
varit 

Antal svar 

Mycket höga 0 (0,0%) 

Höga 8 
(100,0%) 

Låga 0 (0,0%) 

Mycket låga 0 (0,0%) 

Summa 8 
(100,0%) 

 

 



5. Jag bedömer att jag i genomsnitt per vecka lagt ner 

följande antal timmar på studierna i denna kurs 

 

Jag bedömer att jag i genoms-
nitt per vecka lagt ner följande 
antal timmar på studierna i den-
na kurs 

Antal 
svar 

<20 timmar 0 (0,0%) 

20-30 timmar 0 (0,0%) 

31-40 timmar 7 
(87,5%) 

41-50 timmar 0 (0,0%) 

>50 timmar 1 
(12,5%) 

Summa 8 
(100,0%) 

 

 

 

6. Jag skulle vilja göra följande förändringar i denna kurs (1-

3 förslag) 

 

 

Jag skulle vilja göra följande förändringar i denna kurs (1-3 förslag) 

Lite längre kursperiod 

Inget. Allt är bra och utvecklande. 
 

7. Jag skulle vilja behålla följande i denna kurs (1-3 förslag) 

 

 

Jag skulle vilja behålla följande i denna kurs (1-3 förslag) 

Kurslitteraturen  

Allt om språkutveckling. 
 


