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Distans

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 28

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Vidareutveckling av inlämningsuppgifter, alternative kurslitteratur

Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats. Har ytterligare underlag inhämtats på ett
annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika program bör eventuella effekter av detta
kommenteras.
Endast 5 av 28 studenter har svarat på enkäten. De flesta som har svarat anser sig ha fått ett professionellt bemötande och
tycker att de har kunnat utveckla, och visa om att de har uppnått de kunskaper, färdigheter och andra förmågor, som finns
beskrivna i lärandemålen. Arbetsbelastning verkar också vara lämplig. Däremot en student har upplevt bemötandet från
kursens lärare och övrig personal som undermåligt vilket jag tror är en konsekvens från olika kommunikationsproblem vi
hade, p.g.a. jobbig lärarsituationen och nya plattform (Canvas och Zoom). Lagstiftning och nya begrepp från 2018
presenterade också en utmaning och vi kanske inte lyckades kommunicera detta så väll i kursinfo och i kompendium som
var skrivit som uppdatering och för att koppla kurslitteratur med nuvarande lagtext. Önskan att ha mer
seminarier/undervisning finns kvar.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Kursens utvecklingsarbete ska fortsättas. Utvecklat inlämningsuppgifter med lite mer variation verkade vara mer omtycka
än vad vi hade innan men de ska utvecklas ännu mer. Studenter har efterfrågat föreläsningar eller seminarier. Kan vi
erbjuda några (filmat) föreläsningar eller seminarier (Zoom)? Fundera även på alternative lösningar till kurslitteratur (till
exempel fortsätt utveckla kompendium som stöd till nuvarande böcker eller använd mer material från naturvårdverket?) och
lösningar för bättre kommunikation mellan lärare och studenter.

1. Antal ffg-registrerade på kurs:
Förstagångsregistrering = den studerande registrerar sig för första gången på en kurs.

