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Instruktioner Litteraturforum 
 

Under kursens gång kommer vi att arbeta med något som vi har valt att kalla för 
”litteraturforum”. Syftet med dem är att ni ska ges en möjlighet att få diskutera kursens 
texter och litteratur med varandra, och att detta ska underlätta inläsningen av 
litteraturen. 

Vid kursstart kommer ni att delas in i litteraturgrupper, och ni ska sedan träffas i dessa 
grupper en gång i veckan under kursens gång, undantaget de veckor då vi har 
seminarier. Sammanlagt handlar det om 6 träffar, och varje träff ska vara ca 1,5 h (2x45 
min). Det finns ingen schemalagd tid för detta, utan gruppen bestämmer själv var och 
när ni ska ses.  Det viktiga är att ni lämnar in ett protokoll där ni redovisar för 
diskussionen senast kl 17.00 på fredagen de veckor då ni har forum (detta finns tydligt 
angivet i schemat).  

Diskussionsforumet ska behandla den innevarande veckans obligatoriska litteratur, och 
ni kommer varje vecka få ett antal instuderings-/diskussionsfrågor från oss som ni ska 
diskutera kring och besvara. 

Diskussionen ska, som ovan nämnt, protokollföras och protokollet ska lämnas in i 
diskussionsforumet på studentportalen. Vi har inga direkta formella krav på den 
litterära utformningen av protokollet, mer än att vi vill att det tydligt ska framgå vad ni 
samtalat om och vad ni kommit fram till. Protokollet bör inte omfatta mer än 2 A4-sidor, 
12 pkt times new roman, 1,5 radavstånd. Ni behöver inte följa något officiellt 
referenssystem, men det bör framgå vilken/vilka av veckans texter ni sytar till i olika 
delar av ert samtal. Viktigt är att ni får med namnen på alla som deltagit under forumet i 
dokumentet! 

 

 Vi önskar er många givande diskussioner! 

 

/Gustav och Sofia 

KLIMATET, ENERGIN OCH DET MODERNA SAMHÄLLET | Höstterminen 2016 | Centrum för miljö- och 
utvecklingsstudier, CEMUS, CSD Uppsala, Villavägen 16, 752 36 Uppsala | www.cemus.se | klimatenergi@csduppsala.uu.se 

 


