
Kursrapport UM5103 ht 20 

Bakgrundsfakta 

Denna kursomgång blev pga covid 19 helt och hållet på distans. Denna omgång till skillnad 

från vårens omgång var vi förberedda på att detta skulle ske på distans.  

Utlagd undervisningstid går således ej att räkna, men studenterna fick gemensamt planerat 

arbete på tolv heldagar samt en hemtentamen som var förlagd på en dag. I princip alla 

seminarier spelades in som powerpoint presentationer. Strukturen var ett tema per dag, med 

inspelad presentation, studiegruppsarbete, uppföljning med zoom möten, o.s.v. Utöver det 

så uppdagades det att det återigen blev fler studenter än förväntat, dvs till antalet räknat fyra 

grupper istället för tre. Denna gång valde vi att hålla kvar de 4 grupperna, men istället varva 

de lärarledda tiderna med; alla grupper samtidigt, en av grupperna i taget, ett antal 

studiegrupper i taget, detta möjliggjorde så planeringsupplägget byggde på att kursen hölls 

på distans. 

 

Kort beskrivning av de förändringar som gjorts inför detta kurstillfälle (redan innan covid 19): 

● Nytt seminarium hade lagts till; mönster och resonemang 

● Skalat ned tid på innehållet sannolikhet. 

 

Synpunkter från studenter 

Utifrån kursutvärderingen (tråkigt nog bara  37 % svarsfrekvens), samt med stöd av en 

löpande kursutvärdering kan vi säga följande:  

 

● Trots låg svarsfrekvens var det en mycket positiv kursutvärdering, där majoriteten 

tydligt lyfter sin uppskattning av kursen. 

● Studenterna har uppskattat bra struktur, tydlig information och tydliga instruktioner för 

arbetet.  

● De har gett positiva omdömen till kursens innehåll och upplägg, många har berömt 

de inspelade presentationerna och lyft dessa som informativa och inspirerande. 

Några har till och med lyft att de önskar att sådana finns även när vi går tillbaka till 

campus. 

● Många har uppskattat stödet från kurslärarna. 

● Många beskriver kursens innehåll som relevant och viktigt. 

● Några studenter lyfter brist på inläsningstid, dock är detta mer kopplat till att kursen 

låg runt jul. Dvs flertalet seminarier lades innan julledigheten. 

● En del uppskattade studiegruppsarbetet, andra upplevde att det blev för mycket. 

● De råd som studenterna ger till studenter som planerar att gå kursen handlar även 

denna omgång om att ta del av alla träffar och allt tillgängligt material.  

● Några har kommenterat att det varit svårt att kombinera studier med jobb, dock väljer 

vi att bortse från det då detta är en kurs som ges på heltid. 

 

 

 

Synpunkter från lärarlaget 



Lärarnas synpunkter kan sammanfattas sålunda: 

 

 

● Det har återigen gått över förväntan att ha kursen till en distanskurs. Strukturen och 

upplägget överlag med heldagsteman uppskattades även av oss och underlättade för 

vår planering.  

 

● Det var bra att digitala verktyg uppgiften behölls som G/U uppgift. 

 

● Provupplägget är fortfarande utmanande för studenterna, eftersom det är en helt ny 

erfarenhet för studenterna. Till denna gång gjordes det liksom i våras om till en 

“hemtentamen” med strukturen att alla var uppkopplade via zoom för att ha lite 

salstentamen känsla.  

 

● Gruppindelningarna gick smidigt, då vi valde att slumpmässigt dela in grupperna. 

 

Sammanfattning och förslag på åtgärder 

Helhetsintrycket av kursen är att det är en intensiv men intressant och utmanande sista 

matematikdidaktik kurs för studenterna. Vi får fortsättningsvis många positiva gensvar på 

den undervisning vi bedriver och vi fick vid detta tillfälle mycket positiv återkoppling på det 

förändrade upplägget som distanskurs innebar.  

 

Genomströmningen på 87 studenter av 101 registrerade, d.v.s. 86%, pekar på att detta 

fortsättningsvis är en kurs som studenterna i mycket stor utsträckning klarar, trots att kraven 

som ställs är höga. (Genomströmningen efter det ordinarie tentatillfället samt första 

omtentamenstillfället) 

 

Vi har sett över seminarie innehållet, till kommande kursomgång kommer vi lägga in de mer 

övergripande seminarierna först, innan vi sedan har de mer ämnes/begreppsspecifika. 

Utöver det så har vi tittat på de kommande reviderade kursplanerna och gjort vissa 

anpassningar i innehållet. 

 

Vi strukturerade tidigare om i webplattformen Athena och gjorde planeringen utifrån dagar 

för att påvisa strukturen med teman, dock var det inledningsvis något förvirrat då det även 

cirkulerat ett (inkorrekt) schema på time edit. 

 

Vi diskuterar fortlöpande gruppuppgifternas innehåll och syfte, och kommer göra 

förändringar i detta. 

 

 


