
Skrivuppgift 4 
Teknik, makt och mänsklighetens framtid, VT 13 

 

 

 

1. 
Berätta om den valbara bok du har läst och vilka för kursen relevanta frågeställningar den rörde, och 

välj därefter att reflektera över en av följande frågeformuleringar: 

 

A. Vilken relevans har frågeställningarna i den valbara boken för vårt samhälle och vår 

teknikutveckling idag och i framtiden? Vilka andra perspektiv på frågeställningarna finns i 

kurslitteraturen, och vad är din egen åsikt och erfarenhet av frågeställningarna? 

  

B. Vilken teknik är ”god” och vilken teknik är ”ond” i den valbara boken? Är en sådan frågeställning 

överhuvudtaget relevant att ställa i relation till boken, varför/varför inte? Vem, vilka eller vad är det 

som definierar vad som är ”ond” respektive ”god” teknik i boken? 

  

C. På vilka sätt formas tekniken socialt i den valbara boken? Vilka processer, maktstrukturer och 

institutioner eller personer anses i boken ha makt att styra teknik- och samhällsutvecklingen? Framstår 

teknikutvecklingen som demokratisk och inkluderande eller inte? Är tekniken något som ger välstånd åt 

alla eller något som förstärker redan existerande ojämnlikheter? 

  

2.  
Skriv en kort essä om ett tema/frågeställning som du har blivit intresserad av under kursen. Essä i det 

här sammanhanget innebär att du utifrån egna åsikter argumenterar för eller emot en viss position med 

målet att övertyga läsaren. Utgå ifrån på kursen förekomna artiklar, föreläsningar eller böcker, och 

referera till minst tre källor (texter/föreläsningar).  

 

 

 

Uppgiften ska sammanlagt vara 4-5 sidor lång. Hur du väljer att fördela det utrymmet spelar mindre 

roll, men både fråga 1 och 2 ska vara besvarade. Observera att den här uppgiften är 

betygsgrundande (U-3-4-5) för HUB-studenter.  

 Uppgiften ska vara inlämnad torsdag 30/5 kl. 16.00. Lämna helst in via 

www.studentportalen.uu.se under filarean ”Skrivuppgift 4” (”Skrivuppgift 4 TMMF” för HUB-studenter). 

Om det inte går, mejla då uppgiften till markus.nystrom@csduppsala.uu.se. Lämna helst in uppgiften i 

wordformat eftersom det underlättar rättningen. För att bli godkänd måste du referera till åtminstone 

fem källor sammanlagt (uppgift 1+2).  

 Referenser till kurslitteratur görs antingen med fotnoter1 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 ditt namn på uppgiften. 

 

Lycka till! 

                                                           
1
 Exempel: Nye, David E., (2006), Technology Matters, s. 37 
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