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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 20131119 

Kurs Zoologi: Systematik och morfologi 

 

Hp  

7,5 

Kurskod 

BIGA13, 

BIGA03, 

BIGL01, 

BIGLN1 

Programkurs……..x 

Fristående kurs……x 

Uppdragsutbildning…….                                  Sätt kryss! 

Termin i program 

3 

Kursdatum/läsperiod 

Ht 13/ lp 4 

Antal registrerade på kurs 

13+22+8+9=49 

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering 

 23 

Hst  

6,13 

Hpr (efter 1 tentatillfälle) 

3,83 

Genomströmning ( %) 

51 % 

Har kursens mål examinerats? 

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

Kursledaren har lagt ut extra anslag i ITS om att kursvärderingen finns och bör 
besvaras. 

Nästan alla föreläsningar har spelats in LIVE framför Campusstudenter via Adobe 
Connect och därefter länkats ut på kurssidan i ITS, åtkomlig för kursens samtliga 
deltagare. 

 

 

 

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

För kort inläsningsperiod. 

Bra med en vecka mellan tentorna i Zoologi resp Ekologi. 

Mer tid till dissektioner och mikropreparat. 

Väldigt bra med inspelade föreläsningar. 

 
Den kursansvarige lärarens egna synpunkter och kommentarer på kursvärderingen: 

Känner mig ganska nöjd med det hela och tycker att studenternas synpunkter över 
lag känns motiverade. 

 

 

 
 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt 

Skapa nya Camtasiainspelningar av alla föreläsningar, då befintliga är skapade 2010 
med svenskt bildmaterial ur kursbok som inte längre trycks. Under förutsättning att 
ansträngningen för nyinspelning uppskattas och tid och ork infinner sig kan 
studenterna ta del av dessa och en större del av lärar-student tiden kan då ägnas till 
uppföljningar, fördjupningar och diskussioner. 

Schematiden borde då också räcka till en utökning av antalet dissektioner och tiden 
som kan läggas på dessa. 

Räknar med att detta ska öka genomströmningen och att kursbetyget blir högre. 
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Intygar att student har beretts möjlighet att delta / 
har deltagit 

Ja, på ämnesrådet 131126 

 

Namnförtydligande 

Kursansvarig lärare, underskrift 

 

Namnförtydligande 

Per-Arne Viebke 

Examinator har deltagit/taget del av, underskrift 

 

Namnförtydligande 

Per-Arne Viebke 
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