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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
De förbättringsområden som lyftes från kursanalysen för vt19 var sammanfattningsvis:
1) fortsätt arbeta för att skapa en så hög och jämn handledningskapacitet som möjligt i gruppen, och
2) se över information och riktlinjer
3) utveckla undervisningsmoment
4) arbetet för större likhet över programnivå
I kursanalysen för vt19 formulerades det enligt nedan:
Den stora utmaningen för lärargruppen är fortfarande bemanning relativt mängden studenter. Det är roligt att så
många vill skriva inom matematik, men det ställer höga krav på kollegiet, eftersom det är ett begränsat antal som
är behöriga att handleda på avancerad nivå. Arbete med att utöka handledargruppen pågår, där vi t.ex. knyter an
forskarutbildade lärare som arbetar i grund och gymnasieskolan till kollegiet.
Inför nästa kurstillfälle (dvs. vt20) kommer vi att fortsätta arbetet med att öka handledarnas kompetens för att
skapa en så jämn och hög handledningsförmåga som möjligt. Det handlar bland annat om att fortsätta att utveckla
arbetet med mentorskap (erfarna handledare stöttar nya), men också om att "juniora handledare", inom sin
kompetensutvecklingstid, kommer att delta i kompetensutvecklingsenhetens kurs för handledare av uppsatser i
grundutbildningen, som anordnas under ht 19. Dock behöver studenter bli medvetna om att handledning även i
fortsättningen kommer att genomföras på olika sätt och att det i sig inte innebär ett kvalitetsproblem. Vi ser det
snarare som en fördel att handledare är flexibla och kan anpassa handledningen efter olika studenters behov.
Vi kommer också att se över information och riktlinjer. Det är ett förbättringsområde som studenterna pekat ut. Det
dock en balansgång, eftersom en hög formaliseringsgrad kan medföra en alltför rigid struktur, som riskerar att
hindra studenternas självständighet vad gäller design av studie, metodologiska överväganden, teoretiska val,
osv. Det blir därför även ett
pedagogiskt uppdrag för kursledaren att förklara hur riktlinjerna fungerar som ramar, men att välmotiverade
undantag kan förekomma och att även uppsatser med design som avviker från riktlinjerna kan godkännas.
När det gäller upplägg, ramschema och koppling till metodkursen (som är kursen som ligger precis före), så
kommer inte några stora förändringar att genomföras. Här är det endast detaljer som kommer att justeras. Det
handlar om synpunkter som kommit in under kursen, som är lätta att åtgärda (t.ex. justering av datum/tid för
inlämning, etc.). Handledargruppen har också identifierat ett antal förbättringsområden. Det gäller t.ex. utveckla

undervisningsmoment (paket av relevanta artiklar, digitala resurser, seminarium, etc.) där studenterna får
möjlighet att sätta sig in i och pröva hur analys av data (relativt en vald metod) går till. I metodkursen ingår tyvärr
inte sådana moment i tillräckligt hög grad. Vi överväger också att utveckla ett tydligare paket med instruktioner
och aktiviteter under grupphandledning om sökning av relevant litteratur (utgångspunkten är befintliga resurser
vid universitetsbiblioteket), som komplement till den "reader" som vi utvecklat över åren. Även arbetet med att
tydliggöra relevanta teman för studier kopplade till befintliga forskningsprojekt vid ämnet kommer att fortskrida. Vi
ser alla dessa tre aspekter som väsentliga för att ytterligare höja kvaliteten i studenternas arbeten, och för att öka
genomströmningen. Detta arbete ligger också i linje med de förslag/råd som finns i utvärderingarna som gjorts av
programmet (UKÄ).
Arbetet med att öka jämlikheten (kvalitet, krav, etc.) mellan de ämnen som ger examensarbeteskursen, hänskjuts
till programnivå.

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.
Eftersom kursen har varit en samläsning mellan "normal" och "distans", så kommer samtliga svar från båda dessa grupper
att utgöra underlag för analysen (6/10+8/16). Men eftersom det är en relativt låg svarsfrekvens har även en kursvärdering
som gjordes vid halvtid (svarsfrekvens: 24/26) använts som underlag för analysen.
Bilden av kursens genomförande är att studenterna i stort är nöjda med kursens innehåll, organisation och upplägg.
Studenterna pekar dock på vissa förbättringsområden, som dels gäller vikten av att information om formalia, omfång och
riktlinjer för arbetet är väl förankrade i handledargruppen så att den blir likvärdig mellan handledningsgrupperna, dels
vikten av att skapa större likvärdighet mellan de olika ämnena på programnivå. När det gäller de sistnämnda verkar
studenterna förvisso inte vara missnöjda med upplägg och innehåll i LXAG74, men pekar på att olikheter mellan ämnena
gör att det kan verka lättare att klara av uppsatskursen om man läser i andra ämnen. Ett arbete har pågått under lå19/20 på
programnivå för att öka kvalitet och jämnhet. Matematik deltar i det arbetet och kursen LXAG74 har setts som ett gott
exempel vad gäller kvalitet (se externa utvärderingar) och studenters nöjdhet.
Sett över hela LXAG74 (dvs. normal+ distans) var genomströmningen efter andra examinerande tillfälle 88 procent, vilket är
i linje med förra omgångens genomströmning. Det är dock lägre än förra omgången, men det kan förklaras med enskilda
studenters privata situation (vilket på studentgrupper mellan 25-30 studenter slår igenom statistiskt), snarare än kursens
upplägg och innehåll.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Den stora utmaningen för lärargruppen är fortfarande bemanning relativt mängden studenter. Det är roligt att så många vill
skriva inom matematik, men det ställer höga krav på kollegiet, eftersom det är ett begränsat antal som är behöriga att
handleda på avancerad nivå. Arbete med att utöka handledargruppen är ett ständigt pågående arbete, där vi t.ex. knyter an
forskarutbildade lärare som arbetar i grund och gymnasieskolan till kollegiet. Den ökande mängden doktorander i
matematikens didaktik kommer också medföra att handledarkapaciteten totalt sett ökar.
Det systematiska arbetet att öka handledarnas kompetens för att skapa en så jämn och hög handledningsförmåga som
möjligt fortsätter. Det handlar bland annat om att fortsätta att utveckla arbetet med mentorskap (erfarna handledare stöttar
nya), men också om att "juniora handledare", inom sin kompetensutvecklingstid, kommer att delta i
kompetensutvecklingsenhetens kurs för handledare av uppsatser i grundutbildningen, som anordnas under ht 19. Dock
behöver studenter bli medvetna om att handledning även i fortsättningen kommer att genomföras på olika sätt och att det i
sig inte innebär ett kvalitetsproblem. Vi ser det snarare som en fördel att handledare är flexibla och kan anpassa
handledningen efter olika studenters behov.
Vi kommer även inför vt21 skruva lite på information och riktlinjer. Det är ett förbättringsområde som är ständigt aktuellt,
men vi befinner oss nu på en detaljnivå, och det är inte några stora förändringar som vi ser som nödvändiga. Omfånget av
information och formell stöttning är en balansgång, eftersom en hög formaliseringsgrad kan medföra en alltför rigid struktur,
som riskerar att hindra studenternas självständighet vad gäller design av studie, metodologiska överväganden, teoretiska
val, osv. Det blir därför även fortsättningsvis ett
pedagogiskt uppdrag för kursledaren att förklara hur riktlinjerna fungerar som ramar, men att välmotiverade undantag kan
förekomma och att även uppsatser med design som avviker från riktlinjerna kan godkännas.
När det gäller upplägg, ramschema och koppling till metodkursen (som är kursen som ligger precis före), så kommer inte
några stora förändringar att genomföras.
Ett utvecklingsområde som identifierats av handledargruppen är behovet av stöttning till eleverna vad gäller skrivande. Det
handlar om frågor som behöver behandlas på programnivå, eftersom det behöver finnas möjlighet till medveten träning och
utveckling av färdigheter tidigare i programmet. På en övergripande nivå har vi också identifierat behovet av stöttning till
studenter som skriver på sitt andra/tredje... språk. Vi vill utveckla kompletensen på detta område, och även se om
universitetets resurser kan användas på effektivare sätt. En idé vi har är att undersöka möjligheten att koppla samman
studenterna med mentorer från de lärarstudenter som studerar SVA.
Vi kommer även under detta år att delta i arbetet för att öka jämlikheten (kvalitet, krav, etc.) mellan de ämnen som ger
examensarbeteskursen, hänskjuts till programnivå.

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

