
Kursutvärdering, VVV2 
Hållbar utveckling – värderingar, världsbilder och visioner 2013 

 
Kursutvärderingen är ett viktigt redskap för oss som driver kursen för att kunna vidareutveckla 

den. CEMUS tillkom genom ett studentinitiativ 1992 och drivs fortsättningsvis av studenter, 

därför är era röster viktiga! 

 

A. Inledande Frågor 

 

1. Kön: 

Kvinna 11 

Man 3 

 

2. Antal studerade år på universitet/högskola 

0  1-2  2-3  3-4  >4 

0 2 2 4 5 

     

3. Studieinriktning (tidigare eller planerad). Markera flera alternativ om du vill 

7 Humaniora  8 Naturvetenskap/teknik 9 Samhällsvetenskap   

0 Medicin/farmaci 0 Utbildningsvetenskap 0 Juridik    

1 Språkvetenskap       1 Teologi   3 Hållbar Utveckling 

1 Landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap   

4 Naturresurser och lantbruksvetenskap 

1 Veterinärmedicin och husdjursvetenskap 

1 Skogsvetenskap 

1 Annat Bioteknik 

 

4. Huvudämne/program Agronom – Landsbygsutv. *Tidigare studier + enstaka kurser som 

påbyggnad. *Har läst spanska 1,5 år. Nu hu & afrikanistik. I framtiden ingenjör? *Civilingenjör, 

Molekylär bioteknik. *Kulturgeografi. *LUB Agronom. *Antropologi. *Ekonomi. *Geografi 

*Geovetenskap *Civilingenjör STS *Medie- och kommunikation 

 

5. Studerar i övrigt huvudsakligen på 

UU SLU Annat Universitet 

11 3 _______________________________ 

 

6. Antal arbetade år sedan gymnasiet 

0 1-2 2-3 3-4 Fler än 4 

2 4 4 1 3 

 



Yrkesverksamhet? Chef inom socialtjänst/arbetsmarknad. Strateg inom samma område. 

*Sommarjobb, nationsjobb. *Sälj, vård, jordbruk. *Butik & lager. *Internationell verksamhet. 

*Butik, Guide. *Handel & Jordbruk. *Skola, äldrevård, hästskötare, fabriksarbete. 

*Säkerhetsarbete *Bank *Extra arbete 5 år *Lägerledare i USA 

 

7. Hur hittade du till kursen? 

Vänner som läst kursen och rekommenderat den 1 

Har läst andra Cemus kurser  1 

På www.studera.nu   8 

Hittade den i universitetets tryckta kurskatalog 0 

Hittade den på universitetets hemsida  2 

Hittade den på Cemus hemsida  2 

Såg en Cemus-affisch   0 

Pratade med någon från Cemus  0 

Annat: Vänner som var intresserade av att läsa den. 

 

 

B. Kursen som helhet 

 

1. Vilket är ditt helhetsintryck av kursen? (1=dåligt; 5=utmärkt) 

1  2  3  4   5  Medel: 

0  1  3  7  3  3,9 

Mör mkt lika med CCL, klimat borde ges mindre tid. *Jätteintressanta ämnen. Inspirerande 

pedagogik med mycket utrymme för diskussion och reflektion. *Tycker det har varit en riktigt 

bra kurs. 

  

2. Hur uppfattar du engagemanget under kursen? (1=litet; 5=stort) 

      1 2  3 4  5 Medel: 

Hos dig själv  1 2 4 7 1 3,5 

Hos gästföreläsare     0 0  0 6  7  4,5 

Hos kursledningen     0 0  2 2  9  4,5 

Hos de andra studenterna 0 0 7 6 0 3,5 

 

3. Till vilken grad anser du att dina förkunskaper och erfarenheter har synliggjorts och 

fått bidra till kursen? (1=inte alls; 5=till mycket stor grad ) 

1 2 3 4 5 Medel:   

0 0 7 5 0 3,4 

Olika perspektiv har givits utrymme i diskussionerna. *Har jobbats för mkt i stor grupp & vissa 

individer kan inte vara tysta. *Kunde varit mer fokus på allas olika bakgrund, tycker inte att det 

inkorporerades speciellt mycket. *Alla har getts möjlighet att bidra på något sätt. Sen är det väl 

så att alla inte väljer att ta plats varje gång. *Många områden var nya för mig. *De har säkert 

http://www.studera.nu/


kommit fram på något sätt eftersom det är referensramen. *Mer under VVV2 än VVV1 pga 

klassens storlek  

 

4. Är det något ämnesområde som du saknat (i relation till kursmålen)? 

Ja Nej Om ja, vilket? 

4 6 Kan ibland sakna förespråkare för tillväxt och liknande  

  samt deras perspektiv. *Visionsbiten. *Social hållbarhet.  

  *Mer fokus på ekonomi. Kanske någon ekonom som   

  föreläsare? *Ibland önskar jag att det varit mer fokus på  

  miljöfrågor. 

 

5. Tycker du att något område varit överrepresenterat (i relation till kursmålen)? 

Ja Nej Om ja, vilket? 

2 9 MR, då kursens inriktning/beskrivning fokuserar mer på  

  de tre V:na. 

 

6. Har kursen givit dig relevanta kunskaper och färdigheter för din fortsatta utbildning 

och yrkesliv? (1=inte alls; 5=i mycket stor utsträckning) 

1  2  3  4   5 Medel: 

0  1  3  5  5 4,0 

Breddat synsätt på viktiga frågor. *Mina perspektiv har förändrats och jag har funnit mycket 

inspiration. *Tvärvetenskapligheten gör den nyttig för alla som behöver vidga sina vyer. *Mest 

att lyssna på andra med en annan bakgrund. Inte så mycket fakta och teorier, snarare har 

kursen utvecklat mitt sätt att tänka och se bortom strukturer. *Det viktigaste kursen har gett 

mig är att jag har fått nya perspektiv och insikter kring olika samhällsfrågor. *Absolut. Kommer 

bära med mig detta kritiska perspektiv i fortsättningen. *Kritiskt tänkande  

  

7. Anser du att kursen är värd att rekommendera till andra studenter? 

Ja                    Nej   

12    0          

Beror på vilket huvudområde som personen studerar *Delvis. *Om man är öppen för en icke-

traditionell kurs på universitetet. *Jag tror att alla kan ha nytta av en sådan här kurs oavsett 

vilka intressen eller yrken som finns i framtiden. Allting hänger ihop. *Kommer göra det!  

  

8. Till vilken grad har kursen stimulerat ditt intresse och motivation för ämnet? (1=inte 

alls; 5=till mycket stor grad) 

1  2  3  4   5 Medel: 

0  2  2  6  4 3,9 

Jag har fått en djupare förståelse för problematiken än jag hade innan. *Klimatfrågor har gjort 

mig delvis less andra frågor mycket mer. *Många tänkvärda och inspirerande tillfällen och 

ämnen. *Ett väckt intresse för den här typen av frågor.   

 



9. Vad är det viktigaste du tar med dig från den här kursen? 

Ett nytt tankesätt kring utv. *Kritiskt tänkande och en förhoppning på att jag kan ta in 

samhällsbilder i min naturvetenskapliga utbildning *Fortsätt lyssna på andras åsikter och 

synpunkter *Att hållbar utveckling inte bara berör klimat *Djupare förståelse för hur att vara 

människa samspelar med dagens samhälle och problematik kring rättvisa, rättigheter etc. *Att 

försöka tänka i andra perspektiv. *En delvis förändrad världsbild. Tankar om hur människan 

positionerar sig utanför naturen, och vilka konsekvenser detta får. *Mkt mer hur jag reagerar. 

*Kunskaper och tankar kring värderingar, natursyn, migration, ekonomiska system, 

hållbarhetsbegreppet. Ett större problematiserande av samhällsstrukturen och handlingsvägar 

som framförs inom miljörörelsen. *Lärt mig att tänka större och se fler samband. *Vikten av att 

kunna diskutera och sätta sig in i andras situationer och synsätt för att bättre kunna förstå olika 

ståndpunkter. *Mycket bra kunskap och redskap att laborera vidare med. Överblick av 

problemområden och hur de händer samman inom ”hållbar utveckling”. Hopp och möjligheter 

men också bekräftelse på människornas tillkortakommanden.   

  

C. Hur kan kursen bli bättre? 

 

1. Förslag till förbättringar inför nästa år 

Kursen är rätt spretig, kanske ngt rödare tråd. *Kursen går in för mycket på klimat & miljö och 

tappar fokus från de andra tre orden i namnet, värderingar, världsbilder och visioner. *En 

tydligare röd tråd i VVV2. Jag förstår hur teman kan kopplas till HU men återknytning hade 

gärna fått ske oftare och tydligare. *Minska ner klimat ngt. *Lite små kliniska förbättringar kan 

vara schemaändringarna, möjligheten att markera i dok. Inriktningsmässigt skulle 

fördjupningen i VVV2 kunna vara mer en fördjupning av ämnet istället för en breddning. Då 

skulle man komma djupare i kunskapen om hur värderingar, världsbilder och visioner formar oss 

och samhället, granska dem ur ett personligt perspektiv etc. Ekofeminism skulle t ex kunna föras 

in som ett perspektiv jämte diskursanalys och demokrati och MR vara mer analysperspektiv. 

*Ibland känner jag mindre lekstuga. Mer koppling till litteraturen så att man känner att man får 

något för att man läser. *Verkstäderna tenderar ibland att bli lite flummiga och kanske ytliga. 

Vet dock inte riktigt hur de kunde förbättras. Kanske korta ner till 2 h? *Mer lokala exempel på 

miljöengagemang, exempel på hållbar utveckling. Mer resonemang om social hållbarhet.*Mer 

struktur, fler obligatoriska moment. *Något utdragna seminarier och verkstäder, varit lite långa. 

Kanske skulle vara bättre att korta ner dem. *Mer fördjupning på det man behandlat under VVV1 

på VVV2 och kamratåterkoppling tidigare, när man känner att man har tid och lust att hitta ny 

fakta på sitt paper. *Kanske lite mindre spretig, knyta ihop de olika delarna mera. 

 

2. Det bästa med kursen för dig 

Möjligheten att diskutera fritt samt att få rikta in sig på egna intressen i skrivuppgifter o dyl. 

Intressanta och utmanande föreläsare! *Att jag genom litteratur, föreläsningar och diskussioner 

har fått nya synvinklar och glasögon att titta och granska genom; diskursanalys; grundläggande 

värderingar. *Att den är så spretig och bra! *Nya insikter i kombination med rolig & kreativ 

läroprocess som jag inte är van vid sedan tidigare. *Jag lärt mig mer om mig dessutom lite ny 



typ av litt. *Lite nya perspektiv. *Att ha tagit en paustermin i arbetslivet med påfyllnad av goda 

kunskaper/verktyg och resonemang, vilket givit mig både nya insikter och möjligheter att göra 

mer medvetna val om vad jag vill fortsätta att arbeta med och vad jag inte längre vill göra. *Att 

arbeta tvärvetenskapligt är mycket viktigt och intressant. Det är ju ändå så samhället ser ut. 

*Nya sätt att arbeta på, mycket diskussioner – aktivt arbete.*Det kritiska perspektivet. 

*Diskussionsmöjligheterna, stor kontrast mot tidigare akademiska erfarenheter något som jag 

saknat. *Personlig, lättsam och djuplodande. 

  

3. Övriga synpunkter 

Som vanligt god stämning och välkomnande atmosfär skapad av kursledare och medstudenter. 

Väl organiserat med litteratur och inlämningsuppgifter. *Grymt trevligt med fika, grillning, 

övernattning! =O) *En av de mest givande terminerna under min universitetstid =) *Gå ut mer 

med dessa kurser i samhället! Försöka locka yrkesverksamma inom olika områden att läsa 

Cemus kurser. Samverka mer med företag och framför allt offentlig sektor.  

 

 

D. Ditt Lärande 

 

Utbildningens syfte är att studenten ska tillägna sig kunskaper, färdigheter och kompetenser samt 

utveckla ett genomtänkt förhållningssätt till sin utbildning och framtida yrkesutövning. Studenterna ska 

även uppmuntras att under sin utbildning tillvarata universitetets bredd ur ett bildningsperspektiv och 

därvid ges möjlighet till personlig utveckling. All kursplanering och undervisning ska utformas utifrån 

såväl ämnesmässig som pedagogisk kunskap och med målet att underlätta studentens självständiga 

aktiva lärande och ansvarstagande (ur Pedagogiskt Program för Uppsala Universitet). 

 

1. Klassrumsundervisning 
 

Hur betydelsefulla har de olika undervisningsformerna varit för ditt lärande? 

 

Föreläsningar (i sin helhet) 

(1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt) 

 1  2  3  4   5 Medel: 

 0  0  4  7  3 3,9 

Generellt bra föreläsningar och föreläsare i VVV1, i VVV2 kändes de kanske mer till för de andra 

kurserna än för oss och det blev spretigt (men också intressant och personligt). *Vissa 

föreläsningar var verkligen jättenödvändiga t ex föreläsningen om ekofeminism. Skulle inte ha 

förstått vad det handlade om enbart utifrån texterna. *Många intressanta föreläsningar, en hel 

del som jag inte skulle ha kommit i kontakt med i andra sammanhang. *Ganska varierande nivå, 

vissa var toppen medan andra var mindre givande. *Ofta mycket bra föreläsare. 

*Föreläsningarna har varit mycket givande, framförallt med artiklar och litteratur. Dock några 

lågvattenmärken som man kunde skippa. *Bra! Omväxling och mycket diskussion. 

Gästföreläsarna är mycket intressanta.  



Verkstäder/seminarium (i sin helhet) 

(1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt) 

1 2 3 4  5 Medel: 

0 2 3 6 3 4,1 

Mer utvecklande att bli ifrågasatt *Kan variera, man lär sig kanske inte alltid något nytt men får 

”vädra” insikter man fått. *Ta dela v andras åsikter och tankar är jätteviktigt för att 

förstå/komma på vad man själv tycker och tänker. *Jag lär mig bäst genom bollande av tankar 

tillsammans med andra (ffa andra som inte har samma bakgrund som jag). *Brukar tyvärr inte 

ge så mycket då litteraturen ofta lämnas därhän och vi mest sitter och tycker i tre timmar. Om 

verkstäderna kopplas till litteraturen bättre tror jag att de ger mer. *För mkt stor grupp. *En del 

verkstäder som krävde för mycket förberedelser. *Seminarierna, snarare än verkstäder, har varit 

bra för att processa kunskaper, i kombination med instuderingsuppgifter, papers och PM. Dock 

dålig närvaro på en del. Vissa bättre än andra.  

  

2. Kurslitteratur 

 
Hur betydelsefulla har de olika undervisningsformerna varit för ditt lärande? 

 

Artiklar (i kompendium och digitalt på kurshemsidan) 

(1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt) 

1 2 3 4  5 Medel: 

0 0 5 5 4 3,9 

Kan tycka att det har varit väl mycket artiklar ibland som ändå inte diskuterats. Kanske kunde 

lite färre väljas ut och sen diskuteras djupare? *Många bra och läsvärda artiklar. *Mycket 

intressant, en del var lite svår att komma igenom. Skulle kunna vara bättre med fler kortare 

texter så man hinner igenom hela texten utan att behöva skumläsa så mycket. *De har oftast 

gett mig en bred bild av ämnet. *Ofta intressanta men ibland är kopplingen onödigt lång mellan 

litteratur och föreläsning. *För mkt att läsa, välj en text som alla ska läsa och sen de andra om 

intresse finns. *Mycket bra artiklar. *Mycket bra litteratur och artiklar. (Dock plocka bort 

Evernden) *För mycket, svårt att ge något mycket fokus, mycket info att ta in  

  

Kursbok: Swimme & Tucker (2011) Journey of the universe 

(1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt) 

1 2 3 4  5  Medel: 

0 4 5 1 0 2,7 

Den ligger nära mycket av det jag tror på. Lite naturvetenskaplig så att säga. *Jag har svårt att 

koppla annat än små delar till det vi diskuterat. *Intressant men gav ingenting. Onödig för 

fördjupningen då det var frivilligt att reflektera till den i pappret. *Helt ok. *Den var varken 

speciellt intressant eller givande. *Ok i sin första del men i senare delen lite ”smygreligiöst” 

färgas och docerande.  

  



Kursbok: Quinn (1995) Ishmael 

 (1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt) 

1 2 3 4  5 Medel: 

0 2 4 6 2 3,6 

Intressant bok och väldigt bra seminariediskussion där bokens argument problematiserades. 

Enkel men väldigt bra. *Tankeväckande även om jag inte håller med om allt som sägs och alla 

antaganden. *Riktig ögonöppnare för mig och engagerande att läsa. *Bra men lite för låg nivå. 

*För gammal, jag tyckte inte om den. *Jag skulle aldrig ha läst Ishmael av mig själv men det är en 

bok som kommer finnas med mig & jag kommer tänka på den ibland. Läsvärd. *Annorlunda och 

intressant resonemang. Dock lång startsträcka och onödigt ”gorillaperspektiv” förtar lite av 

läsupplevelsen. *Spännande tänkvärd läsning  

 

Kursbok: Roy (2009) Field Notes on Democracy: Listening to Grasshoppers 

(1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt) 

1 2 3 4  5 Medel: 

1 2 5 3 1 3,1 

Väldigt svår att relatera till papret *Svårläst och tung, svår att anknyta till hållbarhet och 

kursen i övrigt tycker jag. Kan tycka att en annan bok hade kunnat lyftas in istället. *Ska snart 

läsa. *Gav mig förståelse för viktiga poänger men det hade räckt att bara läsa delar av den. 

*Intressant men repetitiv. *Helt ok med korta noveller. *Intressant. *Skrämmande perspektiv! 

Välskriven. Bra med ”novellformen”. Gillade den.  

  

Kursbok: Khosravi (2009) Illegal traveler  (lämna tomt om du inte läst den) 

(1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt) 

1 2 3 4  5 Medel: 

0 0 1 5 1 4,0 

Bra i sin helhet. Jag har läst andra böcker om flykt och arbetat en del med flyktingar och 

”flyktingfrågor” så ämnet är relativt välbekant *Bra läsning med själsligt jobbigt *Synnerligen 

intressant! *Intressant och välskriven, ger mycket kunskap och ställer relevanta frågor 

 

Kursbok: Linton (2012) De hatade : om radikalhögerns måltavlor. 

(lämna tomt om du inte läst den) 

(1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt) 

1 2 3 4  5 Medel: 

0 0 0 5 2 4,3 

Jättespännande och lättläst bok! *Läskig o ganska intressant *Gillade teman & fick ny info. Lite 

problem rent källkritisk med journalistiska formen *Väldigt intressant, lyfter fram skillnader och 

likheter inom radikalhögerns åsiktssfär *Mycket bra 

 

Var det någon kurslitteratur som du tycker var särskilt givande? Varför? 
 

Linton var lättläst och insiktsfull *Quinn var mest relevant i förh. till kursen, och bra för 

diskussioner *All litteratur har bidragit på ett eller annat sätt *Ishmael, den har ändrat hur jag 

ser på min omgivning *The illegal traveller. Gripande historia *Ishmael *Artikelkompendiet är 

http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=Magnus%20Linton&fromproduct=true


mycket givande och engagerande 

 

Var det någon kurslitteratur som du tycker var särskilt dålig? Varför? 

Tja, Roy får jag väl svara då. Den är ju inte dålig, mer att den kändes lite off *Journey of the 

universe hade svårt att koppla den till undervisningen *Swimme/Tucker, tyckte inte att den 

behövdes då det var frivilligt att referera till den *Journey of the universe – hysteriskt tråkig 

 

Övriga kommentarer om kurslitteraturen eller hur den har behandlats 

För lite behandling av Field notes och Journey of the universe *Kan ibland efterlysa ytterligare 

behandling av artiklarna *Överlag behandlas all kurslitt alldeles för lite. Det räcker inte att 

klämma in er referens i ett paper för att boken ska vara examinerad tycker jag. 

 

3.Examination 
 

Förberedande skriftlig uppgift inför verkstad Ishmael (1=utan betydelse; 5=mycket 

betydelsefullt) 

1 2 3 4  5 Medel: 

0 2 5 6 1 3,4 

Att skriva korta texter är nyttigt *Tycker inte att fokus ska ligga i att öva sig i skrivning utan 

mer på bokens innehåll *Kul form men svårt då jag inte hade så mycket ”ris” att ge honom 

*Alltid bra med förberedande uppgifter. Det får en att tänka till. *Gav möjlighet att ordna 

tankarna som boken gav 

 

Värderingar (1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt) 

1 2 3 4  5 Medel: 

0 0 7 7 0 3,5 

Okej uppgift *Hjälpte mig att sammanfatta mina tankar om boken *Sammanfatta vad boken 

handlade om gjorde att jag kunde formulera de tankar som jag fick när jag läste. 

 

Verkstad: Ishamel (1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt) 

1 2 3 4  5 Medel: 

0 3 2 5 2 3,5 

Hade svårt för boken *Diskussionerna som hölls gav mer än själva förberedelseuppgiften *Högre 

press på att visa att man läst 

 

Verkstad: Makt, demokrati och rättigheter (1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt) 

1 2 3 4  5 Medel: 

0 0 7 5 1 3,5 

Mycket goda diskussioner! *Intressant att ta del av vad de andra plockat ut från böckerna 

 



Verkstad: Presentation och kamratåterkoppling på papers  

(1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt) 

1 2 3 4  5 Medel: 

0 2 3 7 1 3,5 

Alltid bra att ge och få återkoppling *Givande! *Gav inte mkt *Bra med feedback men tre timmar 

är på tok för lång tid *Dålig uppslutning = för små grupper för optimal diskussion. Jag fick bra 

tips & råd *För sen, det vore bra att ha den när man inte känner sig klar *Kändes seriöst och bra! 

*Bra att diskutera igenom men svårt när alla förberett så olika (en del var inte ”färdiga”) *Bra 

att vi fick höra andras tankar och synpunkter på vad vi skrivit 

 

Paper för fördjupning: Att vara människa (1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt) 

1 2 3 4  5 Medel: 

0 0 4 9 1 3,8 

Intressant & kul *Möjlighet att lära mig om något jag valt själv *Givande att skriva utifrån min 

nyligen reviderade syn på människan & naturen *Kände mig styrd av alla restriktioner *Kul att 

skriva 

 

Paper för fördjupning: Demokrati och rättigheter (1=utan betydelse; 5=mycket 

betydelsefullt) 

1 2 3 4  5 Medel: 

0 0 6 8 0 3,6 

Svårare än den tidigare uppgiften *Bra med formen men svåra ämnen när man ska lägg 

samman t ex ekofeminism med ”något inom hållbarhetsområdet”, hade kanske varit bättre att 

behålla hållbarhetsfokuset i centrum och sen anlägga perspektiv på det *Liknar mer den 

uppsatsform som jag redan känner mig säker i *Känner mig lite styrd fortfarande. Våga lita på 

att vi som studenter är kapabla att själva komma på ett område inom fördjupningen som vi kan 

skriva om 

 

Studentdrivna tillfällen (genomförande och planering av dem) 

(1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt) 

1 2 3 4  5 Medel: 

0 0 5 7 2 3,8 

Var ej på första – var bortrest. Var med och höll i den andra. Bra diskussioner men dålig närvaro 

av ”den andra” gruppen. *Bra och rolig övning *Mest intressant att lyssna *Stärkande att se att 

en kan åstadkomma något bra, och ha kul på vägen! *Kul att få välja ämne själva och 

presentera det på det sätt som vi tyckte var bra. *Mycket bra sätt att sätta sig in i ett ämne och 

samarbeta! *Väldigt bra. 2 h räcker väl! 

 

4. Uppfyllande av kursmål 
 

I vilken utsträckning upplever du att följande kursmål (från kursplanen) har uppfyllts? 

 



Kursmål 1: Identifiera maktstrukturer och dess relevans för hållbar utveckling 

 

Inte alls     Uppfyllts i 

uppfyllts    hög grad  Medel: 

0 1 1 8 4  4,1 

Ibland saknas relevant ”fakta” kring fördelning av makt samt ansvarsområden i olika länder, 

regioner eller liknande. *Väldigt brett ämne *Rätt bra *En femma eftersom jag hade kunskap 

innan. Om jag inte haft det en fyra. *Det finns vissa strukturer som fått mer plats 

 

Kursmål 2: Kritiskt granska och debattera skilda visioner om en hållbar utveckling 

Inte alls     Uppfyllts i 

uppfyllts    hög grad Medel: 

0 3 4 3 4 3,6 

Kan som tidigare nämnt sakna perspektiv från näringsliv ”högerpolitiken” och förespråkare för 

tillväxt etc *Kunde fått in mer radikala vinklar men mycket togs upp. Givetvis kan man aldrig 

täcka allt *Kan göras bättre, mer fokus på mediadebatten 

 

Kursmål 3: Diskutera och kritiskt förhålla sig till olika förklaringar av de 

grundläggande orsakerna till hållbarhetsproblematiken 

 

Inte alls     Uppfyllts i 

uppfyllts    hög grad Medel: 

0 2 5 5 2 3,5 

Hade varit intressant med mer ”andra sidan”, vad är kritikernas argument mot betydelsen av 

HU? *Tycker inte att detta togs upp så mycket *Kunde varit mer fokus på den globala ekonomins 

roll för uppkomst av och framför allt möjligheter att positivt påverka 

arbetet/ansträngningarna för hållbar utveckling. 

 

Kursmål 4: I hållbarhetsdebatten utläsa och jämföra skilda förståelser av centrala teman 

och ideologier 

 

Inte alls     Uppfyllts i 

uppfyllts    hög grad Medel: 

0 2 3 7 2 3,6 

I viss mån i de artiklar vi läst mest i valet av artiklar till det studentdrivna tillfället *Kan göras 

mycket mer! 

 



Kursmål 5: Tillämpa för situationen relevanta analysmetoder på aktuella händelser med 

koppling till någon aspekt av hållbar utveckling 

 

Inte alls     Uppfyllts i 

uppfyllts    hög grad Medel: 

1 0 7 5 1 3,4 

Mindre analysmetoder i VVV2 än VVV1 *Vissa metoder har fått för stort fokus på diskursanalys 

*Inga analysmetoder presenterades i denna delkurs tyckte jag 

 

Kursmål 6: Planera och leda tematiska tillfällen och evenemang med fokus på hållbar 

utveckling 

 

Inte alls     Uppfyllts i 

uppfyllts    hög grad Medel: 

0 0 2 3 9 4,5 

Kanske någon fältövning *Studentdrivna tillfällen 

 

5. Färdigheter, kompetenser och förhållningssätt (utifrån Uppsala Universitets 

pedagogiska program). Till vilken grad har kursen bidragit till att utveckla: 

 

Din förmåga att urskilja, formulera och lösa problem (1=inte alls; 5= i hög grad) 

1 2 3 4 5 Medel: 

0 1 4 9 0 3,6 

På ett mycket fruktbart sätt *Ligger i de år jag redan har bakom mig på UU *Jag tycker att de 

här frågorna är svåra att besvara, det är ju inte som att man börjar på noll innan... Det kan ju 

ha varit en bra och relevant kurs just därför att man har fått ägna sig åt de här aktiviteterna – 

men de kanske inte har gjort en bättre på dem? *Jag tror mig ha relativt god förmåga att arbeta 

med såväl urskiljande, formulering och lösning (i den mån det går) av problem. Givetvis har 

denna förmåga kunnat appliceras mer på nya områden – och det positivt. 

 

Ditt kritiska tänkande (din förmåga att självständigt kunna analysera, reflektera, dra 

slutsatser, värdera, ifrågasätta och vara kreativ) (1=inte alls; 5= i hög grad) 

1 2 3 4 5 Medel: 

0 1 2 8 2 3,8 

Kan trycka mer på kritiskt granska organisationer etc. som ligger bakom en del av materialet. 

*Frågan ovan måste förstås i relation till vad man har med sig i bagaget av både kunskaper och 

erfarenheter. 

 

Din förmåga att kommunicera skriftligt (1=inte alls; 5= i hög grad) 

1 2 3 4 5 Medel: 

1 3 5 5 0 3,0 

Ofta korta övningar inför verkstäder som inte utvecklas så mycket. Det finns inte utrymme att 

utveckla alla tankar. *Övning ger färdighet :) *Har redan en god sådan förmåga! 



 

Din förmåga att kommunicera muntligt (1=inte alls; 5= i hög grad) 

1 2 3 4 5 Medel: 

1 2 5 4 2 3,3 

Övning ger färdighet :) *Har redan en god sådan förmåga! 

 

 

E. Utvärdering – kurstillfällen VVV2 
 

3 apr Introduktion till Fördjupning 1 - Kursledningen 

(1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt) 

1 2 3 4  5 Medel: 

0 0 6 2 1 3,4 

Minns inte riktigt 

 

8 apr Vår upplevelse av det moderna och behovet av mening - Mikael Kurkiala 

(1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt) 

1 2 3 4  5 Medel: 

0 0 0 4 5 4,6 

Mycket intressant *Intressant och givande föreläsning 

 

9 apr Bortom människan -  Anders Sandberg 

(1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt) 

1 2 3 4  5 Medel: 

0 0 4 3 3 3,9 

Superintressant! 

 

10 apr När blev människan människa? -  Lasse Berg 

(1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt) 

1 2 3 4  5 Medel: 

0 1 1 4 6 4,3 

Bra föreläsning! Men eftersom jag läst hans böcker var et inget nytt. Dock njutbart att lyssna på. 

*Mysigt men lite flummigt. Men tycker absolut ni ska ha kvar det. *Intressant föreläsning! Men 

han skulle behöva lite bättre genustänk i hur han formulerar sig :) *Väldigt bra o upplyftande 

 

16 apr Studiebesök tropiska växthuset Botaniska trädgården -  Juan Carlos Gumucio 

(1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt) 

1 2 3 4  5 Medel: 

0 0 3 2 0 3,4 

Kul men ibland så kändes ämnet irrelevant 

 



16 apr – Människor och andra djur, samhällsvetenskapliga perspektiv – Tora Holmberg 

(1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt) 

1 2 3 4  5 Medel: 

0 1 4 0 0 2,8 

Ngt svagt resonemang och koppling till föreläsningens rubrik 

 

22 apr Studentdriven föreläsning/tillfälle: Att vara människa (för dig som var deltagare) 

(1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt) 

1 2 3 4  5 Medel: 

0 0 2 5 0 3,7 

Intressant att diskutera konsumtion! Väl genomfört. *Lite lekstuga. 

 

23 apr Rundabordssamtal: Attityder, värderingar, livsstil och förändring - Tuula Eriksson 

(1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt) 

1 2 3 4  5 Medel: 

0 0 2 4 1 3,9 

Mycket intressant. *Bra med en ”allmän frågestund” och Tuula var grym. *Skönt att diskutera o 

ställa frågor som formade timmarna. *Intressant person! Bra format. 

 

29 apr Lyckliga i alla sina dagar – Nina Björk 

(1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt) 

1 2 3 4  5 Medel: 

0 1 3 4 1 3,6 

Bra men erbarmligt tråkig föreläsning. Nina gör sig nog bättre i debatter än som föreläsare. 

Hon var dåligt förberedd och som sagt tråkig! *Väldigt intressant föreläsning. *Var lite för 

mycket från boken o dålig närvaro. 

 

6 maj Introduktion till Fördjupning 2 - Kursledningen 

(1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt) 

1 2 3 4  5 Medel: 

0 0 5 7 0 3,6 

Helt klart nödvändigt moment. 

 

6 maj Rundabordssamtal: Ekofeminism - David Kronlid 

(1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt) 

1 2 3 4  5 Medel: 

0 0 4 6 1 3,7 

Delvis nya områden för mig. Föreläsaren var trevlig men lite för självcentrerad som 

akademikern från gatan...inte så strukturerad. *Intressant och för mig nytt ämne. *Lyckades inte 

enligt mig inte 100 % knyta an till ämnet i stort. *Kunde varit mer pedagogisk om vad 

ekofeminism faktiskt är. *Fick svar på vad det innebär men föreläsaren verkade inte kunna 

försvara funktionen? Blev förvirrad. 

 



14 maj Mänskliga rättigheter: när och för vem - Heidi Moksnes 

(1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt) 

1 2 3 4  5 Medel: 

0 0 5 5 1 3,6 

Bra första del men lite för mycket centrering på papperslösa. Gav inte så mycket i den delen. 

Strukturerad! *Insiktsfull 

 

15 maj En sexpositiv queerfeministisk dekonstruering  av sexualiteten som något heligt 

(1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt) 

1 2 3 4  5 Medel: 

0 0 1 4 3 4,3 

Inspirerande! Fick mig att tänka om angående vissa saker som jag tagit för givet. *Givande! 

Utmanande! *Intressant o icke-traditionell föreläsning. Mycket bra! *Charmig och skör 

föreläsare. Sympatisk. Men lite för fokuserad på att vara akademisk i ett känsligt område vilket 

bidrog till en något rörig föreläsning och en hel del …. *För fanatisk 

 

21 maj Demokrati och rättigheter – perspektiv och sammanfattning -  Ingrid Moum 

Rieser 

(1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt) 

1 2 3 4  5 Medel: 

0 0 2 4 1 3,9 

Bra sammanhållen genomgång men lite tid gav en mycket ytlig diskussion *Mycket intressant 

pedagogik. Dock diskuterades ämnen vi redan diskuterat. *Bra övningar. *Skönt att få tid att 

sammanfatta! *Bra workshop! 

 

21 maj Diskussion utomhus – Kursledningen 

(1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt) 

1 2 3 4  5 Medel: 

0 0 4 1 2 3,7 

Trevligt! Givande! 

 

21 maj Var är du? – Människan och mobilen - Katarina Bjärvall 

(1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt) 

1 2 3 4  5 Medel: 

0 0 3 2 1 3,7 

Inte så många nya tankar för mig. *Intressant 

 



22 maj Studentdriven föreläsning/tillfälle: Demokrati och rättigheter (för dig som var 

deltagare) (1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt) 

1 2 3 4  5 Medel: 

0 0 3 4 0 3,6 

För mkt samma sak *Bra och intressant *Ofta är formerna på dessa tillfällen samma. *Tycker 

den blev lyckad! *Var i arrangörsgruppen. Bra disk i förberedelser och i genomförandet. Men låg 

närvaro och lågt engagemang hos de övriga. Givande.  

 

F. Om Cemus 

 

1. Vad är ditt allmänna intryck av Cemus? 

Inriktning 5, medarbetare 5, innehåll 4, ambition 3, ibland kanske kraven skulle varit högre och 

Cemus borde göra mer reklam kring sin verksamhet *Ett alternativt lärande. *Mycket gott! Jag 

gillar formen; både administrativt & innehållsmässigt. Tvärvetenskapligheten är jätteviktig! 

*Kul med tvärvetenskapligheten, knyta ihop olika discipliner. *Positivt, innovativt, socialt och 

personligt. *Bra, öppet forum (även om radikalhöger inte är välkommen) märks att man bjuder 

in o man tar inte timmar för timantalets skull utan det finns mening bakom. *Kreativt 

utvecklande, lite förvirrat, relevant lite för mycket ansvar under frihet. *Bra! *Gott intryck 

socialt! Mkt god atmosfär med välkomnande anställda. Ibland saknas lite olika perspektiv, ett 

tankesätt råder. *Cemus är bra! *En väldigt behövlig och viktig institution! Egentligen borde alla 

studenter, innan de börjar på sina program, gå VVV. *Mycket viktigt del av universitetets utbud! 

Eg borde alla studenter läsa en minst 15 hp på Cemus för att få komplettering av kunskaper om 

hållbar utveckling och vidgade förståelse för vikten av det. *För mkt miljökoncentrerade ”lågt i 

tak” *Mycket jobb för lite poäng man annars bra. 

 

2. Jag tycker att jag blivit väl bemött av personal på Cemus (1=instämmer inte alls; 

5=instämmer helt). 

1 2 3 4 5 Medel:  

0 0 1 1 12 4,8 

Finns inget att klaga på 

 

3. Var det här den första kursen du läste på Cemus? 

Ja Nej Om nej, vilka andra har du läst? 

10 4 CCL *Nu CCL *Hållbar utveckling A *Projektkursen 

  *Men läser livsfilosofi och det moderna samhället   

  parallellt 

 



4. Tror du att du kommer läsa fler kurser på Cemus? 

Ja Nej Om ja, vilka är du intresserade av? 

8 4 I första hand sommarkursen om permaodling *GMH,  

  permakulturkursen *En distanskurs om 7,5 hp nästa  

  termin *Vet inte än men dörren är öppen för allt *Om jag  

  kan få in något på masternivå kanske *Livsfilosofi *Kanske om jag får 

  tid *Ja, hoppas det 

 

5. Har du några konkreta förslag på hur Cemus skulle kunna bli bättre? 

Nå ut, stick ut. *Mer vetenskaplig och mindre personligt tyckande. *Mer ta vara på alla 

erfarenheter i en klass jobba mer i små grupp. *Ja, Cemus borde erbjuda och marknadsföra sina 

kurser mer utanför universitetet. Samarbeta mer med organisationer och offentlig sektor. 

Erbjuda anpassade kurser till ovanstående och varför inte politiker i offentlig förvaltning. 

*Tycker det är bra. Skulle säkert kunna förbättras men har svårt att tänka mig vad. *Försök 

arbeta med att komma bort från ”skyddad” verkstadsstämpeln. Uppmuntra och välkomna mer 

konventionella åsikter kring hållbarhet för en mer givande debatt och på så vis skapa 

förändring. Ibland blir det lite”preach for the choire” *Samla info på antingen kurswebben eller 

studentportalen 

 

6. Har du några förslag på nya kurser som du skulle vilja att Cemus utvecklade? 

Humanekologi :) Grundkursen som dom har i Lund borde finnas i Uppsala också! Borde passa 

Cemus bra. *En C-kurs för dem som vill gå. *En kurs i utveckling av avdelningar med fokus på 

HU på arbetsplatser. *Skulle vara intressant att se en 7,5 hp kurs med fokus på social hållbarhet. 

Alternativt metoder att organisera samhället, social ekonomi mm *Något om praktiska 

förändringar kanske? 
 

G. Övriga synpunkter 
 

Tack för en bra kurs! *Tack för en jättebra kurs. *Tack för en fantastiskt inspirerande termin. Jag 

kommer definitivt bära med mig dessa erfarenheter. *TACK FÖR EN LÄRORIK TERMIN *Tycker 

att kamratåterkopplingen kunde varit tidigare när man mest hade idéer kring papret. Nu gav 

inte kamratåterkopplingen lika mycket då man var relativt färdig med papret vid 

återkopplingstillfället. *En eloge till kursledarna som alltid är vänliga, seriösa, ambitiösa och 

omhändertagande! Man känner sig alltid välkommen, god social samvaro! Ibland kan det 

behövas ställas hårdare krav. Lätt att ”klara sig” utan större prestation. Annars ser jag Cemus 

som ett bra komplement till övrig utbildning på universitetsnivå :) *Tack för en bra kurs! Bra 

jobbat och engagerat av kursledningen. Lycka till med popmusiken och folkhögskolan :) 

*Otroligt givande och intressant kurs! *Inför riktiga seminarier där texterna behandlas. Detta 

har inte gjorts på hela VVV tycker jag. Om inte texterna behandlas känns poängen med läsning 

bort. Många lär sig väldigt bra av att läsa texter och sedan diskutera innehåll. 

 

 


