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Beskrivning av ev. förändringar sedan förra kurstillfället
Det mest utmärkande för årets utförande av Östersjöns miljö var det förändringar vi var tvungna att göra till följd av 
COVID-19. Kursen gavs på distans med undantag för ett sju dagar långt fältavsnitt på Askö. Detta är att jämföra med 
tidigare 12 dagar på Askö, samt föreläsningar och seminarier på campus. Föreläsningar kortades ned, av logistiska skäl, 
fältmomentet ersattes delvis av en litteraturuppgift, alla seminarier skedde över Zoom, och slutexaminationen gjordes om till
en hemtenta. 

Även innan beslutet om distansundervisning hade vi genomfört förändringar av kursen. Genom att tidigarelägga 
fältmomentet ville vi frigöra mer tid för rapportskrivning, återkoppling och seminarier i slutet av kursen. Även detta 
genomfördes.

Kursens styrkor enligt studenterna
(sammanfattning baserat på kvantitativa resultat samt fritextsvar)
Generellt verkar studenterna ha en mycket positiv upplevelse av kursen. Styrkorna ligger i kombination av teori och praktik 
på fältmomentet på Askö. Kursinnehållet upplevs som relevant och intressant. Kursen upplevs av de flesta som väl 
strukturerad. En engagerad och inspirerande kursledning lyfts även som en styrka i utvärderingen.

Kursens svagheter enligt studenterna
(sammanfattning baserat på kvantitativa resultat samt fritextsvar)
Den största svagheten som lyfts i utvärderingen är mängden betygsättande moment på kort tid. Detta har lett till en onödigt
stress för många studenter. 

En annan svaghet är tidsutrymmet för fältarbete på Askö samt för korta föreläsningar (som i år båda var påverkade av 
COVID-19). 

Även om majoriteten upplevde kursen som strukturerad, kan det finnas förbättringspotential i att bättre kommunicera 
förväntningar och mål, samt att ge mer utrymme för feedback.

Lärarnas analys av kursen genomförande
Trots COVID-19, har det varit möjligt att genomföra kursen med förhållandevis god pedagogisk kvalitet. Samtidigt har vi 
givits mindre utrymme att fördjupa och elaborera svåra koncept, samt fått mindre tid att handleda studenterna genom svåra
moment, såsom dataanalys och slutsatsledning i de individuella projekten.Det korta fältmomentet har även bidragit till en 
högre arbetsbelastning för både lärare och studenter, med den pedagogiska konsekvensen att mer fokus har lagts på 
ytinlärning (korvstoppning) än djup förståelse för ämnet. Vi ser därför framemot att återgå till det längre fältavsnittet 2021, 
om än med vissa förändringar. 

Vi håller med studenterna om att det är alldeles för många betygsättande moment på kort tid. Varje student ska få tre olika 
slutbetyg på denna kurs, som bara är fyra veckor lång. Mängden examinationer går både att studenterna inte hinner 
genomföra uppgifterna ordentligt, men även att kursledningen inte hinner ge ordentlig och relevant feedback. 

Balansen mellan lärarledd undervisning (i exkursioner, föreläsningar) och studentorienterad undervisning (i seminarier, 
projektarbete och skrivande) är viktig att bevara och utveckla. Tidigareläggandet av fältmomentet har skapat mer utrymme 
för återkoppling i slutet av kursen. Som ett resultat av det upplever vi att kvalitet i de skrivna rapporterna har blivit bättre 
än tidigare år.



Slutsatser samt förslag till förändringar
Vi drar slutsatsen att studenterna är nöjda med kursen som helhet och att mycket i upplägget kan bevaras till kommande år.
Samtidigt tar vi fasta på ett par förbättringsmöjligheter. 

Vi föreslår främst en förändring av kursplanen, där de två delkurserna "Teori" samt "Uppsats och seminarium" slås samman 
till ett moment. Därtill vill vi ta bort formuleringen om att "Kursen betygsätts genom skriftlig examination". Därmed minskar 
vi på den stora mängd examinationer som nu dominerar kursen. Studenterna kommer att få mer tid att utveckla sina 
projektarbeten, och kursledningen får större möjlighet att ge återkoppling. 

Samtidigt vill vi återgår vi till ett längre fältmoment, 12 dagar, som även har utrymme för föreläsningar seminarier och 
grupparbete. 

Övriga kommentarer kring administrationen av kursen
Kursledningen återkommer innom kort med förslag till uppdaterad kursplan.


