
Kursrapport UM2301 vt 2017 
Bra kurs men svår (studentkommentar) 

Bakgrundsfakta 
Den första kursen på grundlärarutbildningen åk 4–6 är Taluppfattning och aritmetik, UM2301. Kursen 
bygger på teoretisk kunskap integrerad med praktisk färdighet. Kursen behandlar ämneskunskaper i 
matematik och matematikdidaktik i relation till aktuella styrdokument för grundskolan. 
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier med praktiska inslag, litteraturdiskussioner, 
muntliga redovisningar, arbete i grupp samt individuella uppgifter 

Utlagd undervisningstid: 44 timmar/grupp 

Den utlagda undervisningstiden fördelades på 32 timmar som seminarier, 3 föreläsningar á 2 timmar 
samt 3 räknestugor á 2 timmar. Utöver detta erbjöd studentrådet en räknestuga under 4 timmar. De 
extra timmar som tilldelats kursen användes för att ge fler seminarier. 

Genomströmning 
Totalt antal registrerade studenter på kursen vid kursstart: 93 studenter varav 4 omregistrerade 
studenter, som gått kursen tidigare, men ej uppnått godkänt på kursen. Vid tentamenstillfället i slutet 
av kursen var det 80 studenter på kursen varav 1 omregistrerad. 
Totalt skrev 90 studenter tentamen, av dessa var 13 st omtentander. 
27 av 80 registrerade studenter fick minst E på kursen. 

Genomförda förändringar från terminen innan 
I enlighet med utvärderingen från terminen innan gav vi fler uppgifter att arbeta med mellan 
seminarierna samt tog bort en individuell skriftlig uppgift. I övrigt gjordes inga större förändringar då 
utvärderingen var övervägande positiv till andra delar av kursen. 

Synpunkter från studenter 
Studenterna var överlag väldigt positiva i sina kommentarer. Framförallt uppskattades seminarierna, 
som innehöll givande diskussioner, laborativa aktiviteter och hölls av engagerade lärare. Här är ett 
axplock av kommentarer på frågan vad som var det bästa med kursen. 

Seminarietillfällerna var det bästa med kursen. Innan kursen så såg jag mig själv som en typisk "icke-mattemänniska". Jag har 
nu fått lära mig och detta helt och hållet handlar om sin egen inställning. Jag fasade för matematikkursen men tog till mig så 
mycket jag kunde på seminarierna och hör och häpna! Nu tycker jag att matematik är ROLIGT! 
 
Det bästa med kursen var alla seminarium. Det gav mig en ny inblick i hur man kan tänka inom matematiken. Det har gjort att 
jag tycker att matematik är jätteroligt! Har studerat mycket matematik innan (naturvetenskapliga programmet på gymnasiet) 
men aldrig känt någon glädje över matematiken. 
 
Den övergripande inställningen att vi inte är mattegenier. Jag har ofta känt mig dum i mattesammanhang, men inte under 
denna kurs. Riktigt bra lärare hela kursen. 
 
Att det var en så stor delaktighet under seminarierna. Att vi fick arbeta med olika typer av konkret material för att kunna 
använda det till våra elever i ett senare skede. Att vi hade tre otroligt bra lärare,  som verkar brinna för sitt yrke som lärare. 
Otroligt bra förebilder! 

 
Att få lära sig om vad matematikdidaktik innebär. Se det från olika aspekter. 
 
Bra uppgifter, med redovisning och hålla i en kort lektion. 

På frågan vad som kan förbättras är svaren mer spridda. Relativt många skriver kommentarer om 
tentamen, dels att mer eller bättre förberedelse inför den hade varit bra och dels att den bör vara 
mindre omfattande alternativt ge mer tid. Några exempel: 



Mer fokus på tentan att jobba inför den 
 
Jag skulle önska att man tog en titt på hur man strukturerade den skriftliga sals tentamen. Jag, som många andra, hann 
knappt klart med tentan och kände en otrolig stress alla 5 timmar av salstentamen [... ]Jag skulle önska antingen mindre delar 
eller förlängd tentamenstid - förslagsvis 6 eller 7 timmar. 

 
Det gavs även kommentarer om bättre struktur och tydlighet gällande information, till exempel: 

Mer struktur på schemat och planering på vad man skulle göra till vilken dag 
 

Seminarieplaneringen var katastrofal. Att man utifrån schemat och det datum som stod där skulle leta sig fram genom 3 blad 
av uppgifter, till vilken uppgift  som tillhörde vilket seminarie. Bättre lösning måste gå att finna! 
 
Ett tydligt exempel på vad vi konkret kan utveckla gällande information handlande om hur litteraturen 
ska läsas: 

Om litteraturen ska läsas "olika noggrant" så skulle jag vilja veta från början VAD jag borde lägga min fokus på. Det tog enorm 
tid för mig att lista ut vad som är viktigt i kursen. Vore otroligt mycket enklare med instuderingsfrågor istället. Att diskutera 
kurslitteratur i SA fungerade inte alls eftersom alla läste i "eget tempo". 
 
Slutligen fanns det ett flertal studenter som inte ville att något alls skulle förändras: 

Det finns inget konkret jag tycker kan förbättras, verkligen super nöjd!! 

Vi utläser att kursen upplevdes som intensiv och relativt svår, men givande, av de flesta studenter. I 
deras råd till framtida studenter handlar mycket om att sätta igång genast, läsa all rekommenderad 
läsning innan seminarierna och vara med på samtliga undervisningstillfällen. Här kommer ett axplock 
som kan sägas utgöra typiska råd: 

Läs litteraturen och gå på allting       
 

Att verkligen gå på ALLA seminarium och föreläsningar. Man får en tydlig bild i hur de olika räknesätten fungerar och missuppfattningarna  
som elever lätt kan ha. Detta är inget man kan förstå konkret om man skippar seminarium. 

 
Förstå verkligen det ni går igenom, jävligt viktig!!!! 

 
GÅ PÅ SEMINARIERNA! Det är väldigt nyttiga och väldigt roliga! Det finns många chanser till diskussion och jag tycke aldrig att det kändes  
jobbigt att fråga eller ge ett "felsvar" för ett felsvar användes istället till en positiv sak. 

 
Börja tidigt med uppgifterna så slipper du stressa. Kursen går snabbt, läs igenom och sammanfatta allt du lärt dig under en vecka tex. 

 
Det är en STOR fördel att ha läsa litteraturen som anges i seminarieplaneringen inför seminariet. Detta gjorde att jag hängde med MYCKET  
bättre och kunde aktivt deltaga på seminariet. 

 
Delta på alla seminarium och föreläsningar! Det har gett mig väldigt mycket förståelse. Lär känna dina kurskamrater, ni kommer få så  
mycket utbyte utav varandra. Med härliga vänner blir de mer intensiva och jobbiga delarna av kursen mycket enklare. 

 
Var egoistisk och ta tillvara på varje tillfälle att fråga om saker som DU inte förstår. 

 
Ge matematiken en ny chans! Har haft jättejobbigt med matematik under högstadiet/gymnasiet. Men den här kursen öppnade upp en ny  
sida av matematiken. Riktigt kul kurs! 
 
Läs kurslitteraturen och ta reda på vad det är du ska lära dig från just det här kapitlet, och utifrån det skriv dina anteckningar. 

 
Gå på seminarierna, läs innan, jobba tillsammans i SA-laget 
 

      

Samarbetet i SA-laget togs upp både som positivt, som kan läsas i en del kommentarer ovan, men som  
problematiskt av andra: 

Gör ett ordentligt avtal med er studiegrupp. Hur man ska höra av sig, när man ska ses, vad man förväntas ha läst, vad händer 
om någon är sjuk vs när någon skolkar 
 
Var snabbare med att tydliggöra att alla i gruppen MÅSTE vara delaktiga i grupparbetet. 
 
De flesta negativa kommentarer som finns i utvärderingen handlar om administration och strukturer, 
men även om många uttrycker sig negativt om t. ex. Mondo finns det ofta någon som tycker tvärtemot: 

Bedrövligt organiserat, mondo är katastrofalt 

All viktig information har alltid funnits tillgänglig på Mondo i god tid. Lokalerna har varit hög klass. 



Schemat för vad vi skulle läsa till seminarierna var inte 100% tydligt. Delvis för att inga datum stod med vilket gjorde att man 
var tvungen att gå in på två olika sidor för att få fram vad som skulle läsas till seminariet och att rubrikerna på de olika 
seminarierna inte stämde till schemat, man fick använda uteslutningssmetoden i tex bråkseminariet. Jag kan samtidigt förstå 
erat dilemma i att förbättra det 

Kommentarer under punkten likabehandling visar att i denna kursomgång har uppenbarligen 
samarbete och andra mellanhavanden mellan studenter inte har varit friktionsfritt. Här vill vi dock inte 
publicera några studentkommentarer då de eventuellt kan upplevas utpekande. 

Ett projekt med samundervisning där matematiker och didaktiker håller i undervisning tillsammans 
har pågått under den här omgången av kursen. De specifika frågorna angående dessa pass har generellt 
fått mycket positiva kommentarer. 

Bra, tycker att dom kompletterade varandra 
 
Den var bra. Man fick olika perspektiv från deras samarbete. Ett pedagogisk synsätt från den ena och ett teoretisk/akademiskt 
från den andra. 
 
Det var väldigt bra! Upplägget och hur de bollade fram och tillbaka under delar av seminariet gjorde det mer avslappnat och kul 
att ta del av. Tycker man lärde sig väldigt mycket under dessa seminarium där det både var en av de "ursprungliga" lärarna 
ihop med matematikern. 
 
Även för dessa pass fick vi några förslag på förbättringar: 

Mer övningar för studenter, mindre prat. 
Kanske fler uppgifter grupp mässigt (mindre grupper vid borden) så man fick diskutera med mindre antal om man förstått de ni 
gått igenom 
 
Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att kursvärderingen visar att studenterna upplever att det 
är en krävande men lärorik och välfungerande kurs, särskilt seminarierna och lärarnas engagemang. 
Däremot finns det förbättringsmöjligheter då det gäller strukturen på information för att hjälpa 
studenterna att orientera sig i hur de bäst kan lära sig. Det gäller framförallt studieplan och schema, 
men även hur litteraturen kan läsas.  

Enstaka studenter har lyft problem med mobbing mellan studenter. 

Synpunkter från lärarlaget 
Lärarnas synpunkter kan sammanfattas sålunda: 

Vi är mycket glada över det positiva gensvaret från studenterna i kursvärderingen. Studenterna var 
överlag fantastiskt engagerade och bidrog till en bra stämning under seminarierna. Vi ser dock några 
utvecklingsområden.  

Dels är det svårt med information och att så pass många uttryckte att det var svårt att orientera sig i 
olika dokument tar vi till oss och funderar vidare på hur vi kan lösa. Att skapa ett enda dokument som 
innehåller all information, inklusive datum och sal ser vi inte som möjligt. Då vi gjorde sådana 
dokument under tidigare år lade vi ner alldeles för mycket tid (som vi istället kan lägga på att utveckla 
seminarier och föreläsningar) på att färdigställa dessa, dessutom blev det ändå oftast fel i någon detalj. 
Men någon slags förbättring måste vi kunna göra. 

Att fler olika SA har rapporterat om samarbetsproblem och mobbing är allvarligt. Här måste vi 
fundera över vad som är vårt ansvar och hur vi kan motverka detta. 

Men framförallt funderar vi över den låga genomströmningen. Vad kan göras för att fler ska klara av 
att visa kunskaper som motsvarar kursens förväntade studieresultat? Vi har påbörjat en större 
diskussion på vår avdelning om olika åtgärder. Vi tror inte att det är något vi kan lösa med någon 
enskild åtgärd. 



Sammanfattning och förslag på åtgärder 
Helhetsintrycket av kursen är att studenterna och lärarna är nöjda med planering och genomförande av 
kursen.  

Vi kommer att försöka ge en tydligare strukturerad information om vad som ska göras (läsning och 
uppgifter), hur det ska göras och när det ska göras för att alla studenter ska kunna komma väl 
förberedda till seminarier, räknestugor och föreläsningar. Vi kommer dock inte att sammanställa allt i 
ett dokument då detta medför orimligt mycket tid och en onödig källa till felaktig information. 

Vi kommer att diskutera igenom hur vi kan arbeta förebyggande för att minska risken för att 
samarbetsproblem övergår i mobbing. 

Vi kommer att fortsätta diskussionen om hur vi bättre kan stötta studenternas lärande av 
kursinnehållet. Det går förmodligen att bättre tydliggöra vad som utmärker goda resultat, dvs 
förbereda studenterna mer inför tentamen. En redan beslutad åtgärd är att studentrådet, med stöd av 
MND, kommer att erbjuda fler mattestugor.  

Genomströmningen har visat sig variera mellan terminer och brukar vara lägre på vårterminer än på 
höstterminer. Denna kursomgång har ovanligt låg genomströmning utan att vi har någon enkel och 
entydig förklaring till det. 


