
                                                   

HÅLLBAR UTVECKLING – 
TVÄRVETENSKAPLIGT FÄLTARBETE,

15 HP, Vt. 2013

Antal ifyllda utvärderingar: 4 st (av 4 studenter totalt på kursen)

Kursutvärdering 
Cemus kurser har tillkommit på studentinitiativ och leds av studenter. Kursutvärderingen är ett 
viktigt redskap för oss som driver kursen att kunna förbättra och vidareutveckla den. Dina idéer 
och åsikter är centrala när kursen ska vidareutvecklas till kommande år. 

Tack för din medverkan!

/ Josefin & Therese

A. Inledande Frågor
1. Kön  4 kvinnor

2. Antal studerade år på universitet/högskola
0    1-2  3 st 2-3  3-4  1 st >4 

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

 Humaniora  Naturvetenskap/teknik  Samhällsvetenskap  
 Medicin/farmaci   Utbildningsvetenskap  Juridik 
 Språkvetenskap    Teologi  Hållbar Utveckling
 Landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap  
 Naturresurser och lantbruksvetenskap
 Veterinärmedicin och husdjursvetenskap
 Skogsvetenskap
 Annat _________________________________

Humanoria 1 st

Samhällsvetenskap 2 st

Naturvetenskap 2 st

Hållbar utveckling 1 st



4. Huvudämne/program _________________________________

Etnologi

Geovetenskap

Miljövetenskap

Media- och kommunikation 

5. Studerar i övrigt huvudsakligen på
UU SLU Annat Universitet
 4 st  1 st _______________________________

6. Antal arbetade år sedan gymnasiet
0 1-2 2-3 3-4 Fler än 4
  3 st   1 st 

Yrkesverksamhet?
*Administrativa uppgifter på designorganisation och baraista/store manager på cafe

*Frisör

*Service, städ, konferens, reception

7. Hur hittade du till kursen?
Vänner som läst kursen och rekommenderat den
Har läst andra Cemus kurser 1 st
På www.studera.nu 2 st
Hittade den i universitetets tryckta kurskatalog 1 st
Hittade den på universitetets hemsida
Hittade den på Cemus hemsida
Såg en Cemus-affisch
Pratade med någon från Cemus
Annat________________________________________

B. Kursen som helhet
1. Vilket är ditt helhetsintryck av kursen? (1=dåligt; 5=utmärkt)
1  2  3  4  5
  1 st   2 st  1 st    Medelvärde: 3,8

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                  

2. Hur uppfattar du engagemanget under kursen? (1=litet; 5=stort)
1 2 3 4 5

Hos dig själv     3 st  1 st
Hos gästföreläsare    1 st  2 st  1 st
Hos kursledningen     2 st  2 st
Hos de andra studenterna     2 st  2 st

 

http://www.studera.nu/


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
  1 st  1 st   2 st   Medelvärde: 3,8

*Det har definitivt fått synas, men naturvetenskapligt tankesätt känns inte lika givet som 
humaniora på kursen

4. Är det något ämnesområde som du saknat (i relation till kursmålen)? 
Ja Nej Om ja, vilket?
 1 st  3 st

*Mer naturvetenskap, kursen är ju trots allt tvärvetenskap

5. Tycker du att något område varit överrepresenterat (i relation till kursmålen)?
Ja Nej Om ja, vilket?
 2 st  2 st

*Humaniora av olika slag, det gör inte så mycket, men man borde kanske ha ett inslag där man 
jämför naturvetenskap med humaniora

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
    3 st  1 st  Medelvärde: 4,3 

*En sån här kurs ger- om inte annat- en livserfarenhet då den är så självständig

7. Anser du att kursen är värd att rekommendera till andra studenter?
Ja                    Nej
 3 st     1 st     

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

*Vetenskapligt skrivande och tänkande, ökade kunskaper och nya erfarenheter av uppsatsskrivande 
och fältarbete. Att våga vara kreativ i uppsatskrivandet. 

*En insikt i att det går att hitta kärnfullhet i flera ämnen samtidigt. Och att läsa på fritt schema. 
Svårt – veckan tar inte slut/börjar på samma sätt – men nyttigt!

*Kunskap om fältarbete

*Planering. Då vi fick 11 veckor själva, var det viktigt att planera ut sin tid.

 



C. Hur kan kursen bli bättre?
1. Förslag till förbättringar inför nästa år

*Att inte lägga tyngden vid att studenterna ska föra diskussioner, handledningsträffar ,osv. Det är 
bra att studenternas förkunskaper tas vara på, men i vissa fall räckte det inte, det behövs att lärare 
vilka är mer erfarna är med och för diskussionerna (vilket nu också ofta blev fallet, och då lärde 
jag mig som mest). 

*Ännu mer information om vad tvärvetenskap är för något och att vi hade kollat igenom tidigare 
fältarbeten för att tydligare se vad det faktiskt innebar

*Påbörja fältarbetet mycket tidigare!

*Påbörja fältarbetet mycket tidigare

2. Det bästa med kursen för dig

*Att få öva på att vara ute i fält och att skriva uppsats, samt den tvärvetenskapliga ansatsen och 
normativt syfte. Vilket gjorde det lättare att vara kreativ och gjorde skrivandet roligare.

*Tillfällena vi kom ihop som grupp och diskuterade varandras arbeten.

*Chansen att kombinera egna favoritområden.

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).

Hur betydelsefulla har de olika undervisningsformerna varit för ditt lärande?

1. Föreläsningar (1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt)
 1  2  3  4  5
   1 st  3 st   Medelvärde: 3,8

Var det några föreläsningar som du tycker var särskilt givande?

*Heidis föreläsning om sitt forskararbete

*Den tvärvetenskapliga dialogen

Var det några föreläsningar som du tycker var särskilt dåliga?

*Nej

 



2. Seminarier (1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt)
 1  2  3  4  5
  1 st  1 st  2 st    Medelvärde: 3,3

*Kändes inte riktigt som om de hade så mycket att göra med våra arbeten.

3. Kurslitteratur (1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt)
 1  2  3  4  5
   3 st   1 st  Medelvärde: 3,5

*Jag tycker det är för mycket text (pratig text) i många uppgifter.

4. Författande av idéskiss (1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt)
 1  2  3  4  5
   1 st  2 st  1 st  Medelvärde: 4

5. Författande av slutrapport (1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt)
 1  2  3  4  5 
   1 st   3 st  Medelvärde: 4,5

6. Grupphandledning (1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt)
 1  2  3  4  5
 1 st     2 st   + 1 st  6:a  Medelvärde: 4,3

7. Individuell handledning (1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt)
 1  2  3  4  5
     4 st  Medelvärde: 5

*Men snålt med så kort tid: lägg till mer!

8. Uppfyllande av kursmål

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

”Kritiskt förhålla sig till olika perspektiv och centrala teorier gällande hållbar utveckling, vetenskap 
och tvärvetenskap”

Inte alls Uppfyllts i
uppfyllts hög grad
  1 st  1 st  1 st        

*Naturvetenskap. Bara något exempel åtminstone.

*Tycker det fortfarande är ganska luddigt: hade hoppats på ett klarare svar.

”Kritiskt granska och analysera vetenskapliga texter från skilda vetenskapstraditioner”

Inte alls Uppfyllts i
uppfyllts hög grad
   2 st  1 st 

 



”Självständigt avgränsa och utforma en vetenskaplig studie inom hållbarhetsområdet”

Inte alls Uppfyllts i
uppfyllts hög grad
   1 st   2 st

”Tillämpa relevanta metoder vid ett tvärvetenskapligt fältarbete”

Inte alls Uppfyllts i
uppfyllts hög grad
    3 st 

*Tror det hade varit bättre om vi fick mer hjälp med metoder, var väldigt svårt att sätta sig in I ett 
helt nytt ämne plus hitta relevanta metoder till detta.

”Analysera och tolka insamlat material efter genomfört fältarbete”

Inte alls Uppfyllts i
uppfyllts hög grad
    2 st  1 st

”Självständigt författa ett tvärvetenskapligt arbete med relevans för en hållbar utveckling”

Inte alls Uppfyllts i
uppfyllts hög grad
    1 st  2 st

9. 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
   2 st  2 st 

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
   1 st  2 st  1 st

 



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

1 2 3 4 5
   1 st  2 st  1 st

Din förmåga att kommunicera muntligt (1=inte alls; 5= i hög grad)
1 2 3 4 5
   3 st  1 st 

E. Om Cemus
1. Vad är ditt allmänna intryck av Cemus?

*Inspirerande! Har varit mycket roligt och givande att läsa kurser vid CEMUS. Jag har fått helt 
nya sätt att se på lärande, och kunskap - det har varit lika mycket lärdom för yrkesverksamhet som 
för livet! Toppen, tack!

*Obligatoriskt fika på schema = P  Nej men på gott och ont är det ett eget lite samhälle. Många 
kreativa människor. 

*CEMUS är mycket bra och important ”institution” men lite för avslappnad! Skulle vara högre 
krav både på studenter och lärarna.

*Välkomnande men ändå som en liten bubbla. Känns som man måste vare en viss ”typ” av person 
på CEMUS.

2. Var det här den första kursen du läste på Cemus?
Ja Nej Om nej, vilka andra har du läst?
 3 st  1 st Klimatet och energin

3. Tror du att du kommer läsa fler kurser på Cemus?
Ja Nej Om ja, vilka är du intresserade av?
 1 st  3 st

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

*Nej.

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

*Nej.

 



D. Övriga synpunkter
*Den här terminen gav väldigt mycket. Tack! Heidi gav även fantastisk respons på rapporten. 
Ge henne fler timmar nästa gång = P

*Då jag också läste VVV2 tyckte jag det var mycket dåligt planerat att ha båda inlämningarna på 
samma dag: samt verkstaden och opponeringarna. Detta är något som lätt skulle kunna förbättras!
Annars tack så mycket för en grym kurs! :)

Tack för din medverkan!
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