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Mall för Kursanalys

OBS! För kurser inom lärarutbildningen och lärarlyftet används speciellt framtagna enkäter. Administreras av
lärarutbildningen kansli.
Kurs
Ekologi: populationer och interaktioner

Program
x programkurs
x
uppdragsutbildning
Antal registrerade på kurs

Kurskod
BIGA14,
BIGA03,
BIGL01,
BIGLN1
Termin i program Kursdatum
Per 4 ht 13
3

fristående kurs

52 (varav 14 lärarstudenter
som är registrerade på
annan kurs)

Hp

7,5

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig
kursutvärdering

22

Genomströmning och betygsutfall (ange antalet
tentatillfällen) 60 %, 5,88 hst, 4,20 hpr

Har kursens mål examinerats
Ja

Förändringar till detta kurstillfälle
Förändringar som planerats och genomförts sedan föregående kurstillfälles kursanalys
Fältövning 2 som genomfördes på plats i Karlstad har förbättrats så att den blir enklare att förstå och genomföra.
Informationen om vad uppgiften går ut på har förtydligats.
Detta kurstillfälle, uppföljning (dokumentation av kursuppföljning arkiveras med kursanalys)
Studenternas synpunkter; om måluppfyllelse; svarade examinationen mot kursmålen; var man nöjd med kursen;
annat. Har studenterna föreslagit förbättringar?
Lärarens synpunkter och kommentarer.

Överlag ganska nöjda med kursen, men något sämre än förra gången.
Flera påpekanden om att de inte kunde se föreläsningsvideorna.
Fortfarande väldigt blandade åsikter om fältuppgifter, och huruvida de förtydligade
teorin.
Försent granskade uppgifter.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt

Angående videorna så visste jag under kursen inte att det fanns problem (ingen hörde av
sig!) Nu vet jag att det beror på att de som använder annan läsare än Internet Explorer inte
kan se dem. Det kan enkelt åtgärdas (men IT-avdelningen har inte informerat oss lärare
om detta).

Angående försent granskade uppgifter så beror detta på flera sjukdomstillfällen och för
många andra uppgifter. Vad man kan göra åt detta är väl ett fall för ledningen.

Student har beretts möjlighet att delta / har deltagit
Ja, på ämnesrådet 131126

Namnförtydligande

Kursansvarig lärare, underskrift

Namnförtydligande
Raimo Neergaard

Examinator har deltagit/taget del av, underskrift

Namnförtydligande
Raimo Neergaard

