
Kursrapport MVEC20 vt 2021 
HR, sept 2021 
 
 
Betyg i kursvärderingen: 4,6 av 5 
Relevans för programmet: 4,4 av 5 
 
Antal deltagare: 19 
Resultat: 12 VG, 4G, en ej klar och två som avbröt kursen 
 
Det var en mycket duktig klass. Två avbröt kursen en bra bit in; en av dem avslutade en 
delkurs.  
 
Kursen genomfördes helt on-line. Även studiebesöket.  
 
Kursvärderingen hade lite färre svar än en hade önskat men samtidigt är bilden den ger 
samstämmig med den gruppvisa utvärdering som vi genomförde vid sista passet på kursen. 
Vi är givetvis mycket nöjda med resultatet. Roligt att kunna genomföra kursen så pass väl 
trots att vi tvingades vara helt digitala. Vi anar att vissa studenter faktiskt drog fördel av att 
jobba digitalt: break-out rum gör det lättare att blanda om i klassen och att ta in reflektioner 
i google doc gör att alla engageras. 
 
Vi uppskattar att vi lyckas med att både öva på färdigheter typ miljöledningssystem, ny 
kunskap inom t ex samhällsekonomi, få dem att inse värdet av att förstå olika intressenters 
roller och perspektiv, samt att de generellt fått en bättre förståelse för industrins roll i 
miljöarbetet. Det är roligt att de anser sig få en bättre förståelse för sin framtida arbetsroll.  
 
Vi noterar att upplägg och genomförande fungerar väl men att det finns en viss 
förbättringspotential särskilt i samhällsekonomidelen. Det ska vi se hur vi kan förbättra. 
 
 
  



Bilaga 1: Individuell värdering   

 

 
 
  



Bilaga 2: utvärdering genomförd i grupp i slutet av kursen 
Generellt sett, 
vad var mest 
värdefullt med 
kursen? 

Intressanta 
kunskaper och 
insikter som vi har 
fått 

Färdigheter som vi 
har övat på 

Vad skulle göra 
kursen bättre? 

Övriga 
kommentarer 

Att lära sig 
innebörden av 
effektivisering 
inom industrier 
och dess 
miljöpåverkan 

Det komplexa i att 
sätta ett värde på 
svårt kvantifierbara 
aspekter som natur- 
och kulturvärden, 
eller att sätta ett pris 
på ett liv 

ISO 14001 och 
miljöledningssystem 

Instruderingsfrågor 
eller extenta inför 
samhällsekonomi 
tentan 

Intressant 
studiebesök, 
säkert ännu bättre 
i verkligenheten! 

Att få olika 
perspektiv på 
saker. Bred 
kurs.  

Effektiviseringar. 
Styrmedel och 
incitament. CBA och 
samhällsekonomiska 
analyser.  

Livscykelanalyser, 
skapa 
miljöledningssystem, 
effektiviseringar. 
Affärsmodeller. Hur 
marknaden 
fungerar.  

Kunde bli lite 
spretigt ibland, kan 
försöka att vara 
tydligare med att 
koppla ihop de 
olika momenten 
med varandra.  

Bra 
gästföreläsare 
och övningar med 
dem. Kursen 
återkopplar bra till 
de kunskaper vi 
fått från 
föregående 
kurser. 
Utmanande i hur 
man ska tänka 
kring miljö- och 
hälsofrågor. Bra 
utförd kurs under 
de svåra 
förutsättningarna 
(med distans), 
studiebesöket 
blev bra.  

Att ekonomisk 
vinning också 
kan mätas i 
samhällsnytta, 
inte bara 
pengar som 
genereras 

Kunskaper som 
erhållits av klassens 
projektarbeten 

Hur man kan 
effektivisera 
industriellt arbete 

Ibland så försvann 
den röda tråden i 
föreläsningarna.  

Bra med en tenta 
precis efter vi haft 
föreläsningar om 
det. Kändes inte 
som man lärde 
sig något för att 
det skulle vara på 
en tenta, utan 
man lärde sig 
sakerna "på 
riktigt". 

Att vi fick 
diskutera 
mycket med 
varandra. Fått 
implementera 
vår kunskap i 
olika övningar 
m.m. Har fått 
se saker ur 
olika 
perspektiv. 

Lösa "low hanging 
fruits" först 

Att presentera 
framför grupp. 

Liten 
sammanfattning 
innan övningarna 

Det uppskattas att 
kursen är 
uppdelad i flera 
moment och 
tentas av 
genomgående 
under kursen  

Att få diskutera 
men även 
presentera 
mycket för 
varandra, vilket 

Vi har fått en bättre 
och större insikt i vad 
vi kan jobba med i 
framtiden och mycket 
mer kunskap i hur 

LCA, effektivisering 
hos industrier, ISO 
14001, hur man ska 
värdesätta saker 

Lite tydligare 
struktur och röd 
tråd på vissa 
föresläningar.  

Givande att ha så 
engagerade 
lärare och att 
kursen är så pass 



har gjort att vi 
känt oss mer 
och mer 
bekväma med 
att prata i 
grupp och 
bidrar till en 
bättre 
diskussion. Lär 
sig mer när 
man diskuterar 
mycket. 

just industrier och 
företag hänger ihop 
med miljöfrågan, 
vilket vi inte hade så 
mycket koll på innan. 

nischad till 
miljövetare 

Nya perspektiv 
och att saker vi 
lärt oss tidigare 
bundits ihop 
och fått ett 
större 
samanhang  

Kontakta företag och 
föra givande 
diskussioner med 
dom  

Min favoritkurs i 
utbildningen 
hitills! Har varit 
otroligt givande!:) 
<3 

    

Det märks att ni 
lärare tycker att 
denna kurs när 
kul! 

Att lära sig 
argumentera 
utifrån många 
perspektiv (ex 
olika 
intressenters 
perspektiv) och 
att inse hur alla 
perspektiv kan 
vara både rätt 
och fel 
beroende på 
vilken aspekt 
man tittar på 

Hur miljöinvesteringar 
kan ge större vinster 
både ekonomiskt och 
ur miljösynpunkt win-
win, samt att många 
investeringar heller 
har så lång payback-
time   

 

 


