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Kursrapport

Kurs(er)

Cell- och molekylärbiologi,  BL2018-56272-56397-2B18-2B18 15.0 hp
Gener, celler och populationer,  BL2011-56252-2B11 15.0 hp

Termin:
VT21

Namn på kursplats i Athena:
 ( )Mikrobiologi 4.5 hp-VT21 6458

Institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Publicerad:
2021-03-25

Antal respondenter (studenter som fått enkäten)
87

Antal svar
29

Sammanställning av kvantitativa svar från kursvärderingen:
Sammanstallning_kursvardering_BL2018-2B18-2B18_BL2011-2B11_VT21.pdf

Beskrivning av eventuella förändringar och eventuella fattade beslut sedan förra 
kurstillfället

Inga förändringar i kursplanerna. Undervisningen utfördes av färre lärare och skedde helt på 
distans. Även de obligatoriska labbarna utfördes på distans och därmed endast teoretiskt. Viss 
kortning och förenkling av lärostoffet sen förra kurstillfället.

Kursens styrkor enligt studenterna
(Sammanfattning baserat på kvantitativa resultat, fritextsvar samt eventuell övrig utvärdering 
under kursens gång)

De flesta studenter förefaller vara nöjda med kursen och mycket stor andel uppfattar 
kursinnehållet som relevant jämfört med kursplan och läromål. Bra föreläsare och kursbok. 
Tydlig struktur på kursen.

https://arkiv.kursvardering.su.se/document/survey-report/pdf/3ca2a6bf-0251-4682-a996-805b41e36346?#toolbar=1
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Kursens svagheter enligt studenterna
(Sammanfattning baserat på kvantitativa resultat, fritextsvar samt eventuell övrig utvärdering 
under kursens gång)

Som tidigare anförs att kursen uppfattas som svår av de som läser BL2011. Dessa studenter 
har ej läst biologi på gymnasiet utan endast Naturkunskap. För dem blir det mycket tungt med 
alla nya begrepp. Att de praktiska momenten utgick och ersattes av teoretiska demonstrationer 
via lärplattform uppfattades som mycket negativt av en stor andel av studenterna.

Kursansvarig/motsvarande och eventuellt övriga undervisande lärares analys av 
kursens genomförande och resultat

Att uppfylla två olika kursplaner för två grupper med mycket olika förkunskaper är omöjligt. Det 
blir alltid så att en grupp kommer i kläm. Detta har de undervisande lärarna påtalat  ad nauseam
i många tidigare utvärderingar. Undervisningen får godkänt, men en så pass stor andel som 
23% uppger att de är tveksamma till om tentamen examinerade kunskapmålen. Resultatet på 
kursen blev bättre än för någon föregående kurs, 71% godkända mot högst 64% för föregående 
kurser. Dett kan möjligtvis förklaras av att tentamen skedde på distans med små möjligheter att 
kontrollera en enskild students förehavanden under tentamen.

Slutsatser samt eventuella förslag till förändringar för att utveckla kursen inför 
kommande kurstillfällen

Om den nuvarande pandemin fortsätter måste mer resurser sättas in för att möjliggöra praktiskt 
labarbete. Då kursen är >80 studenter och i praktiken bara två veckor lång krävs elva kurslab 
och elva kursassistenter om alla ska labba enligt schema. Om labben sker i två omgångar 
krävs fem eller sex lab och 22 assistenteftermiddagar. Detta är i praktiken svårt att genomföra.
Labbarna är också ensidigt inriktade på bakteriologi. Önskvärt vore en mer balanserad labdel 
som reflekterar det teoretiska innehållet dvs mer av bakteriofager och andra virus, arkéer 
(svårt) samt eukaryota mikroorganismer. En del av detta ingår dock i kursen Organismernas 
Mångfald och Fylogeni.
Förenklingen och urvattningen av stoffet förväntas fortsätta, men önskvärt vore att dela kursen i 
två delar, en för var grupp med olika förkunskaper. Detta är dubbelt så dyrt, men skulle medföra 
en möjlighet till laborativt arbete även under en pandemi.
Önskvärt är också att lärplattformen "Athena" från ILearning utvecklas till att bli acceptabelt 
användbar.

Övriga kommentarer


	Kursrapport
	Kurs(er)
	Termin:
	Namn på kursplats i Athena:
	Institution
	Publicerad:
	Antal respondenter (studenter som fått enkäten)
	Antal svar
	Sammanställning av kvantitativa svar från kursvärderingen:
	Beskrivning av eventuella förändringar och eventuella fattade beslut sedan förra kurstillfället
	Kursens styrkor enligt studenterna
	Kursens svagheter enligt studenterna
	Kursansvarig/motsvarande och eventuellt övriga undervisande lärares analys av kursens genomförande och resultat
	Slutsatser samt eventuella förslag till förändringar för att utveckla kursen inför kommande kurstillfällen
	Övriga kommentarer


