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Skrivuppgift 3: 2100: Framtiden vi väljer 

 

Syfte 

Syftet med den här uppgiften är att skapa en utgångspunkt för vår syn på framtiden utifrån 

kursens teman och innehåll.    

 

Kursmål 

Skrivuppgiften behandlar följande kursmål: 

 Tillämpa begreppsliga, analytiska och etiska verktyg för att förstå teknologins roll i 

individuella samt kollektiva meningsskapande processer.  

Bakgrund  

Denna slutgiltiga skrivuppgift är inspirerat från ett projekt av Vinay Gupta som på Twitter 

skrev: "’@leashless I'm putting together a book called The Future We Deserve, open brief, 

500 words, sign up at http:/ /www. appropedia. org/ The_future_we_deserve." (Gupta 2012, 

s. 1). Detta resulterade i en bok med hundra essäer av olika författare på temat The future we 

deserve. Denna uppgift kommer därför att publiceras på en blogg som vi har skapat: 

framtidenvivaljer.blogspot.com  

 

Uppgift 

1. Du ska skriva en essä* på 500 ord på temat ”2100: Framtiden vi väljer”. Vad du väljer 

att skriva om är helt upp till dig men du skall ta din utgångspunkt i kursens teman och 

innehåll samt aktivt referera till relevant kurslitteratur.   

2. Läs dina kurskamraters essäer och plocka ut minst tre citat som du anser är 

intressanta och skulle vilja diskutera på seminariet.   

Läs noga igenom hela uppgiften och formulera ditt svar på max 500 ord. Publicera essän på 

framtidenvivaljer.blogspot.com genom att skapa ett nytt inlägg. Logga in på blogger.com med 

användarnamnet: framtiden2100@gmail.com och lösenordet: framtiden. Du får fritt välja 

vilken litteratur från kursen du väljer att referera till men du måste aktivt använda 

referenser i din text. Instruktioner för hur du refererar till litteratur och föreläsningar finns 

på hemsidan under fliken ”Hur skriver du referenser?”. Du ska också posta ditt svar på 

studentportalen (www.studentportalen.uu.se) senast 29/5 kl 17.00. Skriv ditt namn under 

din rubrik. 

Gupta, V. (2012), The Future We Deserve – 100 essays about the future. [Elektronisk] (s.1). Tillgänglig: 

http://files.howtolivewiki.com/the_future_we_deserve/The_Future_We_Deserve_FINAL_29Feb2011_1.pdf   
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* En essä definieras i detta sammanhang som en personligt hållen populärvetenskaplig text. 
 
Lycka till! 
Petra & Sofia  

http://www.studentportalen.uu.se/

