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Kursinformation 
 

 
 

På vilka sätt kan samhället minska utsläppen av växthusgaser och samtidigt anpassas till ett 
förändrat klimat? Hur kan olika tekniska och sociala innovationer inom klimat- och energiområdet 

bidra till en omställning mot ett mer hållbart samhälle? Hur ska vi göra för att nå globala 
överenskommelser, vems är ansvaret och hur fördelar vi de begränsade resurserna?  

 
 
 

 
 

 
 



  
 

Klimatet, energin och det moderna samhället| Höstterminen 2018 | CEMUS utbildning | Centrum för miljö- och 
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Om kursen 
 
 
Kursens upplägg 
Kursen är indelad i tre delar. De två första består huvudsakligen av schemalagd 
undervisning och inläsning av litteratur, medan den tredje delen består av självständigt 
arbete med en betygsgrundande skrivuppgift.  
 
Under det första blocket studeras klimatet, klimatförändringar, och energins roll i det 
moderna samhället. Vi kommer att diskutera och analysera orsaker och strukturer som 
ligger till grund för dagens klimat- och energiproblematik, och analysera klimat- och 
energifrågor ur ett rättviseperspektiv. Individens och samhällets sätt att förhålla sig till 
dessa frågor kommer också belysas.  
 
Under det andra blocket går vi vidare till att diskutera hur olika instanser arbetar för att 
lösa dessa komplexa problem. Vi tittar närmare på FN:s internationella 
klimatförhandlingar, samt studerar tekniska lösningar och energiomställningsmöjligheter. 
Därefter fördjupar vi oss i regionala, lokala och globala aktörers strategier för att ta sig an 
klimat- och energiproblemen. Vi arbetar också med olika framtidsscenarier och strategier 
för att nå en hållbar framtid ur ett klimatperspektiv.  
 
Under kursens tredje block, de fyra sista veckorna, skrivs den individuella och 
betygsgrundande skrivuppgiften som ramar in och avslutar kursen.  
  
 
Kursmål 
Efter att ha läst kursen Klimatet, energin och det moderna samhället är målet att du ska 
kunna: 
 

- 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. 

  

 
Undervisning  
 
Kursen ges dagtid och på halvfart under period 2, som börjar vecka 44 och slutar vecka 03. 
Kursen är främst schemalagd till tisdagar och torsdagar. Undervisningen består av 
föreläsningar, litteraturforum och workshops.  
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Föreläsningar 
Föreläsningar ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner och andra relevanta 
samhällssektorer. Stort utrymme ges till aktivt studentdeltagande och kritisk reflektion.  

 
Litteraturforum  
Under kursen har vi något som vi kallar ”litteraturforum”. Syftet med dessa tillfällen är 
att ta upp de ämnen som inte avhandlats under föreläsningarna, fördjupa förståelsen för 
kursens litteratur samt ge utrymme för diskussioner kring centrala begrepp och koncept. 
Under litteraturformen kommer vi tillsammans att forma de teman och frågeställningar 
som examineras på seminarierna. Den som närvarar vid dessa litteraturforum har därför 
en fördel vid examinationstillfället.  

 
Workshops 
Under kursens workshops arbetar vi med fallstudier, projekt och praktiska färdigheter i. 
En del workshops leds av kursledningen, medan andra leds av inbjudna gäster.  

 
 
 
Kurslitteratur 
 
Den obligatoriska läsningen på kursen består av:  
 

- Ett digitalt kurskompendium som finns tillgängligt på studentportalen, och via 

kurshemsidan(http://www.web.cemus.se/lasanvisningar-klimatet-energin-och-det-

moderna-samhallet-ht-2018/).  

- 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 

- Michael E. Mann, Lee R. Kump (2015) Dire Predictions, 2nd edition: Understanding 

Climate Change DK Publishing (Dorling Kindersley) 

 
På kurshemsidan finns även läsanvisningar som anger läsningen vecka för vecka. 

 
 
 
Examination 
 
Kursen examineras löpande genom nedan beskrivna examinerande moment. Alla 
examinationer betygsätts med U-G, förutom den individuella skrivuppgiften som 
betygsätts med U-3,4,5.  
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Seminarium: Kollektiv tentamen 
Kursens första block examineras med ett seminarium, som delvis är utformat som en 
tentamen, där hela gruppen gemensamt besvarar tentamensfrågorna. Betyg U/G.   
 
Seminarium: Fallstudie. OBS! Endast för de studenter som läser kursen fristående 
Med utgångspunkt från det systemtänkande som vi arbetar med under en workshop i 
kursens början, arbetar studenterna senare under kursen med en mindre fallstudie som 
presenteras under ett seminarium. Betyg U/G 
 
Seminarium: Resumé 
Kursens andra block examineras med ett seminarium, där vi sammanfattar de teman som 
tagits upp under kursens andra hälft. Betyg U/G 
 
Individuell skrivuppgift 
Den individuella skrivuppgiften lämnas in i slutet av kursen. Betyget på denna uppgift 
blir också slutbetyg på kursen. Betyg U-3,4,5.  

 
 
 
 
Praktisk information  
 
Kurshemsidan 
På kursens hemsida www.web.cemus.se/ke/  hittar du alltid den senaste informationen 
om kursen. Här finner du det senast uppdaterade schemat, instruktioner till 
examinationsuppgifter och läsanvisningar med länkar till kompendietexterna. Ta gärna 
för vana att titta in på hemsidan med jämna mellanrum, så att du inte missar någon viktig 
information.  
 
Studentportalen 
På Uppsala universitets studentportal www.studentportalen.uu.se  finns gruppindelningar 
och kontaktinformation till övriga kursdeltagare. Här finns också artiklarna i det digitala 
kurskompendiet, eventuella presentationer från föreläsare och filareor för inlämning av 
examinationsuppgifter. Dessutom kan du se dina egna framsteg på kursen här. 
 
Kontaktinformation 
Har du några frågor rörande kursen kan du kontakta kursledningen via mejl: 
lovisa.hakansson@cemus.uu.se 
sofia.ostblom@cemus.uu.se 
 
Det går såklart också bra att prata med oss i samband med föreläsningarna, eller söka upp 
oss på vårt kontor på CEMUS, dk 147.   
 
 

http://www.web.cemus.se/ke/
http://www.studentportalen.uu.se/
mailto:lovisa.hakansson@cemus.uu.se
mailto:sofia.ostblom@cemus.uu.se
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utvecklingsstudier| Villavägen 16, 752 36 Uppsala | 018-471 72 94 | utbildning@cemus.uu.se | 

www.web.cemus.uu.se| 

Klimatet, energin och det moderna samhället 
Höstterminen 2018 

 

Vi som arbetar med kursen 
 
Kursledningen 
 
CEMUS var från början ett studentinitiativ och kurserna drivs fortfarande av studenter. 
De kursansvariga studenterna, kursledningen, skapar och väljer i samråd med en 
arbetsgrupp ut kursinnehåll, litteratur och examinationsformer. De tar också hand om 
administrativa uppgifter som har med kursen att göra. Varje kurs har en disputerad 
examinator som ansvarar för rättning och betyg.  

 
Sofia Östblom läste Hållbar utveckling A och B under läsåret 2011–2012. Utöver det har 
hon läst bland annat ekonomi, idéhistoria och konstvetenskap, och hon har en bakgrund 
som skådespelare och dansare. Sofia började arbeta på CEMUS ht -15, och är även 
amanuens för kursen ”livsfilosofi och det moderna samhället”.   
 
Lovisa Håkansson läste Hållbar utveckling A och B under läsåret 2014–2015. Hon har 
också läst kursen Climate Change Leadership på CEMUS, Utvecklingsstudier A–C på 
Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, samt Miljövetenskap på 
Handelshögskolan i Göteborg. På CEMUS jobbar hon även med kursen Hållbar 
utveckling B och CEMUS utåtriktade verksamhet, via CEMUS Forum.   
 
 

Arbetsgruppen 
 
Alla Cemus kurser har en arbetsgrupp bestående av akademiker och experter från 
relevanta discipliner, som hjälper till i arbetet med kursen och godkänner litteratur och 
examinationsformer. Arbetsgruppens uppgift är att säkerställa den vetenskapliga 
kvaliteten på kursen. Nedan följer en presentation av arbetsgruppsmedlemmarna för årets 
kursomgång. 

Cecilia Albin är professor vid institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala 
universitet.  

David Lingfors är postdoktor vid institutionen för teknikvetenskaper på 
Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet.   

Ira Sundberg är ekopsykolog och har varit aktiv ibland annat naturskyddsföreningen och 
det naturliga steget. 

Kenzo Franzén läste kursen höstterminen 2017, och sitter med i arbetsgruppen som 
studentrepresentant. 

Lina Westlund är även hon med som studentrepresentant, i egenskap av att tidigare ha 
läst kursen. Lina studerar nu samhällsplanering på Uppsala universitet.  
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Daniel Mossberg arbetar som studierektor vid CEMUS. Han har arbetat på CEMUS 
sedan 2004 och har en bakgrund inom kulturantropologi, praktisk filosofi och hållbar 
utveckling. 

Sanna Gunnarsson arbetar som utbildningssamordnare på CEMUS, och är 
kursresursperson för kursen. Sanna arbetar också som kursledare för A- och B kurserna i 
hållbar utveckling.   

 
 
Om CEMUS 
 
Centrum för miljö- och utvecklingsstudier 
CEMUS har som uppgift att stimulera till studier och fördjupade kunskaper i miljö- och 
utvecklingsfrågor och andra gränsöverskridande framtidsfrågor. CEMUS tillkom genom 
ett studentinitiativ i början på 90-talet och verksamheten drivs än idag till stor del av 
studenter. CEMUS är en del av Uppsala universitet och SLU Uppsala, och har som center 
speciellt fokus på tvärvetenskapliga miljö- och utvecklingsstudier. 
CEMUS leds av ett programråd som består av representanter från SLU, Uppsala 
universitets samtliga fakulteter, samt studenter. För den praktiska ledningen av 
verksamheten ansvarar en programdirektör och en ledningsgrupp. På CEMUS arbetar ca. 
25 personer, de flesta är anställda som amanuenser eller kursassistenter och är studenter 
eller har nyligen varit studenter. Dessa amanuenser och kursassistenter driver CEMUS 
kurser på grund- och avancerad nivå i nära samarbete med lärare och forskare vid 
Uppsalas två universitet och med höga pedagogiska ambitioner. 
 
 
CEMUS bibliotek 
CEMUS har sina lokaler på Geocentrum på Villavägen 16.  Lokalerna är öppna mellan 9 
och 16.30 måndag-fredag. Vill du sitta i biblioteket under andra tider på dygnet kan du 
skaffa ett passerkort. Passerkort får man i tryckeriet på Geocentrum. I CEMUS bibliotek 
finner du miljö- och utvecklingsrelaterad litteratur och aktuella tidskrifter. Här kan du 
också läsa i referensexemplar av kurslitteraturen. Övriga böcker kan lånas hem via 
Geobiblioteket. 
 
 
Utbildning 
CEMUS har sedan starten bedrivit universitetsutbildning med målsättningen att bidra till 
fördjupad kunskap och förståelse för världens överlevnadsfrågor. Det motiverar 
nytänkande pedagogiska metoder och tvärvetenskapliga angreppssätt. CEMUS 
utgångspunkter sammanfaller med vad som idag brukar kallas ’utbildning för hållbar 
utveckling’. Genom demokratiska, verklighetsbaserade och ämnesövergripande 
arbetsmetoder ska utbildningen stimulera till kritiskt tänkande, ansvarstagande och 
engagemang i frågor kring hållbar utveckling. Kurserna fungerar som komplement till 
universitetens specialiserade utbildningar och kursutbudet utvecklas kontinuerligt efter 
den aktuella samhällsdebatten och studenternas efterfrågan.  
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Stommen i kurserna är föreläsningsserier där forskare och aktörer från olika akademiska 
discipliner och arbetsfält bjuds in att belysa frågor som rör hållbar utveckling från sina 
specifika kunskaper och utgångspunkter. Vissa föreläsare är kända inom sina områden och 
andra föreläsare är mindre kända men väljs på grund av sin pedagogiska förmåga eller på 
grund av sin erfarenhet från yrkeslivet. Ambitionen är att utforma ett schema som 
erbjuder både teoretiska och akademiska perspektiv såväl som möjligheten att direkt möta 
aktörer som verkar utanför universitetsvärlden. 
 
 
CEMUS forum 
CEMUS utgör också en mötesplats för studenter, föreningsaktiva, forskare, 
yrkesverksamma och andra med intresse för frågor som rör hållbar utveckling. Här finns 
utrymme för ett brett spektrum av olika sorters möten och verksamheter. Om du vill veta 
mer om CEMUS Forum kan gå in på: http://cemus.uu.se/outreach 
 
 
CEMUS forsknings- och doktorandforum (CEFO) 
Sedan 2002 har CEMUS också utvecklat ett tvärvetenskapligt forsknings- och 
doktorandforum, CEFO, för Uppsala universitets och SLU:s doktorander. CEFO 
verksamhet centreras kring doktorandseminariet och fokuserar liksom övriga CEMUS på 
miljö- och utvecklingsfrågor. Förutom doktorandseminariet utvecklar och driver CEFO 
också doktorandkurser, erbjuder biträdande handledare, anordnar utrikes studieresor och 
ger möjligheter för finansiering av forskningsresor. CEFO utvecklar också internationella 
nätverk av doktorander och forskare och satsar på att bredda verksamheten med större 
forskningsprojekt. 
 
 
Mer information om CEMUS hittar du via:  
 
www.web.cemus.se 
 
https://www.facebook.com/cemusuppsala/ 
 
http://twitter.com/CEMUSUPPSALA 
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