Sida 1 av 2
KURSSAMMANSTÄLLNING
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Biologiska institutionen
Grund- och avancerad utbildning

Kursansvarig: Ronald Kröger
Antal studenter: 44
Betyg: 7 UK, 19 st G, 10 st VG.
Sammanställt av: Ronald Kröger

Kursutvärdering BIOC01/EXTF15
Humanfysiologi, höst 2019
Sammanfattning av kursvärderingen
Totalt antal svar: 23. Sammantaget var studenterna mycket nöjda
med kursen (betyg 4.0). Det något ovanliga formatet med
tyngdpunkt på gruppstudier och få föreläsningar
uppskattades av många, men inte alla. Kursens nivå och tempo
bedömdes som hög, samtidigt som inlärningsresultatet bedömdes
som hög. Kursboken fick blandad kritik, från mycket bra till
alldeles för långrandig. Tentan fick höga betyg, men det
kommenterades också att det fanns viss överlapp mellan några
frågor. Kursens blandning av olika moment uppskattades av de
flesta och lärarnas höga tillgänglighet gillades.

Lärarlagets kommentarer
Lärarlagets omdöme var blandat. Marie Dacke tyckte att
närvaron och delaktigheten var utmärkt, medan Ronald Kröger
tyckte att det var katastrofalt. Vissa personliga differenser
förekom bland studenterna, men kunde hanteras med
studierektorns och studenthälsans hjälp.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen
Pga av dåliga erfarenheter under föregående kurstillfälle har vi
kraftigt minskat fokus på tentan och istället betonat att det gäller
att lära sig stoffet för att skaffa sig en kunskapsbas för
kommande kurser. Detta uppfattades av vissa studenter som
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jobbigt. Likaså önskades mer hjälp med at sovra stoffet. Ett
svårlöst problem då det är ett inlärningsmål att utveckla
förmågan att sovra stoffet.

Förslag till förändringar till nästa kurs
Till nästa gång kursen ges ska delen om njuren och Henles
slynga i frågekompendiet revideras. Många studenter
missförstod slyngans betydelse för njurens funktion, vilket kan
bero på att den får mycket utrymme i kursboken. Hjälp ska
erbjudas för att utveckla kriterier för sovringen av stoffet.

Övriga lärare
Anders Brodin, Ann-Kathrin Ziegler, Camilla Björklöv, Lars
Råberg, Marie Dacke, Markus Fröjd, Veronica Ekdahl

