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Används även för lärarutbildnings- och lärarlyftskurser 
 

 Kurs 

Inledande Matematik 

Kurskod 

MAGA09 

Hp 

7.5 

Program 

 x  programkurs        x   fristående kurs       uppdragsutbildning 

Termin i program 

  2 

Kursdatum 

130402 - 130604 

Antal registrerade på kurs 

  34    (närvaro vid und. ca 20)  

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig 

kursutvärdering     14 / 3 

Kursens tidsfördelning av olika moment (lärarledd tid per student) 
Total schemalagd 
lärarledd tid 

  70 

Föreläsningar 
 

38 

Grupper (övningar, lab, 
seminarier) 

32 

Verksamhetnära tid (VFU, 
studiebesök mm) 

Handledning 

Genomströmning och betygsutfall (ange antalet 

tentatillfällen)   VG,G,5,4,3 : 13    U: 16         (1 tillfälle) 

Har kursens mål examinerats 

    JA 

 

Andel undervisning av disputerade lärare:  0 % Andel undervisning av lärarkompetens från 

andra avdelningar:  0 % 
 
Förändringar till detta kurstillfälle 

 Förändringar som planerats och genomförts sedan föregående kurstillfälles kursanalys  

Extra övningsmaterial 
 

 
Detta kurstillfälle, uppföljning (dokumentation av kursuppföljning arkiveras med kursanalys) 

Studenternas synpunkter; om måluppfyllelse; svarade examinationen mot kursmålen; var man nöjd med kursen; 
annat. Har studenterna föreslagit förbättringar?  
Lärarens synpunkter och kommentarer.  

Utifrån studenternas kursvärderingar framkom följande synpunkter: 

- Kursens mål och krav har framgått och uppfyllts 

- Flera studenter ansåg att kursinnehållet var omfattande i förhållande till kurstiden 

- Flera studenter ansåg att man hade otillräckliga förkunskaper vilket innebar stor arbetsbörda 

- Flera studenter ansåg att kursen ökat förståelsen för matematikämnet 

- Flera studenter ansåg kursboken vara svårläst. Detta kompenserades delvis av extra utdelat 

kursmaterial  

- Flertalet studenter ansåg att läraren  

    ansträngt sig för att presentera kursinnehållet på ett intressant sätt 

    varit engagerad för ämnet samt visat goda ämneskunskaper 

    hade god förmåga att skapa förståelse för kursinnehållet  

- Kursen som helhet betygsattes med  3.9   (betygsskala 1 – 5) 

- Tentamensskrivningen ansågs täcka kursinnehållet på ett bra sätt. Några studenter ansåg att 
tentan var svårare än förväntat. 
 

 
Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt 

 Det föreligger redan beslut om att annan kursbok skall användas. 

 

Student har beretts möjlighet att delta / har deltagit 
 

Namnförtydligande 

Jack Byskoglund , Richard Johansson 

Kursansvarig lärare, underskrift 
 

Namnförtydligande 

Bengt Alm 

Examinator har deltagit/taget del av, underskrift 
 

Namnförtydligande 

Yosief Wondmagegne 
 


