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Beskrivning av ev. förändringar sedan förra kurstillfället
Pga coronapandemin har kursen gjort som ordentligt. Endast 3 dagars fält och lab-moment med fysisk närvaro på Campus i 
små grupper. För att minimera smittspridning genomfördes labbarna med mycket mer gemensam nyckling av evertebrater 
där kamera-luppen var ett utmärkt verktyg. Studenterna fick digitala övningsuppgifter (bilder på djur som ska bestämmas) 
och länkar till bestämningslitteratur på Athena. Istället för fältkurs på Tovetorp genomförde studenterna en 2-dagars 
inventering i närheten av sitt hem, och sammanställde sina resultat i grupper om 4-5 st. Vi lärare fanns tillgängliga under 
inventeringsdagarna via Zoom och Athena om de hade frågor och vi hade också ett forum där studenterna kunde skicka in 
bilder på djur de ville ha hjälp med att bestämma. Inventeringen redovisades muntligt via Zoom. Alla föreläsningar gavs live 
via Zoom med en bisittare till föreläsaren vilket var bra för att kunna svara på frågor i chatten. Utantill-listan var kortare än 
tidigare år, pga den kortare tiden i fält med studenterna. För att studenterna skulle få möjlighet att öva på den nya 
tentasituationen online (via Athena) fanns även en övningstenta på Athena som var upplagd precis som utantilldelen, för 
studenterna att öva på. Nycklingstentan var upplagda på samma sätt som övningsuppgifterna på Athena. 

Kursens styrkor enligt studenterna
(sammanfattning baserat på kvantitativa resultat samt fritextsvar)
Kursens upplägg (med tanke på pandemin.) 
De var mycket nöjda Athenasidans upplägg och resurser som hjälpte dem i sitt lärande 
Studenterna var också mycket nöjda både med föreläsningar, labbar och inventeringsövningen och att allt var välplanerat.

Kursens svagheter enligt studenterna
(sammanfattning baserat på kvantitativa resultat samt fritextsvar)
Det blev lite kort om tid för pluggande mellan redovisning och tenta två sista dagarna tyckte fler. 
De ville nog ha mer handfast vägledning och vara mer styrda i inventeringen, men vi tycker det var en pedagogisk vinst att 
de själva fick komma framtill hur de skull göra. 
Vi kunde inte automatiskt visa studenterna de rätta svaren på utantilltentan, då olika studenterna fick olika frågor 
(slumpades av Athena). Jag ska kolla om detta går att fixa på något sätt.

Lärarnas analys av kursen genomförande
Vi lyckades bra att genomföra kursen trots den annorlunda situationen. Även om vi har fått minska på ambitionerna i hur 
många djur som studenterna hinner lära sig, och särskilt hur mycket tid de fått att träna på att nycklar evertebrater,och 
vara ute i fält har vi ändå fått mycket bra resultat på tentan och dessutom nöjda studenter!

Slutsatser samt förslag till förändringar
Vi kommer till nästa kurs, som kommer att läggas upp likadant, introducera studenterna till inventeringsuppgiften tidigare så
de känner att de har mer tid i slutet av kursen för att plugga inför tentan.


