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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    18/11-14 

Kurs    Sötvattensbiologi 

 

Hp 

15 

Kurskod 

BIGC13, 
BIGL03 

 

Programkurs              X 

Fristående kurs           X 

Uppdragsutbildning   ___                                  Sätt kryss! 

Termin i program 

5 

Kursdatum/läsperiod 

Ht 14/lp 4 

Antal registrerade på kurs 

14 

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering 

6 

Hst  

3,75 

Hpr (efter 1 tentatillfälle) 

2,875 

Genomströmning ( %) 

67 % 

Har kursens mål examinerats? 

Ja 

 

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

Allmänt: Har lagt ut kursplan, schema etc i särskild mapp på It’s 

Teori: Larry och jag har i ökad omfattning använt headset vid inspelning av adobeföreläsningar. Har 
uppskattats av studenterna 

Praktisk del: Har ändrat och effektiviserat upplägget på exkursionsveckan i syfte att se till att alla 
studenter göra alla olika moment. 

Projekt: Nytt projekt i år med ”gamla” data från olika sjöar jag arbetat i tidigare. Slutredovisning i 
Karlstad. 
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Detta kurstillfälle, uppföljning 
Studenternas synpunkter och sammanfattning av resultatet från kursvärdering (enkät samt ev muntlig) 

Enkät i Survey & Report har varit öppen för besvarande under 3,5 veckor. Påminnelser har mailats ut. 

Genomgående mest positiva omdömen. 

Dålig ljudkvalitet på mina föreläsningar 

Önskemål från en student att öka andelen statistik på kursen eftersom det dels kommer på tentan och 
dels är användbart i samband med projektens genomförande. 
Den kursansvarige lärarens egna synpunkter och kommentarer på kursvärderingen 

För lågt studentdeltagande på kursutvärderingen (42%). 

Larry använde headset från början av kursen eftersom studenterna förra året klagat på ljudkvalitén på 
hans föreläsningar. I år framkom att även mina föreläsningar hade dålig ljuskvalitet så då började även 
jag använda headset. 

Genomgående ett kul gäng att undervisa. En studentgrupp använde dock inte headset vid 
gruppseminarierna i adobe vilket medförde att kvaliteten på deras diskussioner var lägre. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt 

Om vi fortsätter med föreläsningar så kommer dessa att genomföras med headset av alla lärare. Vi 
kommer också att påminna studenterna om att de själva MÅSTE ha headset vid distansseminarier. 

Lärarlaget kommer att resonera kring omfattningen av de olika ingående momenten. 

 

Kursansvarig lärare, underskrift 

 

Namnförtydligande  

Eva Bergman 

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

Ja, vid ämnesrådet 141125 

 

Namnförtydligande 

Examinator har deltagit/taget del av, underskrift 

 

Namnförtydligande 

Eva Bergman 
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