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KURSSAMMANSTÄLLNING
Datum:

Biologiska institutionen
Grund- och avancerad utbildning

Kursansvarig: Nils Cronberg
Antal studenter: 12
Betyg: 0 st UK, 4 st G, 8 st VG.
Sammanställt av: Nils Cronberg

Kursutvärdering BIOR11 Mossor, lavar,
svampar, höst 2020
Sammanfattning av kursvärderingen
Totalt antal svar: 12. Sammantaget var studenterna extremt nöjda
med kursen (betyg 4,9) och särskilt med lärarnas insatser och
den goda stämningen på kursen. Vi har fortfarande problem med
att det inte finns någon up-to-date bestämningslitteratur för lavar,
vilket kommenteras av en del studenter. Flera studenter
kommenterade också att de inte hade klart för sig förrän i ett sent
skede att signalarterna ingick i utantill-delen av tentamina. Detta
framgår dock av ett dokument som har funnits tillgängligt i
Canvas under hela kursperioden och som vi hänvisat till i olika
sammanhang. Vi får informera tydligare om detta inför nästa
kurs. Någon student tyckte också att vi kunde sätta större press
på att lära utantillarterna genom att ha en dugga före
inventeringsmomentet. Förläggningen under veckan i Småland
var uppskattad och en student nämnde särskilt att det var bra att
de fick bo i eget rum. De flesta tyckte att nivån var ok vad gäller
arbetsinsatsen på kursen, även om det blev mer intensivt i
samband med inventeringsmomentet.

Lärarlagets kommentarer
Lärarlaget tyckte att kursen gick bra, trots olika coronaanpassningar. Studenterna gjorde bra och engagerade insatser på
kursen. Den största skillnaden var att vi
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tvingades leta rätt på en ny kurslokal istället för Aneboda för
exkursionsveckan i Småland. Vi valde att prova vandrarhemmet
Kronobergshed som ligger mellan Moheda och Alvesta, alltså i
samma region som Aneboda, så att vi kunde utnyttja samma
exkursionsmål som vanligt. Det visade sig vara ett bra val, med
tillräckligt många rum för att uppfylla kravet att alla studenter
skulle ha eget rum. Det fanns ett ”konferensrum” för
mikroskopering och föreläsningar. Vandrarhemmet kunde
också erbjuda lagad kvällsmat till ett rimligt pris, vilket nästan
alla studenter nappade på. Detta sparade mycket tid, som annars
skulle gått åt till matlagning.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen
Byte av stationering för fältveckan i Småland (se ovan).
Vandrarhemmet var rymligare och i flera avseenden bättre än
fältstationen i Aneboda.
Vi tog bara med ett fåtal mikroskop under fältveckan i Aneboda,
delvis för att vi inte visste om det fanns plats för dessa i
vandrarhemmets konferensrum, delvis för att vi inte trodde oss
kunna genomföra mikroskopering under corona-säkrade
förhållanden. Utrymmet var bättre utrustat än vi kunde tro och
det är möjligt att göra mikroskeringsövningar nästa gång kursen
ges om vi är på samma ställe.
På grund av corona-restriktionerna var vi nödgade att begränsa
antalet personer i varje minibuss till 4 personer + förare och alla
bar munskydd under färd, till vad nytta det månne vara. Det
fungerade bra även om det blev mycket dyrare än normalt.
Vi använde de nya stereomikroskopen av märket Sagitta. En del
av dem hade underbelysning vilket är en fördel vid bestämning
av en del mossor, särskilt levermossor. Zoomningsmekanismen
gick sönder på två av stereomikroskopen. De är nu lagade, men
det är god idé att hålla koll på detta framöver. Vi hade tillgång
till ljusmikroskopen som flyttats över från A-huset i somras.
Dessa mikroskop har dock svag belysning och är besvärliga att
ställa in.
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Förslag till förändringar till nästa kurs
 Vi hoppas på att det ska finnas en ny svensk
skorplavsflora…
 Om vi fortsätter att utnyttja vandrarhemmet
Kronoberghed, så bör vi se om vi kan hitta nya exkursion
mål som ligger i närområdet.´
 Vi kan utnyttja Canvas för att göra quiz som tränar
terminologi för de olika grupperna (mossor, lavar resp
svampar).
 Förtydliga att även signalarterna ingår bland utantillarterna. Kolla uppinstruktionen för tentamina.
 Vi kan genomföra en dugga på utantill-arterna innan
starten på inventeringsmomentet. Vi gjorde detta förra
gången kursen gick, men det var problematiskt att göra
detta i år eftersom kurslokalen användes av BIOR73
under veckan som föregick inventeringsmomentet (dvs
veckan som vi hade naturvårdsmomenten).

Övriga lärare
Ulf Arup

