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Kursrapport

Kurs(er)

Förskoledidaktik med inriktning mot naturvetenskap och hållbar utveckling,  UB308Y-
61417 12.0 hp

Termin:
VT 2021

Namn på kursplats i Athena:
 ( )VT21 (UB308Y) Förskoledidaktik mot naturvetenskap -VT21 5452

Institution
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Publicerad:
2021-05-07

Antal respondenter (studenter som fått enkäten)
126

Antal svar
36

Sammanställning av kvantitativa svar från kursvärderingen:
Sammanstallning_kursvardering_UB308Y_VT21.pdf

Beskrivning av eventuella förändringar och eventuella fattade beslut sedan förra 
kurstillfället

Under coronan är fokus bibehållen kvalitet vid kursens föreläsningar och seminarier. Kursens 
påbörjade didaktiska process och utveckling fortsätter med full intensitet så fort tillfälle ges.

https://arkiv.kursvardering.su.se/document/survey-report/pdf/d46afb53-9fcd-4b66-a35a-34598f01b010?#toolbar=1
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Kursens styrkor enligt studenterna
(Sammanfattning baserat på kvantitativa resultat, fritextsvar samt eventuell övrig utvärdering 
under kursens gång)

”Allt”, ”bästa kursen hittills!”, ”att få möjlighet att omsätta teori till praktik!”, ”Den fick mig att 

öppna ögonen för all naturvetenskap och att vilja bli en förskollärare som integrerar hållbar 

utveckling i allt jag gör framöver” (röster från studenternas kursvärdering).

• Flera studenter framhåller att kursens innehåll och ämnesfokus är intressant och 

givande.

• Seminariernas varierade innehåll och upplägg och deras förberedande uppgifter 

lyfts fram i positiva ordalag.

• Examinationernas koppling till mikroprojektet under VFU:n.

• Globala skolans medverkan.

Kursens svagheter enligt studenterna
(Sammanfattning baserat på kvantitativa resultat, fritextsvar samt eventuell övrig utvärdering 
under kursens gång)

• Mer tid för reflektion kring ämnesinnehållsliga teman efterfrågas.

• Tillräcklig tid för förberedande uppgifter inför seminarierna.

• Balans mellan föreläsningar och diskussioner vid seminarietillfällena.

• När det gäller examinationerna efterfrågas ökad tydlighet.

• Fler schemalagda frågestunder (med ihopsamlade frågor) under kursens gång 

efterfrågas. Gärna efter VFU:n, i samband med examinationsskrivande.

Kursansvarig/motsvarande och eventuellt övriga undervisande lärares analys av 
kursens genomförande och resultat

Kursen har utifrån rådande omständigheter (digital undervisning p g a coronan) fungerat 

förvånansvärt bra. Hög närvaro och påtagligt engagemang från studenterna vid seminarierna. 

De flesta studenter har lämnat in MOM1 och MOM2, men upplevelsen är att många studenter 

kämpat mer med examinationsskrivandet än tidigare terminer.

I övrigt har kursens röda tråd, utforskandet, har framträtt tydligare denna termin.

Athena-sidan har fungerat ok.

Slutsatser samt eventuella förslag till förändringar för att utveckla kursen inför 
kommande kurstillfällen

Under coronan är som sagt fokus att bibehålla kvaliteten vid kursens föreläsningar och 
seminarier. Den digitala undervisningen finslipas och utvärderas efter coronan i relation till 
campusförlagd undervisning.

Övriga kommentarer
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