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Kursmål 

Det kursmål vi examinerar på det här seminariet är: 

 

• 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 

 

 

Uppgiften 

Uppgiften är att du ska välja ett av följande två alternativ och följa instruktionerna. Uppgiften är 

individuell. Ta med dig dina anteckningar/foton/filmer/målningar/tankar etc. till seminariet. 

 

 

Alternativ 1 

Teknisk utveckling för i många fall med sig att gammal kunskap och teknik glöms bort eller "förstörs". 

Ibland kallas den här processen ”skapande förstörelse” – med skapandet av ny teknik förstörs gammal. 

Det kan t.ex. handla om att med introducerandet (skapandet) av kylskåpet har gammal kunskap och 

teknik om hur man bevarar man mat till stor del glömts bort (förstörelse). "Förstörelse" i det här fallet 

behöver inte nödvändigtvis vara av ondo då det kan innebära t.ex. att ohållbara tekni-

ker/praktiker/tankesätt "förstörs" och ersätts med hållbara dito. "Skapande" behöver inte heller vara 

positivt.   

 I den här förseminarieuppgiften ska du göra efterforskningar och (försöka) lära dig en bort-

glömd kunskap eller teknik. Vilken, och inom vilket fält, är helt upp till dig. Det kan vara något du tyck-

er är synd att "vi" inte längre kan/använder oss av, eller tvärtom något du tycker är bra att vi inte 

kan/använder oss av – gärna i relation till hållbar utveckling, även om det inte är ett krav. 

 Syftet med den här övningen är att belysa att teknisk utveckling eller förändring i många fall 

kan vara tveeggat. Filma/fota/rita gärna!   

 

 

Alternativ 2 

De strukturer och den teknik som används för att övervaka och registrera våra handlingar är ständigt 

närvarande i ”informationssamhället”. Den här förseminarieuppgiften handlar om att vara uppmärksam 

på – och eventuellt försöka undvika – övervakning. Det handlar också om att försöka komma fram till 

vad du egentligen anser övervakning är, och vad det har för effekter på din personliga integritet. Var 

går gränsen mellan att vara övervakad och att inte vara det? Och används övervakningen av dig för 

att skydda dig – eller är du misstänkliggjord?   

 Spendera ”en dag”1 då du i den mån det är möjligt eller önskvärt undviker att vara överva-

kad. Det kan också vara ”en dag” som vilken som helst annan men där du med pennan (eller iPaden) i 

hand ständigt är uppmärksam på om, hur och varför du övervakas eller dina handlingar registreras. 

Filma/fota/rita gärna! 

 

                                                      
1 Du får själv avgöra vad du anser är en lämplig definition på "en dag". Kanske är det t.ex. intressantare att 

göra detta under en eftermiddag på stan än ett dygn hemma i lägenheten. Använd ditt eget omdöme. 


