
 

Kursutvärdering LPGG06 matematik Fk-3 ht-14 
 

Antal registrerade studenter:  46 campus 

    44 distans + 11 val 

 

Examinationsresultat:  86 av 101 studenter är helt klara 

 

Schemalagd undervisning:  1. Total schemalagd tid: 450 h 

   2. Schemalagd tid för student, campus: 227 h 

   3. Schemalagd tid för student, distans: 147 h 

 

Övrig tjänsteplanerad tid för kursen: 1300 h 

 

Andel undervisning som utförts av disputerande lärare: 3 pass X 2 h = 6 h 

(Elisabeth Mellroth, Arne Engström, Yvonne Liljekvist) 

 

Andel undervisning där lärarkompetens inhämtats från andra avdelningar: 4 

pass X 3 h = 12 h (mattebild med Barbro och mattemusik med Mona) 

 

Kortfattad sammanfattning: 

93% tycker att kursen levt upp till deras förväntningar 

7% tycker att kursen till viss del levt upp till deras förväntningar 

 

+ 

Lärorik kurs (”har fått mycket kunskap i att lära elever”, ”har fått egen kunskap”, ”känner mig 

trygg i att undervisa efter kursen”, ”kursen har givit mig en bredare syn på matematik”) 

Rolig kurs (”Tack alla lärare! Nu tycker jag att det är roligt med matte!”)  

Engagerade lärare (”jag tycker att kursen har varit jättebra och jag anser att lärarna i kursen 

utstrålar nyfikenhet och en vilja att vi studenter ska lyckas”)  

Praktiska uppgifter (”bra att få tips på kreativa saker att göra med eleverna”, ”bra att vi fick 

prova på”) 



Fältstudieuppgifterna  

Den muntliga tentan (”bra men hemsk”) 

Räknestugor 

Intressanta inlämningsuppgifter 

Skolmatematiktentor (”bra att de var uppdelade i olika delar”, ”bra upplägg”, ”lagom nivå”) 

Litteraturen 

 

- 

Man fick inte nog med hjälp på räknestugorna (”jag vill att det ska vara två lärare eftersom 

man fick vänta en del”) 

Bokuppgifterna (”det hade räckt med en”, ”ta närvaro vid de seminarierna”) 

Praktiska uppgifter (”vissa lektioner blev det för mycket pyssel”) 

Skolmatematiktentor (”frågorna var svårt formulerade”, ”tenta 2 var inte lika bra som tenta 

1”)  

Några delar i föreläsningar under delkurs ett var för lika 

 

Hur vi tänker fortsättningen: 

-Vi kommer att göra om en av bokuppgifterna.  

-Eftersom många tyckte att fältstudierna var bra så kommer även historieuppgiften att 

bli en fältstudie. 

- Muntliga tentan kommer att få en annan form så att den inte känns så hemsk. 

- Vi kommer att se över innehållet i delkurs ett så att det inte blir för lika. 
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Kursansvarig   Examinator 


