
Mall fastställd av fakultetsnämnden 2013-09-27 
Dokumentansvarig: Kristin Gustafsson 

Version 131217 
 

 
______________________________________________ 
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    [datum]  

Kurs    Ekologi: populationer och interaktioner 

 

Hp 

7,5 

Kurskod 

BIGA14 

BIGA03 

BIGL01 

BIGLN1 
 

Programkurs              X 

Fristående kurs           X 

Uppdragsutbildning   ___                                  Sätt kryss! 

Termin i program 

3 

Kursdatum/läsperiod 

v.35-44/4 

Antal registrerade på kurs 

60 

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering 

27 (8 campus, 19 distans) 

Hst  

7,5 

Hpr (efter 1 tentatillfälle) 

5,675 

Genomströmning ( %) 

65 % 

Har kursens mål examinerats? 

Ja 

 

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

Snabbare granskning av uppgifter önskades, men av samma orsak som tidigare (flera sjukperioder för lärare) så 
blev situationen inte så bra som tänkt.. 

 

Detta kurstillfälle, uppföljning 
Studenternas synpunkter och sammanfattning av resultatet från kursvärdering (enkät samt ev muntlig) 

Stor skillnad i åsikter om kursen för campus- respektive distansstudenter. Det var det sämsta betyget 
någonsin från campusstudenterna, medan mera normalt från distansstudenterna. Det som 
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framkommer är att jag varit dålig på många olika sätt: opåläst, ostrukturerad, oengagerad, svamlande, 
aggressiv och inte tagit upp ämnen mycket djupare än kursboken.  

 
Den kursansvarige lärarens egna synpunkter och kommentarer på kursvärderingen 

Mkt svårt för mig att säga vad som borde förändras eftersom kritiken är massiv från åtminstone 
campusstudenterna. Jag är öppen för förslag. 
 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt 
[text]  

Kursansvarig lärare, underskrift 

 

Namnförtydligande  

Raimo Neergaard 

Student har beretts möjlighet att delta / har deltagit, 
student/ lärares underskrift 

Ja, vid ämnesrådet 150217 

 

Namnförtydligande 

Examinator har deltagit/taget del av, underskrift 

 

Namnförtydligande 

Raimo Neergaard 
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