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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Förändra tentamen till att ligga efter varje block.
Öka mängden övningar.
Båda förändringarna har genomförts.

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.
Studenterna har även fått göra gruppvis kursutvärdering via zoom (liknande de två fritextfrågorna i den anonyma digitala
kursutvärderinge). Dessa stämmer bra med varandra. Studenterna är överlag mycket nöjda med lärarnas insatser och även
tentorna verkar ha fungerat bra ur deras synvinkel (dock har många påpekat att miljöekonomitentan var stressig, även
utanför utvärderingarna. Detta kan ha att göra med att den var planerad för salstentamen men blev pga corona med kort
varsel flyttad till hemtentamen).
Flera har också uttryckt att miljöekonomin överlag borde ges mer tid, men även säkerhetslagstiftningen.
Flera har också uttryckt ett förslag om att flytta sista veckans föreläsningar till den första veckan.
Flera har också uttryckt en önskan om att få ppt-bilder från miljörätten.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Eftersom kursen är fullpackad går det inte att säga rakt av att vi kan ge miljöekonomin eller säkerhetslagstiftningen mer tid
men vi kommer i lärarlaget se över om och iså fall hur ev tid kan omfördelas.
Tentorna kommer ligga kvar som de gör, i mer direkt anslutning till det aktuella blocket. Lärarlaget kommer dock att
diskutera om dessa fortsättningsvis ska vara salstentamen eller om de ska genomföras som hemtentamen.
Vilka "hjälpmedel" en lärare eventuellt använder eller inte vid undervisningen kommer kursledningen inte att detaljstyra
om.

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

