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I det här dokumentet finner ni instruktioner för vad ni ska läsa under veckan. Artiklarna 

finns på studentportalen under ”dokument”, om det inte finns en direktlänk eller annan 

hänvisning till dem. ”Veckans media” är tänkt som extramaterial för den som önskar. 

Övriga artiklar är obligatorisk läsning. Sist i dokumentet finner ni veckans frågor till 

litteraturforumet. 
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Veckans media 

• Danielsson, Gustafsson, Holmgren, Kirchner, Liljenström, Ryden, Sörlin(2016). 

Oansvarigt välja oprövad teknik för att rädda klimatet. Finns tillgängligt via: 

http://www.dn.se/debatt/oansvarigt-valja-oprovad-teknik-for-att-radda-klimatet/  

• Kasemo, Bengt (2012). Energianvändning - historik och olika scenarier för 

framtiden. Finns tillgängligt via: 

https://www.youtube.com/watch?v=3a0mBdkMbl4 

 

 

Frågor till litteraturforum vecka 43 

1.) “Climate is an enduring idea and also a powerful one; and, like any interesting word, it 

defies easy definition” (Hulme 2015:175). Citatet är taget från inledningen av Mike 

Hulmes artikel Climate Living Lexicon for the Environmental Humanities 2015. Hulme 

diskuterar begreppets komplexitet och dess mångfaciliterade betydelse. Vad är 

Hulmes bakomliggande budskap? Håller ni med varför/varför inte?  

  

2.)  Klimatförändringsproblematiken måste enligt Berners-Lee & Clark angripas på tre 

sätt. Vilka är dessa tre tillvägagångssätt? Saknas något perspektiv/tillvägagångssätt? 

Varför? 
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