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Gå in och läs mer på http://www.web.cemus.se/ samt kolla event.  

Du är nu en del av CEMUS nätverk. Engagera dig i allt du vill och kan! 

http://www.web.cemus.se/


 
Fristående 
Teknik, makt och mänsklighetens framtid, 7.5 hp 
 
Hållbar utveckling B (HUB) 
Ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella 
perspektiv på teknik, 6 hp 

Vecka 10: endast 
fristående, där ingår 
undervisning om hållbar 
utveckling med fokus på 
förnyelsebar energi. 
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Lärandemoment och examination 

• Närvaro och aktivt deltagande på workshops och föreläsningar; det vill säga 75 % av 

kursens samtliga tillfällen.  

• Under varje föreläsning ska ni tänka på en fråga var att ställa och skriva ned den på en lapp. Efter 

föreläsningen drar vi slumpvis några utav era frågor.  

• Debatt: Under en workshop i grupp planera och genomföra en debatt mot en 

annan grupp om perspektiv på etiska aspekter av teknikanvändning. (U-G)  

• Hemtentamen: Inlämning av en skriftlig rapport, ” Hållbar teknik för en bättre framtid”. 

(U-3-4-5.)   

• Kreativ övning med fokus på framtiden. (U-G)  

• Diskussionsgrupper: Från vecka 3 till vecka 8 kommer diskussionsgrupper att träffas 

och diskutera litteraturen som tillhör den veckan. Gruppen kommer att skriva en 

sammanfattning av diskussionen och svara på givna frågor. (U-G)  

 

 



Diskussionsgrupper 

Syfte 

• Att resonera kring innehållet i litteraturen och föreläsningarna för att 
utveckla era idéer för kursens avslutande uppgifter.  

• Att ni studenter får möjlighet att själva välja vilka diskussioner ni lägger 
störst vikt vid. 

 

Instruktioner finns på kurshemsidan 
http://www.cemus.uu.se/tmmf/ . 

Ladda upp svaren på studentportalen under 
diskussionsforum 

https://studentportalen.uu.se/ 

 

Bestäm hur ni ska kommunicera (mejl, facebook) 

Tänk på frågorna medans du läser/innan du kommer till 
mötet  

http://www.cemus.uu.se/tmmf/
https://studentportalen.uu.se/


Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Grupp 5 

Emma Ahlin Filip Backmann Nora Doma Kenzo Franzén Jesper Fredriksson 

Noelle Gustafsson Olof Gustavsson Elin Lundström Karin Magnusson Melina Noriega 
Santos 

Lisa Jansson Alice Mattsson David Rylander Henrik Nordlander  Marlene Wenner 

Alina Marminge Alexander Palmér Karl-Philip Swensson Julia Swartling Samuel Wennlund 

Oskar Haglund Anton Sjöberg Oskar Normansson Eric Wideen Emelie Wallman 

Diskussionsgrupper 



Litteratur 

Artiklar och 
läsanvisningar finns 
på kurshemsidan/ 
fristående schemat. 

 

ub.uu.se  



Hur läser man akademiska artiklar? 

 

• Kanske kommer inte hinna läsa varje artikel 

för varje tillfälle 

• Bättre att ha lite koll på allt än bara läsa en 

hel artikel och inte de andra 

• Nya ämnen kan vara tunga 

• Läs: abstract  conclusion  introduction  

skumma strukturen  läsa innehållet 



Kursmål 

1. 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. 

2. Tillämpa begreppsliga, analytiska och etiska verktyg för att förstå 

teknologins roll i individuella samt kollektiva meningsskapande 

processer. 

3. Kritiskt granska olika teknologier, teknikanvändning och 

teknikutveckling och dess konsekvenser utifrån ett maktperspektiv, 

samt metoder för riskbedömning och teknikvärdering av dessa. 

Tillgängliga på Studentportalen och web.cemus.se/tmmf 



Coming up! 

oDoing Development Differently: An ODD Workshop med Dougald 
Hine (torsdagens föreläsare) 

Torsdag 18:e januari 14.00-16.30 i Kollaboratoriet, Östra Ågatan 19 
 
 

oCEMUS Project-café  
Torsdag 25:e januari 15.15-17.00 i CEMUS bibliotek 

 
 

“Bring your own ideas and projects or just come and listen (and get involved) 

in to what’s going on this fall at CEMUS and beyond!” 



Dags att röra på oss! 



Hur tror du att vår teknologiska 
framtid kommer se ut? 
• Skriv max två ord på en post-it lapp  

• Sätt fast det på er 

• Leta efter andra som har liknande åsikter 
• Förstår du inte deras ord? PRESENTERA DIG själv och FRÅGA dem vad 

de menar 

• Organisera gruppen så att den rumsligt motsvara era åsikter 
• Behåll nära de som har de åsikter som mest liknar dina  

• Håll avstånd från de som tycker något helt annat 

• Så här kartlägger vi våra mångfaldiga åsikter om framtid! 

• PRATA, RÖR PÅ ER, TRÄFFA VARANDRA! 
 



Hur kan jag bidra till kursen? 


