
Kursrapport för MVEN17 Samhällsplanering i ett klimatperspektiv, 
VT2018 
Lärarlag: Johanna Alkan Olsson (kursansvarig) Birgitta Nordquist (LTH Bygg) Helena Hansson 
(CEC), Till Koglin (Trafik) Hampus Nilsson (CEC) Maria Johansson (LTH Arkitektur) Lars 
Harrysson (Socialhögsskolan) Mattias Kristoffersson (AMM) (+ föreläsningar av externa 
experter) 
 
A. Statistik  
Antal studenter: Aktiva studenter 14 
 
Betygfördelning: 12 VG 2 G 
 
Budget och bokslut: 124 943 samma summa budgeterat som bokslut  
 
Timfördelning (totalt xx lektorstimmar) 

- Föreläsningar: 30 klocktimmar (ej inkl. förberedelse, för studenterna) 
- Seminarier/övningar/laborationer:  47 klocktimmar (ej inkl. förberedelse, för 

studenterna) 
- Examination: Skriftliga rapporter (en i grupp och en enskild) 
- Kursplanering: 30 klocktimmar  

 
B. Utvärdering  
Sammanfattning av kursvärderingen  
10 av 13 studenter svarade på den skriftliga utvärderingen. I slutet på kursen genomfördes 
också en muntlig utvärdering i samband med slutpresentationen (där vi poängterade att de 
inte behövde uttala sig i och med att de inte var anonyma).  
Studenterna var medelnöjda med kursen, vissa bitar uppfattades som bra andra sämre 
framförallt handlade det om strukturerna på vissa av laborationerna, vilket framkom både i 
den elektroniska kursutvärderingen (snitt på 3.7 i den totala bedömningen av kursen på en 
femgradig skala) och i den diskussion vi hade med studenterna i anslutning till kursslutet. 
Kursen verkar ha fungerat relativt bra och studenterna var nöjda med innehållet och hur vi 
som lärare har stöttat deras lärande. Det som flera studenterna var kritiska mot var att 
information om labbuppgifter uppgifter har kommit ut sent och varit otydliga samt att 
kursguiden (den samlade informations guiden för kursen inte var tydlig). 
 
Lärarlagets utvärdering av kursen  
Upplägget på kursen reviderats relativt mycket inför VT17 men bara till en mindre del inför 
VT18. Däremot gjordes en del justeringar i kursguiden som inte blev så lyckade. Lärarlaget 
var till delar nytt, vilket ledde till att en del instruktioner kom ut för sent. Givet att två lärare 
var nya och att vi var fyra på kursen fungerade det ändå bra. Ytterligare ett problem kursen 
var buggar i läroplattformen där mycket arbete fick läggas ned på att lägga justera 
information på kursplattformen. Något som hade lagts ner mycket tid på inför justeringarna 
VT17 och som skapade mycket merarbete och försinkningar framförallt för kursansvarig. 
 
Utvärdering av förändringar sedan förra kursen  



Inga stora förändringar av upplägget har gjorts sedan förra gången kursen gavs. Inför kursen 
VT18 gjordes några förenklingar av kursupplägg. Några uppgifter togs bort och några gjordes 
något enklare och ordningen på dem förändrades. 
 
Förslag på förändringar till nästa kurs 

• Kursguiden, som är ett bra dokument måste revideras så att det inte finns fel i det! 
• LUVIT plattformens färdigställande kommer påbörjas tidigare 
• Schemamässigt skall vi se om det går att sprida ut föreläsningarna lite mer över kursen 
• Vi skall öka feedback strukturen på för de olika laborationerna så studenterna känner 

att de kan få svar på frågor när de behöver. 
• Vi skall skapa ett inre lärarlag med de lärare som har sin tjänst på CEC för att öka 

integrationen av övningar och öka möjligheten att mer feedback till studenterna. 


