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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    5 maj 2015 

Kurs    Biologi / Biologididaktik examensarbete 15 hp 

 

Hp 

15 

Kurskod 

BIGC07 
 

Programkurs              x 

Fristående kurs           x 

Uppdragsutbildning   ___                                  Sätt kryss! 

Termin i program 

5-6 

Kursdatum/läsperiod 

Alla, flest platser per 2 
under termin 6. 

Antal registrerade på kurs 

14 

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering 

- 

Hst  

3,5 

Hpr (efter 1 tentatillfälle) 

1,75 

Genomströmning ( %) 

50 

Har kursens mål examinerats? 

ja 

 

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

F.o.m. våren 2014 ställdes nya krav på studenterna, nämligen en muntlig redovisning och opponering av ett annat 
arbete. Studenterna behövde bara lämna in sina skriftliga arbeten. Det är lite för tidigt att göra en ordentlig 
utvärdering av denna förändring men utifrån de fyra studenterna som gjorde en muntlig redovisning och 
opponering fick jag intrycket av att det var en positiv erfarenhet. 

En ny förändring som är på gång (2015) är att inte låta studenterna söka denna kurs när som helst under året, 
utan flytta antagningen till våren när de flesta uppfyller kraven för att söka. En sidoeffekt av detta är att man nog 
kan göra samordningsvinster för handledaren genom att man kan ha grupphandledning, en företeelse som inte 
varit möjlig förut.  

 

Detta kurstillfälle, uppföljning 
Studenternas synpunkter och sammanfattning av resultatet från kursvärdering (enkät samt ev muntlig) 
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Den kursansvarige lärarens egna synpunkter och kommentarer på kursvärderingen 

Det är fortfarande ett problem att många studenter inte blir klara i tid. Diskussioner pågår om vad man kan göra. 
 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt 
Inga förändringar är planerade inför nästa kurstillfälle, utan en utvärdering av de nya förändringarna kommer att 
göras. 

Kursansvarig lärare, underskrift 

 

Namnförtydligande  

Larry Greenberg 

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

 

Namnförtydligande 

Examinator har deltagit/taget del av, underskrift 

 

Namnförtydligande 

Larry Greenberg 
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