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Välkommen till kursen Teknik, makt och 
mänsklighetens framtid, 7,5 hp 

 
Vi på CEMUS utbildning vid Uppsala centrum för hållbar utveckling, CSD UPPSALA, vill välkomna dig till 
vår kreativa och utmanande utbildning som kopplar till några av samtidens mest brinnande frågor! Vår 
förhoppning är att du kommer att uppleva din studietid här som spännande, utvecklande och 
inspirerande. Ämnesområdet hållbar utveckling har de senaste åren växt med en mängd olika kurser 
och program på olika studieorter i Sverige. Med vår tjugoåriga erfarenhet av utbildning för hållbar 
utveckling och Uppsalas två universitets breda kompetens inom området, är vårt mål att ge kunskap och 
praktiska färdigheter som behövs för att uppnå en värld som är både önskvärd, hållbar och rättvis. 
  

EN INSPIRERANDE, ANGELÄGEN OCH TANKEVÄCKANDE KURS 

 
Kommer den tekniska utvecklingen lösa miljöproblemen eller skapa nya? Hur ser 
förhållandet ut mellan teknologi och rättvisa? Hur påverkar det kulturella och sociala 
den teknologiska utvecklingen, och hur påverkar den teknologiska utvecklingen kulturen 
och samhället? Var går gränsen mellan människa och maskin? Vad är teknologi, och 
hur ser dess historia respektive framtid ut?  

 
Kursen syftar till att förmedla olika synsätt på teknologins roll i samhället. 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 förväntningar finns – och vilka förväntningar är rimliga – på teknisk utveckling i 
sökandet efter ett hållbart samhälle? 
 
Kursen vänder sig till dig som vill sätta teknik och teknisk utveckling i ett större perspektiv. Kursen ger 
tillfälle till kritiskt tänkande kring utvecklingsfrågor och teknik.  
 
Obligatorisk registrering och Öppet Hus 
äger rum måndag den 21 januari mellan 
14.00 - 17.00 (drop in) i Cemus bibliotek 
på Geocentrum, Villavägen 16. Gå in 
genom Geocentrums huvudentré och följ 
korridoren till höger. Cemus bibliotek är på 
höger sida, genom en glasdörr.  

 

Det är fler som sökt våra kurser till 
vårterminen än vi kan anta, så det är extra 
viktigt att du meddelar oss via e-post om du 
inte kan närvara vid registreringen men vill 
behålla din plats och gå kursen.  
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Introduktionsföreläsning för alla Cemus vårkurser kommer att hållas onsdagen den 23:e januari, kl. 
18.15–20.00, med titeln ”Walk out, Walk on – Communities Daring to Live the Future Now”. Föreläser 
gör Deborah Frieze, Aerin Dunford and Sergio Beltran. Se hemsida för mer information, 
www.walkoutwalkon.net. Föreläsningen äger rum i Ihresalen, Engelska Parken, Thunbergsvägen 3H. 
 
Preliminärt schema skickas ut före kursens start och kommer även att finnas tillgängligt på Cemus 
kursportal när kursen börjar, www.cemusstudent.se/mm. Undervisningen sker i form av föreläsningar och 
seminarier. Tid kommer vara tisdagar och torsdagar kl 17.15 - 20.00. Observera att kursen går under 
andra perioden av vårterminen, v. 14-22. Första kursspecifika föreläsningstillfället är tisdag den 
2:a april. 

Vid frågor, kontakta kursledningen: 018-471 27 21. För att snabbast och säkrast få svar, skicka mail 
till: markus.nystrom@csduppsala.uu.se eller kursens mailadress: mm@csduppsala.uu.se.  

 
Väl mött den 21 januari! 
/Markus Nyström 
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