
Kursutvärdering
Människan och maskinen – perspektiv på teknik, makt och samhälle

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. 

A. Inledande Frågor
1. Kön Kvinna   Man 
 16 6  73% kvinnor
    27% män

2. Antal studerade år på universitet/högskola
0  1-2  2-3  3-4  >4 
 7 7 4 4
 

3. Studieinriktning (tidigare eller planerad). Markera flera alternativ om du vill
Humaniora 6  Naturvetenskap/teknik 7 

Samhällsvetenskap 11   Medicin/farmaci 

Utbildningsvetenskap   1 Juridik 1
  
Språkvetenskap           Teologi   Hållbar Utveckling 12

Landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap  
 
Naturresurser och lantbruksvetenskap

Veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Skogsvetenskap

Annat _________________________________

4. Huvudämne/program "Civilingenjör Energisystem", "Biologi - lärare", "Samhällsvetare" 
"Samhällsvetarprogrammet" "Etnologi" "Samhällsplanering" "Samhällsplaneringsprogrammet" 
"Socialantropologi" "Kulturantropologi" "planerarprog" "statsv./utvecklingsstudier" "antropologi" 
"samhällsplanering" "Geovetenskap" "Kulturgeografi" "Energisystem" "Teknisk fysik"

5. Studerar i övrigt huvudsakligen på
UU SLU Annat Universitet
15 1 "Stockholms universitet" "SU"



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

Yrkesverksamhet? "cafe, restaurang, butik" "konsum" "Blandat, jobbat på DHL med förtullning av 
gods" "Hotell & Restaurang" "Planering" "Lantbruksarbetare, butiksanställd, lärarvikarie"

7. Hur hittade du till kursen?
Vänner som läst kursen och rekommenderat den  6
Har läst andra Cemus kurser   8
På www.studera.nu    5
Hittade den i universitetets tryckta kurskatalog   2 
Hittade den på universitetets hemsida   1
Hittade den på Cemus hemsida   1
Såg en Cemus-affisch    3
Pratade med någon från Cemus   2
Annat

B. Om Cemus

1. Vad är ditt allmänna intryck av Cemus?

"Bra, viktigt och trevligt. Men känns som det är en viss typ av människor här, alla är ganska lika, 
tycker redan typiskt "cemus-igt"." "Mycket intressanta kurser och bra upplägg" "Mycket bra!" 
"Bra" "Att det finns en stor potential för verkligt lärande (lära för livet) och personlig utveckling" 
"Inspirerande & kunnigt. Inkluderande & demokratiskt. God stämning." "mysigt, flexibelt, 
uppdaterat, kritiskt men lite flummigt ibland" "Mkt bra väldigt bra och kreativ utbildning" "Alles 
gut!" "Bra, trevlig atmosfär" "Bra, trevlig stämning" "Bra!" "Cemus är en fantastisk liten miljö 
"bubbla". Väldigt gemytligt" "BRA, MEN det börjar bli lite för centraliserat kring vissa individer" 
"Skön blandning mellan allvar och flum" "Bra"

2. Var det här den första kursen du läste på Cemus?
Ja Nej Om nej, vilka andra har du läst?
6 14 "HUA" "HUA" "HUA" "HUA" "HUA, HUB" "HUA, Global 
miljöhistoria" "HUB" "HUA" "HUA" "HUA HUB" "Hållbar utveckling A & B" "Actors and 
strategies for change" "Climate change leadership, sustainable design" "GEK, M&N, 
klimatkursen"

3. Tror du att du kommer läsa fler kurser på Cemus?
Ja Nej Om ja, vilka är du intresserade av?
9 5 "GEK" "Masterprogram?" "Climate leadership, permakultur" "Kanske" 
"EV." "Kanske" "GEK & Klimatledarskap" "Människan och naturen" "Livsfilosofi"

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

Bättre interaktion med övriga fakulteter och institutioner på UU" "Kör på som ni redan gör" "se till 
att amanuenser har tillräckligt med tid" "Inte göra så att inlämningarna krockar om man läser två 

http://www.studera.nu/
http://www.studera.nu/


kurser samtidigt på Cemus" "Nej" "Mer utmanande skrivuppgifter för att man ska kunna bli 
djupare insatt" "Mer seminarium, mindre föreläsningar (om tid ej finns för båda)"

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

"Utveckla ledarskap & förändringsprocesser ytterligare. HVC" "mer ledarskap kommunikation 
och förändring" "A-kurs för jordbrukare som vill konvertera till hållbart jordbruk. A-kurs i 
ekologiska byggtekniker (hus)" "MM som del i samhällsplanerarprogrammet hade varit kanon!" 
"Nej!" "Afrika-kurs, om hur man skulle kunna motverka fattigdomen i Afrika då det är världens 
fattigaste kontinent" "Återkommer!"

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 (1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt)
 1  2  3  4   5 Medel: 4,4
  2 10 10
Var det några föreläsningar som du tycker var särskilt givande?

"Anders Sandberg, Roland Paulsen" "Roland Paulsen, Transhumanisten, Var är du?-Katarina m.fl." 
"Jerry" "Paulsen, Hornborg, Sandberg, Katarina" "Över lag har föreläsningarna vart väldigt bra. 
Alf Hornborg, Roland Paulsen mycket bra" "Alf Hornborg, Susanne Wigorts, Katarina Bjärvall, 
Roland Paulsen" "A. Sandberg, R. Paulsen, K. Bjärvall" "Roland Paulsen, Anders Sandberg, 
Niclas Hällström" "Paulsen, Bjärvall, Wigorts, Hornborg" "Roland, Anders, Katarina" "Bjärvall, 
Lasse Berg" "Anders Sandberg, Kataringa Bjärvall" "de flesta väldigt intressanta""Transhumanism 
och arbetssamhället" "Katarina Bjärvall" "Arbetssamhället, naturtillståndet"

Var det några föreläsningar som du tycker var särskilt dåliga?

"Jerry (kul) men inte speciellt relevant" "Jerrys föreläsning tyckte jag inte riktigt passade in även 
om den var väldigt intressant" "Jerry" "Per Hultén" "Per Hultén" "Gabriel Söderberg (uttröttande)" 
"Per Hultén" "Roland Paulsen, Bjärvall" "Filmföreläsningen" "Per Hultén var för oförberedd"

2. Seminarier (inklusive förseminarieuppgifter) (1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt)
 1  2  3  4   5 Medel: 3,9
  8 9 5

"Hade kunnat gå in på lite djupare frågor och "utmanat" tankar lite mer" "Kändes som att det dels 
blev lite upprepning och els för ytligt lite "trampa på stället"" "Hade gärna kopplat uppgifterna 



ännu mer till texterna." "Roliga, men tex rollspelet var kanske inte så relevant (blir mest 
karikatyrer av de olika inställningarna)"

3. Diskussion med kurskamrater (1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt)
 1  2  3  4   5 Medel: 4
 1 5 9 7

"Kommer alltid in på samma saker, dock kanske oundvikligt" "För få! Men bra =)" "De få 
diskussioner vi haft har vart givande då vi haft dem, men de har vart sällan" "Har inte varit så 
mycket diskussion" "för få" "All form av diskussion hjälper en att verkligen fatta" "Trevligt och 
bra att diskutera saker med personer med olika bakgrund"

4. Kursboken Myten om maskinen av Alf Hornborg (1=utan betydelse; 5=mycket 
betydelsefullt)
 1  2  3  4   5 Medel: 4
 1 4 10 7

Kommentar: "De båda kursböckerna komplettera varandra bra. Två perspektiv." "Tyckte den var 
svår, förstod vad han menade tack vare föreläsningen, men boken var krånglig." "Bra!" "Hade 
gärna haft mer utmanande frågor på den" "Härligt att en sådan bok finns" "Hade varit bättre med 
ett visst antal artiklar av honom då det är tröttsamt med en bok som upprepar sig hela tiden." "dock 
lite upprepande" "Gör mer på den!" "Intressant, men upprepar sig mycket"

5. Kursboken The God Species av Mark Lynas (1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt)
 1  2  3  4   5
 1 1 1 16 3 Medel: 3,9

Kommentar:
"Bra med kontrast till Hornborg" "Bra med olika perspektiv" "Hade gärna haft mer utmanande 
frågor på den, bra bok" "En intressant & relevant kontrast till exempelvis Alf Hornborgs bok." 
"Kul & mycket lärorikt med problematisering av miljörörelser" "Bra med lite andra perspektiv fast 
jag inte håller med om författarens åsikter" "Bra med 'motperspektiv' annars ogillade jag den" 
"Intressant" "kul med nytt perspektiv" "Bra, men ges väldigt lite utrymme i kursen 
seminarieuppgift 3 tangerar den lite, men handlar inte primärt om Lynas tes."

6. Kurskompendiet (1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt)
 1  2  3  4   5
 1 1 6 7 Medel: 4,3

Kommentar:
"En del texter var krångliga, andra väldigt bra (men kommer inte ihåg nu :S)" "Bra texter!" 
"Väldigt varierande. En del bra, vissa lite för tunga" "Överlag bra artiklar kopplade till 
föreläsningar" "Känns som vi inte använt oss av kompendiet speciellt mkt förutom som referens 
till skrivuppg." "många sjukt bra texter" "Fanns flera bra texter i kompendiet" "Bra variation" "Bra 
men kanske lite för många och för långa artiklar" "Överlag intressanta texter"



7. Den valbara skönlitterära boken (1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt)
 1  2  3  4   5
 2 12 5 3 Medel: 3,4

Kommentar:
"Ok bok men vet inte egentligen om den gav mig så mycket som kurslitteratur. Eller kanske fick 
mig att tänka ett varv till." "Kul att läsa skönlitterärt" "Valde Du sköna nya värld, inte riktigt en 
bok för mig, konstigt språk…" "Kul att läsa skönlitteratur & tänka på hur mycket tids & 
samhällsdokument skönlitteratur är." "Du sköna nya värld. Intressant, men inte omvälvande" 
"Intressant men jag kände personligen inte att jag behövde läsa den som inspiration till novellen, 
då många föreläsningar varit inspirerande." "Bra böcker, men lösningen ger inte lika mycket för 
kursen som kompendietexterna"

8. Hur stor del av den obligatoriska kurslitteraturen har du läst?  (1=nästan ingen; 5=allt)
 1  2  3  4   5
  9 9 4 Medel: 3,8

"Inte så mycket kompendium" "Har kanske inte läst böckerna från pärm till pärm, utan tagit ut de 
viktiga delarna"

9. De tre mindre skrivuppgifterna (1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt)
 1  2  3  4   5
 1 5 11 5 Medel: 3,9

Kommentar:
"Ej klar med alla" "De hade kunnat vara lite mer "djupa" frågor" "Bra upplägg med mera små 
uppgifter" "För enkla hade kunnat vara lite mer utmaning, antingen längre/fler frågor/fler 
referenser/mer refl." "Bra att ha uppgift innan förseminarium" "Fast gick ej in speciellt mycket på 
djupet" "Hade gärna fått vara iaf 2 sidor så man inte bara rafsade ihop nåt." "Roligt med att skriva 
kort" "Den första var lite för vag, den sista hade gärna fått handla mer om Lynas bok. Det skulle 
behövas mer utrymme, kanske 400-700 ord?"

10. Novelluppgiften (1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt)
 1  2  3  4   5
1 8 8 5  Medel: 2,8

Kommentar:
"Gillar konceptet" "Jobbigt om man ej känner sig bekväm i att skriva skönlitterärt, men kanske 
nyttigt att 'tvingas' till det" "Kul men samtidigt utmanande & irriterande då man vant sig att skriva 
mer akademiskt." "svårt, känner mig töntig när jag ska skriva på det sättet" "Svår uppgift, men 
rolig och givande" "Ovant att skriva en novell" "Kul med en ovanlig uppgift, men lite jobbigt att 
genomföra. Vore enklare om den var helt fri istället för baserad på teman."



11. Hemtentan (1=utan betydelse; 5=mycket betydelsefullt)
 1  2  3  4   5
 2 6 10 3 Medel: 3,7

Kommentar:
"Bra" "Hade gärna fått vara större, dvs längre & kanske en fråga till, gärna mer specifik" "Bra 
frågor!" "Har inte gjort den än…" "Känns lite för lång i jämförelse med skrivuppgifterna."

12. Uppfyllande av kursmål
I vilken utsträckning upplever du att följande kursmål (från kursplanen) har uppfyllts?

• Analysera skilda synsätt på teknologins roll i samhället, förhållandet mellan teknologi och 
hållbar utveckling, samt hur människan som individ påverkar och påverkas av olika 
teknologier.

Inte alls     Uppfyllts i
uppfyllts    hög grad
     Medel: 4,4
     2   10     10
"Har verkligen lärt mig  mer om maktrelationen och teknikens samverkan med denna ur olika 
perspektiv" "Bra men hade gärna fått med lite fler teknikoptimister"

• Tillämpa begreppsliga, analytiska och etiska verktyg för att förstå teknologins roll i 
individuella samt kollektiva meningsskapande processer.

Inte alls     Uppfyllts i
uppfyllts    hög grad
     Medel: 3,8
     2   5  11     4

• Kritiskt granska olika teknologier, teknikanvändning och teknikutveckling och dess 
konsekvenser utifrån ett maktperspektiv, samt metoder för riskbedömning och 
teknikvärdering av dessa.

Inte alls     Uppfyllts i
uppfyllts    hög grad
     Medel: 4,2
     1   2  11     8
"saknade specifika teknikgenomgångar som tex hur påverkar varje enskild teknik."



13. 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 1 8 10 1 Medel: 3,3

"Kanske inte så mycket problemlösning" "Inte den typen av kurs"

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: 3,9
1 1 3 12 5

"Bra att börja tänka mer kritiskt kring teknik & teknikanv" "Relevant kurs, men kan inte säga att 
det ändrats"

Din förmåga att kommunicera skriftligt (1=inte alls; 5= i hög grad)
1 2 3 4 5 Medel: 3
 7 9 5 1

"Hade gärna fått vara mer som sagt" "Korta skrivuppgifter hade nog haft 2 långa" "Annorlunda 
och bra med en novelluppgift" "Kanske lite, men kan inte säga att det ändrats."

Din förmåga att kommunicera muntligt (1=inte alls; 5= i hög grad)
1 2 3 4 5 Medel: 3
 7 9 6 

"Vi har inte haft så många muntliga framföranden" "Varit för lite tillfällen för diskussioner" 
"behöver bli bättre på det spontana" "Bra stämning på lektionerna, bra diskussioner" "Kanske lite"

D. Kursen som helhet

1. Vilket är ditt helhetsintryck av kursen? (1=dåligt; 5=utmärkt)
1  2  3  4   5 Medel: 4
  3 15 4

"Har känts så mkt mindre än 7,5 poäng - hade så gärna haft mer." "Skulle varmt rekommendera 
den" "Kändes ibland inte som en 7,5 poängare, mer innehåll vore bra" "Lite synd att det inte finns 
fler/mer revolutionära tankar/göranden i klassen. Dock ej kursens "fel".

2. Hur uppfattar du engagemanget under kursen? (1=litet; 5=stort)
      1 2  3 4  5
Hos dig själv (3,8)  1 3 14 1
Hos gästföreläsare (4,3)      1 14  7
Hos kursledningen (4,1)   1   2 11  8 
Hos de andra studenterna (4)  2 1 15 4



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  
 4 6 11 1 Medel: 3,4

"Har läst HUA och HUB innan så det har verkligen hjälpt mig i denna kurs" "Synd ni inte tar mer 
tillvara individers kunskaper"

4. Är det något ämnesområde som du saknat (i relation till kursmålen)? 
Ja Nej Om ja, vilket?
3 14 "metoder för riskbedömning" "Vad är teknik? (lite det vi diskuterade 
vid introduktionen av kursen men som man hade kunnat ta vidare)" "Djupare reflektion" "Lite bra 
saker med teknik, hur det hjälpt människor" "Enkel teknik, för livsnödvändigheter" "tekniska 
lösningar på problem"

5. Tycker du att något område varit överrepresenterat (i relation till kursmålen)?
Ja Nej Om ja, vilket?
1 19 "IT"

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 4 9 5 Medel: 3,8

"Kanske inte i yrkeslivet men definitivt privat." "Läste den främst för nöjes skull"

7. Anser du att kursen är värd att rekommendera till andra studenter?
Ja                    Nej
22        
    
"Men jag som har läst HUA känner att det var en del upprepning" "Vissa andra studenter"

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

"Hur viktig och svår frågan om teknikens roll i samhället är" "Att det är viktigt att synliggöra 
svårsedda maktrelationer, och hur dessa relationer påverkar varandra" "Hur många olika 
perspektiv det finns att ta i berättande" "Problematisering av & kritiskt tänkande gällande teknik. 
Att tänka kring teknik ur en mängd olika perspektiv" "Kritiskt tänkande, och förmågan att se saker 
från olika håll" "kritiska perspektiv på hur teknik kopplas till makt" "ifrågasättandet av 
effektivisering & liknande. hur teknik påverkar samhället/människan" "Förmågan att se kritiskt på 
tekniken ur ett makt och rättviseperspektiv" "Nya argument" "Samspelet mellan teknik, makt och 
samhälle samt diskussionen/föreläsningen om kontroll och övervakning" "Allt" "Svårt att säga 
något specifikt, men nya perspektiv på frågeställningarna" "Jag funderar definitivt mer över teknik 
än jag någonsin gjort förr" "Ännu mer göra själv så kanske andra följer kanske inte men ändå…" 
"Folk tycker olika saker."



E. Hur kan kursen bli bättre?

1. Förslag till förbättringar inför nästa år

"Fler kvinnliga föreläsare" "Att inte hoppa över diskussionerna i slutet av föreläsningarna för de 
hade behövts. Lite klurigare frågor på uppgifterna." "Våga sätta högre krav över lag. Ta diskussion 
efter varje föreläsning om så bara 5-10 min. ibland krävs det. Bidra med mer energi till gruppen 
det blir lätt "lågt" på kvällen." "Mer diskussioner efter föreläsningar! Behöver kanske inte vara en 
timme men en halvtimme 20 min" "Lite längre skrivutrymme på skrivuppgifterna, mera 
djupgående diskussioner efter föreläsningarna, bättre sammanhangsreflektion från kursledningen" 
"Fortsätt så här, toppen! Novellen kändes dock inte särskilt givande." "Mer diskussioner, annan 
lektionstid -> kvällstid är jobbigt" "mer diskussioner" "Varierande lektionstid (folk trötta på 
kvällar)" "Istället för 1,5 sida så vore det bättre med 2 sidor (1000 ord istället för 500 ord) då det 
har varit svårt att få ner tankarna ibland" "Bättre skrivuppgifter med bundna frågor där man ska bli 
tvungen till att sätta sig in i olika resonemang ordentligt" "Lite krångligt när all information ligger 
på hemsidan. Bättre med t.ex. mail, då man kollar den oftare." "Lite mer fokus på Lynas, lite mer 
utrymme till skrivuppgifterna"

2. Övriga synpunkter 

"Bra kurs" "Bra kurs! Intressant!" "Kursen har känts lite hattig. För många lösa trådar som inte 
knyts ihop eller följs upp. Har saknat den röda tråden. Faktiskt lite låg arbetsbörda och låga krav. 
Underskatta inte era studenter! Annars bra delar i kursen, jobba ihop det bara =)" "ganska lågt 
tempo men väldigt lagom som kvällskurs mysig!" "En riktigt bra kurs, svårt att säga nåt negativt. 
En kurs där man ser fram emot nästa undervisningstillfälle =) ! " 
 
 

F. Undervisningstillfällen
Hur givande var föreläsarna/seminarierna/studiebesöken för din läroprocess? (1=inte alls givande; 
5=mycket givande)

Alf Hornborg, Myten om maskinen, 27/3
1  2  3  4   5
  3 8 8 Medel: 4,3

 

Lasse Berg, Hur människan blev människa, 29/3
1  2  3  4   5
  1 4 3 Medel: 4,3

 

Gabriel Söderberg, Framstegets historia, 3/4
1  2  3  4   5
 1 8 6 4 Medel: 3,7

 



Kursledningen: Seminarium 1, Rollspel utifrån Kylhammar
1  2  3  4   5
 2 7 10  1 Medel: 3,5

 

Anders Sandberg, Bortom människan, 12/4
1  2  3  4   5
  1 8 6 Medel: 4,3

"fascinerande motvikt mot resten av kursen" "Väldigt intressant! BRA!"

Roland Paulsen, Arbetssamhället, 19/4
1  2  3  4   5
  3 4 11 Medel: 4,4

 

Kursledningen: Seminarium 2, Maskinfetischism och transhumanism
1  2  3  4   5
  5 13  2 Medel: 3,9

"Var tyvärr bara med på halva men det jag hann med var klart intressant."

Susanne Wigorts Yngvesson, Övervakningens etik, 26/4
1  2  3  4   5
 1 7  3 4 Medel: 3,7

 

Niclas Hällström, Geo-engineering, 3/5
1  2  3  4   5
  7 9 3 Medel: 3,8

 

Jerry Määttä, Varför gillar vi när världen går under?, 8/5
1  2  3  4   5
2 8 6 2  Medel: 2,4

 

Kursledningen: Seminarium 3, Skrivövning och Geo-engineering
1  2  3  4   5
 3 11 6 1 Medel: 3,2

"Det var kul dock!"



Studiebesök: Växhuset, 22/5
1  2  3  4   5
 1 2 3 6 Medel: 4,2

"Hade hört/sett det mesta innan men var mysigt :) långt att åka för kort tid där... Känns som att 
kunde finnas nåt intressantare" "mysigt, socialt"

Per Hultén, Hållbar teknik, 24/5
1  2  3  4   5
4 4 3 6  Medel: 2,6

"Var lite osammanhängande"

Medel

Katarina Bjärvall, Var är du?, 29/5
1  2  3  4   5
 2 1 6 10 Medel: 4,3

"Väldigt bra att ha som slutföreläsning!!"

Kursledningen: Seminarium 4
1  2  3  4   5
1 2 5 10 3 Medel: 3,6

 


