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Kvalitetsrapport enskild kurs: ETE325 Linjär algebra 

Rapporten är sammanställd av Jesper Thorén, examinator, och Karin Enander, 

ordförande i ansvarig programnämnd. 

 

Basdata 

Kurskod/kursnamn: ETE325 Linjär algebra 

Antal högskolepoäng: 8 

Nivå: Grundnivå, G1X 

Område: Matematik, Tillämpad matematik 

Länk till aktuell kursplan: https://liu.se/studieinfo/kurs/ete325/vt-2020  

Campusförlagd eller distans: Campusförlagd eftermiddagar 

Helfart/halvfart/kvartsfart: Kvartsfart 

Särskilda förkunskapskrav utöver grundläggande behörighet: 

Områdesbehörighet 9 eller A9 

Vetenskaplig eller konstnärlig grund: Vetenskaplig 

Någon form av praktik/verksamhetsförlagda moment: Nej 

Planeringstal (senaste fem åren om tillämpligt): 30 

 

Nyckeltal 

Tabellen visar antal förstagångsregistrerade årsvis under 2015–2020 (eventuella 

formella avbrott är ej inkluderade) och hur stor andel som godkänts dessa år. 

Andelen studenter som klarar kursen stämmer ganska väl med hur många av de 

registrerade som faktiskt följer hela kursen och skriver tentan. De studenter som 

inte fullföljer brukar hoppa av tidigt, redan innan första inlämningsuppgiften ska 

lämnas in. Med undantag för tre studenter var alla som godkändes ett visst år under 

2015-2019 också förstagångsregistrerade det året. Det är alltså mycket få aktiva 

kursdeltagare som ”släpar” med kursen. 

 

År 
Antal förstagångs-

registrerade Antal godkända Andel godkända (%) 

2015 21 7 33 

2016 25 8 32 

2017 26 10 38 

2018 19 8 42 

2019 21 8 38 

2020* 21 5 24 

Summa 133 46 35 
*Resultat fram till 2020-08-22. 

https://liu.se/studieinfo/kurs/ete325/vt-2020
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Det finns i praktiken fler kursdeltagare än de som registreras på den fristående 

kursen. Enligt överenskommelse med Berzeliusskolan i Linköping deltar varje år 

10-15 gymnasieelever från NV-spetsutbildningen i undervisningen. Runt 75% av 

dessa brukar fullfölja kursen, skriva och klara tentan. Därefter sparas resultatet och 

rapporteras in så fort de börjar läsa på ett program på Linköpings universitet som 

innehåller en linjär algebrakurs, alternativt blir antagna till ETE325 senare. Det 

förekommer att enstaka matematikintresserade elever från Birgittaskolan och 

Katedralskolan deltar i kursen med samma förutsättningar.  

 

Även studenter på Y, D, I m fl program erbjuds att följa med i kursen utan att vara 

registrerade om de misslyckats med kurserna TATA24 eller TATA31 under närmast 

föregående hösttermin. Om de blir godkända på inlämningsuppgifterna i kursen får 

de en extra möjlighet att skriva tentan i ETE325 i maj/juni och få ett godkänt betyg 

inrapporterat på sin ordinarie kurskod. Kravet på godkända inlämningsuppgifter 

för att få skriva tentan gäller endast för de studenter som inte är registrerade på 

kursen och är ställt för att de ska vara väl förberedda för det extra tentatillfället och 

inte bara gå upp utan att ha utnyttjat repetitionen, samt för att inte rättningsbördan 

ska bli för stor. Rättning av inlämningsuppgifter och tentamen görs av examinatorn 

utan ersättning. Cirka 100 st sådana studenter lämnar in första 

inlämningsuppgiften, cirka 60 lämnar in alla inlämningsuppgifterna och trots att 

endast ett fåtal av dem inte blir godkända är det endast ca 30-40 st som utnyttjar 

möjligheten att skriva tentan varje år. Det kan bero på att de har andra tentor i 

maj/juni som de prioriterar eller att de väntar till augusti och skriver omtentorna på 

sina ordinarie kurskoder i linjär algebra då. De allra flesta skrivande blir godkända. 

Det är tyvärr svårt att få fram exakta siffror på hur många de är.  

 

Måluppfyllelse/säkring av resultat  

Bedömningsgrund:  

- Kursens utformning, genomförande och examination säkerställer att 

godkända studenter uppnått kursens lärandemål. 

 

Kursen undervisas genom föreläsningar och lektioner (se beskrivning i nästa 

avsnitt) där innehållet presenteras och bearbetas, och examineras helt genom en 

skriftlig tentamen. Under kursen har studenterna möjlighet att genomföra ett antal 

frivilliga inlämningsuppgifter. Godkända uppgifter ger bonuspoäng till tentamen. 

Studenterna lär sig vid rättningen av inlämningsuppgifterna vilka krav som ställs på 

lösningarna, vilket tydligt hjälper dem att bli godkända på kursen. I regel kan man 

se att om en student är godkänd på inlämningsuppgifterna så behövs inte 

bonuspoängen för att tentamen ska bli godkänd. Tentamen täcker in alla 

lärandemål i kursen och flera moment förekommer i flera uppgifter. Utformningen 

och kraven vid rättning gör att studenternas tillräckliga kunskaper för godkänt kan 
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säkerställas. Tentamensresultatet ger således en bra bild av hur väl studenterna 

uppfyller kursens lärandemål. 

 

Utformning och genomförande  

Bedömningsgrund: 

- Kursen utformas och genomförs på ett sätt som uppmuntrar studenterna till 

att ta en aktiv roll i lärandeprocesserna, vilket också återspeglas i 

examinationsformerna.  

- Varje student ges goda förutsättningar att genomföra kursen inom planerad 

studietid. 

 

I kursen ges 23 stycken tvåtimmarsföreläsningar utspridda över eftermiddagar hela 

vårterminen. I samband med vart och ett av dessa tillfällen erbjuds 

entimmeslektioner i form av räknestugor där studenterna kan sitta och jobba med 

övningsexempel och ställa frågor till närvarande lärare. Det relativt låga antalet 

undervisningstillfällen ska kompletteras med hemarbete och examinatorn svarar på 

frågor via epost i mån av tid. Studenterna uppmanas att fråga mycket, vilket de 

också gör.  

 

Under kursens gång delas två inlämningsuppgifter ut med fem frågor på varje. 

Fram till vårterminen 2020 delades tre inlämningsuppgifter ut, men uppgifterna 

testade i viss utsträckning samma saker flera gånger och med tanke på detta och på 

den stora rättningsbördan minskades antalet uppgifter. För godkända 

inlämningsuppgifter ges bonuspoäng på tentan. Inlämningsuppgifterna ger en 

möjlighet för studenterna att vara aktiva under hela kursens gång och ger även 

examinatorn en uppfattning om hur det går för studenterna. Detta är inte minst är 

viktigt eftersom vårterminen innehåller många lov och ledigheter samt 

tentaperioder för studenter och gymnasieelever, vilket ger vissa avbrott i 

kontinuiteten. Undervisningen kan således justeras vid behov om repetition behövs 

och därför blir studenternas inflytande på kursupplägget relativt stort. Kursen 

examineras i form av en klassisk salstentamen. 

 

Det är önskvärt att fler av de registrerade studenterna fullföljer kursen. En orsak till 

den låga genomströmningen kan vara att linjär algebra bygger på en typ av 

abstrakta resonemang och idéer som personer som tidigare inte studerat matematik 

på högskolenivå inte är vana vid. Ämnet ställer också höga krav på stringens i 

genomförda lösningar. Förväntningarna på kursen från vissa av deltagarna kanske 

därmed inte stämmer med vad som erbjuds. Under de senaste åren har mer och 

mer extramaterial erbjudits på kursens hemsida för att hjälpa till med inlärningen. 

Våren 2020 lades ett flertal inspelade filmer ut med lösningar på känt krångliga 

moment och övningsuppgifter. Materialet användes av studenterna och frågor på de 

besvärliga momenten var färre än vanligt, i princip inga. En ytterligare fördel med 
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webtillgängligt extramaterial är att det underlättar för de studenter som inte kan 

delta på alla undervisningstillfällen på grund av arbete eller lång resväg.  

 

Ett utvecklingsområde skulle kunna vara att ta upp ytterligare praktiska 

tillämpningar av innehållet för att stimulera intresset och öka förståelsen. 

Svårigheten är att det inte går att göra för tidigt i kursen, och det får inte ta för 

mycket tid från det övriga innehållet. Eftersom vi erbjuder kursen som repetition 

för TATA24 och TATA31 kan man heller inte skilja kursen för mycket från dessa. 

 

Vetenskaplig grund 

Bedömningsgrund:  
- Kursen vilar på vetenskaplig grund.  

 

 

Kursinnehållet bygger på en rigorös teoretisk grund och därför motiveras satser, 

metoder och definitioner ordentligt med matematiska bevis där det är lämpligt och 

beskrivande resonemang på föreläsningarna. Studenterna tränas i att skriva väl 

motiverade och fullständiga lösningar till problem och bevisföring i ämnet i 

övningsexempel och inlämningsuppgifter, för att sedan examineras på den skriftliga 

tentan.  

 

Lärarkompetens  

Bedömningsgrund: 

- Lärarnas sammantagna kompetens är adekvat och står i proportion till 

kursens innehåll och genomförande. 

 

Kursansvarig examinator är universitetslektor i matematik med ca trettio års 

erfarenhet av att undervisa studenter i första årens matematikkurser. Examinatorn 

sköter all undervisning i kursen, dvs föreläsningar, lektioner och 

konstruktion/rättning av inlämningsuppgifter och tentamen.   

 

Bildnings- och arbetslivsperspektiv  

Bedömningsgrund:  

- Kursen är användbar och bidrar till ett bildningsperspektiv alternativt 

förbereder studenterna för ett föränderligt arbetsliv  

 

Kursen ETE325 är en inledande kurs i linjär algebra och är en förutsättning för 

vidare universitetsstudier i matematik och andra ämnen inom både teknik och 

naturvetenskap. I kursen diskuteras kort även moderna tillämpningar utanför 

akademin (till exempel handskriftsigenkänning, sökmotorer på internet, big data 

och machine learning). Detta synliggör att matematiken används i både arbetsliv 
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och vardagsliv. 

 

Studentperspektiv 

Bedömningsgrund:  

- Kursen verkar för att studenterna ges möjligheter och förutsättningar 

att utöva inflytande över kursen och sin studiesituation.  

 

Sedan många år utvärderas kurser på LiU av studenterna efter kursens slut. Från 

och med hösten 2018 används kursvärderingssystemet Evaliuate, där studenterna 

svarar på ett antal standardfrågor och även har möjlighet att lämna fritextsvar. 

Dessförinnan användes det webbaserade systemet KURT under lång tid. ETE325 

fanns inte inlagd som utvärderingsobjekt i KURT mer än något enstaka år, vilket 

var en brist. Med Evaliuate kommer kursen dock att utvärderas efter varje omgång 

framöver. 

 

Utvärderingarna i Evaliuate 2019 och 2020 resulterade i 4 respektive 2 svar (vilket 

motsvarar en svarsfrekvens på 15 respektive 10%) och helhetsbetyget var i medeltal 

4,0 båda åren.  

 

Eftersom återkopplingen från webbaserade summativa kursutvärderingar hittills 

varit minimal försöker examinatorn fråga studenterna efter förslag på förbättringar 

och liknande i samband med undervisning under kursens gång. Detta har lett till att 

föreläsningsmaterial har lagts upp på kurshemsidan och att repetitionstillfällen 

lagts till. En önskan om videoinspelat material har också besvarats och sådant har 

tillkommit under vårterminen 2020. 

 

Jämställdhetsperspektiv  

Bedömningsgrund:  

- Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i kursens innehåll, utformning 

och genomförande.  

 

Kursen är i det stora hela abstrakt med tillämpningar och exempel inom 

matematiken. Både vid undervisningstillfällen och då tillämpningar exemplifieras 

används ett neutralt språk. Exempelvis diskuteras hur en dator kan lära sig att läsa 

handskriven text och då används ord som ’HEJ’ eller ’CYKEL’ och inga referenser 

till personer förekommer.  

 

Vid lektionstillfällena sitter studenterna enskilt eller i små grupper och räknar, och 

läraren är då noga med att se till att alla får tillfälle att ställa frågor. Läraren går 

runt i klassrummet och passerar alla studenter. Det är ofta enklare för studenterna 

att ställa en kort fråga direkt till läraren när denne går förbi istället för att räcka upp 
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handen och vänta. Både män och kvinnor har möjlighet att uttrycka sig. Under 

perioden 2015-2020 var i genomsnitt 37% av de registrerade kursdeltagarna 

kvinnor. 

 

Lägesbedömning och vidare arbete 

Vår bedömning är att kursens utformning, genomförande och examination 

säkerställer att godkända studenter uppnått kursens lärandemål. Kursen utformas 

och genomförs på ett sätt som uppmuntrar studenterna till att ta en aktiv roll i 

lärandeprocesserna, vilket återspeglas i inlämningsuppgifter under kursens gång. 

Examinationen sker dock genom en traditionell salstentamen. Det vore önskvärt 

med en högre genomströmning, vilket skulle kräva tidiga insatser då de flesta som 

inte genomför kursen försvinner på ett tidigt stadium. 

 

Kursen vilar på vetenskaplig grund och lärarens kompetens är adekvat och står i 

proportion till kursens innehåll och genomförande. Även om det bara är en enda 

lärare som driver kursen, vilket i princip skulle kunna göra den sårbar, är linjär 

algebra ett ämne som väldigt många lärare på kursgivande institution skulle kunna 

undervisa i. Kursen synliggör att matematik används i både arbetsliv och vardagsliv 

och den är användbar som en grund i vidare studier i natur- och 

ingenjörsvetenskap. Studenterna ges förutsättningar att utöva inflytande över 

kursen och sin studiesituation, både genom möjligheter att ge återkoppling under 

kursens gång och genom summativ utvärdering i Evaliuate. Svarsfrekvensen i 

Evaliuate är dock låg. Kursens innehåll är abstrakt, men ett jämställdhetsperspektiv 

är integrerat genom neutrala exempel utan referenser till personer och genom att 

läraren vinnlägger sig om att alla ska ha möjlighet att uttrycka sig. 

 

Linjär algebra upplevs av många som svårt och för att öka genomströmningen krävs 

att man fokuserar ytterligare på att göra innehållet begripligt tidigt i kursen. Många 

sådana insatser har dock redan genomförts, t ex i form av att mer och mer 

extramaterial under årens lopp erbjudits på kursens hemsida. Våren 2020 lades 

dessutom inspelade filmer ut med lösningar på känt svåra moment och 

övningsuppgifter, vilket togs emot väl av studenterna, men det var ändå få som blev 

färdiga med kursen under vårterminen. Ett annat sätt att försöka stimulera 

intresset och öka förståelsen skulle kunna vara att ta upp ytterligare praktiska 

tillämpningar av innehållet.  

 

Det är också angeläget att betona för studenterna att kursutvärderingen är viktig 

och att underbygga det genom att visa på förändringar som genomförts till följd av 

tidigare studentåterkoppling. 


