Varmt välkommen till Teknik, makt och mänsklighetens framtid!
Vi är väldigt glada över att du har valt att läsa denna kurs tillsammans med oss! Med detta
brev vill vi välkomna dig till Cemus och vår kurs, samt ge viktig information om registrering
och kursstart.
Teknik är ständigt närvarande i olika former i våra liv, vi tar den för givet och vi samspelar
med den medvetet och omedvetet. Vare sig man vill eller inte är tekniken i dess breda
bemärkelse en framträdande komponent i den mänskliga civilisationen. Men vad är det som
formar tekniken, och hur formar tekniken oss? Hur tänker vi och relaterar till teknik? Hur ser
maktrelationerna ut kring dagens teknikutveckling? Vilka förväntningar har vi, och vilka
förväntningar bör vi ha, på teknikens roll i sökandet efter ett hållbart samhälle? Vi kommer i
denna kurs att utforska frågor om teknik på individ- och samhällelig nivå och göra detta från
historiska, etiska, kulturella och politiska perspektiv. Ibland är svar på frågor inte enkla, man
behöver ta in olika idéer och synsätt, ta tid för reflektion, och stöta och blöta tankar
tillsammans med andra för att fördjupa sin förståelse. Det hoppas vi kunna ge en bra
möjlighet till i denna kurs!
Med förhoppning om en meningsfull och givande vårvinter tillsammans!
Erik och Max
Kursledningen för Teknik, makt och mänsklighetens framtid
Plattformar och registrering
Kursen använder sig av Studium ( login.studium.uu.se ) och är den sida du kommer att
använda som student för att hitta schema, föreläsningar, material, inlämningar,
uppdateringar från oss och dylikt. CEMUS kurssida ( www.cemus.uu.se/tmmf ) används för
översiktlig information om kursen och dess innehåll.
Innan kursens början måste man registrera sig. Information om hur och vart man registrerar
sig hittas på www.uu.se/student. För ytterligare information och hjälp med registrering
hänvisar vi till Jenny Thor ( jenny.thor@geo.uu.se ).

Kursinformation
Kursintroduktion för Teknik, makt och mänsklighetens framtid sker den 17 januari kl 10:15,
i direkt anslutning till kursintroduktionen för de som läser hela Hållbar utveckling B. Under
introduktionen kommer vi att ge er en överblick över kursen och dess innehåll, få möjlighet
att ställa frågor till kursledningen och börja bekanta er med era kurskamrater.
Kursen pågår mellan den 17 januari och den 20 mars. Teknik, makt och mänsklighetens

framtid är en av delkurserna i Hållbar Utveckling B, men kan också läsas fristående.
Undervisningen är förlagd till dagtid. Kursen omfattar totalt 7,5 högskolepoäng och ges på
halvfart vilket motsvarar 20 timmars studier per vecka.
Kursens undervisning består av gästföreläsningar, seminarier, workshops och skriftliga
arbeten. Du kommer att examineras genom seminarier och förberedelse inför dessa,
muntlig presentation, aktivt deltagande och en skriftlig slutuppgift. Om man missar ett
examinerande seminarium finns ett tillfälle för omexamination den 9 mars kl 9.15. Det finns
även ett tillfälle för omexamination av inlämningsuppgifter den 8 mars kl 23:59. Om man inte
blir godkänd eller missar deadline på slutuppgiften, eller behöver omexamination av
inlämningsuppgifter så finns generella deadlines för omexamination på Cemus, se
http://www.cemus.uu.se/late-submissions-cemus-2021-2022/. Ytterligare information om
kursen och dess examination hittar du på kurshemsidan ( www.cemus.uu.se/tmmf ) och
Studium ( login.studium.uu.se ).
Du kan hitta det preliminära schemat på kursens hemsida och Studium, men observera att
ändringar kan förekomma – dock inte i relation till examination. Använd Studium för den
senaste informationen om kursen. Uppmärksamma gärna att Uppsala universitet använder
sig av akademisk kvart, vilket innebär att alla tillfällen startar en kvart över helt klockslag
(föreläsning 10-12 börjar därmed vid 10.15).

Covid-19 och campusundervisning
I enlighet med Uppsala Universitets riktlinjer planeras all undervisning att bedrivas på
campus. Covid-19-pandemin är dock inte över, och alla medarbetare och studenter
ansvarar för att stanna hemma vid symptom. Vi är såklart uppmärksamma på att detta kan
påverka närvaro och vi hjälps åt att hitta lösningar om det blir problem. Studenter som inte
kan medverka i den ordinarie undervisningen rekommenderas därför att höra av sig till
kursledningen så snabbt som möjligt.
Mer information om Uppsala Universitets och covid-19-pandemin finner du här:
https://www2.uu.se/student/rekommendationer-om-coronaviruset.
Stödresurser
För studenter med varaktig funktionsnedsättning erbjuder Uppsala Universitet särskilt
pedagogiskt stöd såsom anteckningsstöd och anpassning av kurslitteratur och
examinationer. Även studenter som har haft problem med t.ex. mental hälsa i mera än 6
månader har rätt till stöd (det krävs alltså inte t.ex. diagnos för att få stöd). Mer information
samt ansökan finns på https://www2.uu.se/student/stod-och-service/funktionsnedsattning
Rättstavningsprogram, språkverkstäder och talslingor och andra resurser finns även
tillgänglig för alla studenter. Mer information finner du på
https://www2.uu.se/student/stod-och-service/funktionsnedsattning
Språkverkstaden: Språkverkstaden kan hjälpa med akademisk skrivande och läsning. De
kan även läsa igenom delar av studenters uppgifter och ge feedback:
https://www.sprakverkstaden.uu.se/

Mentorordning: Uppsala Universitet erbjudar också en mentorsordning med stöd från en
student som har pluggat under längre tid. Vi kan förmedla kontakt vid behov.
Kursledning
Vi som vägleder er genom kursens gång heter Erik Dickens och Maximilian Jatzkowski.
Behöver ni nå oss med frågor och eller funderingar får ni gärna mejla oss på
erik.dickens@cemus.uu.se respektive maximilian.jatzkowski@cemus.uu.se.
Studierektor
Sara Andersson (sara.andersson@cemus.uu.se)
Om CEMUS
Centrum för miljö-och utvecklingsstudier, CEMUS, är ett transdisciplinärt centrum vid
Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Vi erbjuder tvärvetenskaplig
utbildning, ämnesövergripande forsknings- och doktorandforum samt samverkansforum
med samhället i syfte att stimulera en fördjupad dialog och kunskap om miljö-,
utvecklings-och hållbarhetsfrågor. CEMUS tillkom genom ett studentinitiativ och kurserna
drivs av studenter i nära samarbete med universitetslärare och forskare vid de båda
Uppsalauniversiteten. Läs mer på: http://www.cemus.uu.se/ .

