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1. Kursen i siffror

Antagna/registrerade/aktiva/godkända
Andra antagningen: 26
Antal registrerade studenter: 13
Närvaro första tillfället: 9
Aktiva studenter genom hela kursen: 8-9
Kvinnor/män (av de aktiva): 1 kvinna och 8 män
Antal SLU/UU studenter: 8 UU studenter
Godkända: 8
Förväntas bli godkända: 8
Från studenternas avslutande skriftliga kursutvärdering
Helhetsintryck av kursen: 4,4
Uppfyllande av kursmålen (totalt, alla tre målen inräknade): 4,5
Föreläsningar(medelvärde): 4,4
Seminarier(medelvärde): 4,1
Workshops (medelvärde): 4,1
litteratur (medelvärde): 3,6 (mellan 3-4 beroende på vilken bok)

Examination (medelvärde): 3,9

2. Kommentar till antagna och examinerade studenter

Utvärdering och jämförelse med förra årets kurs. Är
studentantal/genomströmning/resultat tillfredställande? Konkreta förslag för
förbättring.
Det var färre antal studenter som läste kursen i år, åtta till nio aktiva studenter jämfört med förra
årets tjugotvå aktiva studenter. Vi antog att gruppen skulle vara lika stor som föregående år varav vi
inte var förberedda på en mindre studentgrupp. Vi lyckades dock ställa om relativt fort och
anpassade till viss del kursen efter en mindre grupp, dock var den från början planerad för en större
grupp studenter. Det var endast en student som genomförde kursen som hade ansökt till kursen i tid.
Resten av studenterna var reserver eller hade gjort sena anmälningar. Då vi var så pass få vid
kursstart kontaktade vi många reserver varav några dök upp på kursen och blev registrerade för att
sedan inte läsa kursen. Detta är en förklaring till bortfallet mellan antalet registrerade och antalet
aktiva studenter. Vi lyckades avregistrera någon student men vi hade kunnat vara lite bättre på det.
Dock var det svårare att hålla koll på när studenterna droppade av än vad vi hade föreställt oss. När
den första skrivuppgiften lämnades in och det första seminariet hölls stod det klart att vi var mellan
åtta till nio aktiva studenter. Kanske borde vi ha haft första seminariet/skrivuppgiften tidigare i
kursen för att kunna få en uppfattning om vilka som tänkte läsa hela kursen och i samma veva
avregistrera dem som avstod.
Vi försökte liksom föregående år att ha ett närvarokrav på 75 % vilket fungerade till en början men
framemot slutet var det färre studenter som deltog vid föreläsningstillfällena. Markus Nyström som
var förra årets kursamanuens hade förra året en extra uppgift om någon student hamnade under 75
% närvaro, något som vi framemot slutet insåg att vi kanske borde ha haft.
Det har varit intressant att arbeta med en mindre studentgrupp men kursen hade gynnats av fler
deltagare. Dels för att det blir väldigt få studenter vid föreläsningstillfällena om enbart hälften dyker
upp, vilket kändes konstigt mot föreläsaren, och dels för att diskussionerna hade gynnats av en större
grupp. Det var en lite tystare grupp som utifrån utvärderingarna tycktes gilla att diskutera men det
var inte alltid vi märkte det vid kurstillfällena. Det var diskussioner men dessa tog inte så ofta riktigt
fart, vilket kanske kan förklaras med att det var en relativt homogen grupp där flera kom från samma
utbildningsbakgrund. Vi tror att det hade blivit bättre med några fler deltagare. Kanske är storleken
på gruppen något som bör diskuteras, det vill säga vad är miniminivån?

3. Helhetsbild av kursen

Jämför helhetsintrycket med förra årets kurs.
Överlag är det inte så stor skillnad från förra årets kursomgång när det kommer till helhetsintryck,
såväl förra årets kursomgång som årets verkar ha varit uppskattad bland studenterna.
Utvärderingarnas medelvärden ligger nära varandra på många punkter, till exempel gällande
helhetsintryck och engagemang hos föreläsare samt kursledning. Detta finner vi intressant då kursen
generellt sätt var väldigt olik den som hölls året innan, till exempel har fokusering varit på andra

teman, alla gästföreläsare utom Lasse Berg, Anders Sandberg och Roland Paulsen var nya för i år och
nya moment i kursen introducerades såsom workshops. Därtill var litteraturen i form av böckerna
David Nyes Technology matters – questions to live with och Mark Lynas The God Species –Saving the
planet in the age of humans återkommande men annars var det ett nytt litteraturkoncept i kursen
med många nya artiklar i kompendiet.
Kursamanuensernas uppfattningar om kursen och kursgenomförandet (+/-)
+ Det har varit en väldigt uppskattad kurs och det har varit roligt och givande att arbeta med en
mindre grupp, vi har (troligtvis) kommit studenterna närmre än vad vi hade gjort om det var en
större grupp. Det som vi har lagt ned mycket tid på, t.ex. workshops har också uppskattas mycket av
studenterna vilket har varit roligt. Föreläsningarna har varit uppskattade och vi är mycket nöjda med
dessa, alla har verkligen tillfört kursen något unikt och föreläsarna har varit väldigt engagerade.
- Då kursen började så pass sent var i stort sett allting planerat och klart vilket var skönt samtidigt
som vi saknade att kunna anpassa kursen mer efter de nya situationerna. Det var en lite tystare
grupp varav det ställde mer krav på oss att planera bra diskussioner eftersom studenterna tog
relativt få initiativ. Början av kursen var lite mer oförutsägbar då vi blev förvånade över hur få
studenter som läste kursen. Vi oroade oss till en början för om någon skulle dyka upp vid
kurstillfällena, vilket tog en del fokus och energi. Tips till nästa års amanuenser – var beredda på allt!
Studenternas uppfattningar om kursen
Studenterna verkar ha uppskattat kursen då de gav medelvärdet 4,4 som helhetsintryck och verkade
överlag vara väldigt nöjda med kursen utifrån utvärderingarna. (Ingen gav lägre än 4 utan det rörde
sig mellan 4 och 5). Såväl föreläsarnas engagemang som kursledningens fick höga medelvärden, 4,6
respektive 4,9. Diskussioner, föreläsningar, seminarier, studiebesök och workshops är något som har
fått positiv respons. Nedan är några kommentarer kring dessa utifrån utvärderingarna:
•
•
•
•

Seminarier: “Intressanta diskussioner”
Workshops: “Workshops har varit kul och intressanta! Nyttigt med diskussioner!”
”Väckte kreativiteten och fick en att tänka fritt”
Föreläsningar: “Gör alla gästföreläsningar obligatoriska, mycket intressanta”
”Väldigt givande med så många bakgrunder [olika föreläsare]
Generellt:
“Kul kurs, intressant och givande, många bra diskussioner”
”Det var en bra kurs!”

Studenternas förslag på förbättringar
Nedan redovisas de förslag som studenterna gav på förbättringar till nästa år:
• Hoppa över workshop två samt kasta boll i ring
• Mer diskussion under seminarium. Blev bättre diskussioner när uppdelade i grupper. Hörde av
mig mer.
• Mer workshops
• Mer studiebesök – speciellt solcellsanläggningar och vindkraftsparker
• More technical info on realistic possibility and more fact based statistics
• Större grupper skulle kunna bidra till bättre diskussioner
• Gör gästföreläsningarna obligatoriska
Vi har tagit till oss alla kommentarer (även om åsikterna skiljer sig åt bland studenterna på samma
punkter). Speciellt kommentarerna kring studiebesök, större grupper för att främja mer diskussion
och att göra gästföreläsningarna obligatoriska kan vara något att spinna vidare på till nästa
kursomgång. Kanske inte att göra gästföreläsarna obligatoriska moment men åtminstone

kommunicera till studenterna att om inte närvarokravet uppfylls tillkommer en extra uppgift. Större
grupper är också att rekommendera så att det finns möjlighet att experimentera med
gruppstorleken. Vi var i princip helklass hela tiden eftersom helklass var mellan fyra till åtta studenter
beroende på tillfälle.
Återstående arbete och tidplan för slutförande
Vid tidpunkten för kursrapportskonferensen kommer det inte att finnas några återstående punkter
kvar för slutförande. De som har aktivt läst kursen har alla blivit godkända och de som inte slutförde
kursen har missat så pass mycket att vi rekommenderar dem att läsa om den nästa år.

4. Arbetsgrupp och arbetsprocess
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Petra Mattsson, kursamanuens CEMUS
Sofia Ekbom, kursamanuens CEMUS
Joakim Widén, doktor UU (huvudexaminator)
Elina Eriksson, forskare KTH
Daniel Mossberg, studierektor CEMUS
Isak Stoddard, utbildningssamordnare CEMUS
Caroline Norman, studentrepresentant
Markus Nyström, tidigare kursamanuens för TMMF
Jakob Grandin, utbildningssamordnare CEMUS

Hur många möten hade ni och om vad? Hur var uppslutningen?
Vi hade två möten, ett på hösten och ett senare på våren. Det första behandlade främst struktur och
innehåll och det andra examination och litteratur. Det var en bra uppslutning på det första mötet,
alla var närvarande och vi hade bra diskussioner. På det andra mötet var det däremot färre som dök
upp samt färre som stannade tills hela mötet var slut. Vi hade också lite tekniska problem komiskt
nog.
Kursamanuensernas intryck av arbetsgruppen och arbetsprocessen
Det har varit en fungerande arbetsgrupp som har diskuterat mycket och haft bra synpunkter. Några
äldre arbetsgruppmedlemmar har lämnat arbetsgruppen och nya har tillkommit. Nya för i år var Elina
Eriksson, Caroline Norman och i en ny roll Markus Nyström. Överlag är vi väldigt nöjda med denna
arbetsgrupp även om vi hade önskat en till utomstående medlem och mer engagemang emellan
mötena.
Hur fördelades arbetet inom arbetsgruppen? Hur fungerade arbetet med att
examinera studenterna?
Joakim Widén var huvudexaminator. Men det var Eva Friman som rättade den andra skrivuppgiften
vilken var betygsgrundade för hållbar utveckling B studenterna. Examineringen har överlag fungerat
bra men vi hade behövt mer stöd vid den betygsgrundade skrivuppgiften för HUB studenterna. Det
uppstod ett dilemma när betygen på dessa individuella skrivuppgifter inte överensstämde med
studenternas övriga engagemang och prestation genom hela kursen. Därtill gjorde vi en miss när Eva
Friman öppnade upp för diskussion kring en av studenternas skrivuppgift då hon var osäker på
betyget. Vi förlitade oss på att den var rättvist bedömd men när vi sedan läste igenom HUB
studenternas skrivuppgifter insåg vi att den studenten hade tagit med ett större perspektiv som
reflekterade hela kursen, något som Eva Friman omöjligt hade kunnat veta. En dialog/diskussion med
den externa rättaren om skrivuppgifterna är att föredra för att undvika dessa missar.
Konkreta förslag för att förbättra samarbetet mellan amanuenser, Cemus utbildningsledning och
arbetsgrupp

Något som vi har funderat över är de olika tidsuppfattningarna som råder då vi hade önskat att fler
kom i tid till arbetsgruppsmötena. Trots att det var överenskommet att mötet startade prick kom inte
alla förrän kvart över. Detta kan uppfattas som lite nonchalant bland de andra
arbetsgruppdeltagarna, att de från CEMUS kommer kvart över istället för hel. Något som tåls att
tänkas på och vara extra tydlig med vid sammankallningen till mötena.
Därutöver har vi försökt att involvera arbetsgruppen mer genom att skicka kontinuerliga
uppdateringar om kursen och frågor när vi sitter fast men vi har inte fått så stor respons på dessa.
Många av de som sitter i arbetsgruppen är upptagna med annat. Frågan är om inte detta skulle bli
bättre om arvode gavs? Just nu känns det bara som två mer eller mindre fristående möten (dock med
bra input och kommentarer) men inte så mycket som en arbetsgrupp som aktivt arbetar med/mot
kursen/kursamanuenserna. Ett annat förslag som vi har gällande arbetsgruppen är att fler studenter
bör involveras och medverka i den, kanske kommer engagemanget då att höjas.
Vi uppskattade personalresan väldigt mycket. Det kändes som att vi som arbetar på CEMUS kom
varandra lite närmre. Sociala aktiviteter vid sidan av är något som skulle stärka samarbetet mellan
amanuenser och i sin tur kurserna och slutligen hela CEMUS. Spontana aktiviteter som afterworks
har varit relativt ovanliga denna termin och kanske vore det inte helt fel att utse några
aktivitetsansvariga som kan dra ihop allesammans lite titt som tätt. Positivt denna termin har CSD:s
torsdagskvällar varit, vore roligt om fler från CEMUS involverade sig.
En annan förbättring eller något att tänka på är vem som kontaktas bland ”kursparen”. Petra som ny
har känt att det är väldigt många från CEMUS som kontaktar/pratar med Sofia med TMMF relaterade
frågor när vi båda jobbar lika mycket med kursen. Det har i vissa stunder skapat en viss frustration.
Kanske är det för att Sofia arbetar med fler kurser och är där mer regelbundet än vad Petra är men
det händer även när vi båda är där. Om samarbetet mellan personalen på CEMUS ska stärkas
(speciellt när det är ett relativt stort flöde av personer) bör vi tänka på detta när det är gamla och nya
kursamanuenser som jobbar med en kurs, att inte falla in i en vana och först gå till den personen du
redan känner. Snabba på integreringen av nya kursamanuenser genom att gå till den personen eller
kanske helst till båda.

5. Kursamanuenser
Utvärdering av samarbetet mellan kursamanuenserna, tidsåtgång, arbetsbörda. Vad fungerade
bra respektive mindre bra?
Samarbetet mellan oss har fungerat bra. Vi har diskuterat i massor! Vi har haft såväl sofistikerade och
lugna diskussioner som livliga och passionerade. Det har däremot inneburit att vår process inte alltid
har gått fort framåt men i slutändan tror vi att det har resulterat i ett bättre resultat oavsett vad det
är vi har diskuterat. Under kursens gång har vi kompletterat varandra på ett bra sätt. När den ena
slutar prata eller tappar bort sig fyller den andra i. Vi har inte varit rädda för att improvisera för det
har funnits en trygghet i att den andra är där och fångar upp. Vi har inte haft en uppfattning om att
det är ”jag och studenterna” utan ”vi”. Kort och gott ett bra samarbete. Det enda som har varit ett
litet problem är att en av oss arbetar med fler kurser på CEMUS och är där regelbundet medan den
andra inte är det, vilket skapar ojämn arbetsbörda då den personen får ta emot TMMF relaterade
frågor/diskussioner/problem/att-göra från andra som arbetar på CEMUS trots att vi inte jobbar med
kursen just då.
Fick ni det stöd ni behövde för att genomföra kursen? Om inte, vad saknades?
Vi fick i princip det stöd som vi behövde. Som ny amanuens kände sig Petra trygg om ens en aning
förvirrad till en början, vilket är som det ska. Mycket av det stödet kom framförallt från Sofia som
hade hållit i en kurs tidigare och som kände till hur saker och ting fungerade. Om vi hade ytterligare
frågor fanns alltid vår resursperson Daniel där för att besvara dem, eller någon annan på CEMUS som

befann sig i närheten. En ny amanuens tillsammans med en som har varit med tidigare är en bra
kombination. Däremot hade vi behövt mer stöd vid själva uppstarten och genom kursens gång men
då var vi i princip själva.
Förslag på förbättring?
Vi saknade som sagt lite av stödet när kursen väl var igång. Då dök det upp ett antal tankar och frågor
som vi hade behövt bolla med någon. Det ligger naturligtvis också på oss att kontakta resursperson
eller någon annan på CEMUS när vi känner att vi behöver det men många har varit upptagna nu på
våren, speciellt veckorna i samband med vår kursstart. Kanske vore det en idé att ha som rutin att
åtminstone boka in ett möte med resursperson strax efter kursstart.
Hur skulle ni kortfattat beskriva kursamanuensarbetet och er roll som amanuens?
Petra: Jag skulle beskriva rollen som kursamanuens som en vägvisare, en person som på det mest
pedagogiska sättet försöker lotsa studenterna genom kursen. Ibland är det enkelt då studenterna
känner igen vägen och i vissa stunder svårt när nya vägar mot ”kunskap och insikt” väljs. Ofta är det
vägar som studenten inte är vana vid vilket ställer högre krav på amanuensen att vinna studenternas
förtroende. Detta är kanske en något abstrakt förklaring men det är lite så som jag ser det. Vår roll
som amanuenser är att utmana studenterna, uppmana till diskussion och reflektion, visa på andra
perspektiv och andra sätt att göra saker och ting, lyssna och ta in vad som sagts till nästa dag, att vara
i nuet och se varje individ, samt att empower studenterna och ge dem de verktyg som krävs för att
de ska bli aktiva studenter som tar egna initiativ i sitt lärande.
Sofia: Rollen som kursmamanuens handlar mycket om att underlätta och vägleda diskussioner. Jag
instämmer också med Petra om att vår roll som amanuenser är att utmana studenterna samt
uppmana till diskussion och reflektion. Som kursamanuens har jag också ett viktigt administrativt
ansvar för kursen där jag ska se till att allt flyter på bra. Jag har lärt mig väldigt mycket av att arbeta
med min andra cemuskurs. Under vårterminens kurs har jag känt mig väldigt trygg i min roll som
amanuens. Mycket tack vare erfarenheter som jag fått från föregående kurs på Cemus men också
tack vare det väl fungerade samarbetet med Petra. Det har varit kul att arbeta med någon som varit
väldigt engagerad i kursen och vill kursens bästa.

6. Lärarkollegiet och kursmöten
Vilken funktion fyllde lärarkollegiet för ert arbete?
Lärarkollegiet fyllde funktionen som inspirationskälla och som en förberedelse på vad som komma
skall. Genom att prata om samt diskutera olika aspekter av utbildning för hållbar utveckling kunde vi
skapa oss egna uppfattningar om vad som vore ett bra förhållningssätt och tillvägagångssätt, hur vi
ville göra saker och ting innan kursen börjat. Väldigt nyttiga.
Vilken funktion fyllde kursmötena för ert arbete?
De var bland annat viktiga tidpunkter som hjälpte oss att förhålla oss till olika deadlines. Men
framförallt var de källor till inspiration och kreativitet. De visade på bredden av olika
undervisningsformer och sätt att organisera en kurs och dess innehåll. De hjälpte en att se ens
inbyggda föreställningar kring undervisning och lärande samt påminna en om att det finns många fler
sätt att lära på än de vi själva har vuxit upp med. Det är ett forum för bevarande av CEMUS
undervisningsmodell (dess experimentella karaktär) där nya och gamla kursamanuenser möts och
kreativiteten överförs. Däremot var dessa möten något tidiga för vår kurs vilket gjorde oss lite
stressade.
Ert eget engagemang och närvaro vid möten?
Vi har överlag haft ett bra engagemang och närvaro vid möten. Dock något bättre närvaro vid
höstterminen än vid vårterminen.

7. Arbetsmiljö
Intryck av arbetsmiljön och arbetsplatsen. Lokaler, teknisk utrustning och logistik.
När kursen startade hade vi bokat in våra tillfällen i salar på Blåsenhus. När vi insåg att vi hade en
mindre studentgrupp än väntat ändrade vi några bokningar till en mindre lokal på Geocentrum, vilket
vi är nöjda med. Dock var det något trångt emellanåt. Det vore bra om det fanns fler lokaler i
mellanstorlek. Under kursens gång har både teknik och lokaler fungerat bra. Vi hade bland annat en
skypeföreläsning som fungerade bra. Mindre bra har arbetsmiljön i vårt arbetsrum varit. Luften och
ventilationen har i princip stått still.
Trivsel och samarbete med övriga på Cemus.
Cemus är en väldigt trevlig arbetsplats där vi hämtat mycket inspiration från våra kollegor.
Samarbetet med andra har också fungerat bra. I planeringsfasen var samarbetet mellan vår kurs och
de andra kurserna som deltar i hållbar utveckling B- konstellationen välorganiserat och bra. Under
kursens gång skulle vi kunna förbättra kommunikationen mellan kurserna och speciellt i anslutning
till de gemensamma föreläsningarna. Vid vissa av de gemensamma föreläsningarna var föreläsarna
inte alltid medvetna om att de skulle föreläsa för flera kurser, varav de inte hade haft möjlighet att
anpassa sin föreläsning till det.
Konkreta förslag för att förbättra arbetsmiljö, organisation, samarbete, utbyte och
kunskapsöverföring.
Personalresan var en positiv upplevelse och det vore roligt med fler sociala initiativ för CEMUS
personal. Utvecklingen av onsdagsfika där amanuenser ansvarar för en fika var också positivt.
Kunskapsöverföringen skulle kunna förbättras, till exempel genom att eventuellt ha ett virtuellt
forum för sådant. Övriga konkreta förslag på förbättringar är att förbättra luften och luftcirkulationen
i vårt arbetsrum.
8. Kursens upplägg och innehåll
Vad var nytt med årets kurs vad gäller upplägg och innehåll? Hur fungerade det?
Även om kursen fungerade bra förra året och uppskattades mycket av 2013 års studenter så
beslutade vi oss för att göra om en del. Orsaken till det var delvis att vi ville göra kursen till vår egen
men också för att vi ville få in mer variation och mångfald i kursens teman och angreppssätt vilket vi
fått tips om från 2013 års kursamanuens. Vi ville också få in fler diskussionstillfällen för att knyta ihop
kursen. I likhet med förra året strävade vi efter att göra kursen mindre teknikpessimistisk och få en
acceptans av olika åsikter eftersom kursen tidigare har tenderat att gå åt ett visst håll.
I år hade vi tre examinerande seminarier i kursen. Seminarierna byggde mycket på vad som hittills
tagits upp i kursen samt kurslitteraturen och var tänkta att vara mer utmanande än andra tillfällen. Vi
tog särskilt fasta på tipset från förra året att göra det första seminariet lite svårare eftersom det
skulle sätta standarden för kursen. Seminariet fick då en väldigt traditionell form med frågor som
ställdes direkt till studenterna. Det upplägget visade sig ge en högre svårighetsgrad men kändes
också som väldigt allvarligt vilket tog bort fokus från vad studenterna själva tyckte var intressant att
diskutera. Därtill kändes det inte som vår typ av pedagogik. Därför ändrade vi upplägget på de
följande två seminarierna och diskussionerna fick styras mer mot de teman studenterna hade
intresse av att diskutera vilket visade sig vara bra.
Under seminarium två diskuterade vi makt, fördelning och rättvisa i relation till de två valbara
böckerna The god species och Abundance- Why the future is better then we think. Vi hade från
början hoppats på en större studentgrupp där ungefär hälften skulle välja att läsa den ena boken och
hälften skulle läsa den andra. I årets lilla grupp var dock fördelningen ojämn därför riktades

diskussionen mer mot boken The god species eftersom fler valt den boken. Ett tips inför nästa år
skulle därför vara att välja en av de valbara böckerna eller dela in gruppen så att hälften läser ena
boken och hälften den andra. The God Species var också mer uppskattad än Abundance men vi
tycker att Abundance är en väldigt spännande bok som skulle kunna vävas in mer i kursen.
Studenterna som läste den gav låga ”poäng” på utvärderingen med motiveringen att de inte höll med
den, vilket på sätt och vis var syftet med boken, att recensera den utifrån ett maktperspektiv.
För att göra mer utrymme för diskussion i kursen la vi in två workshops. Vi var också väldigt nöjda
med detta koncept då det tillät oss att knyta samman kursens teman. Vi gjorde tydlig skillnad på
seminarier och workshop då seminarier var av en mer traditionell karaktär medan vi
experimenterade mer med innehållet i workshops i stil med debatter, dialogövningar och praktiska
exempel. Studenterna var generellt sätt mycket nöjda med workshoparna i kursen.
Examinationen i år bestod av tre skrivuppgifter vars utformning varierade. Den första skrivuppgiften
var mest lik en traditionell skrivuppgift i den mån att de skulle svara på ett antal frågor. Däremot
ramades skrivuppgiften in mot en bakgrund som antog ett utomjordiskt perspektiv. Den andra
skrivuppgiften skulle skrivas som en bokrecension och den tredje skrivuppgiften skulle skrivas som en
friare essä. Syftet med variationen på skrivuppgifter var dels att få till en examinationsmodell som
passade olika studenter men också för att få möjlighet till att öva sig att skriva på olika sätt. Vi ville
också att skrivuppgifterna skulle vara kreativa i hopp om att studenterna skulle ha möjlighet att
tänka bortom redan etablerade föreställningar och förhållningssätt.
Skrivuppgift 2 var den huvudexaminerande uppgiften för de studenter som läste kursen Hållbar
utveckling B. Den uppgiften rättades av en extern examinator och betygsattes U-5 för dessa
studenter. Att ha en huvudexaminerande uppgift som rättades av en extern examinator visade sig
vara svårt när betyget på uppgiften också blev betyget för studenterna i hela kursen. Förslagsvis så
genomförs betygssättningen nästa år mer i samråd med amanuenser och en examinator som har
inblick i kursen. Det skulle också underlätta betygsättningen om det inte bara fanns ett skriftligt
moment att gå på.
När det gäller kurslitteraturen så var boken Abundance – Why the future is better then we think ny
för i år. Boken var med som ett valbart alternativ av två möjliga. Den andra valbara boken var The
god species som tidigare funnits med på kursen. Båda böckerna förmedlar en teknikpositivistisk bild
som bör kompletteras med annan litteratur som är mer problematiserande och analytisk. Sådan
litteratur inkluderade vi i kurskompendiet men studenterna refererade inte alltför ofta till det även
om det utifrån utvärderingarna verkar som att de har tillgodosett sig all litteratur. De valbara
böckerna tenderade att hamna i fokus och ett tips till nästa år skulle vara att ett mer kritiskt
komplement till de valbara böckerna väljs in. Anledningen till att vi valde två väldigt
teknikoptimistiska böcker var att de fokuserade på olika områden som stimulerade mycket
diskussion och debatt.
David E Nyes bok Technology matters fick följa med från förra året då den tar upp en rad olika
frågeställningar kopplade till teknikutveckling som är av en mer analyserande karaktär än i de andra
böckerna. Boken har tidigare valts in i kursen i och med att den ger en bra grund att stå på igenom
kursen och ger en mer generell bild av frågor kopplade till teknik och teknikutveckling. Något lite mer
radikalt hade dock behövts den här gången för att kontrasteras mot Abundance och The god species.
Förslag till nästa års amanuenser är att välja bort Technology matters. Boken är generell och
diskuterar viktiga frågor kopplade till teknik och teknikutveckling men fungerade inte så bra i
kombination med de andra böckerna. Technology matters fick också ett lågt betyg av studenterna.
De föreläsningar som uppskattades från förra året som var med i kursen i år igen var Anders
Sandberg, Lasse berg och Roland Paulsen. Nya föreläsare för i år var:

Markus Nyström- Teknik som lösningen, teknik som problemet
Patrick Prax- Mediateknologi och social förändring
Elina Eriksson- Övertalande teknik
Klara Klingborg- småskalig elproduktion
Teresa Andersson- ekologiska och sociala kostnader av teknik
Jenny Beckman- Teknik och samhälle ur ett historiskt perspektiv
Lakin Anderson, Selena Shannon och Annika Blau- Fiktion och hållbarhet
Ulf Danielsson- Framtiden
Alla nya föreläsare har också generellt sätt varit väldigt uppskattade av studenterna.
Sammanfattningsvis kan vi säga att de största förändringarna från förra året var fler
diskussionstillfällen och större fokus på teknologin i vardagslivet och interaktionen mellan människa
och teknik. I år las inte lika stor tyng vid stora teknologier som geoengineering.
Kursmål och övriga mål för arbetet
Mål
• analysera skilda synsätt på teknologins roll i samhället, förhållandet mellan teknologi och
hållbar utveckling, samt hur människan som individ påverkar och påverkas av olika
teknologier;
• tillämpa begreppsliga, analytiska och etiska verktyg för att förstå teknologins roll i individuella
samt kollektiva meningsskapande processer;
• kritiskt granska olika teknologier, teknikanvändning och teknikutveckling och dess
konsekvenser utifrån ett maktperspektiv, samt metoder för riskbedömning och
teknikvärdering av dessa.
Det kan också finnas andra mål för ert arbete. Om ni har några sådana: lista
dem här.

•
•
•
•
•
•
•

Kreativ pedagogik och fokus på bra seminarier samt workshops för att engagera
studenter
Att studenterna får reflektera kring “globala nord” och globala “syd” perspektiv
Vi eftersträvar att studenterna ska kunna tillämpa och öva sig i kritiskt tänkande under
kursen
Gå ifrån allt för redan diskuterade diskussionsteman till exempel kärnkraft
Utöka mångfalden I arbetsgruppen och på föreläsningarna
Ge olika perspektiv på teknologi och teknologisk utveckling i relation till samhället. Inte
enbart måla upp det som positivt eller negativt. Det beror på sammanhang.
Acceptans av olika åsikter

Teknik, makt och mänsklighetens framtid:
· Kursintroduktion (1 h)
· Gästföreläsningar (17,5h)
· Filmvisningar/Dokumentärer (1h)
· Seminarier (4,5h)
. workshops (5h)
· Studiebesök (2h)

. Diskussion i samband med föreläsningar (2,5h)
Analys av måluppfyllelse:
Måluppfyllelse för kursen: God
Kursen bestod av 19 kurstillfällen. Kursen hade 12 föreläsningar, 3 seminarier, 2 workshops och 1
studiebesök. Missade studenterna seminarierna krävdes en speciell kompletteringsuppgift. Till
seminarium 1 och 3 var kompletteringsuppgifterna skriftliga och i seminarium 3 skulle studenterna
spela in en diskussion de haft och skicka till oss kursledare. Kursen hade ett närvarokrav på 75 % men
komplettering för detta utformades ej.
Utvärdering och slutsats. Vad fungerade bra respektive mindre bra?
Sammanfattningsvis kan vi säga att kursen fungerade bra. Studenterna var överlag nöjda med kursen
och vi lyckades stimulera ett mycket bra diskussionsklimat. En bredd av olika perspektiv och en
acceptans av olika åsikter genomsyrade kursen och föreläsningarna var väldigt uppskattade.
Ett mer kritiskt och problematiserande perspektiv när det gäller kursbok hade varit ett bra
komplement till kursböckerna Abundance- why the future is better then we think och the God
species. Samtidigt finns det risk att en sådan kursbok lätt skulle stimulera ett svartvitt tänk som leder
till antingen mycket teknikpessimism eller teknikoptimism.
Tips för framtiden
- Om studenterna inte uppfyller den obligatoriska närvaron på 75% ska en kompletteringsuppgift
göras.
- En av böckerna The god species eller Abundance bör vara med i kursen inte både alternativt väljer
halva gruppen ena boken och andra halvan den andra boken. Det beror på hur stor gruppen är.
- Det är positivt att bjuda in andra amanuenser till workshops.
- Att ha ett kortare möte med föreläsarna innan varje föreläsning var något som vi var mycket nöjda
med att ha då det resulterade i bättre föreläsningar. Vi visste i princip exakt vad varje föreläsare
skulle behandla och diskutera.
- Komplettering i form av inspelad diskussion fungerade mycket bra och var uppskattade bland
studenterna.
- Diskussionstillfällen och workshops är bra att lägga in i kursen för att knyta ihop teman.
9. Ekonomi
Kommentar till budgetutfall
Vi har hållit budgeten bra i år. Två av våra föreläsningar delades med andra kurser vilket ledde till att
vi kunde hålla nere budgeten lite. Något som också hjälpte oss att hålla nere budgeten var att vi som
amanuenser genomförde två workshops och rättningen av den huvudexaminerande uppgiften
sköttes internt.

10. Kommunikation, PR och kursportalen
Hur har ni och studenterna använt er av kursportalen?
Vi har använt oss av kursportalen för att upprepa information som vi också nämnt muntligt. För
inlämning av examinerande uppgifter har vi använt oss av studentportalen och i vissa fall har
uppgifter även lämnats in via mail.
Hur kan man förbättra kommunikationen mellan Cemus, universitetens studenter och
omvärld? Tips för framtiden.
- Studiebesök är ett positivt inslag dock bör inte besöket vara viktigare än kursen då alla inte
har möjlighet att följa med.

-

-

Det skulle vara bra att göra organisationen mer transparent. Ge studenterna möjlighet till att
ställa frågor om kursernas upplägg och Cemus.
Göra något jippo så att alla på universitetet skulle börja prata om CEMUS. Lite i samma stil
som Studio Totals reklamkampanjer.

Citat om Cemus och om kursen (från studenternas kursutvärderingar eller muntligt)
som skulle kunna användas i PR-material?
• ”TMMF – en bra kurs! Så skönt med seminarier/diskussioner/föreläsningar som ger möjlighet
till debatt och inte bara en föreläsare som pratar.”
• ”Positivt, bra inlärningsstruktur! Mycket makt åt studenterna vilket är uppfriskande.”
11. Studenternas kursvärderingar
En sammanfattning av studenternas fritextsvar från skriftliga
utvärderingar.
Av fritextsvaren att döma så har studenterna varit nöjda med kursen och speciellt workshops och
diskussionstillfällen. Teknik, makt och mänsklighetens framtid är en bred kurs då vi haft möjlighet att
närma oss flera olika perspektiv och tankesätt. Därför har vissa föreläsningar varit väldigt
uppskattade av vissa studenter medan andra studenter föredragit andra föreläsningar. Något som
flera studenter nämner att de tagit med sig från kursen är att kritiskt granska teknik och
teknikutveckling.
Redogörelse för vår egen uppfattning av kursen, tips på förändring till
nästa år och kommentarer till studenternas fritextsvar:
Vi är nöjda med årets kurs. Det är kul att få positiv feedback på tillfällen som vi har lagt ner mycket
tid på exempelvis diskussionstillfällen och bra kommentarer om föreläsare. Det är en utmaning att
lägga kursen på en jämn nivå som ska passar studenter med olika bakgrunder och erfarenheter. Av
utvärderingarna att döma märks det att vad studenter uppskattar i kursen är individuellt och svårt
att generalisera. Att inte uppskatta ett tillfälle, en kursbok eller en övning är kanske inte förenligt
med vad studenter lär sig i kursen.
Fritextsvar från studenternas kursutvärderingar.
Vad är ditt allmänna intryck av Cemus?
Kommentarer:
• Positivt, bra inlärningsstruktur! Mycket makt åt studenterna vilket är uppfriskande.
• Gemensamt, öppet och trevligt
• Öppen form av utbildning. Mycket ansvar läggs på studenten, vilket är bra, bra upplägg
med gästföreläsare, seminarier, workshops och skrivuppgifter.
• Kul att det är studentdrivet.
• Great! Lots of faschinating lessons and friendly – helpful teachers.
• En frisk fläkt i den annars traditionella och tråkiga universitetsväsendet
• TMMF – en bra kurs! Så skönt med seminarier/diskussioner/föreläsningar som ger
möjlighet till debatt och inte bara en föreläsare som pratar.
Vad är det viktigaste du tar med dig från kursen?
Kommentarer:
• Kritiskt tänkande angående teknikutveckling och maktstrukturerna bakom
• Komplexitet. Frågor utan några rätta svar finns i stor utsträckning.
• En stark förmåga att kritiskt granska hur teknologi kan fungera som kontrollmedel eller befriande
• Att det är svårt att leva utan teknik. Vi måste börja leva med naturen och umgås med nära och
kära. Tekniken kommer att ta över våra liv.

• Technology is not as slick and clean as it looks
• Ett annat perspektiv på teknikutvecklingen och vår plats på jorden
• Problematisera teknik och makt
Om studenterna fick göra några formativa, muntliga eller kvalitativa
kursvärderingar under kursens gång, vad kom fram i dessa?
Vi som arbetade med kursen hade kontinuerligt bra kontakt med studenterna och kommunikationen
fungerade bra. Vi förde ofta dialog med studenterna om kursen och vad de tyckte fungerade bra
respektive mindre bra. Någon regelrätt muntlig utvärdering utfördes därför inte utan kortare samtal
och diskussion med studenterna fick fungera som muntlig utvärdering istället.

KURSINFORMATION
TEKNIK, MAKT OCH MÄNSKLIGHETENS FRAMTID
CEMUS (Centrum för miljö- och utvecklingsstudier), VT 2014
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 Tekniken och människan där vi
dels utforskar var gränsen mellan teknik och människa går och dels diskuterar vad teknik egentligen är för
något. Sedan följer temat Individen och informationssamhället där fokus ligger på IT- och människadatainteraktion. Frågor som demokrati, politik, arbete och kommunikation diskuteras. Det tredje temat
för kursen är Teknologins inneboende strukturer och flöden där vi undersöker vilka maktmönster teknik för
med sig och fördelningen av teknik i ett globalt perspektiv. Det avslutande temat på kursen är
Framtidsscenarion. Här utgår vi från teknikens roll i historien för att sedan blicka framåt. Vilken roll
kommer tekniken att spela i framtidens samhällen? Vilka trender finns i teknikutvecklingen och var
kommer det att leda till?

EXAMINATION
Examinationen sker genom tre seminarier med tillhörande skrivuppgift. 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. Inlämningen av skrivuppgifter görs via studentportalen.uu.se. Därför måste du ha
inloggningsuppgifter dit, vilket du får som antagen student. Om du behöver hjälp i detta avseende
kontakta helpdesk på studentportalen och inte kursledningen.

KURSLITTERATUR
Kurslitteraturen består av tre böcker och ett artikelkompendium. Det sistnämnda köps av kursledningen
till självkostnadspris för ca 120 kronor.
Obligatoriska kursböcker är:
David E. Nye (2007), Technology Matters: Questions to Live With
Mark Lynas (2012) The God Species: How Humans Really Can Save the Planet
Peter H. Diamandis och Steven Kotler (2012), Abundance: The future is better than you think.
Observera att du antingen väljer Lynas eller Diamandes & Kotlers bok vid kursstart.

Två uppsättningar av all kurslitteratur finns tillgänglig i CEMUS bibliotek (se adress nedan). Dessa är inte
för hemlån utan läses på plats och kan inte heller bokas. Biblioteket är mysigt, med soffor och bord, och
pentryt är alldeles intill.

KURSENS ARBETSGRUPP
Till alla CEMUS kurser knyts en arbetsgrupp med seniora lärare, forskare och andra aktörer.
Arbetsgruppen bidrar med sin erfarenhet och specialistkunskap till kursernas innehåll, upplägg och
examinationsform. Det är arbetsgruppen som formellt examinerar studenterna på kurserna.
Arbetsgruppen 2014 består av personerna nedan.
Joakim Widén är doktor i teknisk fysik och kursens huvudexaminator. 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.
Elina Eriksson är forskare på Green Leap och CESC (Centre for Sustainable Communication) vid Kungliga
Tekniska Högskolan (KTH). Intresseområdet är människa-data interaktion och ICT (Information and
Communication Technologies) för hållbar utveckling. Hon startade som doktorand vid Uppsala universitet
2006 och avslutade sin avhandling vid KTH 2013.
Markus Nyström har varit kursledare för kursen Teknik, makt och mänsklighetens framtid i fem år. Han
har läst litteraturvetenskap vid Uppsala universitet till C-nivå, samt retorik och lingvistik. Han har även läst
en termin vid SLU i miljökommunikation och kvalitativ forskningsmetod. Numera läser han
Masterprogrammet för Miljöhistoria på Uppsala universitet.
Caroline Norman studerar juristprogrammet vid Stockholms universitet och har ett brinnande intresse för
rättvisefrågor. Hon har läst kurserna Hållbar utveckling A och B, där TMMF var en av delkurserna.
Därutöver har hon studerat ett år på STS och är intresserad av teknik i förhållande till hållbar utveckling.
Hon sitter med som studentrepresentant i Baltic Universitys styrelse.
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.
Daniel Mossberg arbetar som studierektor vid CEMUS, CSD UPPSALA. Han har arbetat på CEMUS sedan
2004 och har en bakgrund inom kulturantropologi, praktisk filosofi och hållbar utveckling.
Jakob Grandin arbetar med pedagogisk ledning och utveckling på CEMUS. Han har arbetat på CEMUS
sedan 2006, bland annat med kurserna Hållbar utveckling A, Hållbar utveckling B, Den globala ekonomin
och A Sustainable Baltic Region. Han har också arbetat med hållbar utveckling i Östersjöregionen genom
universitetsnätverket Baltic University Programme.

KURSLEDNINGEN
Sofia Ekbom har kandidatexamen i kulturantropologi vid Uppsala universitet men har även studerat
miljövetenskap vid universitetet i Buenos Aires, Argentina. I Argentina har hon också arbetat med
stadsodling, utbildning och kreativ rekreation för låginkomsttagare i Buenos Aires utkant. Hon har läst ett
flertal kurser på CEMUS bland annat kursen Teknik, makt och mänsklighetens framtid. Sofia arbetar även
som kursledare för kurserna Hållbar utveckling A och Global miljöhistoria på CEMUS sedan april 2013.
Petra Mattsson arbetar för första gången som amanuens på CEMUS med kursen Teknik, makt och
mänsklighetens framtid. Hon har studerat hållbar utveckling vid CEMUS sedan tidigare och har en
bakgrund inom kulturgeografi vid Uppsala universitet samt designstudier vid Linnéuniversitetet med
inriktning hållbar utveckling.

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 Institutionen 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 till fredag och finns i Geocentrum, Villavägen 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 samt aktuella tidsskrifter för CEMUS
studenter. Här kan du också ta en fika och läsa i referensexemplar av litteraturen till kurserna.
Kursledningens kontor ligger i korridoren vid CEMUS bibliotek.

KONTAKT
Du kan alltid nå kursledningen via mejl, vilket är säkraste sättet att komma i kontakt:
sofia.ekobom@csduppsala.uu.se eller petra.mattsson@csduppsala.uu.se.
Om du istället vill nå kursledningen via telefon går det också bra, men det kan vara svårare att få tag på
oss: 018-471 2721. Annars är det bara att svänga förbi CEMUS, Villavägen 16, och knacka på vår dörr.
På kurshemsidan ligger bland annat schema, examinationsuppgifter och kursinfo. Det är här kursledningen
meddelar ifall det sker plötsliga salsbyten eller liknande www.CEMUSstudent.se/tmmf. Är du mer nyfiken
på CEMUS? Gå då in på www.csduppsala.uu.se för mer information om vad som pågår.

Schema för Teknik, makt och
mänsklighetens framtid, 7.5hp
Vt. 2014
Tekniken och människan
V. 14
Tis 1/4
17.15-18.15
Sal 12:228,
Blåsenhus

Upprop 17.15 och kursintroduktion
Kursledningen

18.30-20.00

Bortom människan
Anders Sandberg

Ons 2/4
17.15-19.00
Bertil Hammersalen
Blåsenhus

Hur människan blev människa
Lasse Berg

Tors 3/4
17.15-19.00
Sal 12:228
Blåsenhus

Teknik som lösning, Teknik som problem
Markus Nyström

19.00-

Frivillig diskussion och umgänge på nation

V. 15
Tis 8/4
17.15-20.00
Sal 12:230
Blåsenhus

Workshop: Slaget om framtiden
Kursledningen

Teknik, makt och mänsklighetens framtid| Vårterminen 2014 | CEMUS utbildning | Uppsala centrum för hållbar
utveckling, CSD Uppsala | Villavägen 16, 752 36 Uppsala | 018-471 72 94 | utbildning@csduppsala.uu.se |
www.csduppsala.uu.se | www.cemusstudent.se |

Individen och informationssamhället
Tors 10/4
17.15-19.45
Sal 12:228
Blåsenhus

Media Technology and Social Change – A Political
Economy Perspective
Patrick Prax

V. 16
Tis 15/4
17.15-19.45
Sal Konferensen
Geocentrum

Övertygande teknik – du borde ta cykeln istället för bilen!
Elina Eriksson

Tors 17/4

INLÄMNING 1 KL. 17:00
Studentportalen

V. 17
Tis 22/4
17.15-19.00
Sal 12:131
Sal 12:132

Seminarium 1
Kursledningen

Ons 23/4
TBA
14.00

Studiebesök Serverhallen Pionen
Stockholm

TBA

Frivillig diskussion och häng på baren Banhof

Tors 24/4
17.15-20.30
Ihresalen,
Engelska parken

Öppen föreläsning: Ecocide
Polly Higgins, författare, advokat och aktivist

Teknologins inneboende strukturer och flöden
V. 18
Tis 29/4
Hemuppgift

Verkligheten
Inlämning 5/5 kl. 17:00 på Studentportalen
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V. 19
Tis 6/5
17.15-20.00
Sal: 12:230
Tors 8/5
17.15-20.00
Sal 12:228
Blåsenhus

Workshop: Robot factory
Kursledningen
Småskalig elproduktion- solceller i Amazonas
Klara Klingborg
Decentralisering, förnybar el och smarta elnät
Joakim Widén

V.20
Mån 12/5
17.15- 20.00
TBA
Bertil Hammersalen
Blåsenhus
Tis 13/5
17.15-19.45
Sal 12:228
Blåsenhus

Arbetssamhället
Roland Paulsen

Short circuit: Ecological & social costs of technology
production & waste
Teresa Anderson

Ons 14/5

INLÄMNING 2 KL. 17:00
Studentportalen

Tors 15/5
17.15-19.00
Sal 12:131
Sal 12:132

Seminarium 2
Kursledningen

Framtidsscenarion
V.21
Tis 20/5
17.15-19.45
Sal Konferensen

Teknik och samhälle – vad påverkar vad?
Jenny Beckman
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Geocentrum
Tors 22/5
13.00-14.00
Sal 21:238
Blåsenhus

Fiction and sustainability
Lakin Anderson, Selena Shannon och Annika Blau

Se på valfri plats

Film: Problema

http://www.problema-thefilm.org/

V.22
Tis 27/5
17.15-19.45
Sal Konferensen
Geocentrum

Du sköna nya värld
Ulf Danielsson

Ons 29/5

INLÄMNING 3 KL. 17:00
Studentportalen

V.23
Tis 3/6
17.15-19.00
Sal 12:131
Sal 12:132

Seminarium 3
Kursledningen

19.00-

Kursavslutning
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Skrivuppgift 1: Experiment jorden
Syfte
Syftet med den här uppgiften är dels att examinera David E. Nyes bok Technology matters:
questions to live with, och dels att reflektera över människans relation till teknologi och hur
samhället formas av samt omformar teknologi.
Kursmål
Skrivuppgiften behandlar följande kursmål:
1) Analysera skilda synsätt på teknologins roll i samhället, förhållandet mellan
teknologi och hållbar utveckling, samt hur människan som individ påverkar och
påverkas av olika teknologier.
Litteratur
1. Nye, David E. (2007), Technology matters: questions to live with, Cambridge: MIT Press.
2. Artiklar från kurskompendiet.
Bakgrund
Du har just upptäckt en jättestor komplott, att jorden egentligen är ett experiment i
händerna på utomjordingar som försöker rädda sin egen planet, Cloomus, från undergång. I
alltför många år har utomjordingarna på Cloomus levt över deras planets kapacitet och nu
hopar sig miljöproblemen. I början tänkte de ta över jorden men insåg ganska snart att
förhållandena på jorden inte vara anpassade efter Clootusarna. Däremot upptäckte de att
människorna och Clootusarna mer eller mindre hade organiserat sina samhällen och sociala
liv på liknande sätt. Dessutom gick tiden på jorden så pass mycket fortare att de kunde
analysera de tekniska lösningarna på jorden och om resultatet blev lyckat applicera det på
sin egen planet. Detta i all hemlighet förstås, fram tills nu.
Uppgift
1. Clootusarnas experimentet går ut på att analysera hur teknologin påverkar samhället
och hur samhället påverkar teknologin. Detta är också ett övergripande tema i David
E. Nyes bok Technology matters: questions to live with. Vad tror du att Clootusarna
kommer fram till, det vill säga hur ser relationen ut mellan teknologi och
samhälle? (Vad styr teknikutvecklingen?) Ta hjälp av kurslitteratur och föreläsningar
i ditt resonemang.
2. Efter några decennier börjar Clootusarna utforma en ny strategi som innebär att med

hjälp av teknologi påverka jorden i en ohållbar riktning för att ta reda på vad de ska
undvika på Cloomus. Vilken roll spelar teknologin i formandet av ett ohållbart
samhälle? Bygg ditt resonemang på det du anser är ohållbart∗ med dagens samhälls‐
och teknikutveckling utifrån kurslitteratur och föreläsningar.
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3. Hur påverkas du som individ och människa av teknikutvecklingen, och kan du
påverka teknikutvecklingen? Och därmed stoppa Clootusarnas experiment.
Resonera med hjälp av kurslitteratur och föreläsningar.
Läs noga igenom hela uppgiften och formulera dina svar på mellan 2 och 3 sidor (Storlek: 12,
radavstånd: 1,5). Alla frågor ska besvaras, men du väljer själv hur du distribuerar
textutrymmet till respektive fråga. Däremot är det viktigt att du tydligt skriver vilken fråga
det är du besvara, förslagsvis använder du 1, 2 och 3 i texten. Du ska referera till David E.
Nye samt till minst en artikel/föreläsning ur kursmaterialet på varje delfråga (det vill säga 1,
2 och 3). Instruktioner för hur du refererar till litteratur och föreläsningar finns på hemsidan
under fliken ”Hur skriver du referenser?”. Posta ditt svar på studentportalen
(www.studentportalen.uu.se) senast 17/4 kl 17.00. Skriv ditt namn högst upp på alla
papper (lämpligen i sidhuvudet).
Bedömningsgrunder
Vid bedömning av skrivuppgiften kommer kriterierna nedan att ligga till grund för
betygsättningen. Uppgiften bedöms U‐G.
1. Fullständighet och genomförande enligt ovan instruktioner, det vill säga att hela frågan
är besvarad och all information som efterfrågas behandlad.
2. Resonemang, det vill säga att resonemanget är relevant, adekvat och tar sin
utgångspunkt i kurslitteratur och förläsningar. Därtill att resonemanget är
transparant och lätt att följa.
3. Förankring i och förhållningssätt till källor, det vill säga att ett kritiskt och
självständigt förhållningssätt används i förmedlandet av information (eller ”köps”
argument rakt av?). Att relevanta hänvisningar till litteratur och/eller föreläsningar
görs och att studenten visar att hen tillgodogjort sig innehållet i kursen.
4. Formalia och språklig precision, det vill säga språklig klarhet och att texten är
begriplig. Att innehållet är korrekt tolkat, eller finns det rena missuppfattningar eller
felaktiga påståenden.
5. Referenssystem, det vill säga att studenten refererar på ett korrekt sätt i enlighet till
Uppsala universitets riktlinjer.
∗

En hållbar utveckling är enligt FN:s Brundtlandrapport en utveckling som: “… meets the needs of the
present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.”
(http://conspect.nl/pdf/Our_Common_Future‐Brundtland_Report_1987.pdf). Denna definition har sedan
dess etablering varit föremål för en hel del diskussioner och kritik men är trots det den definition
som är mest refererad till. I Brundtlandsrapporten läggs särskilt vikt vid rättvisa, både mellan
generationer och inom. Därutöver bör det betonas att hållbar utveckling innefattar frågor som berör
såväl ekologiska, ekonomiska som sociala aspekter.
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Skrivuppgift 2: Bokrecension
Syfte
Syftet är att ge möjlighet till fördjupning i en kursbok, och utifrån den reflektera över
relationen mellan teknik, rättvisa och makt. Därtill bedöma risker och kritiskt granska de
teknologier och den teknikutvecklingen som författarna tar upp.
Kursmål
Skrivuppgiften behandlar följande kursmål:
•

kritiskt granska olika teknologier, teknikanvändning, teknikutveckling och dess
konsekvenser utifrån ett maktperspektiv, samt metoder för riskbedömning och
teknikvärdering av dessa.

Litteratur
1) Lynas, Mark (2011), The god species – Saving the planet in the age of humans,
Washington D.C: The National Geographic society.
2) Diamandis, Peter & Kotler Steven (2012), Abundance – The future is better than you
think, New York: Free press.
3) Artiklar från kompendiet och föreläsningar
Bakgrund
Du är skribent på en av Sveriges största tidningar och har fått till uppgift att göra en
bokrecension av antingen boken Abundance  The future is better then you think av Peter
Diamandis och Steven Kotler eller boken The God Species av Mark Lynas.
Uppgift
1. I del 1 av bokrecensionen ska du analysera teknikutvecklingen som förespråkas av
författarna. Är det en positiv eller negativ utveckling enligt dig och i så fall varför? (Ta
hjälp av kompletterande litteratur på kursen i din analys.) Vilken framtid är det
författarna förespråkar? Vilka personer eller institutioner anses i boken ha makt att
styra teknikutvecklingen, och vad får det för betydelse för samhälle och miljö?
2. Välj ut en av de teknologier som förespråkas och analysera den utifrån ett risk‐ och
maktperspektiv. Resonera kring en eller flera av följande frågor: Vilka risker finns det
med teknologin? Hur är riskerna fördelade mellan människor över tid och rum samt
individ och samhälle? Vilka maktstrukturer finns inbyggda i den? Hur skulle
implementeringen av teknologin påverka globala makt‐ och rättviseförhållanden?
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Skulle teknologin centralisera eller decentralisera makt? Kan teknologin ge välstånd
åt alla eller förstärker den redan existerande ojämnlikheter?
Läs noga igenom hela uppgiften och formulera dina svar på 2 till 3 sidor (Storlek: 12,
radavstånd: 1,5). Observera att du väljer en av de för kursen valbara böckerna och meddelar
oss innan vilken du väljer. Tänk på att tydligt åtskilja dina egna tankar från övrig litteratur. I
bokrecensionen refererar du till den valbara boken kontinuerligt och till minst två artiklar,
föreläsningar eller videoklipp i kurskompendiet. Instruktioner för hur du refererar till
litteratur och föreläsningar finns på hemsidan under fliken ”Hur skriver du referenser?”.
Posta ditt svar på studentportalen (www.studentportalen.uu.se) senast den 14/5 kl 17.00
under filarean ”Skrivuppgift 2”. Skriv ditt namn högst upp på alla papper (lämpligen i
sidhuvudet). Om det inte går, maila uppgiften till sofia.ekbom@csduppsala.uu.se eller till
petra.mattsson@csduppsala.uu.se.
OBS! Till seminariet ta med 23 frågor som du anser är intressanta i relation till boken
du recenserat.
Bedömningsgrunder
Vid bedömning av skrivuppgiften kommer kriterierna nedan att ligga till grund för
betygsättningen. (OBS! Uppgiften bedöms U‐G för de studenter som läser kursen fristående
men U‐5 för de studenter som läser inom HUB)
1. Fullständighet och genomförande enligt ovan instruktioner, det vill säga att hela frågan
är besvarad och all information som efterfrågas behandlad.
2. Resonemang, det vill säga att resonemanget är relevant, adekvat och tar sin
utgångspunkt i kurslitteratur och förläsningar. Därtill att resonemanget är
transparant och lätt att följa.
3. Förankring i och förhållningssätt till källor, det vill säga att ett kritiskt och
självständigt förhållningssätt används i förmedlandet av information (eller ”köps”
argument rakt av?). Att relevanta hänvisningar till litteratur och/eller föreläsningar
görs och att studenten visar att hen tillgodogjort sig innehållet i kursen.
4. Formalia och språklig precision, det vill säga språklig klarhet och att texten är
begriplig. Att innehållet är korrekt tolkat, eller finns det rena missuppfattningar eller
felaktiga påståenden.
5. Referenssystem, det vill säga att studenten refererar på ett korrekt sätt i enlighet till
Uppsala universitets riktlinjer.
Lycka till!
Sofia & Petra
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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
[2014-03-26]

*

En essä definieras i detta sammanhang som en personligt hållen populärvetenskaplig text.

Lycka till!
Petra & Sofia
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Hemuppgift: Verkligheten
Du ska välja ut en teknologi som finns i din vardag och undersöka denna utifrån ett av
följande perspektiv: makt, risk, genus eller etik. Hur du går tillväga är valfritt men vi
uppmanar dig att ta tillfället i akt och göra till exempel observationer (hur används den? Av
vem/vilka? Hur ser designen ut? etc.) och intervjuer (kan vara med en okänd person, en
bekant eller en nära vän). Därtill kan det vara bra att leta efter artiklar och läsa på om det
perspektiv du valt att utgå ifrån.
Vi har gjort denna uppgift relativt fri för att vi vill att du ska få chansen att undersöka
någonting som du är intresserad av, och göra det på ett annat sätt än att enbart läsa och
skriva.
Ditt resultat av undersökningen kan du redovisa genom valfritt medium, till exempel
fotografier, bilder, film, ljudklipp etc. Däremot vill vi att du ska bifoga en reflektion kring din
undersökning där du skriver vad du har gjort för undersökning, vilka resultat du har kommit
fram till samt vad du tar med dig från undersökningen. Posta din reflektion på
studentportalen under mappen ”Hemuppgift” (www.studentportalen.uu.se) senast 5/5 kl.
17.00. Glöm inte att skriva ditt namn högst upp på pappret (lämpligen i sidhuvudet). Döp
dokumentet till ”Ditt Namn_Hemuppgift”. Och ta med ditt resultat till Workshopen: Robot
Factory tisdagen den 6/5 kl. 17.15.
Om du har gjort uppgiften enligt ovan nämnda anvisningar kommer du att bli godkänd.
Ha en trevlig valborg!
Kursledningen
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Kompletteringsuppgift för missat seminarium den 22/4
Datum: 7/5 kl. 17:15
Plats: CEMUS bibliotek
Seminariet den 22/4 behandlade kursens första två moment Tekniken och människan
samt Individen och informationssamhället. Litteraturen som examinerades var David
Nyes bok Technology matters – questions to live with och delmomentens tillhörande
artiklar i kompendiet.
Kompletteringsuppgiften kommer att genomföras i form av en gruppdiskussion och
spelas in av er. Förslagsvis via mobil. Inspelningen skickas till Sofia eller Petra under
samma dag. OBS! diskussionen får max ta 90 min. I diskussionen ska det tydligt framgå
vilken fråga ni diskuterar. Förslagsvis läser ni upp frågan eller hänvisar till numret på
frågan. Var också tydlig med vilka som närvarar vid kompletteringstillfället.
Observera att kursledarna inte kommer att närvara vid detta tillfälle. Det ligger på ert
ansvar att genomföra denna komplettering. Om ni har förslag på annat datum eller
klockslag så får ni diskutera det med era medstudenter.
Gå igenom följande frågor:
Del 1
1. Hur gick skrivuppgiften? Vad tyckte ni om Nyes bok?
2. Hur ser relationen ut mellan teknologi och samhälle enligt er?
3. Vilken roll spelar teknologin i formandet av ett ohållbart samhälle?
4. Hur påverkas du som individ och människa av teknikutvecklingen, och kan du
påverka teknikutvecklingen?
5. Finns det något som saknas i Nyes bok?
6. Nye behandlar en rad olika frågeställningar rörande teknologi i boken.
Genomgående perspektiv i boken är t.ex. att teknologi är svårdefinierad och att
den teknologiska utvecklingen är svår att förutse och formas av sociala processer.
Om man vill förändra vårt samhälle till ett mer hållbart samhälle. Gör man det
bäst genom att förändra tekniken eller normer/värderingar?
7. Nye argumenterar också för att tekniken inte är deterministisk? Vad menar han
med det? Ge exempel.
Del 2
1. Vad är teknologisk utveckling? Hur kan teknologisk utveckling bidra till arbetet
för hållbar utveckling?

2. Går det att vägra teknikutvecklingen?
3. Vem har kontroll och makten över teknikutvecklingen?
4. Hur ser Nicholas Carr på teknikutvecklingen? Vilken bild målar han upp? Vad får
det för konsekvenser? Hur påverkas individen (och samhället) av teknologin
enligt Nicholas Carr?
5. Håller ni med Nicholas Carr i påståendet att det är mediet och inte mediets
innehåll som påverkar hur vi tänker och agerar?
6. Håller ni med Hornborg om att industrialiseringen på en plats förutsätter dess
frånvaro på en annan? Bygger den industriella teknologins existens på själva
relationen mellan dem som har tillgång till den och dem som inte har det?
(Hornborg, 2010, s. 102).
7. Vad menar Sachs med att ”It ́s unlikely that a society that always moves in the fast
lane can ever be environmentally or even socially sustainable”?
8. Sachs förespråkar selektiv långsamhet, till exempel att bilar bör ha en max
hastighet på 120 km/h för då skulle mer miljövänliga och försiktiga bilar byggas.
Vad tror ni om det?
9. Varför gör von Busch en jämförelse mellan teknik och stängda ”svarta lådor”?
10. På vilket sätt menar von Busch att hackning är ett legitimt motstånd?
11. Enligt von Busch finns det en inbyggd och oftast dold makt i alla artefakter. Är
detta bevis för ett teknikdeterministiskt synsätt och i så fall varför/varför inte?
12. Hur skulle världen se ut om mer design möjliggjorde egenskapen att ångra –
skulle vi kunna tänka oss vapen som också skulle kunna återuppliva offer? (von
Busch, 2009, s. 278)

Lycka till!

Kompletteringsuppgift för missat seminarium den 22/4
Seminariet den 22/4 behandlade kursens första två moment Tekniken och människan
samt Individen och informationssamhället. Litteraturen som examinerades var David
Nyes bok Technology matters – questions to live with och delmomentens tillhörande
artiklar i kompendiet.
Välj ut två av nedanstående frågor och besvara dessa i en diskussion mellan dig och
kursens litteratur (max 2 sidor). Maila in kompletteringen till Sofia
sofia.ekbom@csduppsala.uu.se och/eller Petra petra.mattsson@csduppsala.uu.se
Del 1
1. Nye behandlar en rad olika frågeställningar rörande teknologi i boken.
Genomgående perspektiv i boken är t.ex. att teknologi är svårdefinierad och att
den teknologiska utvecklingen är svår att förutse och formas av sociala processer.
Om man vill förändra vårt samhälle till ett mer hållbart samhälle. Gör man det
bäst genom att förändra tekniken eller normer/värderingar?
2. Nye argumenterar också för att tekniken inte är deterministisk? Vad menar han
med det? Ge exempel.
Del 2
1. Hur ser Nicholas Carr på teknikutvecklingen? Vilken bild målar han upp? Vad får
det för konsekvenser? Hur påverkas individen (och samhället) av teknologin
enligt Nicholas Carr?
2. Håller ni med Nicholas Carr i påståendet att det är mediet och inte mediets
innehåll som påverkar hur vi tänker och agerar?
3. Håller ni med Hornborg om att industrialiseringen på en plats förutsätter dess
frånvaro på en annan? Bygger den industriella teknologins existens på själva
relationen mellan dem som har tillgång till den och dem som inte har det?
(Hornborg, 2010, s. 102).
4. Vad menar Sachs med att ”It ́s unlikely that a society that always moves in the fast
lane can ever be environmentally or even socially sustainable”?
5. Sachs förespråkar selektiv långsamhet, till exempel att bilar bör ha en max
hastighet på 120 km/h för då skulle mer miljövänliga och försiktiga bilar byggas.
Vad tror ni om det?
6. Varför gör von Busch en jämförelse mellan teknik och stängda ”svarta lådor”?
7. På vilket sätt menar von Busch att hackning är ett legitimt motstånd?
8. Enligt von Busch finns det en inbyggd och oftast dold makt i alla artefakter. Är
detta bevis för ett teknikdeterministiskt synsätt och i så fall varför/varför inte?

9. Hur skulle världen se ut om mer design möjliggjorde egenskapen att ångra –
skulle vi kunna tänka oss vapen som också skulle kunna återuppliva offer? (von
Busch, 2009, s. 278)

Lycka till!

Kompletteringsuppgift för missat seminarium den 15/5
Under seminariet den 15/5 diskuterade vi teknikanvändning, teknikutveckling och dess
konsekvenser utifrån ett makt‐ och rättviseperspektiv med utgångspunkt i
kursböckerna The god species – Saving the planet in the age of humans, Mark Lynas och
Abundance – The future is better than you think, Peter Diamandis & Steven Kotler. Gör
följande uppgifter på max 2 sidor och skicka in till Sofia sofia.ekbom@csduppsala.uu.se
och/eller Petra petra.mattsson@csduppsala.uu.se
Del 1
a) Ta hjälp av kurskompendiet samt föreläsningar och resonera kring om det är
något perspektiv som saknas i boken. Referera minst en gång till kurskompendiet
och till minst en föreläsning på kursen.
Del 2
b) Se youtubeklippet:
http://www.youtube.com/watch?v=QXx02iMsDqI
c) Ni är chefer på Desertec. De här enorma solkraftverken är byggda i Nordafrika,
elen är redo att komma online. Men man har glömt en sak. Man har glömt bort att
bygga supergridden, eller ”sladdarna” som ni kallar det i branschen. Krismöten
hålls och efter en liten tid av global turbulens puttar FN till en trillion dollar som
ni nu förfogar över för att bygga sladdarna så att elen kan skeppas iväg. Ni får då
ett brev från en pojke i Kongo‐Kinshasa. Han föreslår att ni istället ska bygga
sladdarna söderut och försörja Afrika söder om Sahara med all el folk där
behöver. Här finns den stora majoriteten av världens fattiga – och desperation.
Och eftersom livstillfredsställelse ökar snabbt när grundläggande behov av
energi och material tillfredsställs och sedan planar ut kommer det innebära att
nyttan av att dra sladdarna söderut blir oerhört mycket större än om man drar
dem norrut till den livströtta medelklassen i Europas förorter. MEN, invänder en
praoelev som råkar gå förbi och lyssna till högläsningen av pojkens brev.
Eftersom Europa är en mycket större utsläppare av koldioxid än Afrika söder om
Sahara betyder det att miljövinsten från solkraften inte kommer bli lika stor.
Klimatförändringarna kommer inte att bekämpas lika mycket. Vad väljer ni? Åt
vilket håll ska sladdarna dras? Och vad skulle vara det mest hållbara att göra,
enligt er?

Lycka till!

