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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    150202 

Kurs    Undervisning och lärande för hållbar utveckling 

 

Hp 

7,5 

Kurskod 

BIGA25 

BIGLN1 
 

Programkurs              X 

Fristående kurs           X 

Uppdragsutbildning   ___                                  Sätt kryss! 

Termin i program 

1 

Kursdatum/läsperiod 

3 nov 14 – 18 jan 15 

Antal registrerade på kurs 

31 

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering 

11 

Hst  

3,88 

Hpr (efter 1 tentatillfälle) 

2,8 

Genomströmning ( %) 

71 % 

Har kursens mål examinerats? 

Ja 

 

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

Kursen har bytt kursledare och även fått en annan struktur för att anpassas till ökad andel studenter på distans. 

 

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

Studenternas förväntningar på kursen, förkunskaper och insats stämmer helt till stor del för att klara kursen. 
Kursens innehåll har varit väl avvägda mot kursens mål och varit intressant och stimulerande, samt 
vetenskapligt. Undervisningen har bidragit till ökat lärande och omfattat relevant forskning. Kurslitteraturen har 
varit relevant, begriplig och vetenskaplig. Examinationen har uppmuntrat till självständigt kritiskt tänkande, 
överensstämt väl med kursens syfte, mål och innehåll, samt varit tillräckliga. 
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Att studera på distans har inte varit ansträngande eller ovant. It’s Learning har fungerat rent tekniskt bra och 
varit till stor hjälp för studenterna inlärning. Seminarier via nätet fungerar oftast bra, men behöver ses över, 
speciellt tekniskt. 

 
Den kursansvarige lärarens egna synpunkter och kommentarer på kursvärderingen 

Studenterna har helt eller till stor del instämt till att kursens innehåll, upplägg och genomförande varit väl 
avvägda mot kursens mål. Studenternas och lärarnas insatser har varit tillfredsställande, dock bör kursens 
innehåll och upplägg fortsätta att utvecklas, framför allt hur seminarier över nätet med många studenter skall 
kunna genomföras. Kursens litteratur uppfattades av studenterna som både relevant och berört aktuell 
forskning, men bör uppdateras med senaste relevanta forskning. Examinationerna under kursen upplevdes av 
studenterna att de överensstämde väl med kursens syfte, mål och innehåll. Antalet examinationsdelar kommer 
utvärderas inför nästa kurstillfälle.   
 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt 
Inför nästa kurstillfälle kommer kursens upplägg, föreläsningar och seminarier att fortsätta utvecklas. 
Seminarierna bör mer anpassas till ökad andel studenter och hur de utformas för att ges via nätet. Idag är de 
väldigt tidskrävande och inte helt anpassade för distansstudier. 

Kursansvarig lärare, underskrift 

 

Namnförtydligande  

Max Hansson 

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

Ja, vid ämnesrådet 150217 

 

Namnförtydligande 

Examinator har deltagit/taget del av, underskrift 

 

Namnförtydligande 
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