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KURSSAMMANSTÄLLNING
Datum: 2020-04-27

Biologiska institutionen
Grund- och avancerad utbildning

Kursansvarig: Åke Lindström
Antal studenter: 24
Betyg: 0 UK, 14 G, 8 VG. Två
studenter har i skrivande stund en
restuppgift.
Sammanställt av: Åke Lindström

Kursutvärdering BIOC05 Naturvård,
höst 2019
Sammanfattning av kursvärderingen
Totalt antal svar: 14 (58%). Sammantaget var studenterna
mycket nöjda med kursen (betyg 4,9 av 5 möjliga). Med ett
undantag hade de frågor som kunde besvaras med poäng 1–5 ett
medelvärde på 4,7 eller högre (bl.a. 4,9 på frågan om feedback
från lärarna). Undantaget var frågan om kurslitteraturen som fick
4,2. På denna fråga hade en student vardera gett 2 och 3, de enda
betygen under 4 i utvärderingen. Tio av 14 studenter tyckte
arbetsbelastningen varit medelhög (”lagom”), de andra fyra att
den vare låg. De flesta av studenterna (93 %) skrev att de i
genomsnitt lagt 20–40 timmar/vecka på studier (inklusive
schemalagd tid). Det studenterna i fritext främst pekade ut var att
de var nöjda med lärarnas engagemang, exkursionerna samt
kontakten med ”verkligheten” (genom exkursioner och externa
föreläsare). Det fanns inga genomgående teman bland
förslag på förändringar av kursen, men som vanligt en del goda
förslag. Ingen student angav att hen upplevt något
diskriminerande på kursen.

Lärarlagets kommentarer
Vi tycker generellt att kursen förlöpt mycket bra och gläder oss
naturligtvis åt att kursen är så uppskattad. Det är en trevlig kurs
att undervisa på. Det är speciellt glädjande med det höga betyget
vad gäller den feedback som ges på kursen, ett moment vi satsat
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hårt på att förbättra. Vi förvånas över att det är så relativt få som
går upp och skriver spetstentamen.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen
En föreläsning om skogsekonomi utgick genom naturlig avgång.
Det momentet tar vi nog inte tillbaka. Annars gjordes inga
förändringar jämfört med året före, utöver naturligtvis att i de
olika momenten uppdatera detaljer efterhand som ny kunskap
och nya förhållanden i samhället dyker upp.

Förslag till förändringar till nästa kurs
Vi ser ingen anledning att göra några större förändringar på
kursen, men kommer kanske ta upp en del av de små detaljerade
förslag som inkommit. Den av de tre böckerna som är äldst
(utgiven 2002) håller på att omarbetas och vi kommer
naturligtvis att byta till den nya versionen när den dyker upp.

Övriga lärare
Från LU: Tina D’Hertefeldt, Lina Herbertsson, Pål Axel Olsson,
Nils Cronberg. Dessutom 18 externa föreläsare eller
exkursionsledare, från länsstyrelsen, kommuner, andra
universitet, skogsbolag, stiftelser, konsultbolag och ideella
organisationer.

