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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 14

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 31

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Kursen kommer att arbetas om inför nästa kurstillfälle till följd av ändringar på programnivå. Mer
fokus på
klimatförändringar med följd att tidigare innehåll fokuseras eller tas bort (ex. lärandemål om
beslutsfattande).
Till nästa kurstillfälle har kursen också ny kursansvarig (till följd av föräldraledighet).

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2022-02-14

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av
Systemgruppen för utbildningsadministration.

Lokal och regional klimatanpassning, 15.0 hp (RHG300)
Kursansvarig: Jenni Koivisto





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.

Det finns stor variation i studenternas svar. Halften av studenter har upplevt att kursens upplägg har varit
bra, medan andra halften tycker att ypplägget har varit i stöd endast i viss utsträckning eller inte alls. Många
tycker också att examinerade moment har inte fungerat väl (från fritext kommer det att många upplever att
de inte haft tillräcklig tid för olika uppgifter eller att de inte visste vad som förväntas. Variation mellan
uppgifterna har varit bra). Arbetsbelastning har varit något hög. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Det var första gång med nya lärandemål, innehållet och dels nya lärare. Och det är tydligt att det finns en hel
del arbete kvar för att få kursen fungera på ett bra sätt. Stora uppmaningar med tid (för varje tema och
uppgifter) och kommunikation som måste ses över innan nästa kurstillfälle.

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


