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Antal examinerade
7
Antal godkända
6

Beskrivning av ev. förändringar sedan förra kurstillfället
Tagit bort några moment för att komma till en rimligare arbetsbörda för studenterna. Generellt lyckades vi dessutom 
betydligt bättre än på länge att bli förstådda med våra instruktioner och få studenterna att redovisa relevanta resultat.

Kursens styrkor enligt studenterna
(sammanfattning baserat på kvantitativa resultat samt fritextsvar)
Platsen (Öland, Station Linné), fältpassen, lektionerna

Kursens svagheter enligt studenterna
(sammanfattning baserat på kvantitativa resultat samt fritextsvar)
Ostrukturead kurs (något som vi måste kämpa med varje år eftersom vi vill maximera kursutfallet för studenterna genom 
att låta vädret styra schemat en hel del - ingen större idé att ge sig ut att håva insekter om det regnar...)

Lärarnas analys av kursen genomförande
Det är verkligen nödvändigt med en introduktionsvecka för att vara så säker som man kan vara att man har alla studenterna
med sig. Tyvärr tenderar upplägget att göra att studenternas arbetsbelastning lätt blir väldigt hög sista veckan. Men å' andra
sidan ska kursen vara forskningsförberedande och man måste då också kunna kräva lite mer planering av studenterna.

Slutsatser samt förslag till förändringar
Efter sex år så börjar kursen mogna och det känns som om vi har hittat de rätta formerna för en givande och läsvärd kurs. 
Dock är vi beroende av ideella lärartimmar och en femveckorsvariant av kursen hade egentligen varit önskvärd om 
ambitionsnivån ska kunna bibehållas med rimlig arbetsbörda för såväl studenter som kursledning.

Övriga kommentarer kring administrationen av kursen
Utlysningen av kursen är ett problem - eller snarare att det är m.e.m. omöjligt för en reserv att komma in: man åker inte till
Öland för att chansa på att det kommer att finnas plats om man inte är antagen. Nåt år var det över 50 sökande av vilka 18 
antogs men bara 12 dök upp. Säkerligen hade det funnits intresserade studenter bland de dryga 30 som nu inte fick en reell 
chans eftersom första dagen är så viktig. Svårlöst...


