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Biologiska institutionen
Grund- och avancerad utbildning

Kursansvarig: Edith Hammer &
Fredrik Johansson
Antal studenter: 74
Betyg: 14 UK, 44 G, 16 VG
Sammanställt av: Edith Hammer

Kursutvärdering BIOA10 Cell- och
mikrobiologi, höst 2019
Sammanfattning av kursvärderingen
Totalt antal svar: 39 (53%) Den större delen av studenterna var
nöjda med kursen (3,5). Hjälpen/motivation/engagemanget från
lärarna var på samma nivå (3.6), medan ett antal studenter
önskar sig bättre kommunikation (3.2). Nivån på kursen ansågs
lagom (3.9). Förkunskaperna ansågs fullt tillräckliga enligt de
flesta (4,1) och balansen mellan olika kursmoment uppfattas som
bra (4,1) liksom kurslitteraturen (3,7). Studenterna ansåg att
kursen främst fördjupade deras ämneskunskaper (4,4), men
främjande även andra generiska förmågor så som söka
information och analysera problem. Studenternas
arbetsbelastning var bimodal fördelad där många studenter lade
antingen upp till 30 timmar eller mer än 40 timmar i veckan på
kursen, men den stora majoriteten ansåg arbetsbelastningen ändå
som medelhög. I fritextsvaren framkom att många uppskattade
föreläsningarna, men önskar sig en ännu klarare strategi för
introduktionsveckan, samt väldigt tydliga och tidiga
inläsningsanvisningar.

Lärarlagets kommentarer
Över lag gick kursen bra och uppskattades av både studenter och
lärare. Introduktionsveckan kortades och integrerades delvis med
resten av kursen. Det behövs en tydligare strategi om
introduktionsveckans examination, och dess tentamensrelevanta
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innehåll. Kursen hölls i Canvas för fösta gången, plattformen var
ny för alla lärare och studenter.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen
Introduktionsveckan fungerade mycket bättre än i fjol och var
allmänt uppskattat. På grund av personalväxel blev det några
mindre oklarheter under laborationsmomentet, vilka är noterade
och ska undvikas i framtiden.

Förslag till förändringar till nästa kurs
Examinationsrelevant innehåll av introduktionsveckan kan
förtydligas. Undervisningsmomenten kan ses över ifall
studenternas aktivitetsgrad kan höjas, så som små presentationer
under gruppövningarna, och att sprida ut de examinerande
moment.

Övriga lärare
Stefan Andersson, Carlos Arellano, Jesscia Abbott, Jep Agrell,
Fredric Carlsson, Nils Cronberg, Dimitrios Fluodas, Magne
Friberg, Emma Kritzberg, Carin Jarl-Sunesson, Lars Råberg,
Marcus Stensmyr, Torbjörn Säll, Ola Gustafsson, Groa
Valgerdur Ingimundardottir, Niklas Wahlberg, Johanna
Yourstone, externa: Eva Andersson, Bente Eriksen, Helena
Persson, Ellen Sandström

