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Kursens namn:  Grundläggande matematik och matematikdidaktik I, Borås 
Antal högskolepoäng Hel kurs Varav VFU 

15hp 2,5hp 
Ladok-kod: 11F322 
Antal registrerade studenter: 51 
Program/fristående:  Grundlärarutbildningen med inriktning F3 
Programkull:  
(ex antagna ht-2007) 

LAGF3 ht16 

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

V 3-22 Kursen har gått varannan vecka med början på 
onsdagar  

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

Enkät Pingpong 29% (15 av 51) 
Sammanfattning av 
kursvärdering från  
- studenter  
- lärarlag  
Av sammanfattningen ska 
studentens upplevelse till 
möjlighet till måluppfyllelse 
framgå. 

I kursutvärderingen ligger huvuddelen av svaren på I viss grad 
eller Tillfredsställande. De frågor som frångår mönstret är: 
Fråga 5: ang litteraturens relevans i förhållande till kursmålen 
där 54% av respondenterna Inte alls eller I viss grad upplever 
litteraturen som relevant. 
Fråga 7: ang möjlighet att påverka kursupplägg upplever 67% 
att de Inte alls eller I viss grad haft möjlighet att påverka  
Fråga 8: 60% anser att kursupplägg, schema samt miljö Inte 
alls eller endast Till viss del varit till stöd för deras lärande. 
Fråga 10: 47% av respondenterna besvarar med ett alternativ 
lägre än Tillfredsställande om de anser att de erbjudits 
möjlighet att ta dela av tidigare utvärderingsresultat. 
(Informationen har funnits via kurs- och programtorget.) 
Fråga 12 och 13 innebär att respondenterna upplever att 
kursen är I hög grad eller I mycket hög grad relevant för 
utbildningen som helhet och den framtida ytkesutövningen 
Fråga 14-16 besvaras även de övervägande positivt (frågor 
rörande likabehandling och VFU) 
Bland de öppna frågorna lyfts lärandet i samband med 
Praktisk examination av 8 av 11 respondenter, dessutom 
nämns Taluppfattningsanalysen, Tematiskt arbete och 
Tentamen. 
 
Information om examinationsuppgifter behöver förtydligas.  
 
 

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

Mittkursvärdering har skett både muntligt och skriftligt. 
Förutom detta har synpunkter från studenter har tagits emot på 
möte med sektionschef och kursansvarig. Åtgärdsplan utifrån 
detta möte upprättades. Inte alla punkter är genomförda i 
enlighet med åtgärdsplanen (litteraturhänvisningar för 



tentamen). 
Mittkursvärderingens sammanfattande dokument inklistrat i 
kursrapporten: 
Konstruktiv kritik för att utveckla kursen... 

• tydlig information – och att skilja 
informationstillfällen från lärtillfällen 

• föreläsningar varvade med fler kopplingar till 
åldersgruppen  

• skilj svensk- och matematikkurserna  
Den sista punkten vill jag passa på att kommentera; Då vi av 
erfarenhet vet att processtid behövs (framför allt för 
matematiken) kommer svenska och matematik att köras 
samtidigt. Det vi får fundera på är organisationen av kurser så 
att balansen blir bättre. 
 
Vad är besvärligast med att läsa på 
högskolenivå? 
Det som ses som besvärligast är: 
Pingpong – att hitta information 
att veta vad man ska läsa och få tag på litteraturen 
att ni träffar oss lärare sällan och därför inte kan fråga 
eget ansvar och att planera sin tid – och att få detta att gå ihop 
med resten av livspusslet 
 
Matematikutvecklarnas matematiklyftskoncept: 
1 Varför valde du att vara med /att inte vara 
med? 
2 Om du var med; vad gav konceptet dig? 
3 Borde konceptet integreras i kursen - så att 
alla måste vara med? 
De flesta valde att inte vara med då konceptet låg i samband 
med tentamen i svenska och tiden fanns inte. De som har varit 
med upplevde konceptet som positivt och givande. En 
synpunkt var att det eventuellt borde ligga senare i 
utbildningen. 
 
Vilka moment känner du att du, hittills under 
kursen, har lärt dig mest av? 
Här nämns följande moment: 
Workshopparna – alla praktiska moment 
Tillfället med lärarna från Od 
Matematiklyftskonceptet 
Föreläsningar 
Studiebesök på Navet 
Testerna 
Litteraturen – och litteraturbearbetning i studiegruppen 
Begrepp 
Förskoleklassens didaktik 



 
 
Har du, under terminen, känt dig stressad över 
något? Förklara vad orsaken eller orsakerna 
var/är? 
Stress har framför allt orsakats av att pingpong inte såg ut som 
den gjorde termin 1, därav var det svårt att hitta information. 
Informationen upplevs ha varit otydlig och för sen och att 
dessutom hantera två kurser samtidigt blir för mycket. 
 
Vad avgör om du väljer att gå på ett 
lektionstillfälle? 
Kan litteraturen ersätta föreläsningar? 
Hur mycket tid behöver du lägga på 
litteraturläsning (i snitt) under en vecka?  
Föreläsaren påverkar om man väljer att gå på en föreläsning 
eller ej liksom arbetsbelastningen i övrigt (andra tentor, annat 
arbete). 
De flesta upplever att endast litteraturläsning kan inte ersätta 
föreläsningar. 
Litteraturläsning uppvisar stor variation från 2-4h/v upp till 
35-50h/v inför tentamen. 
 
Har du något arbete vid sidan av studierna? Hur 
mycket arbetar du i snitt per vecka? Observera 
att denna fråga inte är ställd av nyfikenhet utan 
med ett intresse av att se er situation ur ett 
helhetsperspektiv. /Maria 
14 av 18 respondenter har arbete vid sidan av studierna. Av 
dessa är det 10 som regelbundet arbetar varje vecka (variation 
från 5h till 3-4 dagar/vecka). 
 
Övriga kommentarer... 
Under denna rubrik finns både ris och ros. Dokumentation 
efter föreläsningar/ws framkommer som ett förslag. 
 

Kursansvarig/lärarlags 
slutsatser och kommentarer 
inför kommande kurs  

Använda fältdagar till vissa moment – studenterna utnyttjade 
inte dessa dagar - obligatorium 
Närvaro är borttagen genom att moment förändrats till andra 
examinationer sedan vt 16 fortsätter även vt 18 
IKT har fått en alternativ uppgift genom Videopaper. Textil 
och matematik genomfördes som WS. Justera kursmål. 

Eventuella förslag till 
förändringar avseende  
- mål,  
- innehåll,  
- arbetsformer,  

Kriterier och instruktioner för inlämningar och 
examinationuppgifter ses över för ökad tydlighet. Tentamen 
ska ha litteraturhänvisningar. Rättande lärare ansvarar för 
examinationens instruktion och kriterier. Fortsättning på 
termin 1s tanke; föreläsande lärare svarar på frågor via 



- litteratur,  
- examination  
- organisation av kursen 
- kurslagssammansättning  

Diskussion i pingpong efter föreläsningar och inför 
examinationer – likvärdighet i information inför 
examinationer. Fortsatt arbete med didaktiska linjen som delas 
mellan F-3 och 4-6 och/eller svenska/matematik. 
Videopaper, vilket prövades behålls, poängen förändras, 
missiv justeras. Fortsatt utveckling av konceptet. Kalla 
Littsem 1 Examinerande studiegruppsarbete. 
Praktisk examination behålls men utveckling behövs. 
Litteraturseminarium i detta sammanhang? Öka tydligheten i 
detta didaktiska stråk. 
Kursplanen ska skrivas om enligt nya mallen – arbetet ska 
vara färdigt 15/9 – 17. Förenkla språket i målen i samband 
med detta. Revidera litteraturlistan. 
Se över kursbudget inför allokering. Inte två stråk med olika 
faktor. Kurslaget ökar samstämmigheten i information och 
förhållningssätt. 

Övrigt   
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