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Kursanalys Biologi 
OBS! För kurser inom lärarutbildningen och lärarlyftet används speciellt framtagna enkäter. Administreras av 
lärarutbildningen kansli. 
 
 Kurs 
Undervisining och lärande för hållbar utveckling 

Kurskod 
BIGA25 

Hp 
7,5 

Program 
  programkurs          X  fristående kurs          uppdragsutbildning 

Termin i program Kursdatum 
130121-130605 

Antal registrerade på kurs 
17 

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig 
kursutvärdering 
Skriftligt 3 och 7 munligt 

Genomströmning och betygsutfall (ange antalet 
tentatillfällen)  100 %; 8VG 1G (8 ej aktiva) 

Har kursens mål examinerats 
Ja 

 
Förändringar till detta kurstillfälle 
 Förändringar som planerats och genomförts sedan föregående kurstillfälles kursanalys  
 
Kursen genomfördes på samma sätt som under hösten 2012. Under den kursen infördes två nya kursböcker. 
 
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.  
 
Studenterna var mycket nöjda med kursen och ansåg att examinationen uppfyller kursmålen. En student ville ha mer 
inlämningsuppgifter.  En student framförde missnöje med en av kursböckerna.  
Lärarens synpunkter och kommentarer: På en sådan här kurs där de flesta är verksamma lärare är det svårt att samla 
alla för föresläsningar och seminarier men några trogna har följt mina reflektioner över kurslitteraturen varje 
onsdagkväll under en timme.  
 
 
 
 
 
Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt 
 
 
Ska fundera på att ändra kurslitteratur eller komplettera med annat material från nätet under det sista momentet 
efter kritik som framkommit vid kursvärderingen.  För att få en ökad aktivitet under hela kursen kommer jag att lägga 
ut frågeställningar till respektive kapitel för att få ett mer aktivt deltagande 
 
 
 
Student har beretts möjlighet att delta / har deltagit 
Ja, på ämnesrådet 130910 
 

Namnförtydligande 

Kursansvarig lärare, underskrift 
 
 

Namnförtydligande 
Hans-Olof Höglund 

Examinator har deltagit/taget del av, underskrift 
 
 

Namnförtydligande 
Hans-Olof Höglund 

 


	Hp
	BIGA25
	Undervisining och lärande för hållbar utveckling
	Termin i program
	130121-130605
	  programkurs          X  fristående kurs          uppdragsutbildning
	Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering
	Antal registrerade på kurs
	Skriftligt 3 och 7 munligt
	 Förändringar som planerats och genomförts sedan föregående kurstillfälles kursanalys 
	Studenternas synpunkter; om måluppfyllelse; svarade examinationen mot kursmålen; var man nöjd med kursen; annat. Har studenterna föreslagit förbättringar? 
	Lärarens synpunkter och kommentarer. 
	Namnförtydligande
	Student har beretts möjlighet att delta / har deltagit
	Namnförtydligande
	Kursansvarig lärare, underskrift
	Namnförtydligande
	Examinator har deltagit/taget del av, underskrift

