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Klimatet, energin och det moderna samhället 
Höstterminen 2018 

 
Instruktioner för seminarium 1: kollektiv tentamen  
22:a november kl 10.15 – 15.00 
 
 
Vad är en kollektiv tentamen? 
En kollektiv tentamen går ut på att hela gruppen tillsammans besvarar tentamensfrågor.  
Tanken med denna form av seminarium är att studenten inte bara ska visa att hen har 
tillgodogjort sig kursinnehållet, utan att det även ska vara ett lärotillfälle där studenten 
kan fördjupa sin kunskap i samarbete med andra. Dessutom övas den interpersonella 
kompetensen i form av förmåga och praktiska färdigheter kring att samarbeta. 
 
Upplägg 
Seminariet är upplagt så att gruppen först besvarar ett antal tentamensfrågor på tid. Under 
denna del av seminariet får inga hjälpmedel så som böcker, anteckningar, datorer eller 
telefoner användas. Därefter får gruppen reda på resultatet, under resultatgenomgången är 
det tillåtet att ta anteckningar. 
Efter det hålls seminariediskussioner i mindre grupper, där bland annat 
tentamensfrågorna diskuteras. Under denna del av seminariet går det bra att ha böcker, 
datorer m.m. tillhands. Ett kortare diskussionsprotokoll som redovisar vad ni talat om och 
kommit fram till ska lämnas in under seminariet. Avslutningsvis så görs tentamensdelen 
en gång till, för att se om ett bättre resultat då kan uppnås.  
Vi kommer att ha en timmes lunch mellan kl 12 och 13.  
 
Vad examineras?  
Seminariet kommer att behandla centrala begrepp och koncept från hela första blocket, 
vecka 44–47. Det är den obligatoriska läsningen från första blocket av kursen som frågorna 
utgår från. För att bli godkänt krävs att du som student kommer påläst till seminariet, och 
att du deltar aktivt i diskussionerna. 
 
Förberedelser 
Det är helt upp till er som klass att bestämma hur ni vill organisera era förberedelser inför 
tentamen. Alla ska ha tagit del av allt obligatoriskt kursmaterial, och studerat in det.  
Använd gärna veckans begrepp och veckans frågor som stöd vid inläsningen.  
 
 
Kursmål som examineras: 
 

 Redogöra för och diskutera klimat- och energifrågor utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv  

 
 
Betyg: U - G 

 


