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Instruktioner till Seminarium 1 torsdagen den 10/11 

På seminariet den 10e november kommer vi att behandla den litteratur och de 
föreläsningar ni haft hittills på kursen. På studentportalen finner ni gruppindelningen 
till seminariet, och i kursens schema kan ni se vilken tid och i vilken lokal de olika 
grupperna har sitt seminarium. Se till att komma väl förberedd till förseminarium och 
seminarium. Läs igenom all litteratur, repetera föreläsningsanteckningar och 
litteraturforumsprotokoll. Ta också med texter och anteckningar till båda tillfällena. 

 

Förseminarium tisdag 8/11 

Under förseminariet kommer ni att delas in i tvärgrupper utifrån seminariegrupperna, 
och varje förseminariegrupp kommer sedan att bli tilldelad en avgränsad del av 
litteraturen. Under förseminariets gång ska ni sedan utifrån den litteraturen formulera 
två till tre diskussionsfrågor inför torsdagens seminarium. Frågorna bör tillsammans 
uppgå till minst en halv sida text, och de ska vara formulerade så att de kan leda till en 
fördjupande diskussion. Det är viktigt att tydligt klargöra vilka begrepp och antaganden 
frågan utgår ifrån, och det ska även framgå vilka texter och föreläsningar det är ni 
refererar till. Den huvudsakliga uppgiften under förseminariet är alltså att hitta 
relevanta frågeställningar som kan utgöra en grund för seminariet. Ni ska inte komma 
fram till några färdiga svar.  

Diskussionsfrågorna ska lämnas in på studentportalen under fliken diskussionsforum – 
KE förseminarium, senast kl 13. Glöm inte bort att skriva för- och efternamn på alla som 
deltagit i förseminarieuppgiften! 

OBS! För att kunna deltaga på seminariet är det obligartoriskt att ha lämnat in en 
förseminareiuppgift! 

 

Seminarium torsdag 10/11 

På huvudseminariet kommer varje grupp att bestå av deltagare från olika 
förseminariegrupper. Var och en kommer att få presentera frågeställningarna från sin 
förseminariegrupp, och leda diskussionen kring dem. Vi kommer att ha 10-15 minuter 
per person till förfogande. På studentportalen kan ni se de andra gruppernas frågor. Vi 
vill att ni har läst igenom dem innan seminariet. 
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De kursmål som examineras under 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; 

 

För att få godkänt krävs:  

• Inlämning av förseminarieuppgift 
• Aktivt deltagande i diskussionen under seminariet 
• Presentation av den egna förseminarieuppgiften under seminaret  

 

De studenter som på grund av sjukdom eller andra omständigheter inte kan närvara 
under förseminariet, kan på egen hand göra motsvarande förseminarieuppgift och lägga 
upp den på studentportalen innan kl 13.00 tisdag 8/11. Det går då bra att utgå från valfri 
litteratur från kursens första tre veckor.  

För de studenter som ej är närvarande under seminariet 10/11 kommer en 
kompletteringsuppgift.  

 
 

Lycka till! 
Sofia och Gustav 

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 

 


