
Kursrapport UM4041 Vt-21  

Bakgrundsfakta  

På grund av rådande Corona-situation genomfördes kursen under VT-21 som online-kurs. Antalet 

studenter som läste kursen var 64 studenter. Det var 35 studenter som klarade kursen med godkänt 

betyg (55%). 

Kursens föreläsningar och seminarium genomfördes i huvudsak via Zoom. Inför varje seminarium 

erhöll studenterna läsanvisningar. Seminarierna byggde därefter mycket på att studenterna i mindre 

grupper arbetade med uppgifter vilka relaterade till litteraturen. Antal seminarier var desamma som 

under tidigare tillfällen så även ämnesinnehållet. Vissa övningar behövde förändras eller strykas helt 

av praktiska skäl då seminarierna hölls via Zoom. Exempelvis hade inte studenterna tillgång till 

konkret material och liknande som kan användas i undervisning, något som i en del fall kan innebära 

en försvårande omständighet för studenterna när det kommer till att relatera undervisning till konkreta 

sätt att genomföra densamma.  

Deltagande i seminarierna var obligatoriskt och vid eventuella förhinder att deltaga kompletterades ett 

missat seminarium med en inlämningsuppgift vilken var kopplad till litteraturen.  

Vid Campusförlagd undervisning sker den muntliga examinationen på plats, där studenterna 

examineras genom att presentera en kortare lektionssekvens inför en mindre grupp medstudenter och 

en examinator. På grund av rådande Corona-situation skedde presentationerna genom att studenterna i 

digital form träffades i mindre grupper och redovisade för varandra samtidigt som inspelning skedde. 

Därefter laddade studenterna upp sina inspelade redovisningar på Lärplattformen för bedömning. Den 

skriftliga examinationen brukar genomföras som en salstentamen men i denna kursomgång skedde den 

istället i form av en hemtentamen.  

Synpunkter från studenter  

Kursutvärderingen besvarades av 48% av studenterna. Kursen uppfattas av många studenter vara 

omfattande. När undervisningen sker traditionellt på Campus brukar kursutvärderingen ske i samband 

med ett av de avslutande seminarierna i kursen och tid ges för att studenterna skall fylla i 

utvärderingen. I denna kursomgång erhöll studenterna en länk till utvärderingen tillsammans med en 

uppmaning att fylla i kursutvärderingen, något som resulterade i ett lågt gensvar. Med andra ord var 

det svårt att dra några slutsatser från utvärderingen.  

Synpunkter från lärarlaget  

Studenternas engagemang inför och under seminarierna konstaterades vara varierande. Något som 

ledde till en haltande undervisning där några studenter hade förberett sig väl, medans det fanns andra 

som inte ens läst litteraturen. Skillnader i engagemang sänder signaler om att kursens struktur behöver 

ses över. Lärarna har arbetat med att ge studenterna tydliga instruktioner vad de förväntas arbeta med, 

enskilt och tillsammans med andra så att den gemensamma tiden kan användas för uppföljning och 

diskussion i stor utsträckning. Lärarna upplever att studenterna har svårigheter att ta till sig 

kurslitteraturen, något som vi tolkar som att studenterna ser ämnet geometri vara svårt. Avslutningsvis 

nämns att det formen för den muntliga examinationen där studenterna spelade in sin presentation 

fungerade mycket bra. De förändringar som gjordes från den förra kursomgången angående 

lärandeobjektet i en tänkt lektionssekvens förberedde studenterna på ett bättre sätt inför den muntliga 

examinationen. Något som ledde till att fler studenter klarade den examinationen vid det första 

tillfället.   

 



Sammanfattning och förslag på̊ åtgärder  

Helhetsintrycket av att genomföra kursen som en online-kurs detta kurstillfälle fungerade sämre än 

under tidigare kursomgångar. Några studenter hamnade i svårigheter då de inte uppfattade att en del av 

ansvaret i större utsträckning vilar på dem. Ändock kan sättet att genomföra en viss del av 

undervisningen online bli kvar även efter att pandemin är över. Att i sådana fall se över vilka moment 

som kan förläggas som online-moment är något som inför kommande kursomgångar får diskuteras 

vidare. Att genomföra den muntliga examinationen genom att studenterna i mindre grupper får filma 

sin egen presentation visade sig vara kvalitetshöjande. Därför har beslut tagits att den formen skall 

antas och utvecklas i senare kursomgångar. 


