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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 8

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 14

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Delkursen Floristik har förändrats genom att det inte längre var en obligatorisk exkursion till Kinnekulle. Nu var det
frivillga exkursioner i Karlstadområdet

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2017-02-22

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen
för utbildningsadministration vid Studentcentrum.

Biologi I, 30 hp (BIGA01)
Kursansvarig: Johanne-Sophie Selmer





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.

Studenterna har svårt att ge ett helhetsbetyg på hela kursen, eftersom de två första delkursena (Floristik och Faunistik) var
väldigt bra medan de två sista (Biologisk metodik och Biologisk analys) fick mycket kritik. På Biologisk metodik var det
otydlig hur examinationsuppgiften skulle utföras, och anvisningar för rapportskrivande skilde sig från tidigare kurser, och
det var dåligt med feedback. Vissa laborationer var det fel ordning på, och föreläsningen om säkerhet på lab bör komma i
början av terminen. Biologisk analys var inte synkroniserad med Biologisk metodik med avseende på datahantering. Det
var svårt att få veta vilka statistiska test som skall användas och vad värdena säger. Svarstiderna i itslearning var tidvis
långa

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Ovanstående kritik kommer att rättas till genom att kurserna Biologisk metodik och Biologisk analys skall ses över.
Examinationsuppgiften i Biologisk metodik kommer att göras tydligare, och anvisningar både för denna och
rapportskrivande skall ses över, och bättre feedback på rapporten. I Biologsk analys kommer det bli ny lärobok, som gör
statistiken mycket mer praktiskt lagd. Och data mellan kurserna kommer att synkas bättre

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


