
Högskolan i Borås  

 

Kursrapport  

 
Kursens namn:  Etik och hållbar utveckling i arbetslivet 

Ht16 

Antal högskolepoäng 7,5 hp  

 

  

Ladok-kod: 11OU53 

 

Antal registrerade studenter: 49 

Inom program  

/fristående:  

OPUS 

Programkull: 

(ex ht-2007) 

Ht14 

Kursansvarig:  Fredrik Zimmerman  

Kurstid: v 40 2014– v 44 2016 

Kursresurs: Tilldelad resurs Utnyttjad resurs 

Budget rapporterad till 

studierektor 

 

 

Antal godkända studenter hel kurs: 

 

 

 48 studenter är minst godkända efter två 

examinationstillfällen.   

Kursvärdering: Kursvärderingsform Svarsfrekvens 

Enskild, anonym enkät 

utdelad vid på kursens 

sista dag. 

44 av studenter 

har lämnat in 

enkäten 



Sammanfattning av kursvärdering 

från  
- studenter  

- lärarlag  

 

 

Kursen har fått ett mycket positivt 

omdöme från deltagarna. Det har varit bra 

information kring kursen. Upplägget har 

fungerat bra. Föreläsningarna och 

seminarierna fick ett mycket gott omdöme 

Föreläsningarna ansågs relevanta och var 

givande för kursinnehållet. Studenterna 

ansåg att de fått möjlighet att nå kursens 

mål. 

 

 

 

Kurslitteraturen ansågs av studenterna som 

bra och intressant. 

 

Nästan samtliga seminariedeltagare har 

skrivit att kursen borde vara obligatorisk 

för alla du dess ämne är viktigt och 

relevant.   

 

Även seminarieledarna i lärarlaget ansåg 

att seminarierna har varit väldigt bra. 

Studenterna har varit duktiga, väl 

förberedda och fört givande diskussioner.  

 

De som hade praktik ansåg att upplägget 

gjorde att de kunde få så mycket ut av sin 

praktik som möjligt. 

 

Några studenter har kritiserat att det vart 

svårt att koppla CSR-delen till sin praktik. 

  

Inlämningen av tentamen har nu varit 

anonym. Detta är något som tidigare 

studenter efterfrågat. På grund av 

upplägget vid tidigare kurser har inte detta 

kunnat ordnas. Nu har upplägget ändrats 

efter studenters önskemål så att tentan kan 

vara anonym. 

 

 

 

 

  



  

Kursansvarig/lärarlags slutsatser 

och kommentarer inför kommande 

kurs  

 

Se nedan 

Eventuella förslag till förändringar 

avseende  

- mål,  

- innehåll,  

- arbetsformer,  

- litteratur,  

- examination  

- organisation av kursen 

- kurslags-  sammansättning  

 

Utifrån studenternas och lärarlagets 

omdömen har kursen en bra grund att stå 

på. Det handlar mer om utveckling av 

kursen än förändring av den.  

 

Det har varit ett antal frågor om man får 

anonymisera sin praktikplats vid 

inlämningen av tentamen. Detta är något 

som kursansvariga bör diskutera med 

studenterna vid kursintroduktionen för att 

undvika missförstånd.  

 

 

Övrigt   

 

 

 

 


