
Kursanalys av SF1673 Envariabelanalys CLGYM, CT-
MAT och CTFYS, hösten 2020
Nedan visas statistik från studenter registrerade på programmen CLGYM, CTMAT och
CTFYS.

1 Kvantitativa data

Moment TEN1

Poäng på moment 7,5 hp

Alla tentander

Program CLGYM CTFYS CTMAT

Antal tenterande 15 110 33

Antal godkända 6 90 29

Percent gödkända 40% 82%. 88%

Kursregistrerade tentander

Program CLGYM CTFYS CTMAT

Antal registrerade 18 133 44

Antal tenterande 12 106 33

Antal godkända 5 86 29

Examinationsgrad 27% 64% 65%

Examinationsgrad är antalet studenter med slutbetyg som andel av antalet registrerade.

Betygstatistik för tenterande:

CLGYM

Betyg A B C D E F

Antal 0 0 0 1 5 9

Andel 0% 0% 0% 6.7% 33.3% 60%

CTFYS

Betyg A B C D E F

Antal 4 4 6 21 55 20

Andel 3.6% 3.6% 5.4% 19.1% 50% 18.2%

CTMAT
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Betyg A B C D E F

Antal 4 2 5 6 12 4

Andel 12.1% 6.1% 15.2% 18.2% 36.4% 12.1%

2 Övergripande om kursen

2.1 Ansvariga lärare

Föreläsare och kursansvarig: Diane Holcomb
Examinator: Mats Boij
Assistenter: Lukas Gustafsson, Sven Sandfeldt, Samuel Fromm, Gustav Brage

2.2 Kursen

SF1673 Envariable analys är en kurs inom analys analys som är obligatorisk för årskurs 1
på programmen CTMAT och CTFYS och i årskurs 2 på CLGYM-FYS. Kursen innehåller:

Kurslitteratur

• Tomas Ekholm – Envariabelanalys https://people.kth.se/~tomase/booklets/
envariabelanalys.pdf.

• Persson och Böiers – Övninger i analys i en variable. (valfri)

Kurshemsida: https://kth.instructure.com/courses/20298

3 Undervisningen
Kursen består av 21 föreläsningar, 21 övningar, och 3 inlämningsuppgifter, och 7 canvas
quizzor.

3.1 Föreläsningar

Föreläsningarna körs helt digitalt och varje föreläsning hade två delar. Första delan bestod
av kring 50-60 minuter av inspelade videor. Videorna innehöll alla nödvändigt kurs mate-
rial. Andra delen av föreläsning var frivillig och bestod av 45 minuter zoom-föreläsningar
där vi jobbade med exempel och uppgifter från gamla tentor.

Upplägget verkade fungera bra. Det tog 3-4 föreläsningar innan vi hittade ett bra format
till zoom-föreläsningarna. För zoom-föreläsningarna skrev jag innan flera uppgifter och
exempel att vi antigen räknade ut tillsammans eller läste igenom en lösning. Jag använde
polling så att föreläsningen skulle vara mer interaktiv. Jag brukade ha 4-5 frågor om
exemplen vi jobbade med. Studenterna hade också möjligheten av att ställa frågor på
chatten och det gick bra. Jag hade flera frågor än jag hade förra året när vi var i sal.
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Studenterna blev stressad med volymen av inspelade material i början. Jag fick flera
klagomål över just detta. Efter en förklaring att zoom-föreläsningarna var ej obligatorisk
för att kunna se alla materialet minskade stressen, eller åtminstone antal klagomål.

Enligt en enkät som gjordes under kursens gång, tyckte studenterna om föreläsnings
upplägg. Polling, chatten, och inspelade material uppskattas av studenterna som svarade.
Jag hade ungefär 120 som kom till zoom-föreläsningarna regelbundet.

3.2 Övningar

Övningarna består av två delar. Den först var en kort uppgift om tidigare material som
skrevs av mig och den andra delen var antingen ett blad som jag hade skrivit eller flera
övningar från häftet som jag välde innan. För den första delen producerade jag antingen
‘snabbafrågor’ eller ‘lappskrivningar.’ Lappskrivningarna värdes ingen poäng, istället var
de bara för att träna på övningar. Snabbafrågor var några snabba frågor att studenterna
borde kunna göra i mindre än 10 minuter. Snabbafrågor handlade t.ex. om exponential-
funktioner, trigonometriska funktioner, och egenskaper av funktioner.

Vi började med 6 grupper på campus och en zoom-övning. Eftersom jag hade bara 4 assi-
stenter betydde detta att tre assistenter tvingas ta hand om två campus grupper, medan
den sista körde på zoom. Vi provade ha övningarna fungerar mer som en räknastuga.
Resultaten var lite blandat. Studenterna verkade inte så nöjd med upplägget, men efter
flera vecka var grupperna tillräckligt små att sätta ihop. Då hade vi tre campus grupper
av ungefär 20 studenter på campus vid slutet av perioden.

Zoom-övningen var väldigt populär. Jag skulle rekommenderar att alla kurser har en
sådant under COVID tider.

3.3 Inlämningsuppgifter

Det fanns 3 inlämningsuppgifter som består av 4 frågor var. Inlämningsuppgifterna inläm-
nas på canvas. Uppgifterna uppskattades av den flesta av studenterna. Några studenterna
tyckte att uppgifterna var för svårt eller för lätt, men andra tyckte att de var jättebra.
Det fanns flera uppgifter som jag skulle byta ut it framtiden men överallt var jag nöjd
med upplägget.

Ett problem med kursen är att studenterna få inte tillräckligt mycket feedbackpå deras
arbete. På andra siden, jag och assistenterna hinner inte att rätta mer. Det skulle vara
bra att hitta etta annat sätt för dem att få mer sådant feedback."

3.4 Canvas quizzor

Det fanns 7 canvas quizzor (en varje vecka). Quizzorna bestod av 7-8 enkel uppgifter som
var mer fokuserad på förståelse och enkel beräkningar. Studenterna hade 3 försök och 2
timmar på varje försök. Uppgifterna ändrade inte mellan försök. Tanken var att quizzorna
var ett sätt att jobba med materialel och hålla koll på kursen, inte att de skulle ger mer
stress till studenterna. Quizzorna uppskattas av studenterna enligt enkäterna.
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4 Examination

4.1 Tentamen

Sluttentamen bestod av 8 frågor fördelade i två delar. Tentamen består av två delar.
Bonuspoäng från inlämningsuppgifter adderas till resultatet på tentamens del I, upp till
som mest 4 bonuspoäng totalt.

Del I. Enklare problem och grundläggande begrepp och satser. Fem uppgifter, 4 poäng
max på varje.

Del II. Avancerade problem, som även kan vara av teoretisk natur. Tre uppgifter, 6 poäng
max på varje.

Betygsgränserna vid tentamen kommer att ges av följande tabell där kolumnerna anger
poänggräns för respektive del. Se avsnittet om lärandemål och betygskriterier.

Betyg A B C D E FX

Del I 15 15 15 15 15 14

Del II 13 10 7 3

Tentamen verkade får svårt detta år. Jag tror att del I var lika svårt som förra året, men
del II var säkert svårare både med typen av uppgift och betygsgränserna. Ens med detta
ändringar tror jag att det var inte hela skillnad mellan detta år och förra året. Studenterna
gjorde också sämre på del I vilket var väldigt jämförlig med förra året (kanske lättare).
För detta anledning tycker jag att det var inte bara ändringarna vi gjorde till tentan
som gav skillnaden, men också att studenterna var mindre förberedda. Det finns några
möjliga anledningar till detta.

1. Kursen var digitalt. Många saker andrar med detta upplätt. Till exempel, är det
svårare att lära matematik utan att kunna prata mycket med andra studenter.

2. Kursen var över en enda period istället för två. Ibland behöver man bara tid för att
bli bekvämt med nya koncepter.

3. Tentamen var första på KTH och tenta vakterna var annorlunda än vanligt. Jag
fick frågor under tentan och efter från studenterna som hade skrivit flera uppgifter
på en sida och på baksidan och så vidare. Jag hade till och med en student som
lämnade i en blank tenta på grund av detta. Stress kan påverka prestation.

4. Tentamen var mindre än en vecka efter sista föreläsning. Särskilt för CLGYM var
upplägget jätte-dålig eftersom deras schemat var helt fullt fram till en dag innan
tentan.

Jag vet att många studenterna var lite besviken med hur dem gjorde och vill försöka
plussa. I detta fall håller jag helt med att dem borde få en riktigt möjlighet att göra det,
men detta går mot nya regler för digital examinationer. Vi ber administrationen för ett
undantag.
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4.2 Bonuspoäng

Under kursen finns det möjlighet att tjäna maximalt 4 bonuspoäng som kan tillgodoräk-
nas på del I av tentamen. Bonuspoäng kan tjänas genom att göra inlämningsuppgifter
och canvas quizzor. Bonuspoäng beräknas genom att räkna om poängen från inlämnings-
uppgifterna (respektive quizzar) för att vara utav 3p (respektive 1p), addera dessa värden
och avrunda enligt vanlig avrundning (3.5 blir 4, 3.4 blir 3).

5 Studenternas syn på kursen

5.1 Kursnämnd

I första mötet hade kursnämnden några förslag som jag implementerade, men för den
flesta tyckte de att kursen gick bra. Vid slutet av kursen tyckte kursnämnden kursen
hade gått gaska bra och hade ingen stor förslag till nästa året. I sista mötet pratade
vi mest om tentamen. Kursnämnden tyckte att del II var för svårt och hade också fått
kommentaren att del I kändes också svårare än förra året. De viktigaste punkter vi pratade
om var: Svårigheter av tentamen. Kort tid mellan kurs slut och tentamen. Värdet av SI
och problemet att CLGYM hade inte tillgång till en bra SI för kursen.

5.2 Kursenkät

Jag gav två olika kursenkät, en under kursens gång efter ungefär två veckor, och en vid
slutet av kursen (efter tentamen).

För den första enkät använde jag google forms eftersom jag ville fråga efter partikulär
delar av kurs uppläget. Jag fick 119 svar till detta enkät, dem flesta positiv. De tyckte
mycket om inspelade föreläsningarna, mindre om zoom-föreläsningarna, men kvaliteten
hade varit lite ojämnt fram till den. Formatet av både föreläsningarna och övningarna
tycktes av 65%. Kommentaren som jag fick oftast var att dem ville ha lösningsförslag till
mer uppgifter, och att zoom-föreläsningarna ska inspelas. Jag gjorde inget av dessa två.
Mer förklaring senare.

För den sista enkät använde jag den vanlig KTH system. Jag fick svar från 58 studenter.
Kursen verkar ha varit väldigt krävande. I genomsnittet spenderade studenterna ungefär
18-20 timmar per vecka. Svaren var positiv (över 4 av 7 möjliga poäng) för alla frågor.
Frågorna där studenterna var minst nöjd var:
Lärandemålen hjälpte mig att förstå vad jag förväntades kunna efter kursen": 4.0
"Kursens examination kändes ärlig och rättvis": 4.3 "Jag kunde öva och få feedback utan
att någon betygsättning gjordes": 4.4

Kommentarerna speglade en kurs där studenterna jobbade väldigt hårt att hänga med.
Där fick jag flera klagomål om formattet av kursen, särskilt om inspelade föreläsningarna.
Studenterna tyckte att de gick för fort och ville kunna gå igenom allting på ett noggrant
sätt innan zoom-föreläsningarna.
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6 Analys av ansvarig lärare
Kursen gick sämre än jag förväntade. Jag spenderade mycket tid för att försöka skapa
bra material till en kurs som är ganska svårt, men det verkar inte ha gjort något skillnad.
Min erfarenhet av kursen var generallt frustrerande. Distansundervisning var en riktigt
utmanninging. Jag tror inte att det som jag har lärt mig om distans undervisning kommer
hjälper i framtiden så istället ska jag höll till kommentarer som har mer relevans.

Kursen är väldigt krävande för både studenterna och lärare. Det är svårt att undervisa
kursen på ett sätt där studenterna lär sig både viktiga beräkningskunskaper och också
lär sig om teori och bevis. Jag tycker att det är för mycket att göra i 7.5 hp.

Jag fick mest kommentarer på tentan. Det verkar som del II var för svårt. Jag håller inte
helt med, men det är sant att frågorna var lite annorlunda än dem som studenterna har
sett tidigare. Det skulle nog vara bra att ha åtminstone en fråga som är förutsebar på
något sätt. An annan möjlig anledning för problemet är att del I var för lång och jag ska
tänka om detta för omtentan.

Det verkar till mig att studenterna fokuserar mer på att lär sig hur man gör ett särskilt
typ fråga från en tidigare tenta istället för att lär sig själva materialet. För detta anledning
hade många studenterna svårigheter att beräkna ett taylorpolynom kring x = 1 när de
kunde nog ha visat ett gränsvärde vid x = 0 med hjälp av taylorpolynomet. Den första
borde vara lättare men det hade inte dykt upp på tidigare tentor. Detta är något att jag
måste tänka på för framtiden och försöker hitta ett sätt att ta hand om.

Förslag för framtiden:

1. Ger studenterna mer möjligheter att träna beräkning.

2. Ger GLGYM möjlighet att gå till SI

3. Se till att det finns mer än en vecka mellan sista föreläsningen och tentamen (särskilt
för CLGYM var detta jättedålig eftersom deras schema var fullbokad fram till en
dag innan tentan.)

4. Funderar på att ta bort en del av materialet i kursen.

5. Lägg till anteckningar om analysenshuvudsats där vi använder funktioner i gränser.

Sammantaget var jag nöjd med hur kursen gick, men besviken med tentamen resultater.
Jag hoppas att vi är tillbaka i sal nästa år.
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