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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Ny delkurs om 2 hp i programmering införs. Fler (eller i alla mer tydlighet i) didaktiska moment, enligt
kursanalys för ht18.
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Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av
Systemgruppen för utbildningsadministration.

Matematik I med didaktisk inriktning, 30.0 hp (MAGL11)
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.

Något spretiga kommentarer, men det verkar finnas viss samstämmighet om att

* Det finns en tydlig struktur och bra information om vad man förväntas göra med läsanvisningar och
rekommenderade uppgifter.

* Den nya programmeringsdelkursen är kul, men uppgifterna har tagit lite mer tid än vi har trott att de ska
göra, den som är helt ovan vid programmering kan känna sig alltför jäktad. Förslag har kommit om att
koncentrationsläsa delkursen för att den inte ska konkurrera med dk1 och dk2, men vi tror nog ändå på att
det är bättre att ha delkursen lite lagom utdragen för att man ska hinna smälta innehållet, och även för att
kunna plocka lämpliga programmeringsexempel från dk1 och dk2 för att visa på symbiosen mellan
matematiken och programmeringen. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

* Inga förändringar i övergripande struktur.

* Trimma inlämningsuppgifterna i programmeringsdelkursen lite så att de blir så "lättvindiga" som avsikten är
att de ska vara, även för den som inte har tidigare erfarenhet.

* Trimma på detaljer för en specifik inspelad föreläsning och en specifik GeoGebra-laboration som vi har fått
konkreta förslag om.

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


