
Kursrapport  
 
 
Kursens namn:  Grundläggande matematik för F-3 
Antal högskolepoäng Hel kurs Varav VFU 

15hp 2,5hp 
Ladok-kod: 11F322 
Antal registrerade studenter: 20 
Program/fristående:   
Programkull:  
(ex antagna ht-2007) 

Antagna vt-14 i Varberg 

Kursansvarig:  Mariann Bourghardt 
Kurstid:  
(vecka-vecka, år) 

V34, 2014-v3, 2015 

Kursresurs:  Rapporteras i TFU 
Examinationsresultat Rapporteras i Ladok 
Kursvärdering: Kursvärderingsform Svarsfrekvens 

Enkät på pingpong Ca 60% 
Sammanfattning av 
kursvärdering från  
- studenter  
- lärarlag  
Av sammanfattningen ska 
studentens upplevelse till 
möjlighet till måluppfyllelse 
framgå. 

Studenterna efterfrågar mer matematikteori 
Förstår inte att matematiken börjar från förskola och uppåt 
Vill ha föreläsning om Nya språket lyfter före vfu 
Vill inte saxa båda kurserna under terminen 
Vill inte vara tvungna att åka på studiebesök till Navet då de 
har blivit lovade att ha all undervisning på campus Varberg 
Rättningstid har varit lång  
Kurshandboken uppfattas som otydlig 
Kursen är relevant för fortsatt utbildning i hög grad 

Beskrivning och 
sammanfattning av exempelvis 
mittutvärdering eller annan 
utvärdering som skett inom 
kursen.  

Studenterna erbjöds kursplanering före kursterminens start. Ett 
fåtal studenter dök upp. Under kursens gång talade 
studenterna om att de behövde matematikstöd. Då inga 
tidigare studenter kunde leda det ordnades det på annat sätt. 
Påverkansmöjligheter angående tentan fanns. 

Kursansvarig/lärarlags 
slutsatser och kommentarer 
inför kommande kurs  

Navetbesök ska inte ske om studenterna anser att all 
undervisning ska ske mot campus Varberg. Hade varit bra att 
få den synpunkten före studiebesöket och inte i kursvärdering.  
Teoridelar i kursen består av kurslitteratur och föreläsningar. 
Att studera i studiegrupp är också en möjlighet att fördjupa 
och bredda sitt individuella lärande. Under kursen har 
loggboksskrivande krävts för att få syn på 
matematikförståelse.  
Angående rättningstid handlar det ibland om 
arbetsbelastningar som är orealistiska. Detta bör 
kommuniceras i förväg. Ett sätt att hantera det är även att 
skriva färre kommentarer vid rättningar. 
Krav på att allt som kommer på tentamen ska vara 
genomgånget i föreläsningar är orealistiskt då det ingår 
självstudie och studiegruppstid för litteraturgenomgång. 
Självstudietid har funnits löpande varje vecka. För att öka den 
tiden kan föreläsningar kortas eller utgå. 



Att mixa kurser har uppfattats som rörigt för studentgruppen. 
Tidigare studentgrupper har tyckt att det har varit bra med 
både svenska och matematik före vfu. Några studenter vill ha 
mer matematik mot förskoleklass och år1. Se över utlägg av 
föreläsningar 

Eventuella förslag till 
förändringar avseende  
- mål,  
- innehåll,  
- arbetsformer,  
- litteratur,  
- examination  
- organisation av kursen 
- kurslagssammansättning  

Se föregående svar. 
 

Övrigt   
 


