
 

 

Kursrapport för kursen UM 2204 vt 17 

Bakgrundsfakta 

Genomströmning 

Totalt antal studenter i kursen: 73 st 

Utlagd undervisningstid: 

38 undervisningstillfällen (del I: 30 tillfällen, del II: – 8 tillfällen). Den muntliga examinationen skedde i 

grupper om ca 5 studenter. Det gavs alltså mycket tid för den muntliga examinationen. Det fanns även 

ett omexaminationstillfälle för den muntliga examinationen. 

Kort beskrivning av de förändringar som gjorts inför denna kursomgång 

 

• Förra kursomgången var det lite otydligt när del 2 i kursen började, vilket framkom i 

kursvärderingen. Denna kursomgång hade vi därför en tydlig introduktion till del 2. 

 

• Undervisningen utomhus med elever har utvecklats genom att lärarna, i de klasser som deltar, 

har fått skriva något om elevernas förkunskaper och även önskemål om innehåll i 

undervisningen. Studenterna har på det sättet kunna förbereda sig på ett mer meningsfullt sätt. 

Samarbetet med det klasser som kommer till utedagen är något vi kommer att fortsätta att 

utveckla. 

 

Synpunkter från studenter 
Antal respondenter: 73 st 

Antal svar i kursvärderingen: 17 st (23 %) 

Några kommentarer om vad som var bäst med kursen:  

• Seminarierna hade tydliga mål och innehållet intressant. 

• Seminarierna är relevanta för oss som blivande lärare.  

• Utomhusdagen med eget ansvar och ”riktiga” elever. 

Förslag på förbättringar: 

• Färre/mindre tillfällen för grupparbeten. Schemalägg grupparbeten. 

• Lägg kursbeskrivningen på Mondo. 

 

 



 

 

Råd till kommande studenter 

• Läs in dig på kursbeskrivningen. Var väl förberedd från början. 

• Gå på alla seminarier (även om det inte är obligatoriskt).  

• Arbeta aktivt med matematiklärarboken. Börja tidigt med din matematiklärarbok. Gör tydliga 

sammanfattningar av innehållet i kursen. 

 

Kommentarer från lärarlaget 
 

• Endast 23 % har svarat på denna kursomgångs kursvärdering. Inför nästa kursomgång kommer 

vi eventuellt att låta studenterna genomföra kursvärderingen i samband med något seminarium.  

 

• Vi har valt att inte ha alla seminarier som obligatorium, under en försöksperiod. Majoriteten av 

de svarande studenterna anser att det är bra att seminarierna inte är obligatoriska. Exempel på 

kommentar från kursvärderingen:  

▪ ”Vi är vuxna människor och ska kunna ta ansvar för vårt eget lärande.” 

▪ ”Jag borde ha prioriterat att gå på alla seminarier. Då hade jag haft större chans 

att klara tentan”.  

 

• I denna kurs ingår fyra grupparbeten. Vi har inte möjlighet att minska antalet gruppuppgifter 
eller omfånget på uppgifterna.  
 

• Vi har valt att lägga kursbeskrivningen endast på kurshemsidan, för att det inte ska finnas olika 
versioner i omlopp. 

  

• I kursvärderingen framkom önskemål om att mattebildgrupperna, A – F, borde utgå från 
studiegrupperna. Det blir, enligt studenterna, enklare att hitta tider för att arbeta i 
studiegrupperna då. Vi försöker att tillgodose detta önskemål inför kommande kursomgång.  
 

 

Sammanställt av lärarna i kursen UM 2204 vt 2017 
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