Tillämpad Naturvårdsbiologi
BI1318, 10257.2021
15 Hp
Studietakt = 100%
Nivå och djup = Grund Kursledare = Erik Öckinger

Värderingsresultat
Värderingsperiod: 2020-10-25 - 2020-11-15
Antal svar
4
Studentantal
14
Svarsfrekvens
28 %

Obligatoriska standardfrågor

1. Mitt helhetsintryck av kursen är:

Antal svar: 4
Medel: 4,8
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 1
5: 3
Har ingen uppfattning: 0

2. Jag anser att kursens innehåll hade en tydlig koppling till kursens lärandemål.

Antal svar: 4
Medel: 5,0
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 0
5: 4
Har ingen uppfattning: 0

3. Mina förkunskaper var tillräckliga för att tillgodogöra mig kursen.

Antal svar: 4
Medel: 4,5
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 1
4: 0
5: 3
Har ingen uppfattning: 0

4. Jag anser att kursinformationen var lättillgänglig.

Antal svar: 4
Medel: 4,8
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 1
5: 3
Har ingen uppfattning: 0

5. Kursens lärandemoment (föreläsningar, litteratur, övningar med mera) har stöttat mitt lärande.

Antal svar: 4
Medel: 4,5
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 1
4: 0
5: 3
Har ingen uppfattning: 0

6. Jag anser att den sociala lärmiljön har varit inkluderande där olika tankar respekterades.

Antal svar: 4
Medel: 4,3
Median: 5
1: 0
2: 1
3: 0
4: 0
5: 3

Har ingen uppfattning: 0

7. Jag anser att den fysiska lärmiljön (exempelvis lokaler och utrustning) var tillfredställande.

Antal svar: 4
Medel: 4,0
Median: 5
1: 0
2: 1
3: 0
4: 0
5: 2
Har ingen uppfattning: 1

8. Examinationen/-erna gav mig möjlighet att visa vad jag lärt mig under kursen, se lärandemål.

Antal svar: 4
Medel: 4,0
Median: 3
1: 0
2: 0
3: 2
4: 0
5: 2
Har ingen uppfattning: 0

9. Jag anser att kursen har berört hållbar utveckling (miljömässig, social och/eller ekonomisk hållbarhet).

Antal svar: 4
Medel: 4,8
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 1
5: 3
Har ingen uppfattning: 0

10. Jag anser att kursen har berört internationella perspektiv.

Antal svar: 4
Medel: 3,8
Median: 3
1: 0
2: 0
3: 2
4: 1
5: 1
Har ingen uppfattning: 0

11. Jag har i genomsnitt lagt … timmar per vecka på kursen (inklusive schemalagd tid).

Antal svar: 4
Medel: 25,0
Median: 16-25
≤5: 0
6-15: 0
16-25: 2
26-35: 2
36-45: 0
≥46: 0
Har ingen uppfattning: 0

12. Jag anser att kursen har berört ett genus- och jämställdhetsperspektiv i innehåll och praktik (t. ex.
perspektiv på ämnet, kurslitteratur, fördelning av taltid och förekomst av härskartekniker).

Antal svar: 4
Medel: 3,5
Median: 3
1: 0
2: 0
3: 1
4: 1
5: 0
Har ingen uppfattning: 2

13. Vad är ditt helhetsintryck av att utbildningen genomförts på distans?

Antal svar: 4
Medel: 4,3
Median: 4
1: 0
2: 0
3: 1
4: 1
5: 2
Har ingen uppfattning: 0

14. Vad fungerade väl i undervisningen på distans?

15. Vad fungerade mindre väl i undervisningen på distans?

Egna frågor

16. Balansen mellan olika kursmoment (exkursioner, föreläsningar, projektarbete mm) har varit bra.

Antal svar: 4
Medel: 4,5
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 1
4: 0
5: 3
Har ingen uppfattning: 0

17. Jag anser att föreläsningar, diskussioner och övningar via Zoom har hjälpt mig att nå kursens lärandemål.

Antal svar: 4
Medel: 4,3
Median: 4
1: 0
2: 0
3: 0
4: 3
5: 1
Har ingen uppfattning: 0

18. Jag anser att exkursionerna under kursen har hjälpt mig att nå kursens lärandemål.

Antal svar: 4
Medel: 4,5
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 1
4: 0
5: 3
Har ingen uppfattning: 0

19. Jag anser att projektarbetet om inventeringsmetodik har hjälpt mig att nå kursens lärandemål.

Antal svar: 4
Medel: 3,3
Median: 3
1: 0
2: 0
3: 3
4: 1
5: 0
Har ingen uppfattning: 0

20. Jag anser att projektarbetet om naturvårdsskötsel har hjälpt mig att nå kursens lärandemål.

Antal svar: 4
Medel: 4,8
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 1
5: 3
Har ingen uppfattning: 0

21. Jag anser att övningen Framtidens naturvård har hjälpt mig att nå kursens lärandemål.

Antal svar: 4
Medel: 3,8
Median: 4
1: 0
2: 1
3: 0
4: 2
5: 1
Har ingen uppfattning: 0

22. Jag anser att projektarbetet Naturvård och samhälle har hjälpt mig att nå kursens lärandemål.

Antal svar: 4
Medel: 4,3
Median: 4.5
1: 0
2: 0
3: 1
4: 1
5: 2
Har ingen uppfattning: 0

23. Jag anser att gästföreläsningar med olika naturvårdsaktörer har hjälpt mig att nå kursens lärandemål.

Antal svar: 4
Medel: 4,8
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 1
5: 3
Har ingen uppfattning: 0

24. Pandemin gjorde att exkursionerna kördes på cykel istället för med minibussar. Detta skulle kunna vara
ett klimatsmart alternativ att satsa på i framtiden. Tycker du att det fungerade bra? Förbättringsförslag för
bättre cykelexkursioner i framtiden?

24. Under kursen har ni fått en del fördjupningsmaterial (t.ex. litteratur och filmer) utöver den ordinarie
litteraturen. Har du läst/tittat på detta, och skulle du vilja ha mer av sådant extramaterial?

Kursledarens kommentarer
Det är olyckligt att svarsfrekvensen är så låg, endast 4 studenter (av 14 registrerade, men 12 som faktiskt deltagit i
kursen) har svarat. Åtminstone delvis beror detta antagligen på tekniska problem med kursvärderingsformuläret, där
studenterna blev automatiskt utloggade efter 10 minuter. Det finns en risk att vissa studenter fyllt i kursvärderingen
och trott att de skickat in sitt svar, men att svaret inte sparades. Det finns också en risk att vissa studenter efter att
ha fyllt i svaren en gång och sedan blivit utloggade, inte ville fylla i formuläret en gång till. När jag fick kännedom om
problemen kontaktade jag IT-stöd, som snabbt rättade till problemet. Men skadan var redan skedd, och det är
naturligtvis helt oacceptabelt att det inte fungerade tillfredsställande från början. Det är oklart för mig om samma
problem funnits även för andra kurser.
Den låga svarsfrekvensen kan delvis även ha med distansundervisningen att göra. Även om studenterna fått
upprepade påminnelser genom Canvas att fylla i denkan det vara svårare att motiveras att fylla i kursvärderingen.
De studenter som svarade var överlag mycket nöjda med kursen, men kom också med ett antal konstruktiva förslag.
Distansundervisningen upplevs ha fungerat relativt bra, även om det är svårt att bedriva grupparbeten på distans. De
flesta planerade exkursioner kuner genomföras, men med andra exkursionsmål som kunde nås per cykel. Detta
fungerade relativt väl, men om detta ska bli en permanent läsning krävs exempelvis tillgång till lånecyklar, och
speciallösningar för personer med nedsatt rörelseförmåga.
Flera studenter efterlyser mer tid till projektarbetet om inventeringsmetodik. Detta kommer att justeras till nästa år.

Omställningen till hemtentamen har fungerat relativt väl, men skulle eventuellt behöva kompletteras med ytterligare
examinerande moment (utöver projektarbeten i grupp som redan är en del av examinationen).
Examinationsformerna överlag kommer att ses över inför nästa år.

Studentrepresentantens kommentarer
Sammanfattning: Svarsfrekvensen på kursutvärderingen var tyvärr väldigt låg, endast 28% svarade. De fyra som
svarade ger dock allihop kursen ett gott betyg i sin helhet. Helheten, innehållet, kursinformationen och
lärandemomenten får alla ett gott betyg.
Distansundvervisning: Studenterna anser att kursen fungerat bra på distans. Zoomföreläsningar och exkursioner
på cykel löstes på ett bra sätt. På frågan om exkursionerna kan genomföras på cykel även i framtiden är åsikterna
delade. De flesta anser att det skulle kunna fungera, men det kräver att man tar mer hänsyn till handikappade och
pendlare som inte har cykel i Uppsala. Elcyklar att låna av universitetet förs fram som ett alternativ.
Grupparbeten: De olika grupparbetena har fått skiljda omdömen. Projektarbetet kring naturvårdsskötsel får gott
betyg. Även uppgiften ”naturvård och samhälle” anses ha varit intressant. ”Framtidens naturvård” beskrivs också
som en intressant uppgift, men några studenter ser inte riktigt hur uppgiften kopplar till resten av kursen.
Inventeringsarbetet får däremot ett sämre betyg. Studenterna anser att momentet blev väldigt kort och ytligt. Det
krävs mer tid för att få till ett inventeringsarbete som mynnar ut i någonting man kan utvecklas och lära sig av. Detta
nämner alla studenter minst en gång vardera under utvärderingen.
Föreläsningar: Föreläsningarna har uppskattats av studenterna, med några få förbättringskommentarer.
Föreläsningen kring ekosystemtjänster pekas av en student ut som alltför grundläggande, studenten anser att den
hade kunnat strykas och tiden kunde då ha ägnats åt inventeringsarbetet istället. Det kommer vidare önskningar om
en mer fördjupande föreläsning kring indikatorarter. Även lite mindre insektsfokus efterfrågas. Gästföreläsningarna
får gott betyg.
Fördjupningsmaterial: Det fördjupningsmaterial som erbjuds uppskattas av studenterna, även om flera inte
använde sig av dem.
Tentamen: Tentamen får ett delat betyg, men verkar ha fungerat bra överlag. Några studenter anser dock att
tentamen inte var tillräckligt omfattande för att täcka 9HP. Ett förslag som förs fram är att lägga till ett mer praktiskt,
”hands on” moment i anknytning till tentamen som komplement till de teoretiska frågorna.
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