
Kursrapport 1MA010 Baskurs i matematik, H20, per 1 

Termin: HT 2020 

Program: IT, DvKand, IE, Lär, Frist, K, KeKand, X, STS 

Kurs: 1MA010 Baskurs i matematik, 5 hp 

Antal registrerade studenter: 547 

Svarsfrekvens: (47 %) 255/547  

Datum: 2020-11-23 

Utfall av examination 

Antal examinerade: 490 

Underkända: 98 (20%) 

Godkända: 392 (80%) 

Kortfattad sammanfattning av studenternas synpunkter och förslag 

"Starka sidor" enligt studenterna 

• Föreläsningarna 

• Lektionerna 

• Repetition av gymnasiematematiken 

• Föreläsningsanteckningar 

• Lektionsuppgifter 

"Svaga sidor" enligt studenterna 

• För svår tenta 

• För lite tid till självständigt arbete - på lektionerna och hemma. 

• Distansundervisningen 

• Kurslitteraturen 

Kursansvarigas/lärares kommentarer till kursens genomförande och resultat 

• Bra med några studenter på plats. 

• Dålig bildkvalitet i Zoom ibland (på ITC). Tyvärr var det ibland problem med 

nätverket och det gick då inte att dela iPad i Zoom. Ljudet skulle åtgärdas i 

Siegbahnsalen så att det gick att använda samma headset till salen som till Zoom, men 

det skedde inte. 

• Väldigt mycket administration under kursens gång (gruppindelningar, anmälan till 

tentor, studenter med förlängd skrivtid, betyg i Ladok, etc.), som tog tid och ork från 

undervisningen. 

• Oklarheter kring dugga och tenta (på plats eller hemma?). Studenterna upplevde 

duggan och tentan som svåra eftersom vi försökte minimera studenternas möjligheter 

att fuska. Tentan och duggan blev därför annorlunda än tidigare givna duggor och 

tentor (de gjordes för övrigt online i Studium). Vi var tydliga med att informera 

studenterna om detta, men det upplevdes ändå som "fel" av många studenter. 

• Att konstruera duggan och tentan tog väldigt lång tid, men det är ändå svårt att 

kontrollera om studenterna har fuskat. 



• Trots att vi skickade ut bedömningsanvisningarna inför rättningen avvek rättningen 

tyvärr en del från dessa. 

• Det är svårt att säga något om resultatet eftersom examinationen var en hemtenta. 

Förslag till förändringar/kommentar/åtgärder 

• Mer stöd till lärare gällande teknik och administration. 

• Ny kurslitteratur (specialskriven för kursen). 

• Se över examinationen så att den blir mer rättssäker. 

• Gör kursen mindre "spretig" (t.ex. ta bort kombinatorik?). 
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