
Kursrapport för MVEN17 Samhällsplanering i ett klimatperspektiv, 
VT2019 
Lärarlag: Johanna Alkan Olsson (kursansvarig) Birgitta Nordquist (LTH Bygg) Helena Hansson 
(CEC), Till Koglin (Trafik) Hampus Nilsson (CEC) Maria Johansson (LTH Arkitektur) Mattias 
Kristoffersson (AMM) (+ föreläsningar av externa experter) 
 
A. Statistik  
Antal studenter: Aktiva studenter 21 
 
Betygfördelning: 14 VG 7 G 
 
Budget och bokslut: 124 214 (budgeterat 125 000) 
 
Timfördelning (totalt xx lektorstimmar) 

- Föreläsningar: 100 klocktimmar (ej inkl. förberedelse, för studenterna) 
- Seminarier/övningar/laborationer: 109 klocktimmar (ej inkl. förberedelse, för 

studenterna) 
- Examination: Skriftliga rapporter (en i grupp och en enskild) 27 
- Kursplanering: 28 klocktimmar  

 
B. Utvärdering  
Sammanfattning av kursvärderingen  
14 av 22 studenter svarade på den skriftliga utvärderingen.  
Studenterna var inte jättenöjda med kursen dock uppfattades den som relevant för 
utbildningen. Studenterna uppfattade inte att de hade riktigt klart för sig vad som 
förväntades av dem och inte heller att lärare stöttade även om mycket mer tid gavs till 
feedback och mentoring. De tyckte inte heller arbetsbelastningen varit så stor.  
 
Lärarlagets utvärdering av kursen  
Kursguiden hade reviderats vilket fungerade bättre. Föreläsningarna spreds ut mer över 
kursen och feedbacken ökades både för gruppuppgift och individuell uppgift. Arbetet med 
att skapa ett internt lärarlag påbörjades. Ett stort problem var att schemat var fel och detta 
upptäckes inte förrän en bit in i kursen vilket skapade stress för inblandade lärare och 
irritation av studenterna 
 
Utvärdering av förändringar sedan förra kursen  
De fungerade bra men nya problem uppstod (framförallt schemaproblem). 
 
Förslag på förändringar till nästa kurs 

• Schemat kommer att färdigställas tidigare. Men att göra ett tidigt schema är inte alltid 
till fördel då lokaler inte kan bokas förrän biologi bokat lokaler vilket gör att tider kan 
behöva ändras väldigt nära inpå kursstart. Detta måste lösas! 

• Flytet i kursen kommer arbetas på genom överflyttande av kursguide till CANVAS. 
• Tiden och timingen för feedback ökas och obligatorsik närvaro kommer krävas. Dvs 

man skall inte kunna säga att man inte fått feedback om man inte kommer till 
tillfällena (vilket var fallet VT19) 



• Schemamässigt skall vi se om det går att sprida ut föreläsningarna lite mer över 
kursen. 


