Kursrapport
Termin: VT2018
Program: K
Kurs: Biokemi I, 5 hp
Antal registrerade studenter: 63
Svarsfrekvens: 62 %
Datum: 2018-06-21

Utfall av examination
Antal examinerade (tenta): 62
Betyg U/inte klara ännu: 34 %
Betyg 3: 1 %
Betyg 4: 28 %
Betyg 5: 26 %

Kortfattad sammanfattning av studenternas synpunkter och förslag
Kursen i stort får bra betyg (medelvärde 3,6, median 4). I det som kan förbättra kursen generellt lyfts
föreläsningarna av många (önskar få bilderna eller förelsäningsanteckningar, färre ppt, bättre struktur på
tavlan), samt behov av labbfilmer för att underlätta inlärning och genomfrande av laborationerna. En blandad
grupp vars feed-back på samma moment/aspekter varierar väldigt mycket (detta framkom också i samtal
mellan kursombud och programansvarig, nämligen att mottagande av biokemikursen är delad, och verkar ha
kopplingar till om man är intresserad av M eller L...)
"Starka sidor" enligt studenterna
• Relevanta och roliga laborationer som var mycket värdefulla för inlärningen.
• Lärorika lektioner
• Intressant kurs
"Svaga sidor" enligt studenterna
• Föreläsningarna ger inte så mycket, borde skrivas mer på tavlan och delas ut med material (i form av
förelsäningsantecksningar t.ex.)
Kursansvarigas kommentarer till kursens genomförande och resultat:
Kursen har fungerat helt ok och resultatet på tentan är jämförbar med förra årets. Återkopplingen på
föreläsningarna står i kontrast med feed-backen från den andra studentgruppen som satt med på
föreläsningarna (KandKe). Anledningen till det är oklar, men föreläsaren kommer att fokusera på att använda
tavlan mer under föreläsningarna och få bättre flytt mellan skrivande på tavlan och ppt bilder så att det inte
upplevs hoppigt, utan komplementärt!
Labblärarnas kommentarer:
• Labbkursen ha gått bra. En ny typ av elektroforesgelapparat användes och är mycket smidigare än den
tidiga.
Förslag till förändringar/kommentar/åtgärder
• se över möjligheten att skapa eller hänvisa till existerande labbfilmer.
• förbättrig av labbkompendiet
• se över struktur (och delvis innehåll) av föreläsningarna. Bland annat mer samspel med Organisk
kemi I kommer att ske för at undvika onödig repetition.
Namn på de som skrivit kursrapporten, dvs. kursansvarig eller annan utsedd person på institutionen
Francoise Mathieu, kursansvarig

