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Kursrapport för MVEB15 Miljöpolitik och förvaltning, VT2018 
Lärarlag: Åsa Knaggård (kursansvarig), Elias Isaksson, Tobias Nielsen, Maja Tejre 

 

A. Statistik  

Antal studenter: 9 aktiva studenter 
 
Betygfördelning: 5 VG; 4 G 
 
Budget och bokslut: 143 957 SEK. Utfallet blev något lägre, då vi planerat för fler studenter 
på kursen: 114 874 SEK (exkl. två klocktimmar för en tentavakt som tillkommer) 
 
Timfördelning (totalt 61 lektorstimmar) 

- Föreläsningar: 35 klocktimmar (35 LT) 
- Seminarier/övningar/laborationer: 15 klocktimmar (12 LT) 
- Examination: 6 klocktimmar (4,5 LT) 
- Kursplanering: 40 klocktimmar (10 LT) 

 
 

B. Utvärdering  

Sammanfattning av kursvärderingen  
Det var bara fem av nio studenter som svarade på den skriftliga utvärderingen, men vi 
genomförde också en muntlig utvärdering i samband med slutexaminationen (vi poängterade 
att de inte behövde uttala sig i och med att de inte var anonyma).  
Studenterna var över lag mycket nöjda med kursen, vilket framkom både i den elektroniska 
kursutvärderingen (snitt på 4,6 i den totala bedömningen av kursen på en femgradig skala) 
och i den diskussion vi hade med studenterna i anslutning till kursslutet. Överlag verkar 
kursen ha fungerat bra och studenterna var nöjda med hur upplägget och vi som lärare har 
stöttat deras lärande. Det som några av studenterna var kritiska mot var att information om 
uppgifter har kommit ut sent. 
 
Lärarlagets utvärdering av kursen  
Upplägget har funnits i mer eller mindre samma form under en lång tid och vi vet att det 
fungerar bra. Anledningen till att instruktioner ibland kom ut sent var att vi var fyra lärare på 
kursen, varav två var nya. Det handlar alltså både om att det är svårare med kommunikation 
och arbetsfördelning mellan fler lärare och att de nya lärarna i vissa fall var tvungna att vänta 
in input från kursansvarig. Givet att två lärare var nya och att vi var fyra på kursen tycker vi i 
lärarlaget att det ändå fungerade väldigt bra. 
 
Utvärdering av förändringar sedan förra kursen  
Inga stora förändringar av upplägget har gjorts sedan förra gången kursen gavs. 
 
Förslag på förändringar till nästa kurs 
Det enda ändringsförslag som vi har inför nästa gång kursen ges är att instruktioner måste 
lämnas ut tidigare. 


