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Kvalitetsrapport enskild kurs: NBIB22 Faunistik och 

floristik 

Rapporten är sammanställd av Kjell Carlsson, examinator, och Karin Enander, 

ordförande i ansvarig programnämnd. 

 

Basdata 

Kurskod/kursnamn: NBIB22 Faunistik och floristik 

Antal högskolepoäng: 9 

Nivå: Grundnivå, G1X 

Område: Biologi 

Länk till aktuell kursplan: https://liu.se/studieinfo/kurs/nbib22/st-2020 

Campusförlagd eller distans: Campusförlagd 

Helfart/halvfart/kvartsfart: Helfart 

Särskilda förkunskapskrav utöver grundläggande behörighet: Godkända kurser 

6 hp inom biologi eller motsvarande 

Vetenskaplig eller konstnärlig grund: Vetenskaplig 

Någon form av praktik/verksamhetsförlagda moment: Nej 

Planeringstal (senaste fem åren om tillämpligt): 30 

 

Nyckeltal 

Tabellen visar antal förstagångsregistrerade årsvis under 2015–2019 (eventuella 

formella avbrott är ej inkluderade) och hur stor andel som godkänts dessa år. Med 

undantag för två studenter var alla som godkändes ett visst år också 

förstagångsregistrerade det året. Det är alltså mycket få kursdeltagare som ”släpar” 

med kursen – om de inte blir godkända samma år de förstagångsregistrerats är 

sannolikheten låg att de alls slutför kursen. 

 

År 
Antal förstagångs-

registrerade Antal godkända Andel godkända (%) 

2015 18 15 83 

2016 18 15 83 

2017 13 11 85 

2018 16 12 75 

2019 21 19 90 

Summa 86 72 84 
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En mycket stor andel av studenterna (78 av 86 personer under 2015–2019) som 

registreras på kursen är programstudenter på något av LiU:s biologi- eller 

lärarutbildningar och kan räkna in kursen på programmet. Av de totalt åtta 

kursdeltagare den studerade perioden som inte var registrerade på LiU-program 

har fem slutfört kursen (63%). 

 

Måluppfyllelse/säkring av resultat  

Bedömningsgrund:  

- Kursens utformning, genomförande och examination säkerställer att 

godkända studenter uppnått kursens lärandemål. 

 

Studenten ska efter avslutad kurs 

 

• känna igen ett antal vanliga familjer, släkten och arter av växter och djur 

utan hjälp av litteratur 

• ha god färdighet i att identifiera växter och djur med hjälp av 

bestämningslitteratur 

• vara förtrogen med insamling, dokumentation och preparering av djur 

 

På denna kurs är det ovanligt enkelt att säkerställa att målen uppnås och också att 

kommunicera målen till studenterna. Kursen innehåller mycket fältundervisning, 

vilket innebär att lärarna spenderar väldigt mycket tid med studenterna (vilket 

förstås underlättar kommunikationen). Dessutom är majoriteten av de 

examinerande momenten utformade på precis samma sätt som undervisningen. 

Studenterna är alltså väl förberedda på exakt vilka krav som ställs under 

examinationerna och hur examinationerna kommer att gå till. Det är också ovanligt 

enkelt att kvantifiera art- och identifieringskunskaper – det är en rak, enkel och lätt 

mätbar typ av kunskap. 

  

Utformning och genomförande  

Bedömningsgrund: 

- Kursen utformas och genomförs på ett sätt som uppmuntrar studenterna till 

att ta en aktiv roll i lärandeprocesserna, vilket också återspeglas i 

examinationsformerna.  

- Varje student ges goda förutsättningar att genomföra kursen inom 

planerad studietid. 

 

Studenterna jobbar aktivt tillsammans med lärare under hela kursen. Den mesta av 

undervisningen sker i fält, med mycket aktiv interaktion mellan studenterna och 

läraren. Gruppen har under många år inte varit större än att läraren kan ha mycket 

god koll på alla studenterna, och ge individuell återkoppling kontinuerligt. Eftersom 
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examinationen går till på samma sätt som undervisningen – identifiering av 

organismer i fält eller på lab – måste man säga att kopplingen mellan 

undervisningen och examinationerna är mycket stark. 

 

Att bestämma växter och djur handlar mycket om färdighetsträning: att lära sig till 

exempel en floras uppbyggnad och terminologi kräver upprepade aktiva insatser. 

Att steg för steg följa en nyckel för att ta reda på vilket djur eller vilken växt man 

tittar på kräver aktivitet! Dessa nycklingar genomförs omväxlande lärarlett i 

helgrupp, i par eller smågrupper, respektive individuellt. 

 

Tidsmässigt har studenterna ibland sagt att framför allt den första fältveckan, när vi 

ligger på Omberg, upplevs som fullmatad. Studiesättet är nytt, och eftersom ingen 

TV eller andra potentiella ”störningar” finns tillgängliga blir det ofta så att 

studenterna pluggar väldigt mycket, även på kvällarna. För att minska pressen 

under den första veckan har jag skjutit över mer av innehållet till den andra 

floristikveckan, på sensommaren, med gott resultat.  

 

Genomströmningen är god – nästan alla studenter som fullt ut deltar i de 

schemalagda momenten når målen, och klarar därmed också examinationerna. 

Undantagen är om studenter drabbas av sjukdom så de inte kan delta, eller helt 

lämnar kursen av privata skäl. Det senare verkar vara något vanligare på en 

sommarkurs som delvis har förläggning på annan ort än på kurser vid universitetet 

under vanlig terminstid, och är en stor del av förklaringen till de 14 av 86 deltagare 

som inte blivit godkända de senaste fem åren (se nyckeltalen ovan). De 

kursdeltagare som inte är programstudenter på LiU har en något lägre 

genomströmning än genomsnittet, men eftersom det rör sig om få personer där 

varje individs resultat får stor påverkan på siffrorna är det svårt att dra några säkra 

slutsatser om vad detta betyder. 

 

Vetenskaplig grund 

Bedömningsgrund:  
- Kursen vilar på vetenskaplig grund.  

 

Identifiering av växter och djur är ett ganska smalt område, som dock för en biolog 

är mycket centralt. Vi arbetar med litteratur som har modern systematik och vi 

diskuterar en del evolutionära fenomen kopplade till systematisering. Ett exempel 

på detta är när vi tittar på obesläktade arter som ändå ser väldigt lika ut, vilket dels 

belyser vikten av att vara noggrann och systematisk i sina bestämningar istället för 

att lite slött förlita sig på ytliga likheter arter emellan, dels ger anledning att prata 

om konvergent evolution. Lite vetenskapshistoria berörs också, då vi diskuterar hur 

systematiseringar gjordes tidigare, innan det till exempel fanns modern DNA-

teknik. Möjligen skulle denna vetenskapshistoriska del kunna byggas ut något. 
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Lärarkompetens  

Bedömningsgrund: 

- Lärarnas sammantagna kompetens är adekvat och står i proportion till 

kursens innehåll och genomförande. 

 

Kursansvarig lärare är adjunkt i ekologi och leder floristikundervisningen och 

fågelavsnittet inom kursens faunistikdel. Han har genom flera decenniers 

engagemang i grundutbildningen utvecklat sin pedagogiska färdighet till en nivå 

som lett till genomgående mycket goda kursvärderingar, tvåfaldig nominering till 

Gyllene moroten samt lärarkårens pris för Årets lärarutbildare 2019. Kursansvar för 

biologiavdelningens två botanikkurser under många år har gett en god grund för 

växtkunskapen, och ideellt engagemang i fågelföreningen BirdLife Sverige (vice 

ordförande sedan några år) har inneburit fördjupade kunskaper om fåglar. 

 

Den terrestra och limniska delen av faunistiken på kursen leds av en 

universitetslektor och docent som genomgående fått goda omdömen för sina kurser 

under åren och vars forskningsintresse ligger inom bevarandebiologi med fokus 

kring ryggradslösa djur. Denna del av kursen undervisas också av en adjungerad 

lektor som arbetar med naturvårdsfrågor på länsstyrelsen i Östergötland, vilket ger 

en god möjlighet för studenterna att få en bild av arbetslivet. Lärarens vetenskapliga 

produktion har främst fokus på insekter. 

 

Den marina faunistiken undervisas av en lektor i zoologi som erhållit flera 

pedagogiska priser. 

 

Ytterligare lärare gör mindre inhopp på kursen. 

 

 

Bildnings- och arbetslivsperspektiv  

Bedömningsgrund:  

- Kursen är användbar och bidrar till ett bildningsperspektiv alternativt 

förbereder studenterna för ett föränderligt arbetsliv  

 

Grundläggande kunskaper om växt- och djurarter, samt hur man bestämmer dem, 

kan ses som basal kunskap för alla biologer. För dem som siktar på att arbeta med 

något som har ekologisk koppling är artkunskap absolut centralt. Att till exempel 

arbeta med inventeringar och bedömningar av naturvärden på en kommun eller 

länsstyrelse är omöjligt utan goda kunskaper om arter, bestämning av sådana och 

systematik. Flera av kursens lärare har nära kontakt med biologer på kommuner, 

länsstyrelser och inventeringsföretag, och kan kontinuerligt stämma av vilka 
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förväntningar arbetslivet har på biologer. En av kursens lärare arbetar dessutom 

delvis själv på länsstyrelsen i Östergötland. 

 

För de studenter på kursen som inte ska bli biologer finns ett högt 

allmänbildningsvärde i kunskapen om växter och djur. Att följa med i 

samhällsdebatten om biologisk mångfald, klimatfrågor och andra viktiga 

miljöaspekter blir betydligt lättare om man faktiskt kan något om de inblandade 

organismerna. Tendensen är att ökad kunskap om något också leder till ökat 

intresse för skydd och bevarande. 

 

Studentperspektiv 

Bedömningsgrund:  

- Kursen verkar för att studenterna ges möjligheter och förutsättningar 

att utöva inflytande över kursen och sin studiesituation.  

 

Som beskrivits ovan bedrivs kursen i mycket nära samverkan mellan lärare och 

studenter; arbetsbelastning, eventuella problem eller oklarheter och liknande kan 

därmed i de flesta fall diskuteras och lösas omgående. Studenterna brukar vara 

mycket nöjda med kursen! 

 

Sedan många år utvärderas alla kurser på LiU av studenterna efter kursens slut. 

Från och med hösten 2018 används kursvärderingssystemet Evaliuate, där 

studenterna svarar på ett antal standardfrågor och även har möjlighet att lämna 

fritextsvar. Dessförinnan användes det webbaserade systemet KURT under lång tid. 

Innan KURT infördes skedde kursvärderingar på papper, och snittbetyget på 

bedömning av kursen som helhet låg då regelmässigt mellan 4,5 och 5.  

Under KURT-tiden var det i ett antal år ett tekniskt svårlöst problem att 

kursvärderingen gick ut efter de första veckorna på försommaren – alltså när 

kursen bara var halvvägs – vilket gjorde att studenterna inte svarade. Efter 

kursomgången 2015, som är det enda året den senaste femårsperioden varifrån en 

KURT-utvärdering finns tillgänglig, var medelbetyget 4,8 (svarsfrekvens 65%). Vid 

den utvärdering som genomfördes i Evaliuate 2019 svarade 57% av studenterna på 

utvärderingen, och medelvärdet på bedömningen av kursens helhet var 4,8. I 

anknytning till diskussionen ovan om kursinnehållets relevans för blivande biologer 

och lärare i biologi är det också intressant att notera att frågan om huruvida kursen 

är relevant i utbildningen gav medelvärdet 5,0 i utvärderingen från 2019. 
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Jämställdhetsperspektiv  

Bedömningsgrund:  

- Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i kursens innehåll, utformning 

och genomförande.  

 

Kursens innehåll har mycket svag koppling till jämställdhet, och att försöka 

integrera ett sådant perspektiv i artbestämningar skulle vara långsökt. Däremot 

poängterar kursansvarig alltid inledningsvis att ingen ska känna sig diskriminerad 

på grund av kön, sexuell läggning, etnicitet eller liknande, och vart studenterna kan 

vända sig om de ändå upplever något sådant. Lärarna på kursen arbetar aktivt för 

att ord och utrymme i undervisningen ska fördelas jämnt mellan kvinnor och män. 

Det kan noteras att 100% av studenterna som svarade på Evaliuate-utvärderingen 

2019 angav att kursen inte hade haft några problem med ”lika villkor”. 

 

Lägesbedömning och vidare arbete 

Vår bedömning är att kursernas utformning, genomförande och examination 

säkerställer att godkända studenter uppnått kursens lärandemål. Kursen utformas 

och genomförs på ett sätt som uppmuntrar studenterna till att ta en aktiv roll i 

lärandeprocesserna, vilket återspeglas i examinationsformerna. Genomströmningen 

är mycket god. 

 

Kursen vilar på vetenskaplig grund och lärarnas sammantagna kompetens är 

adekvat och står i proportion till innehåll och genomförande. Den kunskap om 

växter och djur som kursen ger är mycket central ur ett yrkeslivsperspektiv i det fall 

kursdeltagaren är blivande biolog eller biologilärare, men har också ett stort 

allmänbildningsvärde för övriga deltagare, inte minst med tanke på aktuella 

samhällsfrågor kring biologisk mångfald och klimat. Studenterna ges 

förutsättningar att utöva inflytande över kursen och sin studiesituation, både 

genom möjligheter att ge återkoppling under kursens gång och genom summativ 

utvärdering i Evaliuate. Med sitt fokus på artbestämning har kursen 

innehållsmässigt en svag koppling till jämställdhet, men ett jämställdhetsperspektiv 

är integrerat i genomförandet då lärarna uppvisar medvetenhet kring dessa frågor 

och exempelvis aktivt arbetar för att fördela tal- och undervisningsutrymmet jämnt 

mellan kvinnor och män. 

 


