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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 33

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 120

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles
kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2021-11-22

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

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.

Kommentarerna i utvärderingen är övervägande positiva, t.ex. när det gäller upplägg, struktur, inspelade
föreläsningar m.m.

Några tycker att tentans svårighetsgrad var högre än de uppgifter vi jobbat med under kursens gång. Detta är
en återkommande synpunkt, men det är väldigt svårt att se att det skulle finnas något belägg för det. Jag kan
bocka av uppgift efter uppgift som har sin motsvarighet i rekommenderade uppgifter, så när som på några
enstaka fall, och då är det likväl endast tillämpning på en inte alltför avancerad nivå som krävs. Jag tror att
tentasituationen i sig, när studenten är utlämnad helt till sig själv, utan möjlighet att få hjälp, gör att
uppgifterna upplevs som svårare. Vi har gått igenom tre övningstentor grundligt också, och de är definitivt
inte svårare än den senaste.
Några har uttryckt att det var svårt med distansundervisning, och då var denna kurs ändå delvis
campusbaserad, på så sätt att 1/3 av studenterna hade möjlighet att vara på plats vid varje
undervisningstillfälle, enligt ett roterande schema.
I någon kommentar står det att jag borde vara bättre på att svara på frågor. Det är ett påstående som är
svårt att bemöta, då jag alltid ser till att omedelbart svara på alla frågor jag får, t.ex. via mejl. Jag kan inte
hitta något tillfälle när jag skulle ha missat att svara på mejl. Måste fråga dem vad de menar, när vi träffas
igen i MABX33. Dock, kan jag hålla med om att det borde avsättas mer tid till frågor direkt på plats.
Några tycker att tempot är högt, särskilt för dem med sämre förkunskaper. Tempot i hela kursen är svårt att
dra ner, men genomgångarna kan kanske få ytterligare lägre tempo.
Någon tycker att det är för många rekommenderade uppgifter, men det är ju också sagt så att alla inte
behöver göras.
Någon verkar sakna att det läggs ut sammanfattningar efter föreläsningarna. Konstigt? Det har publicerats
både PDF:er och filmer på allt som gåtts igenom.
Man vill ha fler räkneövningar och inte fler är 2 föreläsningar per vecka.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Fler räkneövningstillfällen och helst inte fler än två föreläsningstillfällen per vecka. Avsätta mer tid för frågor i
samband med föreläsningarna. Försöka sänka mina förväntningar på förkunskaper ännu mer.

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


