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Kursrapport 
 

Kursens namn: 
Humanbiologi 

Ladokkod: 
MHU011 
 

Antal högskolepoäng: 
15p 

Period (ex P1 2018): 
Vt 2019 

Inom program alt. fristående kurs: 
SSK utb   Gsjuk19v 
 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 
 
15 av 129 har svarat (11%)  (hela kursen inberäknad) 
 
 

Analys av: 
Studenternas prestation och resultat på kursen 

 
Resultat efter första tentamenstillfällena 

Tentamen I        19 U     58 G   36 VG   (Totalt 113) 

Tentamen II       27 U     62 G   22 VG   (Totalt 111) 

Tentamen III      22 U     61 G   31 VG   (Totalt 114) 

Tentamen IV      20 U     74 G   16 VG   (Totalt 110) 

Tentamen V       13 U     61 G   16 VG   (Totalt 116) 

Laboration                     114 G 

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande 
 
På samtliga frågor har 80-90% varit positiva (”ja absolut” respektive ”ja till viss del”) 
Vi uppfattar detta som att kursens innehåll, undervisning samt examination varit till stöd för en klar 
majoritet av studenterna. 
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Hur kursen har forskningsanknutits 
 
Kursinnehållet bygger helt och hållet på etablerade forskningsresultat inom medicin. 
Kursledarens forskning presenteras i ett seminarium vid kursens slut. 

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 
 
För första gången (på länge) introducerades Humanbiologikursen på introduktionskursen under en 
halvdags föreläsning. Vi avser fortsätta med detta. 
 
Vi söker att i allt större utsträckning harmonisera kursen till kursen i Klinisk Medicin. Sålunda har vi 
nu en likartad struktur på tentamensform (dvs att kursmaterialet uppdelas i flera mindre tentadelar) 
 
 
Hur kursens resurser har använts och upplevts 
 
Kursen håller budget och tilldelade medel känns tillräckligt. Dock vill vi framledes göra en 
engångsinvestering på EKG-klockor för att komplettera vår ena laboration ”Åstrandstest” 
 

Sammanfattning och övriga kommentarer 
 
Vi fick ett muntligt från studenter förslag på att separera samtliga 5 tentor till olika dagar 
(innevarande kursgenomfördes de vid två tillfällen), Även studentcentrum förordar detta – då det gör 
det enklare att hantera tentorna. Vi tror också att en separation av tentor och omtentor gör det 
enklare för studenterna att upprätthålla ett bra studietempo. 

Eventuella förslag till förändringar 
 
Samtliga tentor tenteras vid olika tidpunkter (se ovan) 
 
Inköp av klockor för mätning av EKG (se ovan) 

 

Kursansvarig:  
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