
                                                                                                                                   

Människan och naturen på distans| Vårterminen 2012 | CEMUS utbildning | Uppsala centrum för hållbar utveckling, 
CSD Uppsala | Villavägen 16, 752 36 Uppsala | 018-471 72 94 | utbildning@csduppsala.uu.se | 

www.csduppsala.uu.se | www.cemus.uu.se/student | 

 
 

Sammanställning av kursutvärderingar från 

Människan och naturen på distans 2012 
 
Kursutvärdering 
Kursvärderingen är ett viktigt verktyg för oss som arbetar med kursen. Dina idéer och åsikter är viktiga för 
oss när kursen ska vidareutvecklas inför nästa år.  
 
Fokus är på din lärandeprocess. Hur var era förutsättningar att ta till er kursens material? Hur mycket 
underlättade de olika undervisningsmetoderna ditt lärande? Hur har kursens mål och dina förväntningar 
uppfyllts?  
 
Tack för din hjälp! 
 
Karin Östman 

 

A. Inledande Frågor 
 

Utvärderingen är ifylld av 17 studenter (av totalt 24 aktiva studenter på kursen) 
 
1. Kön Kvinna: 11  Man: 6 Vill inte ange kön: 0 
 
2. Antal studerade år på universitet/högskola 
0: 5 1-2: 2-3: 4 3-4: 2 >4: 6 
     
3. Studieinriktning (tidigare eller planerad). Markera flera alternativ om du vill 
 Humaniora: 2  Naturvetenskap/teknik: 5   Samhällsvetenskap: 3   
 Medicin/farmaci: 3 Utbildningsvetenskap   Juridik    
 Språkvetenskap          Teologi    Hållbar Utveckling: 1 
 Landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap: 2    
 Naturresurser och lantbruksvetenskap 
 Veterinärmedicin och husdjursvetenskap 
 Skogsvetenskap 
Annat: Miljövetenskap: 1 
 

4. Huvudämne/program (Om du studerar nu, har studerat eller planerar att studera)  
 

 Teknik Fysik 

 Ekonomi 

 Kemi Teknik: 2 

 Miljö- vattenteknik 

 Statskunskap 

 Geologi 
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 Civilingenjör 

 Trädgårdsmästare och Fritidsledare 

 Kostvetare 

 Miljöarbete/hälsa 

 Etnologi och konstvetenskap 

 Konstvetenskap 

 Lantbruk 

 Veterinärutbildning 
 

 
5. Studerar i övrigt huvudsakligen på (Om du studerar i övrigt) 
UU SLU Annat Universitet: 2 
8 2 Komvux 
  MDH 

 
 
6. Antal arbetade år sedan gymnasiet 
0 1-2 2-3 3-4 Fler än 4 
5 3 3 2 3 
 
Yrkesverksamhet: 

 Sjukvårdsbiträde + Servitris 

 Chaufför 

 Mest serviceyrken 

 Förskola + Marknadsföring 

 Vård + Omsorg + Skola + Trädgård 

 Café 

 Hemtjänst 

 Egen företagare på landsbygden 

 Post + Elevassistent + Lärarvikarie 

 Veterinär 

 Lager + Lantbruk 
 
7. Hur hittade du till kursen? 
Vänner som läst kursen och rekommenderat den  
Har läst andra Cemus kurser   
Hittade den i universitetets tryckta kurskatalog: 4  
Hittade den på universitetets hemsida: 7   
Hittade den på Cemus hemsida   
Hittade den på ”Lediga Platser”-hemsidan: 2  
Såg en Cemus-affisch: 1    
Pratade med någon från Cemus: 1   
Annat: 4 
Kommentar: 

 Studera.nu: 2 

 Studievägledare: 1 

 Pratade med gästföreläsare som brukar föreläsa på Cemus 
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B. Om Cemus 
 
1. Vad är ditt allmänna intryck av Cemus? 
 

 Av det lilla jag sett – mycket bra! Men det var ju en onlinekurs/distanskurs med främst 
individuellt arbete. Kursportalen fungerade bra! 

 Seriöst, utvecklande, ”i tiden”, stor kunskap, Mycket bra och intressanta kurser! 

 Intressanta kurser och mycket bra med mycket studentinflytande! 

 Något av det bästa som hänt mig – ärligt talat! 

 Bra, genuin och kul att det drivs av unga ”gamla” studenter 

 Superfantastiskt!! 

 Aktivt och lärorikt 

 Bra koncept, många intressanta kurser, vill helst gå alla! 

 Bra! 

 Roligt och inspirerande. Gillar studentbasen i utvecklingen. Aktuella och nutida kurser 
samt nyanserad inställning till problematiken 

 Jättebra! Imponerande hög standard på kurserna, oftast extremt intressanta 
föreläsningar! 

 Det verkar vara en trevlig verksamhet med trevlig personal 

 Som civilingenjör måste jag nog säga att det ni sysslar med är ordentligt flummigt, inte 
oviktigt men flummigt 

 Modernt, nyskapande och under utveckling 

 En bra institution med sympatiskt syfte 

 Bra med massa miljö- och hållbarhetskurser! 

 Skitbra! Jättebra kursledare som är positiv och peppande! 
 

2. Jag tycker att jag blivit väl bemött av personal på Cemus (1=instämmer inte alls; 5=instämmer 
helt). 
1 2 3 4 5   
  1  16  
 
Kommentarer: 

 Det har varit väldigt bra de gånger man har kontaktat via mail 

 Alltid snabba svar och personligt engagerade kursledare! 

 
3. Var det här den första kursen du läste på Cemus? 
Ja Nej Om nej, vilka andra har du läst? 
16 1 Livsfilosofi: 1  
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4. Tror du att du kommer läsa fler kurser på Cemus? 
Ja Nej Om ja, vilka är du intresserade av? 
10 4 Global Miljöhistoria: 1 
  Klimatet, energin och det moderna samhället: 1 
  Fler distanskurser 
  UAG: 2 
  Hållbar utveckling A 
  Planerar att läsa de flesta kurserna! 
  Vet inte vilken kurs ännu 
  Mitt nej-svar beror bara på tidsbrist 
 
 
5. Har du några konkreta förslag på hur Cemus skulle kunna bli bättre? 

 Fler distanskurser med olika upplägg 

 Kursportalen är lite ”plottrig”, upplägget för denna bör kanske ses över 

 Fortsätt med att rotera personalen ibland så att utvecklingen aldrig stannar upp 

 Fler kurser! 

 Man ska inte ändra på det som redan fungerar!  

 Förbättra hemsidan och bredda spektrumet av kurser 

 Kanske kan det kopplas bättre till existerande utbildningar? Fler borde läsa på CEMUS! 

 Tidigarelägg kursens avslutande helgträff så att den inte krockar med tentaperioden i maj 
 

 

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

 C-uppsats i hållbar utveckling 

 Hållbarhetsproblematiken på landsbygden 

 Kurs om strålningen i samhället från ny teknik (mobiler, trådlösa nätverk osv) som dels är 
en hälsofara och som dels påverkar naturen och klimatet 

 Vill ha fler kurser och större utbud bara 

 Ekologiskt jordbruk 

 Ekologisk mathållning 

 Fler praktiska kurser 
 

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). 
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Hur betydelsefulla har de olika undervisningsformerna varit för ditt lärande? 
 
1. Första helgträffen (kursintroduktion och föreläsning) 
1: 2: 2 3: 3 4: 6 5: 3 
 
Medelvärde: 3,5 
 
utan värde    mycket betydelsefulla 
 
Kommentar: 

 Man får en känsla för kursen och sina kurskamrater/gruppmedlemmar 

 Bra med info men mitt lärande kom senare under kursen 

 Jätteinstressant föreläsning och kul att få en bild av alla som jag senare haft kontakt med under 
kursen 

 Grymt bra föreläsning! Jag ville aldrig att den skulle ta slut! 

 Var ju bara en föreläsning 
 
 
2. Diskussionstillfällen (där ni svarade på och diskuterade diskussionsfrågorna) 
1: 2: 3: 2 4: 5 5: 10 
 
Medelvärde: 4,4 
 
utan värde    mycket betydelsefulla 
 
Kommentar: 

 Bra att få diskutera i grupp så man kan ta del av andra människors åsikter och få kommentarer på 
egna idéer 

 Mycket viktiga! Jag behövde få diskutera det jag sett och läst 

 Kändes mycket viktiga 

 Skönt att få prata med likasinnade och få höra deras tolkningar  

 Jättebra! Få dela tankar och åsikter och kanske få somliga saker förklarat av dem som kan mer. 
Trevligt att träffa människor med liknande intresse. 

 Ja, men kan ju inte välja sin grupp direkt. Lite för flummigt för min smak ibland 

 Intressant och roligt 

 Jag tycker frågorna var väldigt många och jag tycker de skulle kunna sammanfattas bättre så att 
det skulle gå smidigare att besvara dem. Vi fastnade lätt vid en fråga och kom inte vidare då vi 
upplevde att vardera fråga innehöll flera frågor och kändes aningen ”hoppiga” 

 
 
3. Avslutande helgträffen med projektpresentationer (14 st närvarande) 
1: 2: 1 3:  4: 8 5: 4 
 
Medelvärde: 4,1 
 
utan värde    mycket betydelsefulla 
 
Kommentar:  

 Intressant och roligt! 
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 Intressant att få ta del av andras resultat 

 Jätteintressant! 

 Intressant att lyssna till/ lära sig från ens kurskamraters arbeten 

 Var mycket intressant 

 Kul att höra om andras arbeten och tankar 
 
 
4. Arbetet med det egna projektet 
1: 2: 1 3: 1 4: 8 5: 7 
 
Medelvärde: 4,2 
 
utan värde    mycket betydelsefull 
 
Kommentar: 

 Det har gett mycket att försöka ta till sig materialet, bearbeta det och få fram ett arbete 

 Jag lärde mig en hel del och började fundera över vad jag vill med min utbildning 

 Nyttigt att göra egen research, lite oklara riktlinjer 

 Det beror ju på vad man väljer för ämne, hur relevant det är för ens egna liv 

 Kul att fördjupa sig, svårt att välja ämne 

 Fick sätta mig in i ett nytt ämne som ligger helt utanför mitt vanliga fält 

 Jag kunde ha tagit vara på tillfället bättre men det är en bra uppgift 

 Ja, det var betydelsefullt men också svårt för mig som aldrig skrivit ett PM förut 

 Överambitiöst för en kurs på 7,5 hp? Tar för stor del av kursen 
 
5. Hur betydelsefulla har de olika undervisningsmetoderna varit för ditt lärande? 
 
Egen läsning av litteraturen 
 
Limits To Growth – The 30-Year Update av Donella Meadows, Jorgen Randers och Dennis Meadows 
1: 2: 1 3: 5 4: 7 5: 4 
 
Medelvärde: 3,8 
 
utan värde    mycket betydelsefull 

 Intressant men svårt att läsa engelsk text, bra med övning dock! 

 Bästa jag läst på länge! 
 
Second Nature – A Gardener’s Education av Michael Pollan 
1: 2 2: 5 3: 6 4: 4 5: 
 
Medelvärde: 2,4 
 
utan värde    mycket betydelsefull 

 Jag är inte tillräckligt filosofisk för att kunna koppla Pollan till något vi läst under kursen 
 
Artiklar på nätet 
1: 2: 1 3: 3 4: 7 5: 6 
 
Medelvärde: 4,0 
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utan värde    mycket betydelsefull 
 
Kommentar: 

 Mycket bra och intressant kursmaterial! Samma gäller alla föreläsningar och dokumentärer på 
nätet! 

 Vissa artiklar var jättebra och jätteintressanta medan vissa var mindre betydelsefulla, detsamma 
gäller kursens videos 

 Föreläsningarna får dock en 5a! 

 Föreläsningarna var mycket bra – får en 5a! 

 Jag tyckte om upplägget med block/perioder för vad man skulle läsa. Särskilt mycket artiklarna 

 Second Nature känns väldigt filosofisk och är kanske ganska svår att ta som fakta, vilket man 
däremot kan göra med Limits to growth 

 Oftast jättebra artiklar, fräscha och precisa! 

  
 
Hur upplever du kurslitteraturens svårighetsgrad? (1=alldeles för lätt; 5=alldeles för svår) 
 1  2  3  4   5 
  12  5 
 
Medelvärde: 3,2 
 
Kommentar: 

 Jag tycker Second nature (på engelska) var svår att förstå 

 Lagom svår. Jag tyckte Second Nature var tyngre att läsa än Limits to growth av någon anledning 

 Lagom nivå för en kurs utan förkunskapskrav. Arbetet i slutet kanske däremot är för stor del av 
kursen då det saknas metoddel/kunskap  

 Lagom! 

 Svårt att komma in i limits to growth 

 Somliga delar var svåra om man inte hade någon grund innan men för det mesta var det jättebra 
litteratur och lätt att komma in i 

 Speciellt LTG var svårläst 

 Lagom! 

 Lagom, Pollan och LTG var kontraster. Föreläsningar och video lätt att ta in 

 Är lite ovan vid sådan litteratur 
 
Hur stor del av den obligatoriska kurslitteraturen har du läst?  (1=nästan ingen; 5=allt) 
 1  2  3  4   5 
 3 2 8 4 
 
Medelvärde: 3,7 
 
Kommentar: 

 En eller två artiklar plus någon föreläsningkrånglade. Hade velat läsa allt – även de icke 

obligatoriska artiklarna men tyvärr hade jag inte tid.. 

 Är dålig på engelska och kom efter lite i LTG 
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 Har inte hunnit så mycket av sista delen pga andra studier. Ska försöka läsa och titta klart på 

resten av materialet under sommaren istället 

 Jag hann knappt med Second nature, lade krutet på LTG 

 Har inte läst mycket i Second nature men allt annat har jag läst 

 
Inlämningsuppgifter 
 
Extra uppgift för missad första helgträff (svara förstås inte om du var närvarande!) 
1: 2: 3: 3 4: 5: 
 
Medelvärde: 3,0 
 
utan värde    mycket betydelsefull 
 
Diskussionsfrågor moment 1 
1: 2: 3: 4 4: 3 5: 8 
 
Medelvärde: 4,2 
 
utan värde    mycket betydelsefull 
 
Diskussionsfrågor moment 2 
1: 2: 3: 3 4: 4 5: 8 
 
Medelvärde: 4,3 
 
utan värde    mycket betydelsefull 
 
Diskussionsfrågor moment 3 
1: 2: 3: 5 4: 3 5: 7 
 
Medelvärde:  4,1 
 
utan värde    mycket betydelsefull 
 
Diskussionsfrågor moment 4 
1: 1 2: 3: 2 4: 6 5: 7 
 
Medelvärde: 4,1 
 
utan värde    mycket betydelsefull 
 
Kommentar:  

 ALLA DISKUSSIONSFRÅGOR VAR BRA OCH GENOMTÄNKTA, utom frågorna till block 4 då de var lite 
väl stora 

 De har varit givande då man har delat sin syn på saker 

 Svårt att analysera så här. Vissa frågor var möjligvis för svepande och stora 
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 Minns inte vilken det var, men någon av dem kändes mer konkret och lättare att ta sig igenom. 
Andra var spretiga/för stora för att hålla diskussionen konkret 

 Kommer ej ihåg exakt men över lag mycket bra och insatta frågor som gav bra diskussion 

 Själva diskussionen har varit mycket mer givande än inlämningsuppgifterna 

 
 
6. Föreläsningar via nätet (1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt) 
 1  2  3  4   5 
   4 13 
 
Medelvärde: 4,7 
 
Var det några föreläsningar som du tycker var särskilt givande? 

 Jag blev imponerad av Rob Hopkins Transition towns, även Derrick Jensen var intressant att lyssna 
till 

 Gillade de flesta, lite extra bra med kvinnliga föreläsare samt föreläsare från U-länder. Hans Rosling, 
Underkastelsen och Derrick Jensen är favoriter 

 Gillade de flesta! 

 Dokumentärerna var bäst 

 Alla från Ted och UR är skitbra! De andra lite si och så 

 Underkastelsen, The Collapse, The Inside job, Rockström, Derrick Jensen och Cradle to cradle 

 David Orr, Michael Ruppert (Collapse) Johan Rockström, Derrick Jensen samt dokumentären 
Civilisationens kris 

 De som handlade om medias vinkel (hur görs djur) Lobyism och liknande var ögonöppnande (the 
inside job). De om lokala lösningar var inspirerande! 

 Överlag bra! 

 De flesta var väldigt givande! 

 De flesta har varit väldigt givande genom att de har tagit upp saker som man inte tänkt på tidigare 
 

 
Var det några föreläsningar som du tycker var särskilt dåliga? 

 Hur görs djur 

 Intervjun om farorna med GMO var av dålig ljud- och bildkvalité 

 Vissa hade alltför mycket individ-perspektiv 

 Seminarier i fullängd – svårt att finna tid för dem och svårt att hålla sig fokuserad. De som handlade 
om förändringar riktade mot företag 

 David Kortén är superbra men hon som intervjuade honom var störande! 

 JA 

 Ja, en men jag minns inte vilken 

 Nej 

 Nej 

 Kommer inte på någon 

 En där en professor sitter i sitt eget vardagsrum och babblar på engelska om hur bra han är 
 
7. Uppgiften att skriva och lämna in egen reflektion efter varje kursmoment (moment 1-4) (1=utan 
betydelse; 5=mycket betydelsefullt) 
 1  2  3  4   5 
 2 3 5 7 
 
Medelvärde: 4,0 
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Kommentar: 

 Bra att sortera tankar och intryck 

 Det är då man får bearbeta det man hört och läst 

 Personlig reflektion kring kursmaterialet = mycket bra men reflektionen kring diskussionsdelen 
blev lite samma varje gång 

 Nyttigt att behöva formulera sina tankar 

 Fick mig att smälta och ta till mig det vi gått igenom under blocket. Viktigt att lära sig 

 Bra att man får knyta ihop de delar man gått igenom 

 Lite enformigt och ostimulerande i slutet av kursen 

 Kanske räcker med en reflektion efter halva terminen och inte efter varje kursmoment? Blocken 
skiljer sig inte så mycket åt så det behövs en reflektion per moment 

 
 
8. Eget ansvar - Jag har gett mig själv goda förutsättningar för en god lärandeprocess (1=Instämmer inte 
alls; 5=Instämmer helt) 
1 2 3 4 5   
 2 3 7 5 
 
Kommentar: 

 Jag har inte varit optimal på att planera min tid och ge mig själv bra förutsättningar 

 Jag har varit mycket seriös, kanske den kurs jag varit mest seriös på av alla jag läst 

 Lite stressigt med kursen då annat tog min tid 

 Bra under diskussionsblocken men mindre bra under projektdelen 

 Jag tar alltid mina studier på största allvar 

 Men varje föreläsning har tagit 3 gånger så lång tid för mig att se då jag ofta spolat 
tillbaka samt antecknat jättemycket 

 Hade en tendens till att klumpa ihop det på helgerna, vilket kanske inte är så bra 
 

 
9. Till vilken grad tycker du att du varit införstådd i vad som krävs av dig att få godkänt och de 
bedömningskriterier (och eventuellt betygskriterier) som använts? (1=inte alls; 5=till mycket stor grad) 
1  2  3  4   5 
 1 6 3 7 
 
Medelvärde: 3,9 
 
Kommentar: 

 Vet inte exakt men känns inte som något store problem, räcker med sunt förnuft. Bra 
instruktioner och tydligt vad man ska göra 

 Men väldigt många instruktioner, i gruppuppgiftsinstruktionerna också 

 Tydliga instruktioner: Ta del av materialet, skicka in uppgifter i tid och tänk kritiskt 

 Lite osäker med metoddelen på projektarbetet 

 Helt ok! 

 Har ingen aning, antingen har jag missat eller inte blivit informerad. Jag var inte närvarande under 
första helgträffen.. 

 
10. Examinationsformerna på kursen har varit lämpliga i relation till ämnesområdet och undervisningen 
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i övrigt. (1=instämmer inte alls; 5=instämmer helt) 
1  2  3  4   5 
  2 8 6 
 
Medelvärde: 4,0 
 
Kommentar: 

 Det har varit bra! 

 Avslutande helgträffen med projektredovisningar gav nog inte så mycket 

 Helt ok! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Uppfyllande av kursmål 
I vilken utsträckning upplever du att följande kursmål (från kursplanen) har uppfyllts? 
 

Efter godkänd kurs ska studenten kunna 
 
redogöra för och diskutera olika perspektiv på hållbar utveckling; 
Inte alls     Uppfyllts i 
uppfyllts    hög grad 
  3 6 8 
 
Medelvärde: 4,3 
 
Kommentar: 

 Mycket bra för att sätta sig in i men även fördjupa sig på området 

 Jag har fått en god grund på vilken jag vill bygga vidare 

 Det anser jag absolut! 

 Det har kursen behandlat ur många aspekter 
 
 
uppvisa grundläggande kunskaper om orsakerna till och möjliga lösningar på ett antal 
hållbarhetsproblem; 
Inte alls     Uppfyllts i 
uppfyllts    hög grad 
 1 4 6 6 
 
Medelvärde: 4,0 
 
 
Kommentar: 

 Bra information! 
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 Lösningar = filosofiskt, beror på vad man menar att problemet är 
 

 
uppvisa förmåga att reflektera kring sin egen roll i hållbarhetsproblematiken; 
Inte alls     Uppfyllts i 
uppfyllts    hög grad 
  1 7 9 
 
Medelvärde: 4,5 
 
Kommentar: 

 Bra men mycket var på stor skala, bra det också dock 

 Jag har blivit mycket mer medveten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
relatera sitt akademiska specialområde eller sina yrkesval till hållbarhetsproblematiken. 

Inte alls     Uppfyllts i 
uppfyllts    hög grad 
 1 6 6 4 
 
Medelvärde: 3,7 
 
Kommentar: 

 Tycker jag är svårt att göra men hoppas på att göra det mer I framtiden 

 Detta hänger mycket på individens ansvar. Förnuft krävs i diskussionerna och i ämnesvalet till sitt 
PM 

 Bra om man kan göra denna anknytning 

 Svårare för de med humanistisk utbildning. Tror det var endast 1 föreläsning som tog upp vikten 
av att humanister engagerar sig och tar med sig sin kunskap till diskussionsbordet 

 Bra med diskussionerna och valet av projektämne 
 
12. 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 
 1 7 7 2 
 
Medelvärde: 3,58 
 
Kommentar: 

 Bättre kunskap är ju en förutsättning så 

 Lite för stort fokus på egen problemlösningsförmåga 
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 Ja, man får komma på många idéer under kursen 

 Kunde nog ha varit lite mer fokus på hur man löser problem 

 Saknar en metoddel för att förtydliga mitt svar 

 Jag har blivit mycket mer kritiskt lagd! 
 
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 
 2 3 7 4 
 
Medelvärde: 3,8 
 
Kommentar: 

 Har sporrats i diskussionerna 

 Enormt mycket! 

 Hur ifrågasätter man utan att vara insatt i ämnet? Men bra introduktionskurs! 

 Mycket bra! 
 

 
 
 
 
Din förmåga att kommunicera skriftligt (1=inte alls; 5= i hög grad) 
1 2 3 4 5 
1 1 4 8 3 
 
Medelvärde: 3,64 
 
Kommentar: 

 Lagom övning 

 Marginellt 
 
Din förmåga att kommunicera muntligt (1=inte alls; 5= i hög grad) 
1 2 3 4 5 
2 4 5 3 3 
 
Medelvärde: 3,0 
 
Kommentar: 

 Har mycket svårt med detta 

 Ingen utveckling, skriftliga diskussioner via Skype 

 Skype-diskussionerna har fungerat bättre än väntat 
 

D. Kursen som helhet 

 
1. Vilket är ditt helhetsintryck av kursen? (1=dåligt; 5=utmärkt) 
1  2  3  4   5 
  3 4 10 
Medelvärde:  4,4 
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Kommentar: 

 Jättekul att upptäcka CEMUS och mycket intressant samt aktuellt kursmaterial! 

 Viktigt material men för mig ointressant 

 Mycket bra! 

 Lite frisläppt under PM-delen 
 
2. Vad tycker du om kursens arbetstempo (25% arbetstakt, 7,5 högskolepoäng)?  
(1=Alldeles för lågt; 5=Alldeles för högt) 
1  2  3  4   5 
  6 9 2 
 
Medelvärde: 3,76 
 
Kommentar: 

 Jag har lagt ner mer än 25% och då har jag ändå inte läst allt! 

 Lagom, stressen kommer ur egen brist på planering av tiden 

 Lagom, lite svårt att strukturera på slutet men det är ett individuellt problem 

 Det var ganska mycket jobb om man skulle hinna med allt! Men känns ju inte som en börda på 
samma sätt som andra studieformer 

 Det blev mycket eftersom man engagerar sig så mycket. Mycket tid för egna reflektioner och 
taknar 

 7,5 hp trodde jag innebar mindre jobb men eftersom allt varit intressant gjorde det inget  

 Jag ville läsa mer än jag hade tid till. Jag la nog ner mer än 25% på denna kurs! 

 I alla fall jämfört med förväntningarna 

 Har varit bra 
 

3. Vad anser du om kursens svårighetsgrad? (1=Alldeles för låg; 5=Alldeles för hög) 

1  2  3  4   5 
 2 11 4 
 
Medelvärde: 3,1 
 
Kommentar: 

 Lagom! 

 Ja, svårt var det ju inte… 
 

 
4. Hur har du prioriterat arbetet med kursen i relation till dina andra studier? (1=det sista jag gjorde; 
5=före allting annat). 
1  2  3  4   5 
1 3 6 4 1 
 
Medelvärde: 3,0 
 
Kommentar: 

 Jämt fördelat 

 Har skippat en annan kurs till förmån för denna 

 Har prioriterat denna kurs 

 Som komplement till min civilingenjörsexamen 
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 Har inga andra studier 

 Har jobbat på helgerna då jag haft tid, samtidigt prioriterat denna kurs då allt varit så intressant 

 Denna kurs var klart mest intressant av de jag läst under våren 

 Har prioriterat lika 
 
 

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

      1 2  3 4  5 
Hos dig själv   2 2 9 3 
Hos gästföreläsaren        2 10  3   
Hos kursledningen         4  12   
Hos de andra studenterna   7 6 3 
 
Medelvärde på engagemang hos studenten själv: 3,8 
Medelvärde på engagemang  hos gästföreläsaren (Anders Öckerman): 4,0 
Medelvärde på engagemang hos kursledningen: 4,75 
Medelvärde på engagemang hos andra studenter: 3,75 
 
 
 
6. 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 1 3 11 1 
 
Medelvärde: 3,58 
 
Kommentarer:   

 Konstvetenskap är svårt att kombinera med hållbar utveckling 

 Mycket i gruppdiskussionerna 

 På ett eller annat sätt 
 
 
7. Är det något ämnesområde som du saknat (i relation till kursmålen)?  
Ja Nej Om ja, vilket? 
2   15   Mer om vatten-frågorna 
     Konkreta lösningar 
 
8. Tycker du att något område varit överrepresenterat (i relation till kursmålen)? 
Ja Nej Om ja, vilket? 
2 15 Småskaliga lösningar och klimatprat 
 
9. Har du fått den information du tycker dig ha behövt vid kursens start samt under kursen? 
(1=instämmer inte alls; 5=instämmer helt) 
1  2  3  4   5 
        8      9 
 
Medelvärde: 4,5 
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Kommentar: 

 Mycket bra information samt hjälpsamhet från Karin 

 Bra hjälp från kursledningen via mail 

 Bra hjälp via mail 

 Möjligen skulle det kunna finnas tydligare krav för PM-uppgiften 
 

 
10. Hur tycker du att kursledningen har fungerat? (1=dåligt; 5=utmärkt) 
1  2  3  4   5 

           2            5      10  
 
Medelvärde: 4,5 
 
Kommentar: 

 Kunde gärna get lite mer respons efter kursmomenten 

 Bra! 

 Bara positivt! 
 
 
 
 
11. Hur har kommunikationen med kursledningen fungerat? (1=dåligt; 5=utmärkt) 
1  2  3  4   5 
            1   2      14 
 
Medelvärde: 4,76 
 
Kommentar: 

 Bra mail-kontakt 

 Har inte haft någon personlig kontakt men informationen till alla har fungerat bra 

 Jättebra! 
 
12. Hur har kursens hemsida fungerat (Cemus Open University)? (1=dåligt; 5=utmärkt) 
1  2  3  4   5 
      3          5   2      5  
 
Medelvärde: 3,6 
 
Kommentar: 

 Är lite klumpig och kan göras enklare 

 Lite svårt att hitta runt 

 Oftast bra men den har legat nere flera gånger då jag behövt den. (Måste sidan uppdateras två 
dagar innan inlämning!?) 

 Ganska bra upplägg men otroligt trög hemsida 

 Hemsidan är ganska långsam och fungerar dåligt med android 
 
13. Hur har schemat på kursens hemsida fungerat? (1=dåligt; 5=utmärkt) 
1  2  3  4   5 
       1          3                        3                        10 
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Medelvärde: 4,3 
 
Kommentar: 

  Bra! Kul med tips på extra läsning också!        

 Lite snurrigt att hoppa runt där 
 
14. Hur tycker du att kurshemsidan har fungerat vad gäller informationsflöde och tydlighet? (1=dåligt; 
5=utmärkt) 
 1  2  3  4   5 
       2          5   1      9      
 
Medelvärde: 4,0 
 
Kommentar: 

 Lite plottrigt och svåröverskådligt men har fungerat bra ändå 
 
 
 
 
 
 
 
15. 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 
      2          1              7      7 
 
Medelvärde: 4,1 
 
Kommentar: 

 Absolut, mycket bra fakta och diskussioner 

 Ja, men främst en inspiration i ens icke-yrkesliv (= privatliv) 

 SUPERBRA! Har fått en helt ny syn på livet! 

 Känns som att jag har fått många nya kunskaper och att jag fått tillbaka ”rädda världen”-tänket 

 Ja, många perspektiv och mycket kunskap som är bra att ta med sig 

 Troligtvis 

 Ökad grund-kunskap och referens-bank kommer komma väl till hands 

 Superpeppad till att fortsätta! 
 
 
16. Uppfyllde kursen dina förväntningar? ((1=nej, inte alls; 5=Ja, absolut) 
1  2  3  4   5 
   7 10 
 
Medelvärde: 4,58 
 
Kommentar: 

 Jag fick otroligt mycket mer än jag troddeoch detta pga föreläsningarna! 

 Förutom att man kanske önskat få ut mer av gruppdiskussionerna, men det ansvarar inte 
kursledningen för 

 Över förväntan! 
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17. Momenten på kursen har skapat en genomtänkt helhet? (1=instämmer inte alls; 5=instämmer helt) 
1  2  3  4   5 
  3 7 7 
 
Medelvärde: 4,2 
 
Kommentar: 

 Bra upplägg! 

 Blocken har dock liknat varann en hel del  

 Skulle vilja se PM:et som en mer integrerad del av kursen 
 
15. Anser du att kursen är värd att rekommendera till andra studenter? 
Ja                    Nej 
16  1   
 
Kommentar: 

 Inte till civilingenjörer 

 Absolut! Det har jag redan gjort till många! 

 Ja, men det krävs ett eget genuint intresse och driv 

 Helt klart! Har jag redan gjort! 
 
16. 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 6 8 
 
Medelvärde: 4,2 
 
Kommentar: 

 Var redan intresserad och motiverad men detta taggar och förstärker 

 Hade stort intresse till att börja med 

 Var redan intresserad 
 

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

 Insikterna om mitt eget ansvar i relation till samhället som helhet men även i ett globalt perspektiv 
– jag kan inte blunda längre 

 Bredare insikter i vilka aktörer som deltar i den internationella diskussionen samt en breddning av 
min medvetenhet om vilka perspektiv som dominerar 

 Man kan inte riktigt särskilja människan från naturen 

 Att vi måste konsumera mindre och att en förändring måste ske – vi kan inte bara vänta på tekniska 
lösningar 

 Det kritiska tänkandet vad gäller samhälssystemet och ekonomin och att jag måste fundera på 
vilken roll jag vill ha i det hela 

 Att vi står inför stora utmaningar 

 Alla föreläsningar 

 Du kan göra skillnad, börja NU! 

 Det viktigaste är nog ett helhetsperspektiv, att man börjat se hur saker hänger ihop. En finanskris är 
inte bara en finanskris utan ett tecken på så mycket annat 

 Insikt i olika synsätt och problemställningar 
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 Att man måste tänka på vad man gör! 

 Vikten av att göra någonting här och nu! 

 All bra information och alla bra diskussioner 

 

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

 Se över artiklar och videos (men det lär ni redan göra) för att sålla det som är mindre relevant 

 Mer kortfattade och tydligare instruktioner till diskussionsuppgifterna 

 Bättre fungerande hemsida (trög). Mer variation i uppgiften ”egen reflektion” efter varje block 

 Fortsätt ha så hög standard på artiklarna och föreläsningarna. Försök att ha så aktuella saker som 
möjligt och särskilt när det handlar om klimatfrågor och forskning.  

 Ha den avslutande helgträffen en vecka tidigare nästa år så det inte krockar med tentaperioden 

 Få in PM:et som en del av helheten, det står lite allena idag (integrera det mer) 

 Strukturera diskussionsfrågorna så att de blir lättare att ta sig igenom och besvara 
 

 
2. Det bästa med kursen för dig 
 

 Ökad insikt i hållbarhetsdiskussionen 

 Mångfalden av kursutbudet 

 Att få läsa och diskutera 

 Att få möjlighet att lägga tid på något så viktigt 

 Jag trodde aldrig jag skulle lära mig så mycket nytt. Jag var så intresserad av allt att jag ville lägga 
ner mer tid än vad som var tänkt 

 Filmerna och videoföreläsningarna samt diskussionerna 

 Att träffa likasinnade, föreläsningarna, och jag känner att jag vill fortsätta inom temat, lära mig mer 
och lära andra! 

 Helhetstänkt, är mer insatt och mer inspirerad än innan. Har fått mer info om vad jag kan göra om 
jag vill engagera mig 

 Fördjupning och diskussion av ett redan stort intresse 

 Träffarna med diskussionsgruppen var extra givande 

 Gruppdiskussionerna var otroligt stimulerande! 

 Att jag fått så mycket bra information tillgänglig 
 
3. Övriga synpunkter  

 

 Tack! 

 Det har varit en bra kurs! 

 Den här kursen har förändrat mig! Jag har nästan blivit lite deprimerad av allt, så det var ett 
bra komplement att läsa livsfilosofi samtidigt 

 Jättebra kurs! Jätteintressant och jag önskar att det vore obligatoriskt för alla 
Uppsalastudenter att läsa något liknande (fast det kräver ju ett visst personligt intresse 
för att man ska göra allt arbete) 

 Tack för en bra kurs och hoppas CEMUS får fortsätta utvecklas och nå fler! 
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 Bra kurs! Jag är glad och nöjd över att jag läst den. Det är en viktig del av att leva idag, 
miljön och hållbar utveckling – känns bra att vara informerad! 

 Karin Östman är en bra kursansvarig! Svarar snabbt och är mycket hjälpsam! 
 

 

Tack för din medverkan! 


