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Beskrivning av eventuella förändringar och eventuella fattade beslut sedan förra kurstillfället
Då höstens kurs (ht20) fick mycket bra omdömen av studenterna beslöt vi att inte göra några större ändringar till vårens 
kurs. Det var samma förutsättningar nu med onlineföreläsningar, hemtenta och reducerat antal studenter som utförde 
laborationer. 

Kursens styrkor enligt studenterna
Studenterna var överlag nöjda med föreläsningarna och gillade att de fick dissikera djur på plats på SU. Quiz som vi hade 
efter vissa föreläsningar uppskattades.  

Kursens svagheter enligt studenterna
Föreläsningarna höll olika nivåer och en mer enhetlig struktur på föreläsningarna önskades. Det fanns också önskemål om 
instuderingsfrågor inför examinationen.  
En del studenter önskade att föreläsningarna kunde spelas in men vi utgick ifrån BIGs policy att inte göra det.

Kursansvarig/motsvarande och eventuellt övriga undervisande lärares analys av kursens genomförande och 
resultat
Vi lärare är generellt nöjda med kursens genomförande. Vi önskar givetvis att undervisning snarast kan återgå till 
campusverksamhet. Dock har en hel del gott kommit ut av pandemin. Tex har vi insett att föreläsningar kan kortas ned utan
att kvalitet försämras. Vi har även använt oss av flipped classroom pedagogik för våra dissektionlabbar där studenterna fick 
studera material hemma innan laborationen. Detta fungerade utmärkt och studenterna gjorde mycket bättre ifrån sig än 
under tidigare kurser, så detta är ett moment vi vill behålla.

Slutsatser samt eventuella förslag till förändringar för att utveckla kursen inför kommande kurstillfällen
Överlag är vi nöjda men hoppas att vi redan nästa termin får återgå till campusundervisning. De saker som vi tar med oss 
från pandemin och tänker fortsätta med är kortare föreläsningar samt det flippade labbrummet. Vi tänker också från hösten 
använda oss av mer quiz efter föreläsningarna samt förse studenterna med instuderingsfrågor. 
Angående olika nivåer och strukturer på föreläsningarna kommer detta att åtgärdas från hösten 21 då vi också har en delvis 
ny lärarbesättning som ska undervisa.


