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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. Denna vecka är  ”veckans media” obligatorisk läsning inför 

litteraturforum. IEAs rapport, som ska läsas inför workshopen i energikunskap, behöver 

bara läsas kursivt. Den behöver alltså inte läsas i detalj, utan endast översiktligt. Sist i 

dokumentet finner ni veckans frågor till litteraturforumet. 

  

Kursbok  

• Berners-Lee, Mike & Clark, Duncan (2014). Den brännande frågan: att förbruka 

hälften av världens olja, kol och gas är ödesdigert : hur tar vi oss ur beroendet?. 

Stockholm: Karneval.  

Kapitel 4, sid 177-205 

 

Tisdag 1a november - Förnybar energi och omställning till hållbara energisystem 

• Smil, Vaclav (2014). The Long Slow Rise of Solar and Wind. Scientific American 

310, 52-57 

-Workshop: Energikunskap 

• IEA (2016). The key world energy statistics. International Energy Agency (IEA) 

Head of Communication and Information Office 

Läses kursivt! 
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Torsdag 3e November – Peak everything 

• Fridley, David (2010). Nine Challenges of Alternative Energy. Tillgänglig via: 

http://www.postcarbon.org/publications/nine-challenges-of-alternative-

energy/ 

– Workshop: Klimatforskning – Konflikt eller Konsensus? 

• Anderson, Kevin and Peters, Glen (2016). The trouble with negative emissions 

Reliance on negative-emission concepts locks in humankind’s carbon. Science  14 

Oct 2016: 

Vol. 354, Issue 6309, pp. 182-183 

• Lyngfeldt, Anders (2016). Respektlös argumentation utan kunskaper. Tillgängligt via: 

http://www.dn.se/debatt/repliker/respektlos-argumentation-utan-kunskaper/    

• Johnsson, Filpi (2016). Ologiska slutsatser om negativa utsläpp Tillgängligt via:  

http://www.dn.se/debatt/repliker/ologiska-slutsatser-om-negativa-utslapp/  

 

Veckans media 

• Aleklett, Kjell och Höök, mikael (2012) Risk för oljabrist är ett reellt hot SVD 2 

april 2012. Tillgängligt via: http://www.svd.se/risk-for-oljebrist-ar-ett-reellt-hot 

Frågor till litteraturforum vecka 44 

• Berners-Lee och Clark hävdar att det pågår en dragkamp mellan bränsle och mat. 

Vad menar de med detta? 

• Vad innebär negativa utsläpp?  

• Berners-lee och Clark anser i likhet med Aleklett och Höök att en omställning till 

fossilfritt är oundviklig om vi vill behålla vårt moderna samhälle. Bakgrunden till 

denna åsikt skiljer sig åt. Hur? Vad tror ni att detta beror på och vad tror ni själva 

i frågan? 
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