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KURSSAMMANSTÄLLNING
Datum 2020-07-08

Biologiska institutionen
Grund- och avancerad utbildning

Kursansvarig: Christoffer Johansson
Antal studenter: 35
Betyg: 10 st UK, 13 st G, 12 st VG.
Sammanställt av: Christoffer
Johansson

Kursutvärdering BIOC10 Ekologi, vår
2020
Sammanfattning av kursvärderingen
Totalt antal svar: 23. Sammantaget var studenterna nöjda med
kursen (betyg 4,1). Studenterna tycker generellt att kursen ligger
på rätt nivå (4,3) och att deras förkunskaper är tillräckliga för att
ta till sig kursens innehåll (4,3) samtidigt som kursen fördjupat
deras kunskaper (4,4). Kursen uppfattas som välbalanserad, med
en lagom blandning av föreläsningar, seminarier, exkursioner
och projekt (4,4). De mest uppskattade momentet var projektet.
Den sak som uppskattades minst var kurslitteraturen (3,0), som
antingen inte användes eller såg som onödigt ordrik. Kursens
omställning till online var uppskattad (4,2). Grupparbetena
online fungerade bra (4,0) och det nya upplägget i Canvas har
fungerat för de flesta (3,9).

Lärarlagets kommentarer
Denna kurs hölls till största del online med anledning av
Coronavirusets påverkan på samhället. Trots den korta tiden för
förberedelse är intrycket från lärarna att kursen gått
förvånansvärt bra.
En sak som varit ”problematisk” har varit att studenterna oftast
suttit med kamerorna avstängda, både under föreläsningar och
gruppövningar. Detta har gjort det svårare att tolka vad
studenterna uppfattat och jag tror även att det påverkat
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studenternas gruppkänsla/kurstillhörighet negativt. Om kursen
kommer att hållas online även i framtiden bör det införas regler
för hur vi förväntar oss att interaktionerna ser ut, så att detta
undviks.
Lärarlaget tyckte i övrigt att kursen gick bra och att studenterna
var engagerade. Kursen är väl inkörd och fungerar över lag
väldigt bra.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen
Sedan förra gången kursen har vi ändrat nästan allt med
anledning av Corona och detta uppfattades av studenterna som
under omständigheterna positivt.

Förslag till förändringar till nästa kurs
Till nästa gång kursen ges ska förhoppningsvis vi kunna återgå
till normal, campusbaserad, undervisning.
Det är många lärare på kursen som valt att kommunicera med
studenterna på olika sätt, vilket gjort att det ibland uppfattats
som oklart för studenterna. Nästa gång bör vi ha en klarare
strategi för hur kommunikationen ska ske.

Övriga lärare
Jep Agrell, Olle Anderbrant, Jörgen Ripa, Pål Axel Olsson,
Caroline Isaksson, Anders Persson, Anders Nilsson, Tina
D'Hertefeldt

