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Sammanställning av kvantitativa svar från kursvärdering

Kurs(-er):

Organismernas mångfald och fylogeni,  BL2029-56274 15.0 hp
Organismernas mångfald och fylogeni, försöksdjursfri variant,  BL2025-56253 15.0 hp
Organismernas mångfald och fylogeni,  BL2023-56273-56545 15.0 hp

Termin:
VT 2021

Namn på kursplats i Athena:
 ( )Organismernas mångfald och fylogeni -VT21 6953

Institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Publicerad
2021-06-16

Antal respondenter
67

Antal svar
29

Förväntade studieresultat:

,   hpOrganismernas mångfald och fylogeni BL2029 15.0
Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten:
• kunna redogöra för de viktigaste organismgrupperna, inklusive deras byggnad, levnadssätt, 
mångfald och släktskap (del 1 och 2)
• kunna mikroskopera och dissekera (del 1 och 2).

,   hpOrganismernas mångfald och fylogeni, försöksdjursfri variant BL2025 15.0
Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten:
• kunna redogöra för de viktigaste organismgrupperna, inklusive deras byggnad, levnadssätt, 
mångfald och släktskap (del 1, 2 och 3)
• kunna mikroskopera (del 1 och del 2).

,   hpOrganismernas mångfald och fylogeni BL2023 15.0
Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten:
* kunna redogöra för de viktigaste organismgrupperna, inklusive deras byggnad, levnadssätt, 
mångfald och släktskap
* kunna mikroskopera och dissekera. 
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Kvantitativa frågor:

1. Överlag är jag nöjd med kursen.

  Alternativ Antal %
a) 1. Instämmer inte alls 0 0%

b) 2 0 0%

c) 3 2 6%

d) 4 11 37%

e) 5. Instämmer helt 13 44%

Ej svar - 3 10%
  a) b) c) d) e) 0)

2. Kursens ämnesinnehåll var relevant för att jag skulle uppnå de förväntade 
studieresultaten.

  Alternativ Antal %
a) 1. Instämmer inte alls 0 0%

b) 2 0 0%

c) 3 2 6%

d) 4 9 31%

e) 5. Instämmer helt 18 62%
  a) b) c) d) e)

3. Undervisningen gav mig goda förutsättningar att uppnå de förväntade 
studieresultaten.

  Alternativ Antal %
a) 1. Instämmer inte alls 0 0%

b) 2 0 0%

c) 3 4 13%

d) 4 11 37%

e) 5. Instämmer helt 14 48%
  a) b) c) d) e)

4. Examinationen/erna prövade hur väl jag uppnått de förväntade studieresultaten.

  Alternativ Antal %
a) 1. Instämmer inte alls 0 0%

b) 2 1 3%

c) 3 5 17%

d) 4 14 48%

e) 5. Instämmer helt 9 31%
  a) b) c) d) e)
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Svar på kvalitativa frågor (fritextsvar) visas inte i denna sammanställning
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