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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Redogör tydligt vad som förväntas av studenterna, att det är nödvändigt och självklart att läsa
kurslitteraturen, också sådant som är svårt att förstå. Påpeka att det är kursboken som examineras,
inte bara sådant som läraren går igenom under föreläsningar. Ta bort ordet "grundläggande" ur
lärandemålen uppfattas som att inga detaljer behöver inläras. Ta fram ett dokument som handlar om
ämnets förväntningar och skyldigheter på studenter. Utöka kursen till 18hp (12 veckor) och flytta den
till en läsperiod som har
många arbetsdagar.

Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats. Har ytterligare underlag
inhämtats på ett annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika program
bör eventuella effekter av detta kommenteras.
Vad har gått bra? Bra förklaringar av lärare och bra genomgång på föreläsningarna. Inspelade föreläsningar är
superbra. Dissektionerna var roliga och givande. Tillgången till labbar online var också ett bra pedagogiskt
verktyg.
Vad har gått mindre bra? Studenternas förberedelser, deltagande på frågestunder. Väldigt stressigt, väldigt
högt tempo, väldigt mycket information. Tentorna var riktigt kluriga jämfört med tentor i andra kurser inom
biologiprogrammet, och nivån för VG (85 %) är för hög.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Mer tydlighet om vad som är relevant under föreläsningarna. Om frågestunder ska behållas så bör dessa
erbjudas en gång per vecka istället för efter varje kapitel. Se i så fall över instuderingsfrågorna i syfte att bli
mer övergripande och/eller använd delar av flervalsfrågorna ur frågebankerna. Examinationerna och
upplägget på dessa. Kanske överge flervalsfrågor för att istället återgå till en skrivsalstentamen på Kau med i
huvudsak redogör-för-frågor. Fortsätt diskussion om förändring av kursen till 18hp (12 veckor) och flytta den
till en läsperiod som har många arbetsdagar. Kursen får troligen en ny zoofysiolog till ht22, och kanske ett
helt annat kursupplägg med annorlunda kurslitteratur.

1. Antal ffg-registrerade på kurs:
Förstagångsregistrering = den studerande registrerar sig för första gången på en kurs.

