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Kursfakta 
Kursens namn: Molekylär Cellbiologi  Kurskod BIMA46 

Hemsida:  
https://moodle.med.lu.se/course/view.php?id=1538 
 

Kursansvarig: Olga Göransson, Sebastian Albinsson 
(biträdande) 

Antal poäng 10 

Antal studenter:  35 Startdatum 20170828 Slutdatum: 20171006 
(20171026) 

Antal studenter som 

klarat ordinarie examinationer 
(ange examinationsformer): 

Skriftligt prov tillfälle 1: 23 
Skriftligt prov tillfälle 2: 7 
Kursportfolio 171016: 34 
Biostatistikportfolio: 171016: 34 
 

svarat på  
kursvärderingen: 26 = 74% 
  

Utvärdering (mer detaljer finns i minnesanteckningar från utvärderingsmötet) 

Beskrivning av kursens uppläggning:  
Kursmålen diskuteras, och återkopplas till, kontinuerligt under kursen, i helklass (föreläsningar och 
återkopplingstillfällen), och i PBL-grupperna. Den huvudsakliga läraktiviteten är PBL (obligatoriskt), i 
form av fyra fall som täcker fyra olika veckoteman (signaltransduktion, genreglering, cellcykel/cancer 
och cellen i dess omgivning). Som stöd erbjuds också föreläsningar. Utöver detta tränas förmågan att 
ta till sig vetenskaplig litteratur och presentera muntligt, vid de obligatoriska artikelpresentationerna. 
Ett ytterligare moment är figurtolkning, som stud. tränar på vid seminarium och gruppövning. Kursen 
innehåller även ett obligatoriskt laborativt moment, som illustrerar vissa cellbiologiska fenomen och 
tekniker för att studera dessa, och tränar studenterna i att planera och utföra basala cellbiologiska 
metoder, samt i rapportskrivning (artikel-format).  
Examination sker i form av kursportfolio, bestående av aktivt deltagande i PBL, artikelpresentationer, 
figurtolkningsövning och laboration, samt av biostatistikportfolio (examineras som del av laborations-
artikel). Utöver detta examineras kursmålen genom skriftlig tentamen med kortfrågor, där tolkning av 
figurer och applikation av cellbiologiska kunskaper på olika experimentella eller medicinska 
situationer är en central del. 
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Vad fungerade bra/dåligt: 
Överlag bra utvärdering; medel av alla 32 frågor, som besvarades med 1-6, var 4,8 av 6. 
 
Övergripande 
Målen diskuterades återkommande, och studenterna förstod dem, men använde dem ändå i 
begränsad utsträckning. Kursen upplevs som mycket intressant och angelägen. Studenterna anser 
att de uppnått målen och att lärare, kursledning och läraktiviteter gav stöd i att uppnå dessa. Vi kan 
ge ännu mer och bättre återkoppling på måluppfyllelsen dock.  
Efter kursen 2016 framkom att flera studenter tycker att arbetsbelastningen på kursen är för hög, och 
till 2017 hade antalet moment därför minskats ner. Trots detta anser många studenter fortfarande att 
tempot och arbetsbelastningen är för hög.  
 
PBL fungerade mycket bra; lärandeformen och tutorerna uppskattades verkligen. Inkom ett par 
synpunkter på fallen (se åtgärder). 
 
Artikelpresentationer och figurtolkning innebar en bra träning inför den kommande professionen, 
och bidrog till att ge stud. ett professionellt förhållningssätt och tänka kritiskt. Upplevdes som ett svårt 
moment av vissa studenter. Somliga upplevde att kraven för gk på presentation var för låga/luddiga. 
Vissa önskar sig ännu mer träning i att tolka figurer. 
 
Föreläsningar har fungerat mycket bra. Första föreläsningen om signaltransduktion var för 
komprimerad och den nya föreläsningen om cellmigration hade lite för detaljrika bilder. Den nya 
föreläsningen om genreglering fungerade utmärkt. Cellcykel och cancer föreläses också på ett 
utmärkt sätt. 
 
Organisatoriskt (bortsett från hög arbetsbelastning) fungerade kursen mycket väl. Kursledningen 
uppskattas och information är lätt att hitta. 
 
Examinationen testade kursmålen på ett godtagbart sätt. Flera studenter tyckte att det skriftliga 
provet var svårt. Provformatet (fallbaserat) uppskattades mycket av vissa studenter (autentiskt och 
roligt). Några kändes sig oförberedda och tyckte formatet var svårt. 
 
Laborationen var den läraktivitet som studenterna var minst nöjda med 2016, men denna fungerade 
i år (efter ytterligare utveckling av upplägg och genomförande) utmärkt. Att skriva en labrapport i form 
av en vetenskaplig artikel upplevs som väldigt lärorikt och nyttigt av många studenter och den feed-
back som gavs av den rättande läraren höll hög kvalité. 
 




