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Instruktioner till Seminarium 2 torsdagen den 1/12 

 
På seminariet den 1a december kommer vi att behandla den litteratur och de 
föreläsningar ni haft under block 2 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 seminariet. 

Förseminarium  

Under förseminariet får ni tillsammans i de olika förseminariegrupperna formulera 
diskussionsfrågor. De ska lämnas in på studentportalen under fliken diskussionsforum – 
KE förseminarium, senast kl 13 tisdagen 29e november. Glöm inte bort att skriva för- 
och efternamn på alla som deltagit i förseminarieuppgiften. För att kunna deltaga på 
seminariet är det obligartoriskt att ha lämnat in en förseminareiuppgift. 

Seminarium  

På huvudseminariet kommer varje seminariegrupp 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. 

De kursmål som examineras under seminarium 2 är: 

• utifrån en övergripande förståelse av det moderna samhället redogöra för och 
kritiskt förhålla sig till olika lösningsförslag på klimat- och energiproblematiken; 

• på vetenskaplig grund diskutera och argumentera för och emot olika forskares och 
andra aktörers ståndpunkter och argumentation i klimat- och energidebatten. 
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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 delta under 
förseminariet, kan på egen hand göra motsvarande förseminarieuppgift och lägga upp 
den på studentportalen innan kl 13.00 tisdag 29/1. För de studenter som ej är 
närvarande under seminariet 1/12 kommer en kompletteringsuppgift.  

 

Lycka till! 
Kursledningen - Sofia och Gustav 
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