
                                                       

Sammanställning av kursutvärdering 

Människan & Naturen ht 2012 
 
Kursutvärderingen är ett viktigt redskap för oss som driver kursen för att kunna vidareutveckla 
den. Kursen tillkom genom ett studentinitiativ 1992 och drivs fortsättningsvis av studenter, därför 
är era röster viktiga! 
 

Utvärderingen är ifylld av totalt 15 studenter från kursen 
Människan och Naturen, höstterminen 2012 
 

A. Inledande Frågor 
 
1. Kön: 13 kvinnor 2 män 
 
2. Antal studerade år på universitet/högskola 
0  1-2  2-3  3-4  >4  
6 3 2 4  
    
3. Studieinriktning (tidigare eller planerad). Markera flera alternativ om du vill 
4 Humaniora  8 Naturvetenskap/teknik  4 Samhällsvetenskap    
2 Medicin/farmaci 1 Utbildningsvetenskap   Juridik    
1 Språkvetenskap           Teologi   4 Hållbar Utveckling 
2 Landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap    
5 Naturresurser och lantbruksvetenskap 

 Veterinärmedicin och husdjursvetenskap 
1 Skogsvetenskap 
 
Annat: 
Ekonomi 
Hantverk 
 

4. Huvudämne/program: 
Orientalistik 
Ekonomi 
Civilingenjör - system i teknik och samhälle 
Civilingenjör - Miljö- och vattenteknik (2 personer) 
Livsmedelsagronomprogrammet (2 personer) 
Sjukgymnast 



  

Kandidatprogrammet i biologi 
Landskapsvetarprogrammet 
 
 
5. Studerar i övrigt huvudsakligen på 
UU SLU Annat Universitet:  

  
9 4  
 
6. Antal arbetade år sedan gymnasiet 
0 1-2 2-3 3-4 Fler än 4 

     
6 6 1 1 1  
 
Yrkesverksamhet? 
Coop 
Kontrollant i EU-jordbruksstöd, Länsstyrelsen 
Förskola, hemtjänst, lokalvårdare, elevassistent, fritidsledare 
Au pair, servitris, lagerarbete 
Brevbärare, receptionist 
Kassörska 
Förskolelärare 
 
7. Hur hittade du till kursen? 
Vänner som läst kursen och rekommenderat den 5 
Har läst andra Cemus kurser   
På www.studera.nu   5 
Hittade den i universitetets tryckta kurskatalog 1 
Hittade den på universitetets hemsida  4 
Hittade den på Cemus hemsida  1 
Såg en Cemus-affisch    
Pratade med någon från Cemus   
Annat: 
 

B. Om Cemus 
 
1. Vad är ditt allmänna intryck av Cemus? 
Nytänkande, nyfiket, öppet 
Bra!! Inspirerande 
Viktigt! Intressanta kurser 
Bra, hållbart, fint! 
Fint, rent, välfungerande 
Mycket bra! 
Mycket viktigt att Cemus fokuserar på miljöfrågor om hållbar utveckling, skulle behövas liknande 
i alla studentstäder 
Seriösa kursledare och mycket lärorikt 

http://www.studera.nu/


  

Jag älskar det. Det behövs och bör vara allmänbildning. Jag tycker det borde utvidgas och ingå i 
alla utbildningar 
Bra! Fantastiskt och viktigt engagemang 
Väldigt bra. Har intressanta och relevanta kurser. Undervisningen är mycket bra, intressanta och 
relevanta föreläsare 
Bra positiv och trevlig stämning 
Kul, nytänkande och moderna 
Det verkar vara en viktig och intressant del av Uppsala Universitet som måste finnas kvar 
Mycket bra. Tar upp intressanta och viktiga ämnen som borde uppmärksammas mer 
Väldigt 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   

      
    15 
Mycket trevliga 
Jättetrevliga 
Bra bemötande 
 
 
3. Var det här den första kursen du läste på Cemus? 
Ja Nej Om nej, vilka andra har du läst? 
13 2  
 
Critical perspectives  
Urban agriculture 
Actors and strategies 
 
4. Tror du att du kommer läsa fler kurser på Cemus? 
Ja Nej Om ja, vilka är du intresserade av? 
15   

 

Hållbar utveckling 
Människan och maskinen 
Fler småkurser inom samma område 
Permakultur (UAG) 
Världsekonomi, miljöhistoria (GEK och GMH) 
 
5. Har du några konkreta förslag på hur Cemus skulle kunna bli bättre? 
Fortsättningskurs till Människan och naturen 
Några kurser med förkunskapskrav typ riktat till teknologer/biologer. Marknadsföra mer för 
teknologer. 
Fler kurser och större utbud 
Det är perfekt som det är 
Ett program i hållbar utveckling 
 



  

6. Har du några förslag på nya kurser som du skulle vilja att Cemus utvecklade? 
Mer samröre med naturvetenskap 
Hållbar utveckling ur olika länders/värdsdelars perspektiv samt var de möts. Systemutveckling. 
Mer fokus på livsmedel-klimat 
Fler kvällskurser eller kurser på distans, med andra ord kurser man kan läsa utöver ett program. 
 

C. 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 
 
10 sep: Alan Atkisson – Introduktion till hållbar utveckling  
(1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt) 
 1  2  3  4   5 

     
            2   6     4  
 
Kommentar: 
Mycket bra utformad och relevant föreläsning. Superbra föreläsare 
Mycket inspirerande 
Bra, speciellt som start 
Väldigt bra och öppen inledning 
Bra introduktion 
 
17 sep: Niclas Hällström – Energi, rättvisa och utvecklingskritik 
(1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt) 
 1  2  3  4   5 

     
1           2   8     3  
 
Kommentar: 
Väldigt inriktat på att Niclas åsikter var de enda riktiga 
Lite för övergripande 
Mest prat om Cemus 
 
 
 

 



  

24 sep: Anna Samuelsson – Människa och natur i samhällsfilosofi, kultur och vetenskap 
(1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt) 
 1  2  3  4   5 

     
5     4         2   1      1   
 
Kommentar: 
Lite för abstrakt för min del 
För ingående, känns som att de andra föreläsningarna var mer övergripande och lättare 
Ej inspirerande, kändes oförberedd 
Läste innantill, ointressant, fakta, oinspirerande 
Inte inspirerande överhuvudtaget, inte bra föreläsare! 
Läste rakt av sin Power Point 
 

26 sep: Studiebesök på Biotopia med Anna Samuelsson 
(1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt) 
 1  2  3  4   5 

     
      4          2             1      1 
 
Kommentar: 
Inspirerande och intressant till viss del 
Intressant! 
 
1 okt: Daniel Berg - Den väloljade finansindustrin och ekonomiska kriser  
(1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt) 
 1  2  3  4   5 

     
     3         5   3      4 
 
Kommentar: 
Intressant och viktigt men tung föreläsning som var svår att ta till sig. Skulle dock vilja lära mig 
mer om det och förstå det.  
Pengarna verkar vara det som låser oss mest emot förändring 
Lite snabb och antog att vi kunde saker som vi kanske ej kunde 
För hög nivå, kunde varit mer basic 
Svår att ta till sig om man inte kunde mycket om ämnet sedan innan 
Svårt att hänga med på vissa termer när man ej läst ekonomi 
Föreläsningen var på för hög nivå, för mycket uttryck man inte förstod 
Förstod inte så mycket 
Förstod ej mycket 
 
 
 
 
 
 



  

15 okt: Filmvisning – Enjoy Poverty 
(1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt) 
 1  2  3  4   5 

     
            1             6      3 
 
Kommentar: 
Intressant! 
Mycket intressant  
Mycket intressant och man blev ”med” i filmen 
Mer diskussion efteråt 
 

15 okt: Emilia Liljefrost - Betydelsen av symboliskt och socialt kapital för mikrofinansanvändare 
i tre kenyanska byar  
(1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt) 
 1  2  3  4   5 

     
           1   5      5  
 
Kommentar: 
Lite svår att förstå men intressant! 
Ger bra intryck på arbetet i ”U-länder” 
Inspirerande 
 
22 okt: Monica Lind – Miljögifters och konsekvenser på människa och djur 
(1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt) 
 1  2  3  4   5 

     
           1             1      11 
 
Kommentar: 
Bästa föreläsningen! Monica var mycket engagerad och det var mycket intressant att lyssna till 
henne 
Väldigt inspirerande, hon har också själv lyckats med att driva sådana viktiga frågor 
Jätteintressant och viktigt. Jag läser hennes kurs nu. Kan rekommenderas! 
Inspirerande 
Intressant 

 
29 okt: Annika Carlsson-Kanyama – Klimat och makt 
(1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt) 
 1  2  3  4   5 

     
            8    3      2 
 
Kommentar: 
Bra statistik men skulle kunna vara mer analytisk och inspirerande, bra fakta dock 
Mycket bra statistik 



  

 
 
5 nov: Helena Pedersen – Djur och samhälle: En kritisk orientering  
(1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt) 
 1  2  3  4   5 

     
      1          6             3      2  
 
Kommentar: 
Mycket intressant med ”ny” ingång på problemet 
Intressant och engagerande, man började tänka kritiskt 
Väckte intresse 
Provocerande, intressant 
Intressant och lite provocerande 
 
19 nov: Alf Hornborg – Myten om maskinen 
(1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt) 
 1  2  3  4   5 

     
           6    2       3 
 
Kommentar: 
Hade varit mycket bra live 
Mycket teknikproblem (SKYPE) tyvärr 
Förstörde mycket med föreläsningen över Skype 
Svårt att ta till sig över Skype 

 
26 nov: Christopher Wegweiser – Matproduktion och omställning  
(1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt) 
 1  2  3  4   5 

     
      1                  1                      3               9 
 
Kommentar: 
Christopher är en så engagerad person som man kan läsa sig mycket av 
Intressant! 
Mycket intressant, inspirerande och relevant 
Konkret och kul 
Kunde varit med vetenskapligt presenterat 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

3 dec: Brian Palmer – Socialt motstånd  
(1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt) 
 1  2  3  4   5 

     
      2          2    2      6 
 
Kommentar: 
Inspirerande 
Brian är en underbar föreläsare 
Mycket intressant, men inte extremt relevant för lärandet. Jag hade väntat mig något mer 
konkret om civil olydnad, typ mer en föreläsare från green peace eller nått. 
Inspirerande men inte så mycket mer 
Inspirerande men inte så lärorikt  

 
10 dec: Shahram Khosravi – Mänskliga rättigheter och migration: Mänskliga rättigheter ska 
gälla för alla. Hur ser situationen ut för migranter i världen idag?   
(1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt) 
 1  2  3  4   5 

     
1      3         1                      1       5 
 
Kommentar: 
För ensidigt, bara migrantens syns 
Lite flummigt och oengagerat 
Bra och viktigt 
Väldigt intressant föreläsning, dock lite tråkigt presenterat 

 
 
2. Kurslitteratur 
 
Artiklar (i kompendium och utdelade av kursledningen) (1=utan betydelse; 5=mycket 
betydelsefullt) 
 1  2  3  4   5 

     
     3                   6             3      3 
 
Medelvärde: 3,4 
 
Kommentar: 
Väldigt intressant samling 
Bra att det var uppdelat till varje föreläsning 
Bra val av artiklar 
Helt ok när man läste en artikel men var så tjock och ”för mycket text” 
En del var väldigt långa, hellre fler kortare med olika vinkling 
Blandat, lite tungt ibland men oftast bra 
Lite mäktigt 
Har inte läst så mycket i den… 



  

Inte så kul men relevant 
 

Omställningens tid av Björn Forsberg (1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt) 
 1  2  3  4   5 

     
               1             4               10 
 
Medelvärde: 4,5 
 
Kommentar: 
Bra grundbok i hållbar utveckling 
Mycket intressant, men jag blev lite irriterad på författaren, bara min personliga åsikt 
En bibel 
Inspirerande, viktig och lätt att ta till sig 
Mycket bra, skönt att den var på svenska. Lättläst 
Superbra bok 
Fantastisk bok tycker jag 
Lång, tråkig, kom aldrig riktigt in i den 
 
 
Valbar bok (1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt) 
 1  2  3  4   5 

     
 2  8 5 
 
Medelvärde: 4,0 
 
Vilken valbar bok läste du? 
Saying alive – Vandana Shiva 
Second nature – Michael Pollan 
Krig om vattnet  - Vandana Shiva (3 personer) 
Kollaps – David Jonstad 
Äta djur – Jonathan Safron Foer (2 personer) 
Välfärd utan tillväxt – Tim Jacksson 
Slutet på världen så som vi känner den – Harald Welzer 
Förgiftad – Rick Smith Bruce Lourie 
Den stora förnekelsen – Anders Wikman och Johan Rockström 
Jordens herrar – Pelle Strindlund 
 
Kommentar: 
Skulle vara bra om det fanns ett bokval som var en ljudbok – det blev mycket läsande 
Inte lika bra som Forsbergs bok (Second Nature) 
Den var intressant men tung och inte så relevant hela vägen igenom, mycket siffror och 
dessutom gammal. Jag hade valt en annan bok typ Förgiftad om jag fick göra om (Staying alive – 
Shiva). 
Svårt att få tid  
Bra och tydlig systemkritik. Väl underbyggd argumentation. Lärorik! (Välfärd utan tillväxt – 



  

Jacksson) 
Bra innehåll men inte lika inspirerande (Slutet på världen som vi känner den – Welzer) 
Intressant hade ej tänkt på det innan (Förgiftad – Smith och Lourie) 
Kul att man fick välja en valfri bok! 
Mycket bra bok, borde läsas av alla under gymnasiet! (Kollaps – Jonstad) 

 
Var det någon kurslitteratur som du tycker var särskilt givande? Varför? 
Omställningens tid gjorde att jag förstod vilken omfattande omställning vi står inför 
Väldigt bra föreläsningar och kurslitteratur 
Kollaps – David Jonstad 
Björn Forsberg gav en helheltsbild av hållbar utveckling 
Bäst var den valbara boken, fick välja själv och boken var intressant (Förgiftad – Smith och Lourie) 
Väldigt roliga och lärorika böcker, mycket bra! 
Forsberg 
Flera av artiklarna i kompendiet 
 

Var det någon kurslitteratur som du tycker var särskilt dålig? Varför? 
Vissa av artiklarna i kompendiet var lite svårlästa 
Texten vi fick inför Biotopia-studiebesöket var för svårläst 
Artikelkompendiet – för mycket text liksom 
Vissa texter var svåra att förstå i kompendiet 
Vissa artiklar i artikelkompendiet kändes inte helt relevanta 
 

 
3.Examination 
 
Seminarieförberedande uppgift 1 (1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt) 
 1  2  3  4   5 

     
           3             5               6 
 
Medelvärde: 3,9 
 
Båda var väldigt bra för att granska materialet, sin egen uppfattning och exempel och text som 
sådan. 
Bra och relevanta. 
Anser att vi borde fått ut uppgiften tidigare. 
 

Seminarieförberedande uppgift 2 (1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt) 
 1  2  3  4   5 

     
  3 4 6 
 
Medelvärde: 3,9 
 
Svårt att göra mindmap utan introduktion 



  

Bra!   

 
Seminarium 1: Hållbar utveckling och makt: Vad, när och för vem? (1=utan betydelse; 5=mycket 
betydelsefullt) 
 1  2  3  4   5 

     
 2 6 7 
 
Medelvärde: 4,3 
 
Väldigt inspirerande frågor 
Mycket bra tema 
Intressant, bra med små grupper 
  

Seminarium 2: System och förändringsstrategier (1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt) 
 1  2  3  4   5 

     
 1  4 6 
 
Medelvärde: 4,3 
 
Bra med kartan med aktörer och processer 
Hade gärna diskuterat innehållet i valbara boken mer 
 
Projektuppgiften i sin helhet (1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt) 
 1  2  3  4   5 

     
  1 8 5 
 
Medelvärde: 4,2 
 
Skönt med ett ”fritt” projekt 
Intressant och mycket givande 
Bra och lärorikt 
 

Handlingsplan (1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt) 
 1  2  3  4   5 

     
 1 4 9 
 
Medelvärde: 4,57 
 
Intressant 
Bra, roligt, eget, lärorikt  
 
 
  
 



  

Journal (1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt) 
 1  2  3  4   5 

     
 6 6 1 1 
 
Medelvärde: 2,78 
 
Överflödig för min del 
Gav mig inte så mycket. Blev mer ett ”jobbigt” moment. 
Tråkig men kanske nödvändig. 
Roligt, fick skriva ner hur allt kändes. 
 
 

Projektverkstäder (1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt) 
 1  2  3  4   5 

     
1 2 4 5 2 
 
Medelvärde: 3,35 
 
Jag medverkade inte så mycket då min handlingsplan inte blev klar förr än i slutet av terminen 
(gav en 1a).  
Kunde varit någon fler. 
Bra med feedback från kursare. 
Bra. 
 
Muntlig utvärdering: Projektredovisning (1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt) 
 1  2  3  4   5 

     

 3 4 7 
 
Medelvärde: 4,28 
 
Kommentar: 
Kul att höra vad de andra gjort, skönt att det var i mindre grupper. 
Bra! 
Vilka fantastiskt roliga idéer och tankar folk har. 
Intressant att höra andra berätta om sina handlingsplaner.  
Bättre info om tiden.. 
Bra med mindre grupper, bra diskussion. 
Man lärde sig jättemycket, bra utformat. 

 
 
 
 
 
 



  

4. Uppfyllande av kursmål 
 
I vilken utsträckning upplever du att följande kursmål (från kursplanen) har uppfyllts? 
 
Totalt medelvärde för alla kursmål sammanslagna: 4,55 
 
Kursmål 1: Redogöra för och diskutera olika perspektiv på hållbar utveckling  
Inte alls     Uppfyllts i 
uppfyllts    hög grad 

     
 1 3 11 

Medelvärde: 4,66  

Kursmål 2: Uppvisa grundläggande kunskaper om orsakerna till och möjliga lösningar på ett 
antal hållbarhetsproblem  
Inte alls     Uppfyllts i 
uppfyllts    hög grad 

     
 5 10 
 
Medelvärde: 4,66 
 
Kursmål 3: Relatera sitt akademiska specialområde eller sina yrkesval till 
hållbarhetsproblematiken  
 
Inte alls     Uppfyllts i 
uppfyllts    hög grad 

     
1 3 4 6 

 
Medelvärde: 4,35 

 
Mer på personlig nivå 
Valde Bangladesh på grund av mitt program 
I handlingsplanen, ja 
 
Kursmål 4: Uppvisa förmåga att reflektera kring sin egen roll i hållbarhetsproblematiken  
 
Inte alls     Uppfyllts i 
uppfyllts    hög grad 

     
 1 5 9 
 
Medelvärde: 4,53 
 
Tack vare diskussioner med kurskamrater 
 



  

 

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 

     
 4  10 1 
 
Medelvärde: 3,8 
 

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 

     
 3 9 2 
 
Medelvärde: 4,14 
 

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

     
2 2 10 1 

 
Medelvärde: 3,66 
 
Prövas inte särskilt mycket i kursen  
 
Din förmåga att kommunicera muntligt (1=inte alls; 5= i hög grad) 
1 2 3 4 5 

     
2 7 5 1 

 
Medelvärde: 3,33 
 

D. Kursen som helhet 
 
1. Vilket är ditt helhetsintryck av kursen? (1=dåligt; 5=utmärkt) 
1  2  3  4   5 

     
   4 11 
 
Medelvärde: 4,73 
 



  

Jättebra! 
Bra! 
 

2. Hur uppfattar du engagemanget under kursen? (1=litet; 5=stort) 
      1 2  3 4  5 
Hos dig själv    1 13 1 
Medelvärde: 4  
Hos gästföreläsare        3 7  4  
Medelvärde: 4 
Hos kursledningen         2  13  
Medelvärde: 4,86 
Hos de andra studenterna    10 4  
Medelvärde: 4,28 
 
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   

      
 3 9 2 
 
Hade inte mycket förkunskaper 
Fått visa mycket av vad jag kunnat 
 

4. Är det något ämnesområde som du saknat (i relation till kursmålen)?  
Ja Nej Om ja, vilket? 
2 13 
   
Nej, men en hel del föreläsningar som var med på kursen Critical perspectives hade varit 
relevanta även här, kolla upp det! 
Transporter saknas. 
Hållbar matproduktion i större skala. 
 

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

15 
 
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 

     
 1 7 7 
 
Medelvärde: 4 
 
Definitivt  
Hållbarhetsproblematiken och allmänbildning inom området är alltid relevant 
 



  

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

             
15 
 
Verkligen! Alla borde läsa den så kanske världen blir lite bättre 
Intressant! 
Ja! 
Absolut! 
Definitivt! Allmänbildning. 
 

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 

     
 1 2 12 
 
Medelvärde: 4,73 
 
Från att inte veta så mycket alls är jag nu jätteintresserad och vill nu utbilda mig inom detta 
område.  
Tror jag redan innan var intresserad och motiverad inom ganska hög grad men det behöver 
underhållas! 
Ganska mycket. 
 

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

 Att tänka mer på naturen. 

 Motivation att utbilda mig till att jobba för förändring. 

 Insikten om miljöproblem och klimatförändringar samt att det är livsviktigt att vi agerar nu. 

 Olika perspektiv på hållbarhetsproblematiken. Hur dessa kan lösas, vilka problem som 
finns. 

 Problematik inom hållbarhetsområdet och vad samhället kan göra för förändringar. 

 Många ämnen tas upp och man börjar fundera mer. BRA! Bra att man kommunicerar 
mycket - modernt! 

 Att hållbarhetsproblemet även grundar sig i sociala konflikter och social orättvisa. 

 Att det finns så mycket mer som jag vill lära mig kring hållbarhetsfrågor. 

 Att billig energi är en ändlig resurs. 

 Att oavsett allt annat så är hållbar utveckling det viktigaste.  

 Kunskaperna jag har fått   

 Att få så många input från olika föreläsare och kursdeltagare från olika områden. 

 Ett nytt intresse för naturen och världen. 

 Det finns fler perspektiv än man tror och andra områden. Jag har fått en fantastisk bredd 
och mycket inspiration – tack! 

 Mångsidigheten i hållbarhetsfrågan och en konkretare helheltssyn. 
 



  

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

 Tydligare instruktioner inför projektverkstad så man får ut mer 

 Officiell måndagsöl  

 Jag läste kursen utöver mitt program och skulle uppskattat att många uppgifter gavs ut 
tidigare. Ex inför seminarium hade det underlättat för tidsplaneringen att veta vilka 
uppgifter som ska göras. 

 Byt ut Biotopia-besöket mot ett annat studiebesök. Tex självhushållningsgård i 
Uppsalaområdet. 

 Den är fantastisk som den är! Bra och varierat! 

 Mer projektverkstad 

 Gör den till en 30-poängskurs istället, eller till ett program! 
 

2. Det bästa med kursen för dig 

 Personlig utveckling 

 Mycket varierade redovisningssätt 

 Att det hjälpt mig hålla kursen i min utbildning 

 Väldigt bra och givande med olika föreläsare. Väcker intresse! 

 Variationen och olika perspektiv 

 Intressanta föreläsningar och kul att skriva egen handlingsplan 

 Lärt sig mycket! 

 Mycket inspirerande och har gett mig mycket nya tankar och reflektioner 

 Så inspirerande! 

 Föreläsningarna och möjligheten att diskutera med folk som har ett helt annat perspektiv 

 Trevlig klass och kursledare  

 Att få upp intresset för ämnet genom björn Forsbergs bok samt att sen skriva 
handlingsplanen 

 Inspirerande! 
 
3. Övriga synpunkter  

 Fortsätt såhär! Denna kvällskurs har gett mig en möjlighet att lyssna på och läsa sånt som 
jag är jätteintresserad av men som man inte tagit sig tid till förrän nu när jag var 
”tvungen” 

 Tack för en rolig termin! Sjukt bra jobbat av kursledningen 

 Oerhört intressant och varierad kurs! 

 Det skulle vara bra om föreläsningarna var senare under eftermiddagen 
 

Tack för din medverkan! 


