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Mall för kursrapporter 

Kursrapporten är ett viktigt instrument för utvecklandet av kurser och utbildningar. Strukturen för detta 
kvalitetsarbete beskrivs i Kvalitetsbygge: Struktur för kursutvärdering 
(http://www.mah.se/PageFiles/18242/kursutv%c3%a4rdering/struktur%20f%c3%b6r%20kursutv%c3%a4rdering.
pdf?epslanguage=sv ) Kursrapporten ska innehålla bakgrundsinformation, en sammanställning av studenternas 
kursvärderingar samt analys och åtgärdsförslag. 
 
Bakgrundsinformation 
 
Kursens namn: Matematik för lärare, åk 1-6, II 
 
Termin: Fristående kurs 
 
Ladokkod: 20192-96011 
 
Kursansvarig: Peter Bengtsson 
 
Antal registrerade studenter: 32 
 
Antal studenter som besvarat den summativa kursvärderingen: 1 
 
 
Genomförande Sätt X 

 
Temperaturtagning  
 

 

Tidig dialog  
 

X 

Summativ kursvärdering  
 

X 

Digital återkoppling av studenternas svar  
 

 

Muntlig återkoppling/diskussion 
 

 

 
 
Eventuella kommentarer: Fristående kurs på distans 
 
 
Sammanfattning av studenternas synpunkter 
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Vad är det viktigaste eller det mest oväntade du lärde dig eller mött under kursen? 

 

Jag tyckte att kursens innehåll var på en väldigt hög nivå. För att räkna och repetera min egen mattekunskap 
räknade jag i en bok för åk8 men flera gånger kände jag att det inte räckte till utan vi var på en ännu högre nivå 
och räknade. 

 

Jag tycker att lärare ska kunna utmana eleverna och veta lite vad som väntar dem på högstadiet men om jag har 
en mycket duktig elev är det upp till mig som lärare att söka kunskap och hjälp från kollegor som är behörig i 
högre matte och dem kan hjälpa mig vidare med eleven. 

 

Det var väldigt många inlämningsuppgifter som vi skulle göra. Det tyckte jag var konstigt då det är en distanskurs 
och alla samtidigt arbetar heltid. Väldigt mycket att hinna med!! 
 
Kommentar: Kursen ges på halvfart distans. 
 
 
 Utvärderingsformer  
Under kursens gång har regelbundet efterfrågats studenternas upplevelser av kursen i form av innehåll, 
arbetsformer och nivå. En summativ utvärdering skedde vid kursens slut då studenterna dels fyllde i en 
skriftlig enkät, dels utvärderade muntligt i en helgruppsdiskussion med den ämnesansvarige. 
 
 
 Sammanfattning av studenternas kursvärderingar  
Studenterna är överlag nöjda med kursen. De anser dock att undervisningen var något framtung, dvs det fanns 
många moment mot slutet av kursen.  

 
Kommentar: Det var en förändring som gjordes efter förra utvärderingen. 
 
Sammanfattning av lärarlagets utvärdering  
Lärarna i kursen är medvetna om att kursen har haft en stor belastning mot slutet av kursen, 
undervisningstillfällen har varit jämt fördelade över terminen. Lärarna uppfattar att studenterna haft god närvaro 
och bidragit till kursen på ett bra sätt. 
 
  


