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Kursens namn:  Grundläggande matematik för grundlärare med inriktning mot 

arbete i förskoleklass och grundskolans åk 1-3, II 
Antal högskolepoäng Hel kurs Varav VFU 

7,5 1,5 
Ladok-kod: 11F331 
Antal registrerade studenter: 32 
Program/fristående:  LAGF3 
Programkull:  
(ex antagna ht-2007) 

ht-13 

Kursansvarig:  Monica Rundgren/Elisabeth Persson 
Kurstid:  
(vecka-vecka, år) 

v. 36-v.39 + VFU en av veckorna 48-50 2014 

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

Individuell, skriftlig 51% (30/12-14) 
Sammanfattning av 
kursvärdering från  
- studenter  
- lärarlag  
Av sammanfattningen ska 
studentens upplevelse till 
möjlighet till måluppfyllelse 
framgå. 

Sammanfattning av studenternas utvärdering: 
95 procent av de studenterna uppger att de uppnått målen i 
kursen tillfredsställande eller i hög respektive mycket hög 
grad.  (Resultatet på kursens skriftliga tentamen visar 50% 
VG).  
På frågan om föreläsningarna har belyst kursens mål svarar 85 
procent att så är faller i tillfredsställande, hög eller mycket 
hög grad. Det samma gäller för kurens arbetsformer. 
Kurslitteraturen beskrivs som tillfredsställande, i hög eller 
mycket hög grad relevant för kursens mål av 65 procent av de 
svarande. 40 procent uppger att kursen i mycket hög grad är 
relevant för utbildningen som helhet, 35 procent i hög grad 
och 20 procent tillfredsställande. 45 procent svarar att kursen i 
mycket hög grad är relevant för den framtida yrkesutövningen 
30 procent i hög grad och 20 procent tillfredsställande. 
I den utsträckning enskilda personer kommenteras 
kommuniceras detta direkt med den/de som berörs. 
 
Lärarlagets utvärdering: 
Kursen upplevs som intensiv med ett matematiskt innehåll 
som ska behandlas såväl teoretiskt som didaktiskt under en 
kort tid inom ramen för en kursbudget som ”krympt” vilket 
upplevts otillfredsställande. Studenternas ansvar för att läsa in 
kurslitteratur och arbeta med kursuppgifter individuellt 
och/eller i grupp blir mer omfattande och möjligheterna till 
stöd från lärarlagets sida har minskat. Alla tillgänglig resurser 
har utnyttjats inom kursens ram. 

Beskrivning och 
sammanfattning av exempelvis 
mittutvärdering eller annan 

Studenterna har kontinuerligt uppmanats att ställa frågor och 
framföra synpunkter för eventuella förändringar.  
 



utvärdering som skett inom 
kursen.  
Kursansvarig/lärarlags 
slutsatser och kommentarer 
inför kommande kurs  

Studiebesöket på mångkulturell skola blev tyvärr inställt med 
kort varsel pga sjukdom. Det är dock ett unikt tillfälle för 
studenterna att få konkret erfarenhet av hur man kan arbeta 
inom detta område varför vi bör upparbeta ytterligare 
kontakter så att genomförandet inte är beroende av en persons 
närvaro på skolan. 
Studiebesöket på Navet är mycket uppskattat och samarbetet 
med Navet är en unik och viktig del av lärarutbildningen i 
Borås. 
Att så många som 35 procent av de studenter som svarat på 
utvärderingen upplever att kurslitteraturen enbart i viss grad 
(30 procent eller inte alls 5 procent) har varit relevant för 
kursens mål måste diskuteras inför nästa gång kursen ska gå. 
Litteraturanvisningar till varje kurstillfälle ges i 
kurshandboken men frågan om hur kopplingen mellan 
litteratur och kursinnehållet kan bli tydligare för studenterna 
måste diskuteras. 
 

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

Den sammanlagda utvärderingen ger inte anledning till några 
stora förändringar. 
Efter VFU-seminariet har önskemål om att förlägga datum för 
den VFU-inlämningsuppgift som hör till kursen först i januari 
framförts. VFU:n är placerad under kursen i engelska. I 
nuläget är flera examinationer i kursen i engelska förlagda till 
december. För kurs 11F331 har en sådan förskjutning av 
inlämningsdatum ingen betydelse och att förlägga 
inlämningsdatum i januari medför att studenterna kan få en 
mer jämna fördelning av examinationer över tid. 

Övrigt   
 


