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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    20-11-17 

Kurs    Biokemi, fortsättningskurs 

 

Hp 

15 

Kurskod 

KEGCBB
/KEADB
B 

 

Programkurs              x 

Fristående kurs           x 

Uppdragsutbildning   ___                                  Sätt kryss! 

Termin i program 

[termin]  

Kursdatum/läsperiod 

Lp4 

Antal registrerade på kurs 

12 

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering 

5 

Hst  

3 

Hpr (efter 1 tentatillfälle*) 

1,5 

Genomströmning ( %) 

50 

Har kursens mål examinerats? 

Ja** 

* Efter de första tentamensstillfällen för deltentamen 1 och deltentamen 2 

** Examinators och kursdeltagarnas bedömning. För en grundligare belysning av frågan 
rekommenderas granskning av examinationen av extern sakkunnig. Det ryms dock inte inom ramen 
för en kursvärdering 

Förändringar till detta kurstillfälle 

Förändringar som planerats och genomförts sedan föregående kurstillfälles kursanalys  

Detta kurstillfälle genomfördes som en ren campuskurs (tidigare har körts varianter med distans och blended). 
Inspelade föreläsningar från tidigare distanstillfällen fanns tillgängliga för kursdeltagarna men de valde i stor 
utsträckning att följa den schemalagda undervisningen. Föreläsningarna i del 2 genomfördes av en ny lärare. 
Sammanlagd resurstilldelning var 11 % lärarresurs som disponerades som följer 

Föreläsningar (10 tillfällen om 2 x 45 min) och examination 1 skriftlig tentamen) del 1, kursansvar 4 % 

Föreläsningar (7 tillfällen om 2 x 45 min) och examination (1 skriftlig tentamen), del 2  4 % 

Laborationer (3 tillfällen om ca ½ dag), 3 %. 
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Detta kurstillfälle, uppföljning 

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

De som besvarat enkäten (se bilaga) instämmer helt eller till stor del i att kursen mål är lämpliga för en kurs i 
kemi på den här nivån och i att kursen innehåll är ägnad åt att uppfylla målen. De instämmer också i att 
information inför kursstart var adekvat och korrekt och i att schemat fungerade tidsmässigt (en kursdeltagare 
verkar inte helt nöjd med schemat). I ett enkätsvar önskas mer fördjupning i kursens molekylärbiologiska del 

En majoritet av de kursdeltagare som besvarat enkäten instämmer också helt eller till stor del i att 
undervisningen (föreläsningar del 1 och del 2 samt laborationer) har varit väl ägnad åt att belysa kursens innehåll 
och stött uppnåendet av lärandemålen. I ett enkätsvar instäms endast delvis vad gäller laborationerna.  

Omdömet om kurslitteraturen är inte entydigt. I 3 enkätsvar instäms helt eller till stor del att kursboken är väl 
ägnad åt att belysa kursen innehåll medan 2 enkätsvar endast instämmer delvis 

I alla enkätsvar anges att omfattningen av schemalagd undervisning är lagom stor i förhållande till kursens mål. I 
Ett enkätsvar finns dock önskemål om lugnare temp på ett viktigt moment (kväveföreningar) vilket skulle kräva 
mer schemalagd tid. En majoritet anger sin totala arbetsinsats till 30-40 h/vecka, varav 20-30 h självstudier, och 
samtliga anser att kursens krav på deltagarnas ansvarstagande för sina studier varit rimliga 

Alla som besvarat enkäten anser att examinationen utgick från kursens lärandemål. En majoritet instämmer helt 
eller till stor del i att examinationen bidrog till uppfyllandet av lärandemålen och var ett lärtillfälle 

 

Den kursansvarige lärarens egna synpunkter och kommentarer på kursvärderingen 

Med svar från 5 individer finns inte grund för långtgående slutsatser från enkäten. Omfattningen av 
schemalagd/lärarledd undervisning är dock nog nedskuren till vad som är möjligt för en kurs med aktuella mål 
och innehåll.  

Laborationskursen bör ses över. Tyvärr får vi inrikta oss på enklare övningar med större feltolerans framöver 
eftersom det inte finns tid att provköra laborationer. Om den framtida målgruppen blir lärarstudenter borde 
laborationsdelen inriktas på övningar som är genomförbara i skolmiljö 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt 

Ev. översyn av laborationskurs, beror dock på kursens roll i det framtida utbudet av kemikurser och på 
tillgängliga resurser. 

Kursansvarig lärare, underskrift 

 

 

 

 

 

Namnförtydligande  

 

Thomas Nilsson 

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

Kursanalysen har gjort tillgänglig på Its learning 
under en vecka . Inga ytterligare synpunkter har 
inkommit 

Namnförtydligande 

Elektroniskt undertecknad av Thomas Nilsson 
SN: cn=Thomas Nilsson, o=Karlstads 
univeristet, ou=Fak. hälsa, natur- och 
teknikvetenskap, 
email=thomas.nilsson@kau.se, c=SE 
Datum: 2014.12.16 11:31:51 +01'00'
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Examinator har deltagit/taget del av, underskrift 

 

Underskrift se ovan 

 

 

 

Namnförtydligande 

 

Thomas Nilsson 

 


