
Kursrapport HT20 UM8029/UM8031 Matematikämnets didaktik B 

 

Bakgrundsfakta 

Kursen är en distanskurs med tre gemensamma seminarier som tidigare har varit campusförlagda men 

som detta år för första gången skett via Zoom. En lärare är kursansvarig och har tillsammans med 

ytterligare en lärare har utgjort kursens undervisande lärare. I kursen UM8029 var 11 registrerade och 

6 studenter fullföljde båda examinationerna (3 gjorde avbrott) vilket ger en genomsträmning på 55%. I 

kursen UM8031 var 4 registrerade och 4 som klarade kursen (genomsträmning 100%). Sammanlagt 

blir genomsträmningen 67% för kurserna. 

Kursen organiseras genom inspelade föreläsningar, diskussioner på lärplattformen Athena, 

gruppseminarier, redovisningar, samt individuellt skriftligt arbete alternativt IKT-baserat 

presentationsmaterial (en muntlig exmanination).  

 

Synpunkter från studenter 

Antalet studenter som besvarade kursutvärderingen var 5 (av 15) studenter. 

 

Flera studenter påpekar värdet av diskussionerna på Athena och verkar i allmänhet vara nöjda med 

arbetet i grupp, föreläsningar och uppgifter. En student uppger att hen inte förstod målet med kursen 

och hade behövt en träff med kursintroduktion. Övriga var i allmänhet mer nöjda med kursen som 

sådan och seminerier och examination och deras svar angående helhetsintrycket ger en övervägande 

positiv bild (två stycken ger 4 och två 5, medan en ger 1). Samtliga fem tycker att undervisningen har 

varit mycket god (två 4:or och tre 5:or). 

 

Synpunkter från lärarlaget 

Lärarnas synpunkter kan sammanfattas sålunda: 

- Den struktur som arbetats fram, både med kursens upplägg och upplägg på Athena är en förbättring i 

jämförelse med tidigare år.  

- Diskussionsforumen kunde användas mer, detta faller både på oss och studenterna.  

- Då artiklarna har tagits fram för att de ska vara väl anpassade till kursen är det inte orimligt att 

studenterna finner dem mer användbara än kursboken. Vi ser dock att kursboken ger en struktur åt 

kursen som är värdefull. Kursboken används även av magister/master-programmens föregående kurs. 

- Kvalitetskriterierna från Kilpatrick och Tracy är en bärande del i kursen. Studenterna efterfrågar ofat 

ytterligare stöd avseende dessa. En filmad föreläsning om kvalitetskriterierna skulle kunna utvecklas 

för att ge studenterna ytterligare stöd avseende tolkning av kriterierna. 

Sammanfattning och förslag på åtgärder 

Helhetsintrycket av kursen är att vi detta år har lyckats ungefär i paritet jämfört med förra året, kanske 

till och med något bättre trots att kursen för första gången gått helt på distans. Förslag på förbättringar 

skulle kunna vara att ge tid till att spela in en ny introduktionsfilm som ger än mer information (detta 

ska ses utifrån perspektivet att all information finns i studiehandledningen som ligger tillgänglig flera 

veckor innan kursstart). Ett annat förslag är att se över antalet kursträffar om kursen fortsatt ges på 

distans. Ett tredje är att ge kortare kursträffar då tiden innan har styrts av att träffarna har varit på 

campus.  


