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WHAT Studentledda kurser—studenter planerar, genomför, och utvärderar 
tvärvetenskapliga kurser 
 

INSTITUTION / 
FACULTY 

Centre for Environment and Development Studies (CEMUS), Institution för 
Geovetenskaper 
 

WHICH 
STUDENTS 

PARTICIPATE 

Studenter från alla fakulteter vid UU, studenter från SLU samt 
utbytesstudenter deltar på CEMUS kurser. Många läser kurserna som 
komplement till annan utbildning. CEMUS har kurser på grund- och 
avancerad nivå. 
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DESCRIPTION • CEMUS anställer studenter som kursamanuenser för att samordna och leda 
tvärvetenskaplig utbildning kring hållbarhetsfrågor. Kursamanuenserna 
arbetar ofta i par och ansvarar för att planera, leda och utvärdera en 
universitetskurs.  

• Undervisningen genomförs dels av inbjudna gästföreläsare och dels genom 
deltagande seminarier och workshops som faciliteras av kursamanuenserna 

• Som stöd i amanuensernas arbete finns en arbetsgrupp bestående av 
forskare, lärare och praktiker kopplad till varje kurs. Arbetsgruppen har både 
en kreativ roll i planeringsprocessen, och bidrar till att säkra kursernas 
akademiska kvalitet. 

• Lärandeprocessen på kursen är upplagd för att skapa en hög grad av aktivt 
deltagande från studenterna som går kursen. Eftersom många av frågorna 
som behandlas på kurserna ännu inte har några definitiva etablerade svar, 
involveras studenterna också i att producera ny kunskap (med stöd i litteratur 
och från gästföreläsare). Utbildningen strävar också efter att kombinera 
teoretiska och praktiska perspektiv, och studenterna arbetar ofta med 
tillämpade projekt som en del av utbildningen. 

	
PURPOSE / 

BACKGROUND 
Det finns många skäl till att CEMUS studentledda utbildningsmodell 
etablerades: 
• En brist på tvärvetenskaplig utbildning vid Uppsalas två universitet 

skapade en lucka som ledde till att studenter utformade ett nytt 
kursförslag som de sedan fick i uppdrag att driva 
 



	

• Uppsalas långa tradition av aktiva studenter, genom bland annat 
nationsliv, studentkår och studentföreningar 

• En strävan att göra studenterna till en mer aktiv part i skapandet av 
universitetsutbildning, inspirerat av Bolognauniversitetet på 1200-talet 

• En stor efterfrågan från studenter av aktiverande och tvärvetenskaplig  
utbildning 

• Starkt stöd från ledningsnivå 
 

PROS • Ett utbildningsklimat där studenterna verkligen bidrar till lärandet och 
tar stort ansvar för sin egen och andras lärandeprocess 

• En tydlig mång-/tvärvetenskaplig utbildning som möjliggörs genom 
tvärvetenskapliga arbetsgrupper och att gästföreläsare bjuds in från 
många olika vetenskapsområden  

• En lärorik process för kursamanuenserna som utvecklar färdigheter  
inom projektledning, budgetarbete, kommunikation, osv. 

• En möjlighet att ställa och utforska frågor som inte ”får plats” inom 
någon enskild institution eller fakultet 

• Möjlighet för dagens studenter att påverka sin egen utbildning på  
ett kreativt och innehållsmässigt plan 

 
CONS / 

CHALLENGES 
• Att säkra kontinuiteten för den studentdrivna utbildningsmodellen 
• Att upprätthålla en kreativ och dynamisk miljö och undvika  

stagnering 
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