
Grunddata från Ladok

Kurskod: MAGL12

Anmälningskod: 31070

Termin: VT-19

Startvecka: 201904

Slutvecka: 201923

Studietakt: 100%

Studieform: Campus

Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 3

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 13

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Om möjligt, sprid ut examinerande uppgifter ännu mer över terminen. Bättre övergång mellan Grundläggande
algebra MAGL11 och Linjär algebra MAGL12. Litteratur om lektionsplanering?
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Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.
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Matematik II med didaktisk inriktning, 30.0 hp (MAGL12)
Kursansvarig: Eva Mossberg





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.

Den här sammanställningen baseras på enkätsvar från både campus- och distansstudenter samt på muntligt framförda
synpunkter under terminen.

Det finns något spretiga uppfattningar om hur tuff kursen är, från att man man inte alls hinner med trots mycket mer än 40
timmar i veckan (campus) till att man klarar sig utan att lägga ner heltid på studierna (distans). Generellt är kursens
deltagare nöjda med kursen och lärarnas insatser och engagemang, men nedan ges förslag på förändringar i
genomförandet till nästa år. (Förra årets upplevda "glapp" mellan grundläggande algebra i MAGL11 och linjär algebra i
MAGL12 har åtgärdats genom fördjupat kursinnehåll i MAGL11.)

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

1) Var uppmärksam på att lektionstiden i dk2 utnyttjas effektivt vad gäller tempo och lektionsinnehåll.
2) Se över innehållet i den första närträffen för att säkerställa att den är "värd resan".
3) Introducera modellering med Insight Maker tidigare i dk3.
4) Lägg den individuella uppgiften i dk4 tidigare.
5) Eventuellt göra en inspelning med introduktion till de olika matematiska områdena som en hjälp att förstå hur de förhåller
sig till matematiken i stort.

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


