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Kursrapport 
Kursnamn Linjär algebra med tillämpningar 
Kurskod MA300A 
Termin VT21 
Antal registrerade 101 
Kursansvarig Nina Taslaman 
 
X Kursrapporten är publicerad på kurstillfällets Canvas-sida 
 Kursrapporten är publicerad på kursens webbplats 
 
Kursvärdering 
Antal svar på obligatorisk kursvärdering 29 
 
Obligatorisk kursvärdering har skett genom: 
X Endast standardmall via SSR (Sunet Survey and Report) 
 Standardmall utökad med egna frågor via SSR 
 I egen regi av kursansvarig 
 
 
Eventuella ytterligare värderingsmoment som skett under kursen: 
 Separat enkät 
 Muntligt i helklass  
 Muntligt i mindre grupper  
 Annat sätt 
Om ”annat sätt” är ikryssat ovan beskrivs tillvägagångssätt här. 

 
Kommentarer till kursvärderingar 
Resultatet är lite svårtolkat eftersom en del kommentarer verkar gälla en annan kurs. En 
klar majoritet har i alla fall angett att de mer eller mindre starkt instämmer i att kursen 
som helhet uppfyllt förväntningarna och är nöjda med examinationsformerna. 
Kurslitteraturen verkar – till kursansvarigs stora glädje! - ha använts i betydligt högre 
utsträckning än tidigare år och nästan 80% anser att kursen gett mer eller mindre stor 
möjlighet att ta ansvar för det egna lärandet. Detta skulle kunna vara positiva effekter av 
distansläget. Å andra sidan anger 65% att de hade önskat sig mer feedback under kursen 
och flera tar upp det är svårt att fokusera på distans. Det hänger förmodligen ihop, med 
tanke på den låga närvaron på kursens många övningar och lektioner. Det är just vid dessa 
tillfällen som lärarna kan ge individuell feedback och kan man inte motivera sig att delta 
där så missar man den chansen. 
 
Examinationsresultat 
X Examinationsresultat ser ut som förväntat 
 Examinationsresultat avviker från förväntat 
Genomströmningen på tentan låg inom normalspannet för ett ”vanligt” år, med en hel del 
riktigt bra resultat. Med tanke på omständigheterna (pandemi och distansundervisning) 
blev kursansvarig positivt överraskad. Resultatet på muntan var också normalt. 
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Kursansvarigs rekommendationer och prioriteringar för kursutveckling  
En del tyder på att distansläget fått många att ta ett större eget ansvar för sina studier 
under denna kurs, med positivt resultat för flera studenter. Samtidigt är det andra som 
verkar ha farit sämre på grund av detta. Det kan nog ha både personliga och sociala 
förklaringar (tidigare studievana och förkunskaper, huruvida man hittat en grupp av 
kamrater att arbeta med, eller om man är en sådan som fokuserar bättre när man är själv). 
 
En utmaning – som kursansvarig inte har svar på i nuläget – är hur man på ett naturligt 
sätt kan får med sig något av den där förväntan på det egna ansvaret för studierna 
kommande kursomgångar, även om undervisningen inte ges på distans. 
 
 


