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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Examinationen förändrades något.

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.
Ungefär hälten av studenterna besvarade kursvärderingen. Majoriteten utvecklade kunskaper och färdigheter inom
kursens innehåll till mycket eller hög utsträckning, detsamma gällde de examinerande momenten. Någon ville ha mer
förklaringar kring inlämningsuppgifterna och någon att de var för omfattande. Men i stort har flera studenter tyckt att det var
en bra kurs.
Här kommen några kommentarer:
"Mycket bra examinerande uppgifter i kursen. Varierande uppgifter. Tydliga instruktioner till uppgifterna."
"Tycker XX har varit en superbra lärare i den här kursen! Jättebra genomgångar i föresläningarna och materialet som han
gett oss har varit aktuellt och mycket bra! Gillade speciellt "boken" En Varmare Värld från Naturvårdsverket. Kul idé med att
skriva en debattartikel som en del i Hemtentamen för att visa på våra kunskaper, och att vi kan argumentera för dem. Tycker
alla andra inlämningsuppgifter också varit väldigt relevanta och haft bra frågeformuleringar som gör att man kunnat
utveckal svarat i den grad man själv vill lägga sig på."
"se över hemtentan, jätterolig tenta men är de verkligen rimligt att ha en så stor och omfattande tenta till en 7,5 hp kurs?"

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Nästa kurstillfälle kommer kursen att ges både på campus och distans. Kursupplägget och examination kommer att ses
över.

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

