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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    20150901 

Kurs    Naturvetenskaplig bastermin 

 

Hp 

30 

Kurskod 

BBBX02 
 

Programkurs              x___  

Fristående kurs           ___  

Uppdragsutbildning   ___                                  Sätt kryss! 

Termin i program 

1 

Kursdatum/läsperiod 

150120-150613 

Antal registrerade på kurs 

60 

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering 

48 

Hst  

[Hst]  

Hpr (efter 1 tentatillfälle) 

[Hpr]  

Genomströmning ( %) 

[%]  

Har kursens mål examinerats? 

ja 

 

Förändringar till detta kurstillfälle 

Förändringar som planerats och genomförts sedan föregående kurstillfälles kursanalys  

Kursen var ny inför vt 15 och det var för få på föregående kurs som besvarade enkäten. Dock gjordes en 
förändring när det gällde att får studenterna att besvara enkäten. Enkäten gjordes i samband med en 
fysiklaboration. 

 

Detta kurstillfälle, uppföljning 

Studenternas synpunkter och sammanfattning av resultatet från kursvärdering (enkät samt ev muntlig) 

Synpunkter på kursens (basterminens) innehåll: 

 

På frågor rörande kursplan, måluppfyllelse, innehåll, administration och information avger 90% 

positiva svar. De svarar, instämmer helt eller i stort. Kommentarerna är över lag  

positiva. 
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Synpunkter på kurslitteraturen och andra stöd för lärandet: 

Kurslitteraturen får goda omdömen. 80-90% är ger positiva svar och itslearning har varit ett stöd för 

lärandet. 

 

Synpunkter på undervisningen: 

Studenterna ger positiva omdömen och kommentarer om föreläsningar och laborationer. Det som 

får minst positiva omdömen är svaren på frågan. Lektionerna i de mindre grupperna har underlättat 

mitt lärande. Där är det drygt 70 % som svarar, instämmer helt eller i stort. 

 

Synpunkter på examinationen: 

Cirka 80 % av studenterna anser i stort sett eller mer att examination testar kursinnehåll och  

ger en rättvisande bedömning. Det finns någon kommentar som antyder att en del tentor kunde vara 

ännu svårare. ”Prov kunde ha varit mer omfattande” 

 

Helhetsbedömning av basterminen: 

Basåret får bra betyg 4,4 i medel på en 5-gradig skala.  

 

Den kursansvarige lärarens egna synpunkter och kommentarer på kursvärderingen 

Roligt med att så många studenter är positiva. Vi ska föröka tydliggöra samarbetet mellan lärarna på 
kursen ännu mer. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt 

Kursvärderingen föranleder inga förändringar av kursen.  

Kursansvarig lärare, underskrift 

 

Namnförtydligande  

Morgan Leander 

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

Via itslearning 

Namnförtydligande 

Examinator har deltagit/taget del av, underskrift 

 

Namnförtydligande 

Morgan Leander 

 


