
Sammanfattning kursrapport Näringsfysiologi VT20 
 
Datum: 140121 
Kurs: Näringsfysiologi VT20 
Kursledare: Eric Poortvliet 
 
Genomströmning 
 
Studenter:  18  
Godkänd tentamen: 18 (3 efter komplettering) 
 
Svarsfrekvens kursenkät 
 
13 studenter svarade: 72% 
 
Styrkor 
Allmänt upplevdes kursen som väl organiserad och strukturerad. Alla studenter (100%) var 
nöjd eller helt nöjd med kursen och 93% som svarade upplevde at kursens innehåll och 
undervisningform var relevanta. Alla studenter trodde att de kommer att ha nytta av det de 
lärde efter utbildningen. Arbetsbelastning upplevdes som lagom och alla studenter ansåg 
att lärarna hjälpte att nå de förväntade studieresultaten (inklusiva stöd). Inspelning av 
föreläsningar upskattas av nästan alla. 
 
Svagheter 
Instruktioner essän energigivande näringsämnen lite otydligt 
För mycket upprepning av Dietist 
 
 
Covid-16 
 

• 10/13 studenter tyckte at åndringar i innehållet pga covid-19 kommunicerades tydligt. 
• Alla studenter utom en tyckte att den digitala lärandemiljön (Canvas, Zoom) 

webbaserade undervisningen var lämplig 
 
Fråga: ”jag har haft oro eller haft svårt att engagera mig, pga. Covid-19” 
 
I mycket hög grad 4  (30,8%) 
I hög grad  1  (7,7%)  
Delvis 2  (15,4%) 
I liten grad 1  (7,7%) 
I mycket liten grad 5  (38,5%) 

 
 
  



Fråga: ”vilka styrkor och svagheter har du upplevt med den digitala/webbaserade 
undervisningen och examinationen, som skett pga. Covid-19?” 
 
Ingen stora problem, urval av text från studenter: 
• Tekniska svårigheter ibland och svårare att interagera med föreläsare 
• Att man får mer tid för att skriva på essän och förbereda för vissa uppgifter. 
• Man blir sjukt trött på att sitta vid datorn så många veckor utan att ta sig till KI. 
• Långt över förväntan. Funkade väldigt bra, troligtvis pga av vår tekniskt duktiga lärare som vägledde alla 

föreläsar 
• Det har varit väldigt bra att man har kunnat ta del av föreläsningar i efterhand. Ibland har man känt att 

man vill diskutera saker med sina kurskamrater och föreläsare och det har inte varit lika lätt 
• Jag tycker att allting har fungerat så bra det har kunnat, med tanke på omständigheterna. 
• Jag är van att stanna kvar och plugga i universitet. Att plugga hemma upplever jag som något väldigt 

svår. Har därför inte kunnat engagera mig tillräckligt och varit ganska svårt att lära mig så mycket som 
jag önskade. 

 
 
Ändringar till VT2021 

• Essä 2: minska antal ’fall’ at diskutera för att undvika Dietist upprepning 
• Studenternas svar på duggafrågor ska granskas mer noggran och (ännu) tidigare 
• Visa bra exempel på esså 1 (energigivande näringsämnen) 

 
 
Reflektioner/idéer/att diskutera vidare 


