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Kursrapport 

Kursvärdering 

Obligatorisk kursvärdering har skett genom: 

Eventuella ytterligare värderingsmoment som skett under kursen: 

Kursnamn Matematik för spelutvecklare

Kurskod MA127A

Tillfälle HT20

Antal registrerade 58

Kursansvarig Henrik Jönsson

Kursrapporten är publicerad på kurstillfällets Canvas-sida

Kursrapporten är publicerad på kursens webbplats

Antal svar på obligatorisk kursvärdering 11

X Endast standardmall via SSR (Sunet Survey and Report)

Standardmall utökad med egna frågor via SSR

I egen regi av kursansvarig

Separat enkät

Muntligt i helklass 

Muntligt i mindre grupper 

Annat sätt
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Kommentarer till kursvärderingar 

Examinationsresultat 

Över lag verkar de flesta av de få studenter som fyllt i kursvärderingen positiva till kursen 
och dess genomförande. En av de svarande studenterna verkar väldigt negativ till kursen, 
men kommer inte med några förslag till förbättringar (”Allt”), så det är svårt att agera 
efter. En av de svarande studenterna verkar haft problem i början av kursen på grund av att 
hen inte läst matematik på länge. Detta kan givetvis vara ett problem, men är svårlöst: 
kursens timmar måste användas för att hinna behandla alla kursens lärandemål och inte 
repetera krävda förkunskaper. Dock skulle vi lärare kunna föreslå ännu mer 
repetitionsmaterial som kan användas av de som behöver/vill.  

Det är intressant att det är så stor spridning på hur många timmar de svarande studenterna 
anser sig ha lagt ner på kursen per vecka — från 0 till 35, men medelvärdet ligger under de 
förväntade 20 timmar/vecka (lite över 14 timmar/vecka). 

Kursvärdering har också skett vid programrådet för spelutvecklingsprogrammet där 
studentrepresentanter muntligen vidarebefordrade feedback de samlat in från 
studentgruppen. Med tanke på den låga svarsfrekvensen på den obligatoriska skriftliga 
kurvärderingen har denna muntliga återkoppling varit ett väldigt bra komplement till den 
skriftliga. Dock är det oklart hur många studenters åsikter som samlats in i detta underlag. 
Vid detta tillfälle framkom en del kritik som även berörs som möjliga förbättringar i den 
skriftliga kursvärderingen (för långa pass, och ett eventuellt forum på Canvas eller 
liknande), men detta hade enligt studentrepresentanterna främst sin grund i den påtvingade 
digitala undervisningen under coronahösten 2020, och sannolikt inte skulle gälla under 
”normala” förutsättningar.

X Examinationsresultat ser ut som förväntat

X Examinationsresultat avviker från förväntat

Endast 32 studenter närvarade vid det ordinarie skriftliga tentamenstillfället. Hälften av 
dessa blev underkända. 
När det gäller övriga examinerande moment (laboration och seminarier) är graden av 
godkända studenter som förväntat hög: närmre 100% efter möjlighet till kompletteringar.
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Rekommendationer och prioriteringar för kursutveckling  
Vi lärare har diskuterat att laborationen eventuellt känns lite ”påklistrad” och kanske borde 
tas bort, att transformera tentan från ”open-book” till en mer klassisk matematiktenta, fast 
med en omfattande formelsamling, och att försöka hitta en mer passande kursbok. 

Den feedback vi fått från studenter vid programrådet är att laborationen verkar vara mer 
uppskattad än vi trodde och får därför vara kvar, och att de ställde sig positiva till 
förändringen av tentan givet att formelsamlingen verkligen är omfattande. Precis som vi 
har tänkt, påpekade de att en omfattande formelsamling skulle vara som ett koncentrat av 
hela kurslitteraturen och därmed mycket enklare att hitta i då man är stressad i en 
tentamenssituation. När det gäller en eventuell kursbok såg de inga direkta problem med 
de två kompendier som i praktiken är dagens huvudsakliga kurslitteratur, men precis som 
det framkom i den skriftliga kursvärderingen skulle de uppskatta fler och mer varierande 
övningsuppgifter, vilket eventuellt skulle kunna finnas i en ny kursbok.
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