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Schema för Teknik, makt och 
mänsklighetens framtid, 7.5hp 

VT16 

Moment I: Människan, maskinen och vår konstruerade 
värld 

V.3  
Mån 18/1 
 18.15-20.30  

CEMUS Introductory lecture (for all courses):  
Education, Sustainable Development and the Challenges of 
Climate Change 

Hambergsalen, 
Geocentrum 

Doreen Stabinsky, Zennström visiting professor in Climate 
Change Leadership 

  
Tis 19/1 Kursintroduktion och Upprop – OBLIGATORISK NÄRVARO  
17.15-19.00 Kursledning 
Norrland I  
  
Tors 21/1 Att bli människa - i relation till det icke-mänskliga 
17.15-19.45 
Norrland I 

Tora Holmberg, sociolog vid Institutet för bostads- och 
urbanforskning, Uppsala Universitet 

  
V4  
  
Tis 26/1 Workshop: Existentiella risker – blir detta vårt sista 

århundrade?* 
17.15-19.45 Kursledningen 
Blåsenhus 12:128  
 
Tors 28/1 
Småland  
13.15-16.00 
 

Att tänka analytisk och reflektera kritiskt inom högre 
utbildning 
Workshop med Johan Gärdebo och amanuenser 

CEMUS Bibliotek 
16.15-17.00 
 

CEMUS Roots Project Café (socialt arrangement) 
Kom för att höra om spännande projekt och aktiviteter, eller 
berätta om dina egna idéer. 
 

17.15-19.00 
Norrland I 

Transhumanism och den möjliga människan* 
Hannes Sjöblad, Bionyfiken  
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V.5  
  
Tis 2/2  Den konstruerade världen 
17.15-19.45 
Norrland I 

Johan Gärdebo, avd. f historiska studier av teknik, 
vetenskap och miljö, KTH 

  
Tors 4/2 SeminariumIII  
17.15-19.45 
Norrland I 
 

Kursledningen . Frågor för förberedelse inför seminariet 
kommer att lämnas ut i förväg.  
Under seminariet kommer vi dela ut instruktioner för 
skapandeprojektet.  
 

V 6 Denna vecka på kursen gäller enbart de fristående 
studenterna på TMMF (ej Hållbar utveckling B studenter).   

  
Tis 9/2 WORKSHOP om hållbar utveckling II 
17.15-19.45 
Norrland I 
 

Gustav Innala och Håkan Emilsson 
I samarbete med kursen Hållbar Utveckling: Värderingar, 
Världsbilder och Visioner. 
OBS ta med bärbar dator (om du har, behövs en per 
grupp) 

  
Tors 11/2 Filmvisning och diskussion II 
17.15-19.45 
Norrland I 

Citizenfour och övervakning på internet 

 

Moment II: Tekniken och den inre världen  

V. 7  
  
Tis  16/2 
17.15-19.45 
Norrland I 

Kan digital teknik ändra våra värderingar? - ICT, empati 
och makt 
Elina Eriksson, KTH 

  
  
Tors 18/2 
17.15-19.45 
Norrland I 

Does technology change what it means to be human? 
Dougald Hine, Riksteatern and the Dark Mountain 
Project 

 Diskussion kring skapandeprojektet efter föreläsningen.  
 

V. 8  
  
Tis 23/2 ICT and environmental sustainability 
17.15-19.45 
Norrland I 

Jolonda van Rooijen, Uppsala Universitet 

  
Tors 25/2 Filmvisning och diskussion* 
17.15-19.45  
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Norrland I 
  
V. 9  
Mån 29/2 
Kl 15.00 
 

INLÄMNING av akademisk kommentar till 
skapandeprojektet  

Tis 1/3 
17.15-19.45 
Norrland I 

Presentation av skapandeprojekt III 
Studenter och kursledning  

 
 

Moment III: Hållbar utveckling och mänsklighetens 
framtid 

 
Tor 3/3 
17.15-19.45 
Norrland I 

Dystopier och utopier – om olika framtidsvisioner* 
Per Johansson, tankesmedjan Infontology och tidskriften 
Mooria 
  

 
V. 10  
  
Tis 8/3  
17.15-19.45 
Norrland I 

Real and false solutions – teknologi från ett 
rättvisepersektiv 
Niclas Hällström, What Next 

  
Tis 8/3 Instruktioner för skrivuppgiften läggs upp på 

kurshemsidan 
  
Tors 10/3 
17.15-19.45 
Norrland I 

Hur hållbara är prylarna: resurseffektivitet, cirkulär 
ekonomi och digitalisering 
Åsa Moberg, KTH  

  
V.11  
  
Tis 15/3  
17.15-19.45 
Hambergsalen,  
Geocentrum 

Hur vi skapar framtiden nu: framtidsstudier, kritisk 
design och arkitektur 
Josefin Wangel, KTH 

  
Tors 17/3 
17.15-19.45 
Norrland I 

Tar robotarna våra jobb? Om arbete i framtiden* 
Rickard Grassman, Institutionen för 
teknikvetenskaper, UU 
 

  
Fre 18/3 INLÄMNING: Skrivuppgift  
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Kl 17.00 
 
V.12  
  
Tis 22/3 Kursavslutning! 
17.15-19.45 
Norrland I 

 

  
V.13  
  
Tors 31/3 Kompletteringstillfälle 
15.15-17.00 
TBA 

 

 
I Öppna föreläsningar, frivilliga alt. sociala moment  
II  Gäller bara för studenter som läser kursen fristående 
III Examinerande moment, obligatorisk närvaro 
* Nya/ändrade i den senaste versionen av schemat 
 


