
 

Kursrapport  

Kurs(er)  

 Fysiologi,  BL3005-56559 15.0 hp  

 Fysiologi, försöksdjursfri variant,  BL3004-56605 15.0 hp  

Termin:  

VT 2022 

Namn på kursplats i Athena:  

Växtfysiologi-VT22 (9896)  

Institution  

Institutionen för biologisk grundutbildning 

Publicerad:  

Antal respondenter (studenter som fått enkäten)  

45 

Antal svar  

23 

Sammanställning av kvantitativa svar från kursvärderingen:  
Sammanstallning_kursvardering_BL3005_BL3004_VT22.pdf  

Beskrivning av eventuella förändringar och eventuella fattade beslut sedan 

förra kurstillfället 

FöreläsningsPDF lades ut tillsammand med föreläsningsvideos enl. studenternas önskemål 

från tidigare kurs 

https://arkiv.kursvardering.su.se/document/survey-report/pdf/8f29ae99-704d-4591-86ef-174db2f7947a?#toolbar=1


Kursens styrkor enligt studenterna 

(Sammanfattning baserat på kvantitativa resultat, fritextsvar samt eventuell övrig utvärdering 

under kursens gång) 

Duggorna som gör att man pluggar, försläsningsvideos, labbarna, frågor och allt 

övningsmaterial. 

Kursens svagheter enligt studenterna 

(Sammanfattning baserat på kvantitativa resultat, fritextsvar samt eventuell övrig utvärdering 

under kursens gång) 

I princip samma som kursens styrkor, men relaterade till Corona och avbrott som denna gett 

för en del studenter. 

Kursansvarig/motsvarande och eventuellt övriga undervisande lärares analys 

av kursens genomförande och resultat 

Analys: Det syns igenom att det är de som råkat ut för Corona och därför inte orkat ta till sig 

eller fullfölja kursen helt som haft svårt med kursen. En stor frustration kan utläsas från 

svaren. Detta syns tydligt om man jämför med synpunkter från tidigare kurser och det som 

förändrats efter tidigare kursers synpunkter. Det har varit väldigt påfrestande för både 

studenter och lärare och assistenter under denna Corona period. Från lärarnas sida har vi 

försökt pusslat med tider och extrainsatta labbar för att göra vårt bästa att hjälpa dem. 

Slutsatser samt eventuella förslag till förändringar för att utveckla kursen 

inför kommande kurstillfällen 

Att återgå till det normala men att ta med även det som varit bra. Tex att lägga upp videos 

även om föreläsning sker IRL skulle kunna vara ett sådant exempel. Göra en lathund för 

anatomilabben så att det är enklare och tydligare att förstå vilka vävnader som är vilka när 

man skriver sin rapport. Se över möjligheten till flera duggatillfällen. 

Övriga kommentarer 

- 


