
Kursrapport 12F380 ht 17 Varberg  
 
 
Kursens namn:  Matematik och matematikdidaktik för grundlärare med 

inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 
1-3, 7,5 hp Varberg 

Antal högskolepoäng 7,5 hp varav1,5hp VFU 
  

Ladok-kod: 12F380 
Antal registrerade studenter: 16 
Program/fristående:  Programkurs tillhörande Grundlärarutbildningen med 

inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 
1-3, 

Programkull:  
(ex antagna ht-2007) 

LAGF314v 

Kursansvarig:  Maria Nord 
Kurstid:  
(vecka-vecka, år) 

V halva v  samt halva v 44. VFU v 42 och 43.   

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

Kursvärdering enligt mall 
med fyra tillagda öppna 
frågor. Kursvärderingen 
öppnad efter kursens 
genomförande.  

4 av 16 studenter =25% 
 
 

Sammanfattning av 
kursvärdering från  
- studenter  
- lärarlag  
Av sammanfattningen ska 
studentens upplevelse till 
möjlighet till måluppfyllelse 
framgå. 

Studenterna upplever kursen som intensiv och innehållet 
upplevs överstiga 40-timmarsvecka om litteratur, uppgifter 
och kursmoment ska hinnas med.  
Kritik riktas mot: 

 inslaget Kartläggning nyanlända som upplevs som 
inte fullt ut integrerat i kursen men relevant för 
utbildningen.   

 att VFUn är kort och det är svårt att hinna med att 
skapa ett fokus kring bedömning. Något fritextsvar 
innebar förslag att uppgifterna skulle kopplas till den 
långa VFUn termin 7. 

Övergripande utvärderas kursen av studenterna på den högre 
delen av skalan (”Tillfredställande”, ”I hög grad” eller ”I 
mycket hög grad”). Kursens innehåll upplevs som relevant för 
utbildningen som helhet och valmöjligheter ses som bra.  
Inslaget på Navet och mötet med Solveig Carlsson 
(förstelärare) upplevdes som mycket inspirerande och 
givande. 
 
Någon informant svarar ”I viss grad” på följande frågor: 
1.I vilken utsträckning anser du att du uppnått målen i 
kursen? 
6. I vilken utsträckning anser du att examinationerna 



mätt din kunskap i relation till kursens mål? 
7. I vilken utsträckning anser du att du har kunnat 
påverka kursens upplägg när/om så behövts? 
8. I vilken utsträckning anser du att kursupplägg och 
schema samt miljön har varit ett stöd för dig i dina 
studier (erbjudits i tid, kommit i rätt ordning, bedrivits i 
adekvat miljö)? 

Kritik mot kartläggningsmomentet nyanlända, samt hög 
arbetsbelastning i kommentarer 

10. I vilken utsträckning anser du att du inför kursen har 
du erbjudits möjlighet att del av tidigare 
utvärderingsresultat? 
15. I vilken utsträckning anser du att du fått möjlighet att 
utföra dina VFU-uppgifter på din VFU-plats? 
 
Fråga 
11. I vilken utsträckning anser du att din arbetsinsats på 
kursen motsvarade heltidsstudier (ca 40 timmar per 
vecka)?  
En student svarar Tillfredställande. Tre svarar i mycket hög 
grad 
 
 

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

- 

Kursansvarig/lärarlags 
slutsatser och kommentarer 
inför kommande kurs  

Kurslagets värdering: Kursen fungerar i huvudsak även om 
många områden ska täckas över på kort tid och studenterna 
inte hinner processa respektive matematiskt område eller 
bedömning i den utsträckning som är önskvärt. Ny kursplan 
som påverkar innehåll ska tas innan nästa omgång.  
 

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

Övergripande arbete för att justera innehållet inom kursens 
ram pågår inför vt18.  
Arbete pågår med integrering av momentet Kartläggning 
nyanlända.  
Ansvarig lärare informerar om respektive examination.  
Kopplingarna mellan planering av lektioner/områden och 
bedömning stärks. 
Fältdagar inom kursens ram ses som värdefullt av lärarlaget. 
Samordning med examensarbetskursen krävs för att se om 
detta är möjligt. 
 

Övrigt   
 


