
Skrivuppgift 3
Teknik, makt och mänsklighetens framtid, VT 13

I The God Species argumenterar Mark Lynas för att människan har gudalik makt till sitt förfogande 
(genom teknologin) och att vi borde använda den makten för att rädda oss undan ekologiska kriser av 
olika slag. Han argumenterar för implementeringen av flera kraftfulla teknologier, t.ex. kärnkraft,  
GMO, etc. I sina argument väger Lynas ett antal risker mot varandra. Riskerna som finns med 
teknologierna han föreslår ser han som mindre än riskerna med att inte implementera dem.
 
1. Välj ut en teknologi av de Lynas föreslår och reflektera över vilka risker du ser med den. Hur är 
riskerna fördelade mellan människor och över tid? Drar du samma slutsats som Lynas i riskvärderingen 
eller inte, och varför/varför inte? 

2. Reflektera över om du anser att tekniken du har valt i uppgiften ovan är hållbar eller inte (se fotnot  
för mer information).1 Det innebär att du förutom miljöperspektiv även ska resonera om huruvida du 
anser att tekniken är ekonomiskt hållbar (en god hushållning och allokering av materiella och 
mänskliga resurser) och socialt hållbar (rättvis och demokratisk). Notera att de olika perspektiven 
mycket väl kan komma att behöva vägas mot varandra (en teknik kanske är ekologiskt hållbar men inte 
socialt hållbar, enligt dig). I sådant fall krävs att du gör en värdering och tar ställning. 

OBS! Det går bra att skriva ihop svaren på frågorna till en sammanhållen text.

Uppgiften ska vara ca 2 sidor (både fråga 1 och 2) och den ska vara inlämnad torsdag 16/5 kl. 16.00. 
Lämna helst in via www.studentportalen.uu.se under filarean ”Skrivuppgift 3” (för HUB-studenter är 
det ”Skrivuppgift 3 TMMF”). Om det inte går, mejla då uppgiften till 
markus.nystrom@csduppsala.uu.se. För att bli godkänd måste du referera till åtminstone två texter ur 
kurslitteraturen. Referenser till kurslitteratur görs antingen med fotnoter2 eller parenteser (Exempel: 
Nye, 2006, s. 37). Använder du parenteser ska det finnas en litteraturförteckning, med fullständiga 
referenser, sist i uppgiften.

Och kom ihåg att skriva namn på uppgiften.

Lycka till!

1 Den flitigast och inom FN använda definitionen av hållbar utveckling är en "utveckling [som] tillfredsställer dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov" (http://www.un-
documents.net/wced-ocf.htm). Enligt den här definitionen bör extra fokus läggas på intergenerationell rättvisa (rättvisa 
mellan olika generationer), men även intragenerationell rättvisa (inom en generation).

 Hållbar utveckling är bredare än bara frågor om ekologi/miljö genom att också ta in frågor om social och 
ekonomisk utveckling. Hållbar utveckling sägs därför stå på tre ben eller pelare: ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och  
ekonomisk hållbarhet. Hållbar utveckling är dock inget vetenskapligt definierat begrepp utan har sedan dess etablering  
diskuterats och kritiserats. Åsikterna om vad en hållbar utveckling faktiskt innebär går brett isär, vilket inte minst The God 
Species exemplifierar. 

Fråga 2 ämnar inte testa dina kunskaper i ämnet hållbar utveckling utan snarare ge dig tillfälle att utifrån dina egna 
förutsättningar reflektera över vad hållbar utveckling innebär för dig i relation till teknik.
2 Exempel: Nye, David E., (2006), Technology Matters, s. 37

http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm
http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm
mailto:markus.nystrom@csduppsala.uu.se
http://www.studentportalen.uu.se/

