
Högskolan i Borås  
Institutionen för pedagogik 
  

Kursrapport  
 

Kursens namn:  UVK2 delkurs 1 
Hållbar utveckling och intersektionalitet 

Antal högskolepoäng 15 hp Varav VFU 
3hp 

  
Ladok-kod: CUVK50-Varberg 

CUVK50 – Borås 
 

Antal registrerade studenter: Borås 70 
Varberg 59 

Inom program  
/fristående:  

Lärarprogrammet 

Programkull: 
(ex ht-2007) 

ht15  

Kursansvarig:  Fredrik Zimmerman 

Kurstid: v 35 – v 45 

Kursresurs: Tilldelad resurs Utnyttjad 
resurs 

Budget rapporterad till 
studierektor 

 
 

Antal godkända studenter hel kurs: 
 
 

Vid kursslut:  

Kursvärdering: Kursvärderingsform Svarsfrekvens 
Enskild, anonym enkät på 
PingPong  

19% i Borås 
22% i Varberg 



Sammanfattning av kursvärdering 
från  
- studenter  
- lärarlag  
- praxisföreträdare (då VFU ingår i 
kursen)  
- adm. personal  
 

Ca. 80 % av studenterna har inte svarat på 
enkäten så det är svårt att dra några 
slutsatser.  
 
De flesta som fyllt i kursvärderingen ansåg 
att kursens upplägg och innehåll gett 
möjlighet till att nå kursmålen. 
 
Upplägget av VFU:n har diskuterats med 
studenterna och det har fått flera positiva 
kommentarer. Framförallt för att de har tid 
för att lära sig av den plats de har VFU:n 
på. Vissa påpekade att det är svårt att veta 
vilken nivå man ska lägga VFU-uppgiften 
på för att man inte känner barnen innan 
VFU:n. 
 
Det fanns kritik kring Moment: Enkät som 
inte lämnas in via kursvärderingen. Ett 
extra möte med studenterna lades in kring 
detta. Föreläsningen kring enkät låg för 
tidigt i relation till inlämningen enkät. Det 
var svårt att förstå vad man hade gjort för 
fel i inlämningen. Även rättande lärare fick 
lägga ned mycket tid på rättningen på 
grund av har rättningen lämnades in.   
 
 
  

Kursansvarig/lärarlags slutsatser 
och kommentarer inför kommande 
kurs  
 

Föreläsning i enkät fick tidigareläggas pga 
att läraren var upptagen vid det först tänkta 
tillfället. Detta får antagligen lösas på 
något annat sätt nästa gång så att 
föreläsningen ligger närmare i relation till 
inlämningen. Hur studenterna ska lämna in 
uppgiften bör ändras, dels för att underlätta 
för studenterna och dels för att underlätta 
för rättande lärare. En lösning kan vara att 
man fyller i svaren direkt i en ”enkät” i 
pingpong så att det blir tydligt vilket svar 
som tillhör vilken fråga. Det underlättar 
nog även för både rättande lärare och 
studenter om man har ett seminarium innan 
inlämningen kring uppgiften så att 
studenterna har möjlighet att ställa frågor 
kring uppgiften. Då kan frågorna redas ut 



muntligt.   
 
Vara ännu tydligare med studenterna att 
kontakta sina VFU-handledare så fort som 
möjligt vid kursen start. Detta gör att de 
lättare kan diskutera VFU-uppgifterna med 
VFU-läraren och lägga uppgiften på ”rätt 
nivå”.     

Eventuella förslag till förändringar 
avseende  
- mål,  
- innehåll,  
- arbetsformer,  
- litteratur,  
- examination  
- organisation av kursen 
- kurslags-  sammansättning  
 

Möjligtvis att redovisningen av uppgift 
Enkät ska göras muntligt istället för 
skriftligt. På detta sätt kan studenterna få 
mer direkt respons på om de missförstått 
något. Eller att det ska göras både muntligt 
och skriftligt som med uppgiften kring 
artikelredovisning.  

Övrigt   

 
 
 
 


