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Kursrapport 

 

Termin: VT 2020, Program: Kemiteknik , Kurs: Biokemi I 5 hp, 1KB408 
Antal registrerade studenter: 70 
Svarsfrekvens: 49%  
Datum: 2020-08-05 

 

Utfall av examination 

Antal examinerade: 58, Underkända: 9 (16%), Godkända: 49 (84%), 

Slutbetyg: 5: 26 st, 4: 13 st, 3: 25 st 

 
 
Kortfattad sammanfattning av studenternas synpunkter och förslag 
  

 
  
Kursen har fungerat. De flesta svarande är nöjda på nivå 3 eller 4. Lite synd att 
svarsfrekvensen är relativt låg. En formativ utvärdering av ett helt nytt moment 
(konceptkartor) utfördes i anslutning till berörda lektion, där de allra flesta svarade 
(anonym post-it lapp). Utfallet redovisas längre ner i rapporten. 

Denna kurs påverkades minimalt av coronasituationen iom att kursen var nästan 
slut när undervisningssituationen ändrades drastiskt. Endast frågestunden blev 
annorlunda, i form av diskussionsforum i SP istället för en salsfrågestund. 
Tentamen blev en hemtentamen i form av en inlämningsuppgift i SP istället för en 
salstenta. Inget annat påverkades. 
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"Starka sidor" enligt studenterna  

• Bra stöd på labb, lärorika labbar  
• Bra lektioner. Konceptkartor: roligt, mycket lärorikt: hjälper att förstå 

helhetsbilden, hur saker och ting hänger ihop. 

"Svaga sidor" enligt studenterna 

• Lite svårt anteckna på föreläsningarna 
• Sen feedback på labbarna 
• Få dragskåp i labsalen, köbildning, stress 

 

Kursansvarigas/lärares kommentarer till kursens genomförande och resultat 

1) Labb: de tre olika laborationerna kom inte i en logisk ordning utifrån 
proteinkarakteriseringsperspektiv. Labblärarna har upplevt studenterna som 
motiverade och noggranna på labb. Brist på dragskåp har varit ett problem 
för en av labbarna. Arbetet med riskbedömningar behöver vara bättre.  

2) Föreläsningarna har uppskattats och viss kritik som har förekommit 
tidigare finns inte i år. Balansen mellan tavelskrivande och powerpoint 
verkar fungera mycket bättre. 

3) Kemiprofilen  uppskattades under denna kurs. Valet av föreläsare fungerar 
bra. 

4) Datalabb, lite otydliga instruktioner och förväntningar på vad som ska 
göras. 

5) Lektioner : Lektionerna på denna kurs brukar uppskattas mycket. En helt ny 
typ av lektion testades, som ett begränsat pedagogiskt projekt inom en kurs i 
kemididaktik. Konceptkartor  introducerades som en lektion där studenterna 
fick bygga upp konceptkartor utifrån listor av biokemiska begrepp som 
skulle kopplas ihop med beskrivande verb. Mini whiteboards användes och 
studenterna fick arbeta i grupper av 2-3 individer. Upplägget uppskattades 
mycket, mer specifikt nämdes att det var ett kul, annorlunda sätt att jobba på, 
att det hjälpte att förstå den stora bilden, och sammanhanget mellan olika 
saker. Som lärare upplevde jag att studenterna efter en kort stund av 
osäkerhet i hur använda whiteboardsen och hur jobba med listor av ord, 
snabbt kom igång och arbetade intensivt men avslappnat samtidigt.  
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Bilder från lektionen ”Konceptkartor” V20. 

6) Tentamen blev en hemtentamen på väldigt kort varsel men har fungerat 
riktigt bra. Resultatet blev mycket bättre än vanligt. En faktor i det kan vara 
att man i många fall inte upplever lika mycket stress i hemmiljö, och att man 
lugnare kan samla och använda sina kunskaper.  
 

Förslag till förändringar/kommentar/åtgärder 

• Schemalägga labbarna så att de kommer i en logisk ordning ur 
proteinkarakteriseringsperspektiv. Använda 2 salar för den laboration där det 
behövs dragskåp. 

• Förbättra rutiner för feedback på labrapport. En del i det blir att alla 
inlämningar kommer att vara i ett enda dokument för att minimera hantering 
av multipla dokument, vilket har varit tidskrävande och krångligt med tre 
olika dokument för varje grupp. Om det är möjligt kommer laborationerna 
att schemaläggas under en kortare tidsperiod för att kunna arbeta mer 
fokuserat.  

• Vi kommer att arbeta med riskbedömningar för att förbättra studenternas 
förmåga att ta fram riskbedömningar av hög kvalitet.  

• Vi planerar att ta fram en genomgång för datalabben. 

Francoise Mathieu, kursansvarig 


