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Kursanalys 

Kursanalysen ska genomföras inom 3 veckor efter avslutad kurs. Lämnas till prefekt eller den som 
prefekt delegerar till. 

 

OBS! För kurser inom lärarutbildningen och lärarlyftet används speciellt framtagna enkäter. 
Administreras av lärarutbildningen kansli. 

 

Datum    151129 

Kurs    Klimatanpassning och riskreducering 

 

Hp 

7,5 

Kurskod 

RHAD03 
 

Programkurs              x 

Fristående kurs          x 

Uppdragsutbildning   ___                                  Sätt kryss! 

Termin i program 

ht 

Kursdatum/läsperiod 

1 

Antal registrerade på kurs 

16 

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering 

5 

Hst  

[Hst]  

Hpr (efter 1 tentatillfälle) 

[Hpr]  

Genomströmning ( %) 

[%]  

Har kursens mål examinerats? 

[ja/nej]  

 

Förändringar till detta kurstillfälle 

Förändringar som planerats och genomförts sedan föregående kurstillfälles kursanalys  

Ny kurs. Första kurstillfället. 

 

Detta kurstillfälle, uppföljning 

Studenternas synpunkter och sammanfattning av resultatet från kursvärdering (enkät samt ev muntlig) 

Studenterna tyckte överlag att kursen fungerade och att kursens kvalitet var hög (80%) eller mycket hög 
(20%). Arbetsbelastningen har varit rimlig. Kursens innehåll har varit intressant och stimulerande. 
Kursens uppgifter har uppmuntrat ett självständigt kritiskt tänkande. Innehållet har varit relaterat till 
aktuell forskning. Kritik lämnas mot en av uppgifterna (Uppgift c, om klimatanpassning och 
riskreducering i praktiken) som uppfattats som svår att genomföra pga otydliga instruktioner om 
avgränsning och svårigheter att hitta ett tillräckligt bra underlag att arbeta med. 
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Den kursansvarige lärarens egna synpunkter och kommentarer på kursvärderingen 

Kursen innehöll 5 uppgifter, varav en gruppuppgift. Det var första gången som kursen gavs och en av 
deluppgifterna fungerade inte riktigt.  
Studenterna har varit engagerade och levererat bra svar på uppgifterna. En hel del inspelat material har 
använts, vilket har uppskattats av studenterna. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt 

En av uppgifterna fungerade inte riktigt. Den var svår att genomföra på det tänkta sättet. Nästa 
kursomgång kommer uppgiften istället att vara enbart kritiskt granskande av verkliga exempel på 
integrering av riskreducering och klimatanpassning. 

En av de vetenskapliga artiklarna kommer att bytas ut för att ge ett bredare perspektiv. 

Kursansvarig lärare, underskrift

 

Namnförtydligande  

Magnus Johansson 

Student har beretts möjlighet att delta / har deltagit, 
student/ lärares underskrift 

 

Namnförtydligande 

Examinator har deltagit/taget del av, underskrift 

 

Namnförtydligande 

 


