


VÄLKOMNA TILL 
TEKNIK, MAKT OCH 
MÄNSKLIGHETENS 

FRAMTID
VT2018



VILKA ÄR VI?

Kajsa Colde                Kenzo Franzén

Kontakt:
kajsa.colde@cemus.uu.se
kenzo.franzen@cemus.uu.se

mailto:kajsa.colde@cemus.uu.se
mailto:kenzo.franzen@cemus.uu.se


VILKA ÄR NI?

Presentera er med namn och kort om vad ni förväntar er av 
kursen!



VAD ÄR CEMUS?

➝ Studentledd utbildning

➝ Historia

➝ Kursamanuenser

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!



“
VARFÖR DENNA KURS?

“We live in a society exquisitely 
dependent on science and 
technology, in which hardly 
anyone knows anything about 
science and technology.“

- Carl Sagan



http://www.youtube.com/watch?v=-gZs73DeUQg


Som fristående kurs: 
Teknik, makt och mänsklighetens framtid, 7.5 hp 
Inom hållbar utveckling B:
Ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella 
perspektiv på teknik, 6 hp

Kvällstid tisdagar och torsdagar v.4-12 (v.11 och 12 endast för 
fristående)

KURSENS UPPLÄGG



KURSMÅL

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

➝ 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;

➝ tillämpa begreppsliga, analytiska och etiska verktyg för att 
förstå teknologins roll i individuella samt kollektiva 
meningsskapande processer;

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



KURSINFORMATION

Kursportalen http://www.cemus.uu.se/tmmf/ 
Schema & läsanvisningar
Meddelanden från oss
Examinationsuppgifter och instruktioner
Hämta artiklar (länk till Studentportalen)

Studentportalen https://studentportalen.uu.se/ 
Ladda upp inlämningar
Se dina framsteg

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


LITTERATUR

Artiklar, läsanvisningar och veckans 
diskussionsfrågor finns
på kurshemsidan/fristående schemat.

Hornborg, Alf (2010). Myten om maskinen: essäer om makt, 
modernitet och miljö. 

Diamandis, Peter & Kotler, Steven (2012) Abundance: the 
future is better than you think

ub.uu.se
FB: CEMUS Used Book Market



LÄRANDEMOMENT OCH 
EXAMINATION

● Gästföreläsningar: Läs litteraturen innan och passa på att ställa frågor till våra gästföreläsare!

● Examination:
○ Debattseminarium: Inlämning inför och genomförande av en debatt mot en annan grupp 

om perspektiv på etiska aspekter av teknologisk utveckling. (U-G)
○ Litteraturseminarium: Inlämning inför och aktivt deltagande i seminariediskussion om 

kursens examinerande litteratur. (U-G)
○ Skrivuppgift: Inlämning av skriftlig argumenterande text. (U-3-4-5)
○ Projektarbete (endast fristående): Presentation av case rörande hållbara energilösningar. 

(U-G)
○ Uppsamlingsseminarium: Kompletterande seminarium för de som inte blivit godkända på 

ett eller flera av kursens ordinarie seminarier. (U-G)



SCHEMA



SCHEMA FÖR 
FRISTÅENDE



DET SAKNADE PERSPEKTIVET

➝ Vilket perspektiv tycker ni saknas i kursen? Vad 
skulle gynna ert lärande?

 
➝ Ge era bidrag innan eller efter föreläsningen 31/1. 

19.00-19.15 har vi omröstning för de som kan och 
vill vara med och bestämma.



HUR LÄSER MAN AKADEMISKA 
ARTIKLAR? 

➝ VAR KRITISK!

➝ 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→slutsatsen→introduktionen→  

skumma strukturen → läsa innehållet



COMING UP AT CEMUS!

31/1, 15.15-17.00 i Kollaboratoriet: 
CEMUS Spring Project Café
Mer info på Facebook!

“Bring your own ideas and projects or just come 
and listen (and get involved) in to what’s going on
 this spring semester at CEMUS and beyond!”



FRÅGOR?



MENTI

https://www.mentimeter.com/s/de5e46cd1c4c28f085a1f22f75a7b052/d88fd652d67f/edit

