Kursrapport
Kursens namn:

Hållbar utveckling och intersektionalitet
Antal högskolepoäng:

15hp

Inom program alt. fristående kurs:
Yrkesverksamma förskolelärare

Ladokkod:
CUVB 0
Period (ex P1 2018):

Kursen följer inte den vanliga periodiseringen då
den är anpassad för yrkesverksamma.

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer
Ange hur svarsfrekvens beräknats, t.ex. om studentantalet inkluderar omregistreringar eller ej
Kursen ligger sist på terminen. Tyvärr har det skett ett misstag när kursvärderingen publicerades så den
publicerades inte i slutet av kursen. Detta märktes av kursansvarig som publicerades kursvärdering igen. Efter
detta skickades det ut en önskan till studenten att fylla i kursvärderingen. Dock verkar de flesta studenter tagit
”sommarledigt” (med all rätt) så det är en väldigt låg svarsfrekvens.
29 av 52 har svarat. Studentantalet inkluderar omregistreringar

Analys av:
Studenternas prestation och resultat på kursen
Efter 1 examinationstillfälle är 40 av 59 studenter godkända i Borås. Vanligen blir de flesta
godkända efter omexaminationstillfälle 2. Kursen har flera varierade examinationer och de flesta
studenterna som inte är klara med helkurs har missat något enstaka moment.

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande
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Majoriteten av studenter menar att kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd
för deras lärande.
Det som fått kritik är att handledningen för gestaltningen legat för sent på dagen. Studenterna har då
inte haft tid att utveckla sin examinationspresentation efter handledningen.
Andra kommenterer om kursen är följande:
Det var upplägget med att undervisningen var först för att sedan efter aktivt använda mina
kunskaper.
Intressant och lärorikt
Bra med diskussioner och grupparbeten
Har varit fantastisk! Man har fått tänka till samtidigt som det har varit roligt och lärorikt.
Engagerad kursansvarig!
Det har varit väldigt givande med alla diskussioner.

Kursen tyckte jag att den var riktigt genomtänkt, det blev en blandning av den teoritiska och den
praktiska och av detta så fick man bättre förståelse och kunskap.
Den här kursen tyckte jag gav mig mer kunskap som jag kan ta med i verksamheten och kommer ihåg
det mer än om jag bara satt och lyssnade mycket på massa föreläsningar och skulle anteckna.
Tack för denna tid.
• Mycket tydligt upplägg!! Snabbt inlagt i Ladok, toppen! Variation på inlämnings uppgifter. Väldigt
nöjd med kursen, tack!
• Upplägget har varit fantastiskt strukturerat och väl organiserat. Det har varit lätt att ta till sig
kunskapen då vi har först fått föreläsningar/workshops för att sedan efter använda mina kunskaper.
• Strukturerad, intressant, lärorik kurs med relevanta diskussioner. Fredrik har strukturerat upp
denna kurs på ett fantastiskt sätt, alla andra borde ta efter. Svarar på frågor, inga problem med
kontakt via mail elr pim och oerhört engagerad. Hela kursen har varit väldigt givande. Mer av detta i
övriga kurser.
• Så nöjd med kursen. Handledningen var annars superbra och gav oss mycket!
Gestalningen var lärorik och intressant, både vad gäller eget utförande och som åskådare.
• Väldigt bra upplägg och snabb respons. Fått mycket mer kunskap i min ryggsäck.
• Mycket väl genom tänkt kurs med både en tydlig röd tråd och en lätt struktur. Som student kunde
man verkligen ta till sig kunskap bit för bit och den byggdes på till finalen då man såg en större helhet
av hållbar utveckling och dess dimensioner. Bästa kurs upplägg hittills i utbildning. Tack!
• Gestaltningen var intressant, men tyvärr slutade det med att 4 i vår grupp prioriterade annat och
inte var så delaktiga. De fick ju också poängen, utan att ha varit med och tagit fram dilemmat, gjort
programblad, övat, deltagit i ws mm.
• Bästa kursen hittills. Kursen följde en röd tråd och kursansvarig var engagerad. Ämnerna
intressanta och ytterst aktuella, varenda utbildning borde läsa denna kurs! Kurshandboken var
strukturerad och gjorde kursen begriplig.
• Otroligt bra upplägg av kursen! Bra med gruppdiskussioner och grupparbete det är då som vi lär
oss bäst. Jätte bra lärare, pålästa, kunniga och kursansvarig bra med att informera samt tillgänglig
och snabb med svar! Har varit lärorik och rolig kurs med många bra föreläsningar som jag kommer
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att ha nytta av i mitt yrke.
Tack så mycket!!
• En spännande kurs med intressant innehåll. Fredrik har gjort ett Bra upplägg på kursen med
mycket tid för diskussion, det är viktigt och lärorikt med diskussioner. Där lär man mest tycker jag. En
önskan hade varit att filma gestaltningen, det hade varit kul och lärorikt att se sin egen.
• En väldigt rolig kurs med mycket varierat innehåll. Jag har uppskattat att det har funnits tid för
kollegialt lärande och många diskussioner
• Bra struktur på upplägget av kursen.
Snabb med svar både vid frågor på mail och inlägg av betyg.
•
• Tydligt upplägg
Resultaten kom fort och snabbt in på ladok
• En av de bästa kurserna så här långt i utbildningen, rolig och lärorik! Enda minus är handledningen
till gestaltningen sista tiden på dagen innan uppspel veckan efter. Vi hann inte ändra och öva in i den
mån vi önskat! Önskvärt med fler handledare så alla kan få på fm istället så man har tid att jobba på!
Jättebra kurshandbok, tydlig gjord och lättöverskådlig.
Snabb respons av kursansvarig vid ev frågeställningar på både mail och pim.
TACK för denna kurs.
• Kursen har varit fantastiskt rolig. Gestaltningen var verkligen pricken över i!
Bra upplägg med att man behövde vara närvarande hela tiden. På det viset missade man inte något.
Super!
• Otroliga bra lärare , och några nya några kända . Kunniga och ser hela bilden i det man skall kunna.
Mycket bra kurs
• Det uppskattas att vi fått in resultat på ladok snabbt.
Har vi haft frågor har Fredrik varit tillgänglig och gett oss snabba svar.
Variationen av examinationer har varit både roligt och lärorikt.
Då vi är pedagogiskt verksamma så har våra diskussioner med varandra gett så mycket mer än vad en
vanlig inlämning gör.
Bra att vi fick behålla våra studiegrupper i gestaltningen, det är en trygghet då vi bara är i skolan på
fredagar.
• Kursen har varit till stor hjälp för mitt yrke i förskolan, upplägget och examinationerna har varit
kunskapsrika, intressanta och spännande samt väcker många viktiga tankar och funderingar gällande
dom tre demissionerna i hållbar utvecklingen.
• Bra och inspirerande lärare som gav oss många möjligheter till reflektion och diskussion i grupp. Då
kursen handlade mycket om ” stora frågor” som berörde hela mänskligheten på olika sätt var det bra
att få utbyta erfarenheter med varandra. Sedan var det roligt att göra Gestaltningen i sin grupp, gav
både mycket kunskap och skratt i arbetet kring sitt land.
Seminariumet och WS kring ekologisk hållbar utveckling var också en väldigt givande och rolig dag
som skapade många mentala kullerbyttor hos oss alla.
En givande kurs ur flera aspekter!
• Jättebra upplägg på kursen , handboken kanon. Kul med mycket diskussion. Nöjd elev!
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• Som sagt ett MYCKET bra upplägg med hela kursen. Bra m många seminarier då man kan lära av
varandra. Kul m gestaltningen trots nerverna.. ;-)
• Det har varit en väldigt rolig och lärorik kurs! Bra lärare som genom diskussion väcker tankar hos
oss och det har bidragit till att man har lärt sig mera!

Hur kursen har forskningsanknutits
Lärare har presenterat sin egen forskning gällande ämnet.
Moment gällande granskning av peer reviewed och kopplingen mellan forskningsresultat och
profession har fördjupat forskningsanknytningen.

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet
Den verkar ha fungerat väl och är en progression från framförallt CUVB10
Hur kursens resurser har använts och upplevts
De har upplevts bra. Det går inte att få in mer undervisning.

Sammanfattning och övriga kommentarer
Kursen som helhet fungerar bra, framförallt upplägget.
Förslag till förändringar ges nedan.

Eventuella förslag till förändringar
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Låt fler personer handleda gestaltningen så att fler kan få handledning på förmiddagen, så att de
kan utveckla sin examination efter kommentarer på eftermiddagen.
Fundera över att lägga information om gestaltningen tidigare så att studenterna kan börja jobba
med examinationen tidigare.

Kursansvarig:

Fredrik Zimmerman
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