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Hur påverkar och påverkas individen och samhället av olika teknologier och hur ser förhållandet mellan 

teknologi och hållbar utveckling ut? Kursen kommer förmedla historiska, idéhistoriska och filosofiska 

perspektiv på teknologi för att vidare söka förståelse om teknikens roll i sociala meningsskapande 

processer. Hur ser förhållandet ut mellan teknik, makt och samhälle? Vilka krav ska vi ställa på 

teknikutveckling och hur värderar vi de risker och möjligheter som ny teknik för med sig?  

 

KURSENS STRUKTUR 
Kursen är indelad i fyra block med olika teman. Kursen inleds med temat Människan där vi dels 

utforskar var gränsen mellan teknik och människa går och dels diskuterar vad teknik egentligen är för 

något. Sedan följer temat Tekniken och världen där fokus är på samtida teknik och de frågeställningar 

som modern teknik för med sig. Frågor om demokrati, arbete och storskalig klimatteknik diskuteras. Det 

tredje temat för kursen är Makt och fördelning där vi utforskar vilka inherenta eller konstruerade 

maktmönster som teknik för med sig, samt etiska hänsyn på teknik. Det avslutande temat på kursen är 

Förändring. Här diskuterar vi teknikens till synes inneboende tendens att ständigt bli mer komplex över 

tid, hur det förändrar vårt sätt att lära och läsa, och hur det kan påverka våra uppfattningar om hur 

tekniken ”borde” utvecklas. Vi kommer här också, i större utsträckning, diskutera hur hållbarhet 

relaterar till teknik. 

 

EXAMINATION 
Examinationen sker genom fyra seminarier med skrivuppgifter kopplade till varje. Skrivuppgiften till 

det avslutande seminariet är något längre och ämnar knyta ihop kursen. I skrivuppgifterna förväntas ni 

referera till både kurslitteratur och föreläsningar. Kursen har också ett närvarokrav på 75 % av 

föreläsningar och 100 % på seminarier. Man har givetvis möjlighet att komplettera skriftligt om man 

inte kan uppfylla detta. 

 Inlämning av skrivuppgifter görs via studentportalen.uu.se. Därför måste man ha 

inloggningsuppgifter dig, vilket man får som antagen student. Om man behöver hjälp i detta avseende 

kontaktar man helpdesk på studentportalen, inte kursledningen eller Cemus. 

 

KURSLITTERATUR 
Kurslitteraturen består av tre böcker och ett artikelkompendium. Det sistnämnda köps av kursledningen 

för självkostnadspris, 120 kronor. Två av böckerna är gemensamma för alla och en tredje bok är 

valbar. De gemensamma böckerna är: 

 

David E. Nye (2007), Technology Matters: Questions to Live With 

Mark Lynas (2012), The God Species: How Humans Really Can Save the Planet 

 

Lynas bok finns i olika upplagor och i svensk översättning (Guds utvalda art) men det spelar ingen roll 

vilken upplaga eller språk ni läser den på. 



 

 Den valbara boken väljer man från en lista på sammanlagt tolv titlar. Man får först 

bestämma vilket av kursens teman/block man helst skulle vilja fördjupa sin inom och därefter välja en 

av tre böcker som finns att välja på till det blocket/temat.  

 I skrivande stund är det klart att Nyes bok kommer examineras i samband med den 

första skrivuppgiften och det första seminariet, och den valbara boken till den sista skrivuppgiften och 

det sista seminariet. Till vilken skrivuppgift och seminarium Lynas bok kommer examineras är ännu inte 

fastslaget. 

 Två uppsättningar av all kurslitteratur förutom de valbara böckerna finns tillgänglig i 

Cemus bibliotek (se adress nedan). Dessa är inte för hemlån utan läses på plats. Man kan inte heller 

boka böckerna. Men biblioteket är mysigt, med soffor och bord, och pentryt är alldeles intill. 

 

KURSLEDNINGEN 
 
KURSENS ARBETSGRUPP 
Till alla Cemus kurser knyts en arbetsgrupp med seniora lärare och forskare från Uppsalas två 
universitet. Arbetsgruppen bidrar med sin erfarenhet och specialistkunskap till kursernas innehåll, 
upplägg och examinationsformer. Det är arbetsgruppen som formellt examinerar studenterna på 
kurserna. Arbetsgruppen 2013 består av: 
 
Gabriel Söderberg doktorerar i ekonomisk historia om teknikutveckling på Uppsala universitet där han 
också är ansvarig för ekonomisk-historiska institutionens utbytesstudentkurser. Han har tidigare varit 
forskarassistent på avdelningen för agrarhistoria på SLU och undervisat i nationalekonomi på 
Högskolan på Gotland.  
 
Joakim Widén är doktor i teknisk fysik. Han försvarade sin avhandling, System Studies and Simulations 

of Distributed Photovoltaics in Sweden i december 2010. Han har också en civilingenjörsexamen från 

STS-programmet och har länge varit intresserad av hur ny kunskap kan nås genom inlån av metoder 

mellan teknisk och samhällsvetenskaplig forskning.  

 

Olle Olsson har gått civilingenjörsprogrammet System i Teknik och Samhälle och är främst intresserad 

av det gränsland där energifrågor, nationalekonomi och politik möts. Han doktorerar nu vid 

institutionen för Energi och Teknik på SLU i Uppsala. I forskningsarbetet studerar han utvecklingen av 

den internationella handeln med biobränslen såsom träflis och träpellets. Han presenterade i december 

2009 sin licentiatavhandling European Bioenergy Markets: Integration and Price Convergence. 

 
Jerry Määttä är fil.dr i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Hans doktorsavhandling 
Raketsommar: Science fiction i Sverige 1950-1968 (2006) var den första grundliga undersökningen 
om genrens historia i Sverige. Till hans forskningsintressen hör litteratursociologi, populärlitteratur, 
science fiction, katastrofberättelser och frågor om bildning och skönlitteratur. Han har också gjort 
postdoctjänst i Liverpool om undergångsberättelser. 
 
Lisa Nilsson studerar sista terminen på kandidatprogrammet i Socialantropologi vid Stockholms 
universitet. Hon har läst kurserna Hållbar utveckling A och B, där TMMF var en av delkurserna. Är 
på distans med i Uppsala Studentradions miljö och samhällsprogram Katastrof och har ett starkt 
intresse för rättvise- och hållbarhetsfrågor. 
 
Isak Stoddard arbetar som utbildningssamordnare på Cemus och har tidigare arbetat med  
kursen Global Challenges and Sustainable Futures samt A Sustainable Baltic Region.  
Isak är utbildad till civilingenjör i Teknisk Fysik med inriktning mot systemteknik och  
energisystem. Examensarbetet utfördes på Java i Indonesien och gick ut på att utveckla  
småskaliga biogassystem i samarbete med två lokala organisationer och lokalbefolkningen. 
 

Jakob Grandin arbetar med pedagogisk ledning och utveckling på Cemus. Han har arbetat på Cemus 

sedan 2006, bland annat med kurserna Hållbar utveckling A, Den globala ekonomin och A Sustainable 



 

Baltic Region. Han har också arbetat med hållbar utveckling i Östersjöregionen genom 

universitetsnätverket Baltic University Programme. 

 

KURSKOORDINATOR 
Markus Nyström har en akademisk bakgrund i litteraturvetenskap, retorik och lingvistik. Han arbetar, 

förutom med Teknik, makt och mänsklighetens framtid också med Hållbar utveckling A, samt har tidigare 

arbetat med kursen The Global Economy. Han är även publikationsansvarig på Cemus och har varit 

redaktör och samordnare för två antologier: Trancending Boundaries (2011) och Glimpsing Paths 

(2012). Markus är också pilbågsmakare med stort intresse för så kallad traditionell kunskap. 

 

OM CEMUS 
Centrum för miljö- och utvecklingsstudier, Cemus, har som uppgift att stimulera till studier och 

fördjupade kunskaper i miljö- och utvecklingsfrågor och andra gränsöverskridande framtidsfrågor. 

Cemus tillkom genom ett studentinitiativ i början på 90-talet och verksamheten drivs än idag till stor del 

av studenter. Sedan 1 januari 2007 är Cemus en del av Uppsala centrum för hållbar utveckling vid 

Uppsala universitet och SLU Uppsala, med fokus på tvärvetenskapliga miljö- och utvecklingsstudier. 

Sedan 2013 är CSD Uppsala ordnat under Insitutionen för geovetenskaper. 

 

Cemus har sedan starten bedrivit universitetsutbildning med målsättningen att bidra till fördjupad 

kunskap och förståelse för världens överlevnadsfrågor. Detta fordrar nytänkande pedagogiska 

metoder och tvärvetenskapliga angreppssätt. Sedan starten har kurserna därför drivits av studenter 

med stöd av arbetsgrupper bestående av lärare och forskare från Uppsalas båda universitet.  

 

Cemus utgångspunkter och angreppssätt sammanfaller med vad som idag brukar kallas ”utbildning för 

hållbar utveckling”. Genom demokratiska, verklighetsbaserade och ämnesövergripande arbetsmetoder 

stimulerar utbildningen till kritiskt tänkande, ansvarstagande och engagemang i frågor kring hållbar 

utveckling. 

 

Cemus lokaler är öppna mellan 9 och 16.30 måndag-fredag och finns i Geocentrum, Villavaägen 16. 

Vill du använda datorerna eller sitta i biblioteket under andra tider på dygnet kan du skaffa ett 

passerkort. Det skaffar du genom tryckeriet/vaktmästeriet som ligger alldeles bredvid Geocentrums 

bibliotek. 

 I Cemus bibliotek finner du miljö- och utvecklingsrelaterad litteratur, aktuella tidsskrifter 

samt två datorer för Cemus studenter att använda. Här kan du också ta en fika och läsa i 

referensexemplar av litteraturen till kurserna. Kursledningens kontor är det kontoret som ligger närmast 

Cemus bibliotek. 

 Du kan använda våra lokaler kostnadsfritt för öppna möten, konferenser, seminarier, 

filmvisning, föredrag mm. Mejla info@cemus.uu.se för mer information och hjälp. 

 

KONTAKT 
Du kan alltid nå kursledningen via mejl, vilket är säkraste sättet att komma i kontakt: 

markus.nystrom@csduppsala.uu.se. Om man istället vill nå kursledningen via telefon går det också bra, 

men har lägre sannolikhet att lyckas: 018-471 2721.  

 På kurshemsidan ligger schema, examinationsuppgifter, kursinfo, etcetera,  uppe. Det är 

här kursledningen meddelar ifall det sker plötsliga salsbyten eller liknande. 

www.cemusstudent.se/tmmf. 

 För mer övergripande information om Cemus, gå in på www.csduppsala.uu.se.  
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