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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles
kursanalys:
--

Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats. Har ytterligare underlag
inhämtats på ett annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika program
bör eventuella effekter av detta kommenteras.
Kursen går på helfart och denna gång, på grund av pandemien, på distans via ZOOM och Canvas, med
inspelade föreläsningar samt ZOOM-räknestugor. Läraren har även svarat till frågor som kom via CANVAS
genom att scanna lösningarna. Eftersom kursen går på helfart och studenterna inte är vana med
studietekniken i matematik på universitetsnivå upplevdes tempot som högt och kursen som svår. En del
studenter tyckte att tentan var svår. Däremot var också en del studenter nöjda med de inspelade
föreläsningarna och kursens upplägg.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Eftersom år efter år klagar studenterna på kursens tempo föreslår jag att byta till halvfart. Det är lite svårt att
föreslå andra förändringar; eventuellt flytta en del innehåll till nästa kurs eller ta bort labben. Jag tycker att
väldigt få studenter har varit aktiva och deltog i direkta ZOOM räknestugor som grundades enbart på
studenternas frågor. Trots att många studententer intygar att de har pluggat väldigt mycket kan jag inte
avstå från att märka en viss brist på studieteknik samt håll i förkunskaper. En del studenter däremot har varit
mycket aktiva under kursens gång något som speglas i andelen ghöga betyg av de som klarade tentan.
Endast 18 studenter av 86 svarade enkäterna.

1. Antal ffg-registrerade på kurs:
Förstagångsregistrering = den studerande registrerar sig för första gången på en kurs.

