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KURSSAMMANSTÄLLNING
Datum 2020-07-08

Biologiska institutionen
Grund- och avancerad utbildning

Kursansvarig: Anders Nilsson,
Jörgen Ripa
Antal studenter: 34
Betyg: 8 st UK, 18 st G, 8 st VG.
Sammanställt av: Anders Nilsson

Kursutvärdering BIOB11
Försöksdesign och analys för biologer
Sammanfattning av kursvärderingen
Totalt antal svar: 16. Sammantaget var studenterna mycket nöjda
med kursen (4,9±0,3 av 5 i betyg). Studenternas kursvärdering
pekar på trevlig stämning och tydligen roliga föreläsare som tog
sig tid att diskutera och svara på frågor. Kursen gavs på distans,
vilket verkar ha fungerat väl för studenterna. Studenterna
uppskattade att föreläsningarna var inspelade och låg tillgängliga
på internet under kursen. Övningarna uppfattades i viss
utsträckning som mycket jobb.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
differenserförekom bland studenterna, men kunde hanteras med
studierektorns och studenthälsans hjälp.

Lärarlagets kommentarer
Kursen gick över förväntan bra efter att ha ställts om till
distansundervisning med bara en veckas varsel. Så här i
efterhand borde övningarna haft tydligare närvaroplikt och
skarpare deadlines, eftersom studenterna gjorde dem lite när de
ville och därför krävde upprepad feedback från lärarna. Liknande
med de inspelade föreläsningarna: de sista schemalagda
föreläsningshalvtimmarnas frågestunder var inte välbesökta, utan
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frågor kom enskilt under hela kursens gång, vilket skapade
merarbete.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen
Sedan förra gången kursen gick har det avslutande projektarbetet
utökats, vilket verkar uppskattas av studenterna. Projektarbetet
utförs i grupp på studenternas egendesignade frågeställningar
och undersökningar. En ny föreläsning i sannolikhetslära tillkom
också, vilket är viktigt för kursinnehållets sammansättning.

Förslag till förändringar till nästa kurs
Jörgen Ripa kommer som det ser ut dessvärre inte kunna
medverka på nästa års kurs eftersom han är varslad. Detta är
synnerligen tråkigt, eftersom Jörgen är en fantastisk lärare och
kursplanerare och vi har fungerat väldigt bra tillsammans.
Øystein Opedal kommer sannolikt ta över Jörgens delar,
antagligen på ett lika bra sätt. De inspelade föreläsningarna
kommer läggas ut som extra instuderingsstöd för studenterna,
även om föreläsningarna ges på campus. Kursens Canvas-sida
kommer struktureras upp på ett tydligare sätt, även om årets
upplaga fungerade.

Övriga lärare
Øystein Opedal, Per Lundberg

