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Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 

 
 
Kursanalys 

Kursanalysen ska genomföras inom 3 veckor efter avslutad kurs. Lämnas till prefekt eller den som 
prefekt delegerar till. 

 

OBS! För kurser inom lärarutbildningen och lärarlyftet används speciellt framtagna enkäter. 
Administreras av lärarutbildningen kansli. 
 

Datum  

Kurs: Naturvårdsbiologi 

 

Hp 

15 

Kurskod 

BIGC02 

Programkurs…X…. 

Fristående kurs…X… 

Uppdragsutbildning…….                                  Sätt kryss! 

Termin i program 

4 

Kursdatum/läsperiod 

Vt14/lp2 

Antal registrerade på kurs 

15 

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering 

 12 

Hst  

3,75 

Hpr (efter 1 tentatillfälle) 

3,20 

Genomströmning ( %) 

87% 

Har kursens mål examinerats? 

Ja 

Förändringar till detta kurstillfälle 
 Förändringar som planerats och genomförts sedan föregående kurstillfälles kursanalys  

Diamonds bok upplevdes som för omfattande. Vi delade upp texten i nödvändiga och frivilliga delar så att 
studenter, om de ville, kunde få mindre läsbörda. Tyvärr kom instruktionerna lite sent ansåg några. 
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Detta kurstillfälle, uppföljning 
Studenternas synpunkter och sammanfattning av resultatet från kursvärdering (enkät eller muntlig): 

Alla studenter tyckte kursen var bra eller mkt bra. Ingen tydlig bild av vad som fungerade mindre bra, 
men enstaka student tog upp t.ex. att alla föreläsningar borde ske ”live”, jobbigt med ljudproblem vid 
livesändningarna, alldeles för korta föreläsningar, snabbare svar önskas på itslearning, för långa 
körsträckor på exkursionen, mastigt med vad som skulle läsas, mm 

 

 
Den kursansvarige lärarens egna synpunkter och kommentarer på kursvärderingen: 

Eftersom alla var nöjda med kursen så är det lite svårt att veta hur man skall förhålla sig till de olika 
enstaka kommentarerna till kursens olika delar. Man är ju aldrig riktigt nöjd som lärare så visst kan det 
ligga något i kommentarerna. Kommentarerna som handlar om att det är för mycket har vi fått tidigare 
och vi har successivt lätta på bördan genom åren. Jag vet att många arbetar eller andra kurser samtidigt 
och då kan man uppleva kursen som tuff, men den är betydligt lugnare idag än tidigare. 

 

 

 
 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt 

 

 

 

 

 

Intygar att student har beretts möjlighet att delta / 
har deltagit 

Ja, vid ämnesrådet 140909 

Namnförtydligande 

Kursansvarig lärare, underskrift 

 

Namnförtydligande 

Raimo Neergaard 

Examinator har deltagit/taget del av, underskrift 

 

Namnförtydligande 

Raimo Neergaard 
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