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Beskrivning av ev. förändringar sedan förra kurstillfället
Inför 2010 så gjordes rätt stora förändringar, där bland annat etologidelen flyttades till efter ekologidelen och fältdelen på 
tovetorp kortades något. Eftersom den ändring fungerade bra så gjordes enbart smärre förändringar till årets kurs. Det hade
mest att göra med hur de olika delarna ligger i tiden.

Kursens styrkor enligt studenterna
(sammanfattning baserat på kvantitativa resultat samt fritextsvar)
Även om det är lite varierat mellan de som svarade är intrycket att studenterna tyckte att årets kurs fungerade bra. Det som
lyfts fram som extra bra i fritextsvaren är dels Tovetorp och dels föreläsningarna, men det verkar också som att upplägget 
med mindre quizzar har uppskattats. När man tittar de kvantitativa frågorna så är det mestadels 3-5 i poäng. Det som man 
speciellt kan notera är att 6 av 9 gav en 5a på frågan om kursens innehåll och upplägg var relevanta för de förväntade 
studieresultaten (i övrigt 3or och 4or). Kursen verkade också ha motsvarat studenternas förväntningar (bara 4-5 i poäng)
och 7 av 9 gav betyget 5 på frågan om de kommer att ha nytta av det som de lärt sig efter utbildningen (i övrigt 3or och 
4or). Slutligen, boken verkade ha upplevts som mycket bra och det var en av rekommendationerna till framtida studenter, 
att läsa boken.

Kursens svagheter enligt studenterna
(sammanfattning baserat på kvantitativa resultat samt fritextsvar)
Det som upplevdes som en svaghet av några var två saker: skrivuppgiften och att Tovetorpsveckan inte påverkade betyget. 
Skrivuppgiften bygger i korthet på att man ska lokalisera relevant litteratur i ett ämne och problematisera kring en 
ämnesspecifik frågeställning. Det som kritiserades var att man var tvungen att leta upp minst två artiklar, att längden på 
texten var för kort (500 ord) och att det upplevdes som svårförståeligt vad problematisering innebar. Dessa problem 
återspeglades i att en student gav mycket lågt betyg på examination. Det är dock osäkert hur generellt problemet är 
eftersom övriga studenter som svarade gav poängen 3-5 på samma fråga. Slutligen, ett av projekten fallerade pga att det 
var omöjligt att få tag på tillräckligt med nattsländelarver vid den här tiden på året, och studenter fick på kort varsel byta 
projekt.

Lärarnas analys av kursen genomförande
Upplevelsen är att årets kurs har fungerat mycket bra. Även om det var utmaningar i att genomföra kursen genom zoom, så
fungerade undervisningen bra. Vi valde också att, trots corona, genomföra fältdelen på Tovetorp, vilket studenterna 
uppskattade. Det fungerade också mycket bra med alla redovisningar under fältkursen. Sammanfattningsvis blev 
genomförandet med vissa smärre undantag som tänkt. 

Slutsatser samt förslag till förändringar
Den viktigaste slutsatsen från studenternas kommentarer är att kursen fungerar väl, både i den övergripande strukturen och
i genomförandet. Det betyder naturligtvis inte att allt är perfekt utan det finns delar som kräver lite eftertanke.  

En möjligen problematisk del är skrivuppgiften, som är krävande och där några studenter tycker att instruktionerna är 
oklara. Samtidigt har huvuddelen av studenterna förstått uppgiften alldeles utmärkt och skrivit väldigt bra texter. Det förslag
som kom från den student som var missnöjd var att styra upp informationsinsamlandet mer, och kanske föreslå artiklar att 
läsa.   En annan student menade att skrivuppgiften inte mäter kunskap utan förmågan att problematisera och strukturera en
text. Detta kan tyda på ett informationsproblem, eftersom det är just det som är syftet. Syftet med skrivuppgiften är inte att
mäta kunskap utan att mäta förmåga att använda sig av kunskapen och att presentera detta på ett förståeligt sätt. Det 
tyder på att uppgiften kanske behöver introduceras på ett lite annat sätt, men det kan också vara idé att titta på möjliga 
förenklingar. 

En annan del som diskuteras en del är Tovetorp. Några tycker att det är konstigt att denna inte räknas i betyget. Det finns 
orsaker till detta, som att man inte ska behöva tänka på betyget under fältveckan. Detta är en fråga som kommer att 
utvärderas under året. Ett annat konkret förslag rörande fältdelen var en önskan att skriva enskilda slutrapporter. Även om 
det finns poänger med att kompromissa kring texternas innehåll kan detta vara en möjlighet. 

Angående projekten så finns det planer att upprätta en databas där man kan ange problem och möjligheter med olika 
projekt, för att undvika liknande problem som i år med en frånvaro av nattsländor.


