
Kursrapport UM4041 Ht-21  
 

Bakgrundsfakta 
Under våren-21, genomfördes, på grund av den rådande Corona-situationen, kursen som online-kurs. 

Under Ht-21 skedde delvis en återgång till mer normala förhållanden med Campusförlagd undervisning, 

men där storgruppsföreläsningar skedde via Zoom. Antalet registrerade studenter i kursen var 52 st.  

Antal seminarier var detsamma som under tidigare kurstillfällen. Kursen hade även det som benämns 

som räknestugor i vilka studenterna erbjuds att träna på sina egna matematikkunskaper. Till denna 

kursomgång hade vissa förändringar gjorts. Ett ökat fokus på planering av undervisning hade lagts in för 

att ge såväl lärare som studenter fler verktyg att arbeta med vid samtal om undervisning. Men även för att 

studenterna skulle erbjudas ett konkret verktyg att använda vid ett av de examinerande momenten där 

studenterna skulle planera och presentera en undervisningssekvens.  

Kursen hade två examinerande moment, dels nämnda presentation av en undervisningssekvens och dels 

en tentamen som skedde på Campus. Presentationerna skedde i digital form genom att studenterna träffades 

i mindre grupper och redovisade för varandra samtidigt som inspelning skedde. Därefter laddade 

studenterna upp sina inspelade redovisningar på Lärplattformen för bedömning. Tentamen var uppdelad i 
två delar, dels ett digitalt prov som görs på tid och ett skriftligt prov. I det digitala provet skulle studenterna 

visa att de uppnår det första förväntade studieresultatet matematikkunskap för matematikundervisning i åk 

4-6. Det skriftliga provet (som skrivs på Campus) består av frågor av mer utredande karaktär med koppling 

till mer didaktiska aspekter av matematikundervisning i åk 4-6. Det krävs godkänt betyg på det digitala 

delprovet för att få genomföra det skriftliga delprovet. Av de 98 studenter (ordinarie tentander och 

omtentander) som gjorde tentamen klarade 53% av studenterna tentamen. 
 

Synpunkter från studenter  
Kursvärderingen skickades även ut till studenter som ej gick kursen men som deltog i tentamen. 

Kursutvärderingen besvarades endast av 33% av studenterna. Med andra ord var det svårt att dra några 

slutsatser från utvärderingen. Men en tydlig aspekt lyfts fram och det är att studenterna har synpunkter på 

det digitala provet som de upplever som stressande, orättvist och även i viss mån rättsosäkert. Vidare 

önskar vissa studenter fler räknestugor, medan andra efterlyser fler didaktiska seminarier, något som 

indikerar att studenterna har olika matematiska kunskaper med sig in i kursen.  

 

Synpunkter från lärarlaget  
Eftersom kursvärderingen även skickades ut till studenter som ej gick kursen är det svårt att dra slutsatser 

vad som berör denna omgång. Innehållet i kursvärderingen var för mycket inriktad på det digitala testet i 

tentamen, som de flesta av ordinarie tentanderna klarade. Det gör att vi lärare inte riktigt kan tolka 

kursrapporten fullt ut. Studenternas engagemang under seminarierna upplevde lärarna var god. Något 

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

som inte ens läst litteraturen. 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 vissa studenter inte har tillräckliga 

matematikkunskaper för att kunna ta till sig av kursens innehåll, något som vi tolkar som att studenterna 

ser ämnet geometri vara svårt. I och med att vissa studenter önskar fler rena matematikseminarier och 
vissa studenter önskar mer didaktiska seminarier, behöver vi se över hur vi ska kunna hjälpa fler 

studenter med deras egna matematiska kunnande. Uppenbarligen hjälper inte två räknestugor och de 

länkar vi lärare hänvisar till för att studenterna ska kunna öva sitt matematiska kunnande. Avslutningsvis 

nämns även denna gång att 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 än mer på ett bättre sätt inför den 

muntliga examinationen.  

  

Sammanfattning och förslag på åtgärder  
De förändringar gällande ett ökat fokus på planering och genomförande av undervisning som gjordes 

uppfattades vara bra av lärarna. Men nya strukturer behöver vanligen tid och kräver vissa justeringar innan 

de fås att fungera, något som lärarna arbetar vidare med.  

Vidare kommer ett arbete att ske för att förlägga även det digitala provet till Campus samt utveckla 

formerna för testet, till exempel att studenterna kan gå fram och åter i testet (vilket inte är möjligt idag). 


