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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 7

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 10

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Ett webbseminarium för att diskutera de mer teoretiska artiklarna som ingår i kurslitteraturen genomfördes ad hoc.
Webbseminariet var uppskattat, men hade tjänat på att vara lite mer uppstrukturerat och genomtänkt - skulle gott
kunna vara en planerad och återkommande aktivitet. Möjligen skulle kursens största uppgift (C) kunna
uppdateras, då de planer som studeras har några år på nacken. Kanske komplettera med uppdaterade planer för
att möjliggöra analys av "utveckling över tid".
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Datum för publicering: 2018-11-19

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen
för utbildningsadministration vid Studentcentrum.

Klimatanpassning och riskreducering, 7.5 hp (RHAD03)
Kursansvarig: Erik Persson





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.

Kursen har fungerat bra och studenterna har presterat tillfredsställande. Intrycket från studenterna på den muntliga
utvärderingen var att de uppskattat upplägget och att de lärt sig mycket. Vi har tagit emot feedback om krav på ökad
tydlighet i uppgiftsbeskrivningen, i synnerhet av Uppgift A och Uppgift C. Försök att ge webbseminarier på tider som
passade studenterna ledde till lågt deltagande, men de som genomfördes var meningsfulla och hade bättre struktur jämfört
med föregående år.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

I förra kursanalysen föreslogs en uppdatering av Uppgift C. Det gjordes inte för den här terminen, men efter diskussion med
studenterna finns tydligare förslag på hur en sådan uppdatering skulle kunna se ut. Till nästa gång kursen ges bör med
andra ord Uppgift C uppdateras.

Uppgift A behöver förtydligas så att det framgår att studenterna inte enbart ska beskriva, utan också diskutera och
reflektera.

Kommentar i kursutvärderingen om kursens andra lärandemål bör övervägas och tydligare framgå, framförallt i Uppgift B
och Uppgift C.

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


