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På seminariet den 10e november behandlade vi litteraturen och föreläsningarna från 

kursens första tre veckor. Seminariet är en obligatorisk och examinerande del av kursen, 

så om du missade det måste du göra denna skriftliga komplettering för att få godkänt på 

kursen.  

 

För dig som missade huvudseminariet, men deltog på förseminariet: 

Välj 2-4 frågor från någon/några av de andra förseminariegrupperna i 

diskussionsforumet på studentportalen. Det ska alltså inte vara någon fråga som du själv 

varit med och utformat. Skriv en text som ofattar 2-3 sidor (times new roman, 12pkt, 1,5 

radavstånd),  där du diskuterar kring frågeställningarna med hjälp av exempel från 

litteraturen och föreläsningarna. Var tydlig med vilka åsikter och ståndpunkter som är 

dina egna, och vilka som är citat från föreläsare eller litteratur. För varje fråga ska du 

använda dig av minst två referenser från kursmaterialet. Välj gärna sådana med olika 

ståndpunkter för att bredda resonemanget. Referera också på ett sådant sätt att det är 

lätt för läsaren att förstå varifrån informationen kommer. Du behöver inte referera 

enligt någon officiell modell. Döp textdokumentet till ”Komp-sem-1-förnamn-efternamn”, 

och skriv ”Klimat och energi, komplettering för seminarium 1” samt ditt fullständiga 

namn i sidhuvudet. Skicka in ditt dokument via mejl senast den 2a december. 
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För dig som varken tagit del i seminarium eller förseminarium: 

Utifrån den litteratur och de föreläsningar som utgjort kursens första tre veckor ska du 

formulera en diskussionsfråga. Frågan ska vara formulerad så att den kan bädda för en 

fördjupande diskussion. Det är viktigt att klargöra vilka begrepp och antaganden frågan 

utgår ifrån, samt vilka texter och föreläsningar den refererar till. Välj ytterligare 1-2 

frågor från inlämningsdiskussionsforumet på studentportalen, som några andra 

kursdeltagare har skrivit.  

När du har formulerat och valt frågor, ska du även besvara/resonera kring dem. Skriv en 

text som ofattar 3-4 sidor totalt, inklusive frågor (times new roman, 12pkt, 1,5 

radavstånd). Du ska diskutera frågeställningarna med hjälp av exempel från litteraturen 

och föreläsningarna. Var tydlig med vilka åsikter som är dina egna, och vilka som är 

hämtade från föreläsare eller litteratur. För varje fråga ska du använda dig av minst två 

referenser från kursmaterialet. De får gärna ha lite olika ståndpunkter för att bredda 

resonemanget. Referera också på ett sådant sätt att det är lätt för läsaren att förstå 

varifrån informationen kommer.  Du behöver inte referera enligt någon officiell modell. 

Döp textdokumentet till ”Komp-sem-1-förnamn-efternamn”, och skriv ”Klimat och 

energi, komplettering för seminarium 1” samt ditt fullständiga namn i sidhuvudet. 

Skicka in ditt textdokument via mejl senast den 2a december. 

 

De kursmål som examineras med seminarium 1 är: 

• redogöra för och diskutera klimat- och energifrågor utifrån ett hållbarhetsperspektiv; 

• utifrån en övergripande förståelse av det moderna samhället redogöra för och kritiskt 

förhålla sig till olika lösningsförslag på klimat- och energiproblematiken; 

 

Lycka till med uppgiften! 

Gustav och Sofia 
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