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Denna skrivuppgift är avsedd att ge dig möjlighet att analysera och reflektera över 
kursens innehåll på ett djupare plan. Här får du chans att fördjupa dig i några av de 
nyckelbegrepp och teman som kommit upp under kursens gång, och som du funnit 
speciellt intressanta eller vill veta mer om. Din text ska främst grundas på 
kurslitteraturen och kursens föreläsningar, men vi uppmuntrar er att komplettera med 
andra externa källor. Argument och kritiska diskussioner måste vara väl underbyggda 
och kom ihåg att använda er av källhänvisningar på ett konsekvent och korrekt sätt.  

Uppgiften är uppdelad i tre delar, och det är lämpligt att fördela textmängden jämnt 
mellan de tre delarna. Tänk på att val av ämnen/frågeställningar också vägs in i 
betygsbedömningen.  

Kursmål som examineras i denna uppgift: 

• 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; 

• på vetenskaplig grund diskutera och argumentera för och emot olika forskares och 
andra aktörers ståndpunkter och argumentation i klimat- och energidebatten.  
 
 

Del 1.) 
Välj ut och redogör kortfattat för två till tre viktiga orsaker till dagens 
klimatproblematik. Motivera dina val och för ett resonemang grundat i kurslitteraturen. 
Fokusera ditt skrivande på att redogöra för riskerna med klimatförändringarna, dess 
orsak, ursprung och verkan. 

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

 

 
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 
 



Klimatet, energin och det moderna samhället 
Höstterminen 2016 
 
 
Del 2.) 
Välj en ståndpunkt, som du bedömer vara legitim och trovärdig, från någon aktör i 
klimat- och/eller energifrågan, som har tagits upp på kursen. Formulera en kritisk 
diskussion med vetenskaplig koppling där du tydligt klargör varför just denna stånpunkt 
har legitimitet. Formulera även två motargument (från kursmaterial eller andra källor) 
som du besvarar. Tänk på att du inte behöver ”köpa” en ståndpunkt rakt av – det finns 
utrymme för nyanser. 

• på vetenskaplig grund diskutera och argumentera för och emot olika 
forskares och andra aktörers ståndpunkter och argumentation i klimat- och 
energidebatten. 

 
  
Del 3.) 

Formulera en egen frågeställning som kretsar kring begreppet rättvisa och lösningar på 
klimat- och energiproblematiken. Använd litteraturen och föreläsningsmaterialet för att 
komma till en fördjupande förståelse, och besvara din frågeställning. Frågeställningen 
och svaret/analysen ska koppla till kursens andra kursmål: utifrån en övergripande 
förståelse av det moderna samhället redogöra för och kritiskt förhålla sig till olika 
lösningsförslag på klimat- och energiproblematiken; 

  
Du kan exempelvis göra denna del på följande sätt: 

I En jämförande analys av olika perspektiv eller lösningsförslag som 
behandlats under kursen, och hur de relaterar till det globala 
rättviseperspektivet.  

II En kritisk frågeställning kring ett/flera lösningsförslag kopplade till  
klimatproblematiken. 

 
Tänk på att formulera en fråga som går att besvara inom ramen för utrymmet i denna 
skrivuppgift, och som har sin grund i kurslitteraturen. Ett tips är också att formulera en 
fråga som inte har ett självklart svar, utan som tillåter en nyanserad diskussion. 
 

Formalia 

Skrivuppgiften ska omfatta 2300 – 2700 ord. Använd times new roman, 12 pkt, 1,5 
radavstånd. Skriv förnamn och efternamn på alla sidor, företrädelsevis i sidhuvudet. Döp 
dokumentet till ”KE.skrivuppift.förnamn.efternamn”, och ladda upp det på 
studentprotalen under fliken inlämningar ”KE-skrivuppgift” senast den 10e januari 
2017 kl 17.00. Uppgiften betygsätts med U-3-4-5. 
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