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Kursanalys 

Kursanalysen baseras dels på sammanfattning av kursvärderingen och dels på kursledarens och 
lärargruppens erfarenheter från kursen. Den lämnas till administratör som skickar vidare till 
examinator, till den grupp som gör kollegial granskning samt till programledare i förekommande fall. 

Ett universitetsgemensamt system för kursanalyser är under utveckling. Denna mall gäller tills detta 
system införs. 

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

Kalenderår/läsperiod 2015/lp 1 och 2 

Kurs    Biologi examensarbete 

 

Hp 

15 

Kurskod 

BIGC07 
 

Programkurs              x 

Fristående kurs           x 

Uppdragsutbildning    ___              Sätt kryss! 

Termin i program 

6 

Kursdatum/läsperiod 

Först och andra 
perioden 

Antal registrerade på kurs 

17 

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering 

4 

 

Förändringar till detta kurstillfälle 
Beskriv genomförda förändringar inför detta kurstillfälle. Utgå ifrån föregående kursanalys. 

Ingen förändring 

Detta kurstillfälle, uppföljning 
Kursansvarig lärares kommentarer till kursen, ev baserat också på övriga lärares kommentarer. 

Studenterna gillar kursen och tycker att handledningen funkar. De flesta studenter blir inte klar i tid.  
 
Redogör för studenternas synpunkter. Använd sammanfattning av resultatet från kursvärdering (enkät 
samt ev muntlig). 

Överlag är studenterna nöjda, dock säger de att arbetsbelastning är för hög. En distansstudent hade problem att 
få handledning på en gång i början. 

 

 
 
 



 

 

Detta kurstillfälle, kursanalys 
Kursansvarige lärarens sammanfattande analys av detta kurstillfälle. Tex genom att: 

• relatera uppföljningen till tidigare kursanalyser eller resurser till kursen, 
• diskutera upp måluppfyllelse på kursen (kursens lärandemål), 
• ge lärarens syn på studenternas respons 

Det är alltid svårt att dra för mycket slutsatser från 4 svar. Arbetsbelastning verka något högt och det kan 
behövas en hårdare styrning från läraren för att få flera studenter klara i tid 

 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle 
 
Jag vill strama upp hela processen. Jag kommer att försöka ta efter processen som används för examensarbete 
inom lärarutbildning. 

 

 

Underskrifter 

Kursansvarig lärare 

Larry Greenberg 

Studentdeltagande i den kollegiala behandlingen har möjliggjorts (underskrift av student) 

 

Examinator 

Larry Greenberg 
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