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Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

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

140206

Kurs Extremt väder och samhällets sårbarhet

Programkurs

___

Fristående kurs

x

Hp

Kurskod

15

CCAA01

Termin i program Kursdatum/läsperiod
1-2

Uppdragsutbildning ___

Sätt kryss!

Antal registrerade på kurs

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering

[antal registrerade]

3

Hst

Hpr (efter 1 tentatillfälle)

Genomströmning ( %)

Har kursens mål examinerats?

[Hst]

[Hpr]

[%]

Ja

Förändringar till detta kurstillfälle
Förändringar som planerats och genomförts sedan föregående kurstillfälles kursanalys
Ny uppgift om integrering av klimatanpassning och katastrofriskreducering. Delvis ny litteratur. Vidareutveckling
av flexibelt lärande och nyttjande av film i distansundervisning.

Detta kurstillfälle, uppföljning
Studenternas synpunkter och sammanfattning av resultatet från kursvärdering (enkät samt ev muntlig)
De fåtal som svarat på kursvärderingen ger kursen högsta betyg rent generellt. Litteraturens svårighetsgrad har
man varierande åsikter om, från lagom till svår. Diskussionsmoment efterfrågas där lärare deltar live. Eftersom
kursen sträcker sig under en hel termin är chansen stor att det inträffar en allvarlig naturkatastrof någonstans i
världen och det borde man kunna göra något av i undervisningen.
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Den kursansvarige lärarens egna synpunkter och kommentarer på kursvärderingen
Kursens upplägg har fungerat bra, men någon form av levande samspel och muntlig diskussion behöver införas.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt
Kursen kan utvecklas enligt det undervisningskoncept (IntECR) som ämnet Riskhantering använt vid tidigare
tillfällen. Det kan exempelvis innebära att man anordnar ett par dagars studiebesök på andra orter där man kan
studera exempel som är relevanta för kursen tematik, samt föra en dialog om utförda hemarbeten med
studenterna.

Kursansvarig lärare, underskrift

Namnförtydligande
Magnus Johansson

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

Examinator har deltagit/taget del av, underskrift
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Namnförtydligande

