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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 2015/2 

Kurs    Naturvårdsbiologi 

 

Hp 

15 

Kurskod 

BIGC02 
 

Programkurs              x 

Fristående kurs           x 

Uppdragsutbildning    ___              Sätt kryss! 

Termin i program 

4 

Kursdatum/läsperiod 

150330/ lp 2 

Antal registrerade på kurs 

19 

 

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering 

9 

 

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

Något färre projektbesök på veckoexkursionen. 

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

 
Redogör för studenternas synpunkter. Använd sammanfattning av resultatet från kursvärdering (enkät 
samt ev muntlig). 

[text]  

 

 
 
 
 
 



 

 

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 

Majoriteten tyckte kursen var bra/mycket bra. En students uppfattning avviker markant. Fortfarande en del 
kritik mot Jared Diamonds bok. En miss gjorde att föreläsning om ett kapitel uteblev. 

 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle 
 
Skall se om inte Jared Diamonds bok kan fås på ett annat sätt. Skall lägga in lite mer spelrum i veckoresan så att 
den inte blir så pressad i tid som i år. 

 

Underskrifter 

Kursansvarig lärare 

Raimo Neergaard 

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

Ja, vid ämnesrådet 150901 

Examinator 

Raimo Neergaard 
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