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Bakgrundsfakta 
Den första kursen på grundlärarutbildningen åk 4–6 är Taluppfattning och aritmetik, UM2301. Kursen 
bygger på teoretisk kunskap integrerad med praktisk färdighet. Kursen behandlar ämneskunskaper i 
matematik och matematikdidaktik i relation till aktuella styrdokument för grundskolan. 
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier och utlagd undervisningstid är drygt 40 
timmar/student.  

Under kursen har studenterna möjlighet att delta i SI-pass (Samverkansinlärning) som drivs av 
studenter som har gått kursen vid ett tidigare tillfälle.  

Genomströmning 
Det var 104 studenter som var registrerade på kursen. Av dessa var det cirka 63 % som klarade minst 
E på den skriftliga tentamen (som består av ett digitalt moment och en salstentamen). 

Genomförda förändringar från terminen innan 
P g a pandemin skedde all undervisning via Zoom förra terminen. Denna termin ägde några seminarier 
rum på campus och några via Zoom. Föreläsningarna ägde rum via Zoom eller i form av inspelade 
föreläsningar via Athena.  

Denna termina införde vi frivilliga räknestugor via Zoom vid två tillfällen på totalt tre timmar i slutet 
av kursen. Utöver det erbjöds fyra timmars räknestuga, uppdelat på två tillfällen, för de som kände ett 
behov av att arbeta med sin matematik inledningsvis i kursen.  

Synpunkter från studenter 
Svarsfrekvensen i kursvärderingen var ca 50 %. Studenterna var överlag väldigt positiva i sina 
kommentarer. Framförallt uppskattades seminarierna, som innehöll givande diskussioner och hölls av 
engagerade lärare, men även förinspelade föreläsningar som de kunde titta på flera gånger 
uppskattades. De erbjudna räknestugorna uppfattades av många som givande. Föreslagna åtgärder från 
studenterna innehåller inte ett tydligt spår utan spretar en hel del där kan man exempelvis utläsa att en 
del önskar färre seminarier och andra önskar fler. Tiden för det digitala momentet och den skriftliga 
examinationen ansågs av en del som för kort.  

Synpunkter från lärarlaget 
Lärarna är mycket glada över det positiva gensvaret från studenterna i kursvärderingen. Studenterna 
var överlag engagerade och bidrog till en bra stämning och givande aktiviteter under seminarierna. Det 
kan vara en utmaning att få alla studenter aktiva men lärarna har försökt att arbete med det genom att 
ge studenterna tydliga instruktioner vad de förväntas arbeta med, enskilt och tillsammans med andra 
inför gemensamma aktiviteter. Lärarna upplevde att fler studenter arbetade mer aktivt med sin egen 
matematik under kursens gång efter att ha fått prova på det digitala testet inledningsvis.  

 

Sammanfattning och förslag på åtgärder 
Helhetsintrycket av kursen är att studenterna och lärarna är nöjda med planering och genomförande av 
kursen. Andelen studenter som klarade den digitala delen på tentamen ökade kraftigt jämfört med 



förra terminen och inför nästa termin planeras det för att räknestugor ska erbjudas studenterna, Viktigt 
att omfattningen på den skriftliga delen som äger rum som en saltstentamen inte blir för stor utan att 
studenterna får goda möjligheter att visa sitt kunnande.  

  


