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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 5

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 14

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Hur kan kursen vidareutvecklas så att studenterna använder mer tid för kursen, eftersom man kan förmoda att
de då skulle lära dig mer. En möjlighet vore att lägga in ett moment där de får läsa och ge feedback på varandras
fördjupningsarbeten innan de lämnas in för lärarens bedömning, alternativt att de bedömer två MKB-rapporter i
stället för en i fördjupningsarbetet så att de kan jämföra fler praktik-fall.
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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 14 studenter har svarat på enkäten och deras svar skiljer sig åt betydligt. Några saker kan noteras: De flesta
som har svarat anser sig ha fått ett proffessionellt 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. Inga svarande har lagt ned för
mycket tid på kursen. Kurslitteratur var inte populär och vissa ansåg att det kunde vara mer variation med
inlämningsuppgifterna. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Kursens utvecklingsarbete ska fortsättas. Det finns ett behöv för vidareutveckling av upplämningsuppgifter så att det finns
mer variation och mer plats för egna reflektioner. Fundera även på alternative kurslitteratur och hur man presenterar den
(böckerna börjar bli för gamla och inte alla studenter hade hittat referenslitteratur - inklusive den efterlysta Naturvårdverkets
handbok samt några fler handböcker och akademiska artiklar, som var samlat in i en mapp på kursens itssida).

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


