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Matematik Bas A, 7.5 hp (MABX13)
Kursansvarig: Pär Döhlmark





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.

De till övervägande del positiva kommentarerna tror jag visar, att jag hittat en bättre balans mellan färdiga powerpoints och
genomgångar på tavlan, än vad förra årets basår upplevde. Jag har själv känt att balansen kan bli ännu bättre, vilket jag
ska sträva efter i nästa delkurs.
Jag hade med några övningstentor från tidigare år, där dock bara vissa uppgifter passade för den här kursen, med tanke på
det nya kursupplägget, men missade tyvärr att jag även borde tagit med några duggor, som nog hade passat ännu bättre.
Detta framkom i kommentarerna. Å andra sidan hade jag under tre repetitionstillfällen nya egenkonstruerade exempel som
mycket väl motsvarade det som kom på tentan. 
När det gäller vaga frågeformuleringar på tentan, kan jag nog bara hålla med om att en fråga var lite otydlig. Den handlade
om faktorisering och det borde nog ha stått tydligare att man skulle faktorisera fullständigt. Räknestugorna har upplevts som
för få, vilket jag kan förstå. Samtidigt är det ju en resursfråga, och många kommer trots allt inte på de tillfällen som erbjuds.
Jag bedömer den genomsnittliga närvaron som i runda slängar 60%.
Angående att inte följa kursboken i sekvens, har det funnits en uttalad avsikt med det. Kursen har varit en snabbrepetition
av Ma1c och Ma2c, varför det har varit naturligt att hoppa mellan kapitlen, dock inom moment som rör samma områden.
Dessutom har det varit som en övning inför Bas B-, C- och D-kurserna, där det måste bli så att man byter bok och flyttar sig
mellan olika kapitel, för att det ska motsvara innehållet i kursplanerna. Detta ser jag ingen anledning att ändra på.
Förhoppningsvis har planeringen och instruktionerna varit tillräcklig tydliga ialla fall, så att man hela tiden har kunnat veta
var man är.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Ta med exempel från duggorna, men vid nästa kurstillfälle kommer det å andra sidan dessutom att finnas flera tentor
anpassade efter kursen, att öva på.
Fortsätta bättra på balansen mellan färdiga powerpoints och tavelgenomgångar.

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


