
Kursrapport  11F322 Varberg vt-17 
 
 
Kursens namn:  Grundläggande matematik och matematikdidaktik I, Varberg 
Antal högskolepoäng Hel kurs Varav VFU 

15hp 2,5hp 
Ladok-kod: 11F322 
Antal registrerade studenter: 23 
Program/fristående:  Grundlärarutbildningen med inriktning F3 
Programkull:  
(ex antagna ht-2007) 

LAGF3 ht15 

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 34% (8 av 23) 
Sammanfattning av 
kursvärdering från  
- studenter  
- lärarlag  
Av sammanfattningen ska 
studentens upplevelse till 
möjlighet till måluppfyllelse 
framgå. 

I kursutvärderingen är huvuddelen av alla svar positiva och 
återfinns bland alternativen Tillfredsställande eller I hög grad. 
Kursen ses som I mycket hög grad relevant för utbildningen 
och för yrkesutövningen.  
De frågor som inte besvaras lika positivt är: Information  
Om examinationerna mätt kunskaperna i relation till kursens 
mål där 29% anser att de endast Till viss del gjort detta 
28% av studenterna som svarat anser att de Inte alls eller till 
viss grad haft möjlighet att påverka kursens upplägg. 
85% uppger Inte alls eller I viss grad i samband med frågan 
om informationen varit relevant, tillräcklig och i tid. 
I vilken utsträckning anser du att du inför kursen har du 
erbjudits möjlighet att del av tidigare utvärderingsresultat? 
57% svarar I viss grad eller Inte alls. Denna information har 
funnits via kurs- och programtorget.  
I de öppna frågorna ser studenterna att ett lärande skett under 
termin 2 i matematikkursen och en student uttrycker detta 
med orden ”Ser att jag utvecklats från elev till lärare.” 
Önskemål om mer fokuserad tid, just på matematik, finns. 
Den examination som lyfts fram som mest lärorik är Praktisk 
examination. Tematiskt arbete och Taluppfattningsanalysen 
nämns också. 

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

Mittutvärdering har skett (13av 23 studenter besvarade de 
öppna frågorna) genom enkät med fritextsvar på Pingpong. 
Tydligare information och instruktioner behövs. Två kurser 
samtidigt upplevs som intensivt och svårgreppbart. 
Det som framför allt upplevs som svårt att läsa på högskola är 
att planera sin egen tid när två kurser går samtidigt. Det är 
svårt att prioritera. Information blir då extra viktig. 
På frågan vad studenterna upplever sig ha lärt sig mest av 
under kursen sammanblandas svenkkursen med 



matematikkursen. Praktiska moment och diskussioner kring 
begrepp och arbetsmetoder i matematik skapar lärsituationer 
för studenterna. 
Stess upplevs genom bristande information skapar mindre 
möjligheter att planera och överblicka sin egen situation. 
Examinationer – och ansamling av sådana, upplevs stressande 
liksom VFU upplevdes av några då de inte kunde överblicka 
vad som förväntades av dem. 
Arbetet i studiegrupperna fungerar i huvudsak. 
6 av 13 respondenter arbetar inte. 
Under övriga kommentarer finns positiva kommentarer om en 
bra termin, schema och möjlighet att påverka. 

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,  
- litteratur,  
- examination  
- organisation av kursen 
- kurslagssammansättning  

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 
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   
 


