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Kursanalys Cellbiologi:prokaryoter 

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 140210 

Kurs 

Cellbiologi:prokaryoter 

Hp 

7,5 

Kurskod 

BIGA16, 

BIGA03, 

BIGL01 

Programkurs…X….. 

Fristående kurs X…… 

Uppdragsutbildning…….                                  Sätt kryss! 

Termin i program 

3 

Kursdatum/läsperiod 

Ht 13/ Lp 5 

Antal registrerade på kurs 

49 

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering 

19 (4 campus, 15 distans) 

Hst  

5,38 

Hpr (efter 1 tentatillfälle) 

3,05 

Genomströmning ( %) 

44 % 

Har kursens mål examinerats? 

Ja 
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Förändringar till detta kurstillfälle 
 Förändringar som planerats och genomförts sedan föregående kurstillfälles kursanalys  

 

Förra året kom det önskemål om att ha Cellbiologi och Botanik varannan vecka, istället för halva 
veckor. Detta har inte införts eftersom hur man än gör så kommer det att bli olika antal veckor för 
kurserna pga jul- och nyårshelgen 

 

Det önskades också Adobe-seminarier, men detta har inte genomförts. Däremot finns alla föreläsningar 
inspelade 

 

 

 

 

Detta kurstillfälle, uppföljning 
Studenternas synpunkter och sammanfattning av resultatet från kursvärdering (enkät eller muntlig): 

 

93 % av distansstudenterna upplevde kursen som bra eller mycket bra.Motsvarande siffror för campus 
var 100 %. Studenterna var i stort sätt nöjda med schemaläggning och administration, och likaledes 
laborationer och projektarbete 

 

Kritik framfördes rörande de inspelade genetikföreläsningarna 

 

Önskemål om annorlunda examination framfördes, t.ex hemtenta. 

 

 
Den kursansvarige lärarens egna synpunkter och kommentarer på kursvärderingen: 

 

En hemtenta är inte aktuell, eftersom examination skall vara individuell och rättssäker 

 

 

 
 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt 

 

Det inspelade materialet för genetikdelen kommer att ses över och förbättras. Ev kommer flipped 
classroom modellen att införas, dvs med seminarier istället för föreläsningar 

Nytt översyn av halva kontra hela veckor kommer att göras 
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Intygar att student har beretts möjlighet att delta / 
har deltagit 

Ja, vid ämnesrådet 140218 

Namnförtydligande 

Kursansvarig lärare, underskrift 

 

Namnförtydligande 

Johanne-Sophie Selmer 

Examinator har deltagit/taget del av, underskrift 

 

Namnförtydligande 

Johanne-Sophie Selmer 
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