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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    141116 

Kurs    Zoologi: Systematik och morfologi 
 

Hp 
7,5 

Kurskod 
BIGA03 
BIGA13 
BIGL01 
BIGLN1 
 

 

Programkurs              X 
Fristående kurs           X 
Uppdragsutbildning   ___                                  Sätt kryss! 

Termin i program 
3 

Kursdatum/läsperiod 
140826-141024/lp4 

Antal registrerade på kurs 
57 

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering 
36/0 

Hst  
7,125 

Hpr (efter 1 tentatillfälle) 
4,35 

Genomströmning ( %) 
46 % 

Har kursens mål examinerats? 
Ja 

Förändringar till detta kurstillfälle 
Förändringar som planerats och genomförts sedan föregående kurstillfälles kursanalys  
Schematiden för dissektioner har ökats med 4 UT inkl. ett utökat moment om encelliga eukaryoter. 

Detta kurstillfälle, uppföljning 
Studenternas synpunkter och sammanfattning av resultatet från kursvärdering (enkät samt ev muntlig) 
Flera synpunkter om att ha föreläsningar samma vecka som tentamen och därmed för lite tid till inläsning. 
Nk-studenter upplever kursen som tuff och menar att de saknar tillräckliga förkunskaper. 
Stor uppskattning av inspelade LIVE-föreläsningar med mig som föreläsare. 

Den kursansvarige lärarens egna synpunkter och kommentarer på kursvärderingen. 
Ska försöka att bli mer grundläggande i synnerhet i de två första föreläsningarna om djurens byggnadsplaner och 
bakgrunden till hur taxonomer systematiserar de flercelliga djuren. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt 
Ökad andel av lärar-student tiden bör ägnas till uppföljningar, fördjupningar och diskussioner.  
Skapa självrättande digital tenta, som då kan fördelas och ges under kursens gång istället för en enda stor i slutet 
av kursen. Skapa videoinspelningar av dissektioner och ta nya tydligare fotografier av mikropreparat och skelett, 
där delar kan få ingå i de digitala tentorna istället för en enda dugga som i så fall helt kan utgå i sin nuvarande 
form. 
Kursansvarig lärare, underskrift 
 

Namnförtydligande  
Per-Arne Viebke 

Student har beretts möjlighet att delta / har deltagit, 
student/ lärares underskrift 
Ja, vid ämnesrådet 141125 

Namnförtydligande 

Examinator har deltagit/taget del av, underskrift 
 

Namnförtydligande 
Per-Arne Viebke 
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