
Utvärdering av kurser på X-programmet period 3 läsår 
2012-2013 
För sex av tolv kurser som avslutats under period 3 finns det tillgängliga 
kursrapporter och/eller kursvärderingar på TekNat:s gruppyta på Medarbetarportalen. 
Biologisektionen saknar rutiner för gruppytan och därför har jag fått de fyra 
kursrapporterna direkt från kursansvarig lärare efter påstötning. För kurserna 
Bioteknisk metodik, Databasteknik II och Informationshanteringssystem (LIMS) 
saknas kursrapporter trots påminnelser till de ansvariga studierektorerna.  

De ofta låga svarsfrekvenserna på kursvärderingar gör det tyvärr svårt att få en klar 
bild av hur studenterna upplevt många av kurserna. Tyvärr saknas genomarbetade 
kursrapporter med lärarnas reflektioner för många av kurserna vilket gör att det också 
är svårt att sätta sig in i hur institutionerna jobbar med kurskvaliteten. 

Årskurs 1 
Kod Kurs kursansvarig Inst Hp Svar Tenta Godkända 
1MA013 Envariabelanalys Inger Sigstam M 5 12 41/36 76%/86% 
1KB400 Organisk kemi Adolf Gogoll K 5 ? 41 51% 
1TD393 Beräkningsvetenskap I Per Wahlund IT 5 18 43 88% 

Envariabelanalys och Beräkningsvetenskap I verkar fungera bra utan större problem. 
Organisk kemi fungerade klart sämre i år än tidigare år. Studenterna upplevde att 
tentan var svårare än de förväntade sig utifrån undervisningen. Läraren har haft 
kursen under många år och har inte ändrat på upplägg eller undervisningsmetoder 
det här läsåret. Trots det är studenterna mindre nöjda än tidigare. 
Utbildningsansvarig på X-sektionen har gjort en enkät om kursen utöver 
kursvärderingen från institutionen. Ett möte är planerat mellan kursledningen, 
programansvarig, studievägledaren och studentrepresentanter för att skapa en 
kreativ dialog för åtgärder.  

Årskurs 2 
Kod kurs kursansvarig inst hp svar tenta godkända 
1FA104 Mekanik  Bengt Edvardsson F 5 7 43 58% 
1TD433 Programmeringsteknik I  Tom Smedsaas IT 5 7 32 81% 
1MB202 Bioinformatisk 

strukturbiologi  
Maria Selmer B 5 13 35 83% 

De låga svarsfrekvenserna på kursvärderingarna gör det svårt att få en klar bild av 
perioden. Alla tre kurserna verkar fungera, även om resultatet på Mekanik är relativt 
svagt. Lärarna på Bioinformatisk strukturbiologi planerar att ändra 
undervisningsformerna för att stimulera aktivt deltagande även i icke-obligatoriska 
moment. Kanske skulle alternativa examinationsformer övervägas? 



Årskurs 3 
Kod kurs kursansvarig inst hp svar tenta godkända 
1MB331 Bioinformatisk metodik  Mikael Thollesson B 5 21 46 89% 
1KB412 Bioteknisk metodik  Gunnar Johansson K 5 - 48 50% 
1MB332 Självständigt arbete i 

molekylär bioteknik 
Jan Andersson B (5) Utvärderas period 4 

Bioinformatisk metodik har hyfsad svarsfrekvens på kursvärderingen och högt 
resultat. Kursen fungerar bra, den största utvecklingspotentialen som finns är 
schemaläggningen parallellt med Bioteknisk metodik under de först två tredjedelarna 
av perioden. Båda kurserna är labbintensiva och i år var tiden till förfogande ett par 
dagar kortare än normalt. Perioden behöver en översyn när det gäller 
schemaläggning där vi t.ex. överväger möjligheten att starta Självständigt arbete 
tidigare. Det är olyckligt att ingen kursrapport finns för Bioteknisk metodik, särskilt 
eftersom resultatet är så pass svagt. 

Årskurs 4, inriktning bioinformatik 
Kod kurs kursansvarig inst hp svar tenta godkända 
1DL250 Programvaruteknik  Roland Bol IT 5 (20) 7 86% 
1DL400 Databasteknik II  Tore Risch IT 5 - 6 50% 
1DL470 Informationshanteringssystem 

(LIMS)  
Kjell Orsborn, 
Aletta Nylén 

IT 5 - - - 

En period som är svår att utvärdera eftersom det saknas kursrapporter för två av 
kurserna. Innehållet på Databasteknik har kritiserats för att vara för smalt på 
kursombudsmöte. LIMS-kurser verkar ha uppfattats som ostrukturerad. Betyg saknas 
från kursen. 

Årskurs 4, inriktning molekylär bioteknik 
Kod kurs kursansvarig inst hp svar tenta godkända 
1MB431 Mikrobiella reglermekanismer  Gerhart Wagner B 5 15 21 90% 
1MB433 Syntetisk biologi  Anthony Forster B 10 19 23 78% 

Båda kurserna är populära hos studenterna. Dessutom hög svarsfrekvens på 
kursvärderingarna. Syntetisk biologi gick för första gången i år. Överlag är omdömet 
positivt hos studenterna men det finns vissa inkörningsproblem. I kursrapportern 
redogör läraren en utförlig plan för åtgärder.  
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