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Kursanalys 

Kursanalysen baseras dels på sammanfattning av kursvärderingen och dels på kursledarens och 
lärargruppens erfarenheter från kursen. Den lämnas till administratör som skickar vidare till 
examinator, till den grupp som gör kollegial granskning samt till programledare i förekommande fall. 

Ett universitetsgemensamt system för kursanalyser är under utveckling. Denna mall gäller tills detta 
system införs. 

OBS! För kurser inom lärarutbildningen och lärarlyftet används speciellt framtagna enkäter. 
Administreras av lärarutbildningen kansli. 

 

Kalenderår/läsperiod 2015/4 

Kurs    Matematisk uppbyggnad och bevisföring 

 

Hp 

7,5 

Kurskod 

MAGA06 
 

Programkurs              x 

Fristående kurs          x  

Uppdragsutbildning    ___              Sätt kryss! 

Termin i program 

1 

Kursdatum/läsperiod 

150824-151101 

Antal registrerade på kurs 

8 

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering 

0/5 

Förändringar till detta kurstillfälle 

Beskriv genomförda förändringar inför detta kurstillfälle. Utgå ifrån föregående kursanalys. 

Inga större. Läraren försökte dock trycka på vikten av att jobba bra i början av kursen som det önskats mer av 
utav studenterna från förra året. 

Detta kurstillfälle, uppföljning 

Kursansvarig lärares kommentarer till kursen, ev baserat också på övriga lärares kommentarer. 

Studenterna har överlag svårt för den teoriintensiva avslutningen av kursen. Eventuellt skulle man kunna se över 
att ta bort, eller åtminstone dra ner på, konstruktionen av talsystemen till förmån för att diskutera matematikens 
teoriuppbyggnad mer grundläggande. 

Redogör för studenternas synpunkter. Använd sammanfattning av resultatet från kursvärdering (enkät 
samt ev muntlig). 

Studenterna tycker att kursens innehåll är intressant och lärorikt, att det ökar förståelsen samt att det stämmer 
överens med kursens mål. Studenterna anser att kurslitteraturen är bra, men upplever (oönskade) hopp i 
förklaringarna ibland. Studenterna anser att det var en i stort sett bra fördelning av tiden till olika moment i 
kursen och de var nöjda med undervisningen överlag. De ansåg speciellt att det fanns bra möjligheter att fråga. 
Studenterna anser också att fördelningen mellan föreläsning och räkneövning var i stort sett bra. De ansåg att de 
individuella presentationsuppgifterna var bra och höll en rimlig svårighetsnivå. Flertalet av studenterna ansåg 
dock att de nog borde ha lagt ner mer tid på kursen. Studenterna anser att tentamen stämde överens med 
kursens mål och höll en rimlig nivå. 



 

 

Detta kurstillfälle, kursanalys 

Kursansvarige lärarens sammanfattande analys av detta kurstillfälle. Tex genom att: 

 relatera uppföljningen till tidigare kursanalyser eller resurser till kursen, 

 diskutera upp måluppfyllelse på kursen (kursens lärandemål), 

 ge lärarens syn på studenternas respons 

Två av studenterna valde att läsa in kursen helt själva (en som jobbar som lärare och en student på 
matematikprogrammets andra år, som missat kursen på grund av byte från annat program och klarade tentamen 
redan i augusti) och deltog bara då de presenterade sina uppgifter. En fristående student kom bara vid ett 
tillfälle och planerar enligt egen uppgift att återkomma senare år. En civilingenjörsstudent hade oftast en annan 
kurs som krockade och deltog bara när så inte var fallet. De fyra övriga studenterna, alla på 
matematikprogrammet, närvarade på de flesta föreläsningarna, men bara två av dem brukade stanna på 
övningstiden. 

Några av studenterna hade under föreläsningarna gett intrycket av att de kunde mer än vad de visade vid 
ordinarie tentamenstillfället. Kan detta eventuellt ha sin grund i att de inte räknat tillräckligt mycket själva? Efter 
en omtentamen så var dock fem (inklusive de två som läst in kursen helt själva) av de sju studenterna som 
skrivit någon tentamen godkända. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle 

Se över att dra ner på konstruktionen av talsystemen till förmån för att diskutera matematikens teoriuppbyggnad 
mer grundläggande. 

Underskrifter 

Kursansvarig lärare 

 

Niclas Bernhoff 

Studentdeltagande i den kollegiala behandlingen har möjliggjorts (underskrift av student) 

 

Jacob Skog 

Examinator 

 

Niclas Bernhoff 

 

 


