
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionen för data- och informationsteknik 2012-08-20 och senast reviderad

2013-11-11. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2015-01-19. 

 

Utbildningsområde: Naturvetenskapligt 100 %

Ansvarig institution: Data- och informationsteknik

 

2. Inplacering
Kursen ingår i Datavetenskapligt program, kandidatprogram och ges även som fristående kurs vid Göteborgs

universitet

 

3. Förkunskapskrav
För att vara behörig krävs:

- godkänd kurs i linjär algebra (MMGD20 eller motsvarande)

- godkänd kurs i objektorienterad programmering (DIT011, DIT950 eller motsvarande)

- godkänd kurs i matematisk analys (MMGD30 eller motsvarande)

 

4. Innehåll
Kursen är främst avsedd som en introduktion till matematisk modellering och problemlösning för studenter

med begränsad erfarenhet av hur matematiken används inom olika tillämpningsområden, men som kan

komma att arbeta inom olika områden där matematik är användbart. Dess huvudsakliga syfte är att ge

studenten förmåga att tillämpa den teoretiska matematiken för att lösa problem inom vetenskap och teknik.

Genom att utveckla de generiska färdigheter som krävs, främst matematisk modellering och strukturerad
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problemlösning, samt genom att ge studenten erfarenhet av olika tillämpningsområden, fyller kursen därmed

luckan mellan de teoretiska matematikkurserna och relevanta tillämpningar.

 

Kursens kärna är ett antal noggrant utvalda övningsproblem, som används som utgångspunkt för det egna

lärandet. Problemen belyser många olika tillämpningsområden och grupperas efter huvudsakliga modelltyper

• Funktioner och ekvationer.

• Optimeringsmodeller.

• Dynamiska modeller.

• Probabilistiska modeller.

• Diskreta modeller.

• Modelleringsspråk.

 

 Under kursens gång diskuteras även olika problemlösningsstrategier, reflekterar över lösningar och jämför

olika sätt att lösa samma problem. Kursen orienterar även om matematikens roll inom olika tillämpningar och

visar på betydelsen av matematiska datormodeller.

 

5. Mål
Efteravslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

Beskriva olika slags modelltyper och deras egenskaper 

Orientera om matematikens roll inom olika tillämpningsområden 

 

Färdighet och förmåga

Översätta verkliga problem till matematiska problem (matematisk modellering), bland annat genom att

förenkla, göra lämpliga antaganden och välja hur problemet kan beskrivas t.ex. med ekvationer eller på

andra matematiska sätt. 

Systematiskt angripa komplexa och okända problem (strukturerad problemlösning), genom att analysera

och förstå, planera, dela upp i delproblem och så vidare. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Visa noggrannhet och kvalitet i allt arbete 

 

 

 

 

6. Litteratur
Då övningarna är det viktigaste i kursen finns ingen kurslitteratur i traditionell mening. För utdelat material

och bredvidläsning, se kursens hemsida.

 

7. Former för bedömning
Kursen är organiserad i veckomoduler, en för varje modelltyp. För varje veckomodul ges en inledande

föreläsning, övningsuppgifter att lösa under veckan, samt en uppföljande obligatorisk föreläsning som ger

återkoppling på de lösta uppgifterna.
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Kursen examineras genom skriftliga övningsuppgifter och genom en sammanfattande uppsats, där studenten

uppmuntras att sammanfatta och reflektera över kursen på ett personligt sätt. Övningsuppgifterna och

uppsatsen genomförs i grupper om normalt två personer.

 

Om en student som underkänts två gånger på samma examinerade moment önskar byte av examinator inför

nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt till institutionen och bifallas om det inte

finns särskilda skäl däremot.

 

I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten garanteras minst tre

provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt av kursens

tidigare kursplan.

 

8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).

För att erhålla betyget Godkänd krävs godkända övningsuppgifter och godkänd uppsats. För att få Väl

Godkänd krävs ett Väl Godkänd på både övningsuppgifterna och på uppsatsen.

För betyget Godkänd på uppsatsen krävs att studenten visat på fundamental förståelse av kursinnehållet, att

presentationen och innehållet i rapporten är korrekta och förståeliga. För betyget Väl godkänd på uppsatsen

krävs att studenten visar på djupare förståelse av ämnet, beskriver egna insikter och visar extra hänsyn till

kvalité.

 

För att bli godkänd på inlämningskuppgiftgerna krävs att studenten visar på att argumentationen är korrekt

samt håller fundamentala kvalitetsmått. För Väl godkänd krävs att studenten visar på djupare förståelse i

ämnet, beskriver egna insikter och visar extra hänsyn till kvalité. 

 

9. Kursvärdering
Kursen utvärderas genom möten både under och efter kursen mellan lärare och studentrepresentanter.

Därutöver kan en anonym enkät användas för att få skriftlig information. Resultatet av utvärderingen används

för att förbättra kursen genom att visa på delar som kan läggas till, förbättras ändras eller tas bort.

 

10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, men visst stöd kan ges även på engelska.

Kursens lärande stöds av en interaktiv undervisningsstil med mycket kontakt mellan studenter och lärare.

Detta sker under handledningstimmar där studenter löser uppgifterna och regelbundet diskuterar med lärarna.

De får då individuell återkoppling och vägledning i sin egen problemlösning, och utvecklar sin självständiga

förmåga.

Vissa kunskaper i sannolikhetslära och diskret matematik rekommenderas men är inte nödvändiga för att följa

kursen. Kursen är samläst med Chalmers.
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