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Kursrapporten är ett viktigt instrument för utvecklandet av kurser och utbildningar samt för att säkerställa 
studenternas inflytande i detta arbete. I Beslut om modell för systematiskt utbildningsnära kvalitetsarbete 
vid LS (UTB 3.1-2017/410) framgår det att kursrapporter utgör underlag för programnämndernas arbete 
med att systematiskt följa upp kvaliteten i programmet i dess helhet. 
 
I beslutet Kursutvärderingsprocessen vid Fakulteten för lärande och samhälle (UTB 3..2.2-2018/479) 
framgår vad som gäller för kursrapport inklusive återkoppling till studenter. 
 
Kursrapporten ska innehålla bakgrundsinformation/nyckeltal, en sammanfattning av studenternas kursvär-
deringar samt analys och åtgärdsplan tillsammans med eventuella förslag på revidering av kursplanen.  
 
Kursrapporten publiceras i anslutning till annan information om kursen. 
 
Bakgrundsinformation 
 
Kursens namn: Matematik för lärare, åk 7-9, II 
Termin: HT21 
Ladokkod: NM178f 
Kursansvarig: Jonas Dahl 
Antal registrerade studenter: 14 
Antal studenter som besvarat den summativa kursvärderingen: 6 
 

Genomförande Sätt X 
 

Föregående kursrapport är kommuni-
cerad i samband med kursstart 
 

x 

Tidig dialog om förväntningar på kur-
sen 
 

x 

Formativ kursvärdering 
 

x 

Summativ kursvärdering 
 

x 

Återkoppling till studenterna  x 
 
 
Utvärderingsformer 
Mindre formativa (informella) utvärderingar genomfördes löpande. En summativ utvärdering i enkätform i 
slutet.  



 
Sammanfattning av studenternas kursvärderingar 
Överlag mycket bra omdömen från studenterna. Önskan om mindre uppgifter under passen önskas (2 av 
6 studenter nämner detta). Annars inga kommentarer.  
 
Sammanfattning av lärarlagets utvärdering 
Det har fungerat bra även om det var på distans. Att ha sista passet på plats var väldigt givande.  
 
Analys 
Det har varit hög närvaro på passen (kanske tack vara att det varit på distans). Prov 2 (hemtentamen) 
blev bättre resultatmässigt, antagligen för att vi gav större utrymme för kamratrespons och gav bra feed-
back på ett första utkast.  
 
Åtgärdsplan 
Fortsätta med prov 2 som detta år. Kanske köra vissa pass fortsatt på distans (även om det inte krävs) 
eller med en hybrid-lösning för att underlätta närvaron.  
 
Förslag till revidering av kursplan 
Nej 
 
. 


