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Beskrivning av ev. förändringar sedan förra kurstillfället
Förra kurstillfället fick med kort varsel ställa om från campusförlagda föreläsningar, labbmoment och exkursion till en helt 
digital kurs på distans. Denna gången hade vi föreläsningar på distans via zoom men fysiska organismstudier på labb samt 
exkursion. Föreläsningarna var kortare (2 h) än på en "vanlig" kurs (3 h). Studenterna var i halvklass på labb kl 13-15 (förr 
13-16) och varannan eftermiddag hade de självstudier. Studenterna var uppdelade i tre labbsalar istället för två. På labb 
hade de en handledning för hur de skulle angripa växtmaterialen och svara på frågor kring organismerna (de brukar bara ha 
ett bildkompendium över mikropreparaten). Exkursionstillfället var i mindre grupper än vanligt.

Kursens styrkor enligt studenterna
(sammanfattning baserat på kvantitativa resultat samt fritextsvar)
De praktiska momenten (organismstudier på labb och exkursionen) är det som flest studenter varit mest nöjda med. Men 
också just kombinationen mellan teori och praktik. Några studenter tyckte även att zoom-föreläsningarna var tydliga och bra
och att alla som arbetade på kursen var engagerade och bidrog till en bra stämning. 
Det var en rolig kurs och assistenterna var fantastiska!

Kursens svagheter enligt studenterna
(sammanfattning baserat på kvantitativa resultat samt fritextsvar)
Otydligt vad som ska komma på tentan, otydligt vad man ska göra på labbet(det var dock övervägande positiva svar under 
rubriken "tydliga mål". De flesta har upplevt att kursens innehåll och undervisningsformer varit relevanta för de förväntade 
studieresultaten). 
Föreläsningarna drog ut på tiden. 
För lite tid på labb. 
För mycket fokus på att lära sig vetenskapliga ord. 
Tydligare kursmål. 
Det tog lång tid att komma in i kursen pga alla svåra, nya ord. 
För få exkursioner. 
För omfattande föreläsningar, borde barata upp det som verkligen är viktigt (stryk vetenskapshistoria, repetition, latinska 
namn, färre detaljer, mindre om livscykler).

Lärarnas analys av kursen genomförande
Trots de anpassningar som gjordes pga Corona tyckte jag att vi erbjöd en varierad kurs och goda förutsättningar för 
studenterna att tillgodogöra sig kunskapen genom föreläsningar, praktiska organismstudier och ovanligt mycket tid för 
självstudier och inläsning. Det var första gången jag var kursledare och ensam föreläsare på denna kurs. Att föreläsningarna
drog ut på tiden några gånger berodde på att det var svårt att veta hur lång tid de skulle ta eftersom det var första gången 
jag höll föreläsningen och dessutom första gången på zoom. Det var också ibland oklart för studenterna när föreläsningen 
slutade och det "eftersnack", som ofta uppstår efter en föreläsning, tog vid.  

Att studenterna var i halvklass på labben borde ökat kvaliteten på tiden de spenderade där. Fler assistenter/student och 
minskad trängsel. Den kortare labbtiden (pga Corona och att de inte skulle resa i rusningstrafik) kan förstås bidragit till det 
motsatta men också till uppmuntran till mer effektiv användning av labbtiden. Fler organismgrupper visades varje dag 
jämfört med tidigare kurser.  

Den skriftliga labb-handledning studenterna hade borde klargjort hur de skulle angripa organismerna men det är alltid en 
svår del av kursen.  

Ett vanligt år hade jag uppmuntrat studenterna att samarbeta mycket mer och att plugga tillsammans, det gick tyvärr inte i 
år pga Corona. 



Slutsatser samt förslag till förändringar
Föreläsningar på distans har några stora nackdelar. Jag ser inte studenterna och vet inte alls om de förstår. All den tysta 
kommunikation som finns i en föreläsningssal är ovärderlig. Ett fåtal studenter hade sina kameror på under 
zoom-föreläsningarna och jag pratade till dem men de flesta valde att vara helt anonyma under hela kursen (även om jag 
försökte lära känna dem och snappa upp svårigheter under labbtiden). Att inte kunna rita på tavlan eller använda 
kroppsspråk som föreläsare är mycket begränsande. Det är ju ändå bra att vi kunnat erbjuda föreläsningar digitalt men först
när jag fick tentaresultatet såg jag vad de hade haft svårt för. Något jag tror jag hade upptäckt något av i en 
föreläsningssal.  

Studenterna erbjöds quizar av labbassistenterna men de rättade dem själva. Jag skulle ha behövt kolla av under kursens 
gång hur de tagit till sig kunskapen. 

Vi behöver sträva efter ännu bättre och tydligare struktur på labb. Studenterna behöver lära sig göra egna prep och kanske 
till och med testas på det. Det stora utbudet av levande material uppskattas av studenterna vilket känns roligt eftersom vi 
lägger ner mycket tid på att de ska få uppleva organismerna, inte bara se dem på bild. 

En kursbok på svenska skulle underlätta för många. Det skulle vara intressant att låta halva gruppen ha en svensk bok och 
halva den nuvarande kursboken amerikanska Raven och se om det blir någon skillnad i resultat. 

Det är en speciell typ av kurs och utan någon form av studieteknik är det svårt att nå godkänt resultat. Jag försökte tipsa 
studenterna om att börja i tid och att skriva ner alla nya termer, rita etc men de vill helst (enligt några svar i utvärderingen) 
att jag ska skriva ner de svåra orden, ge mer specifika läsanvisningar och stryka/minska den jobbiga utantilldelen. Jag vill 
inte underskatta dessa, oftast unga, människors förmåga att lära sig stora mängder fakta. Flera har spontant berättat att de 
är förvånade över hur mycket de har lärt sig under kursen och hur deras intresse för växter har väckts. Jag vill inte bara 
förmedla kunskaper i växtsystematik utan också just den känslan av glädjen i att besitta kunskap och att upptäcka sin egen 
kapacitet. För de flesta studenterna har detta varit den första kursen, förutom faunistik, och alla områden inom biologi har ju
sina termer och "svåra vetenskapliga ord". Jag vet inte vad studenterna har med sig från introduktionsdagarna men något 
om studieteknik skulle de behöva samt att man oftast måste lägga 8h/dag på studierna.


