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Klimatet, energin och det moderna samhället 
Höstterminen 2018 

Förberedelseuppgift inför examinerande seminariet 
’’Resumé’’ 

 
Under seminariet den 18/12 kommer block 2 i kursen att examineras. Under blocket har vi 
diskuterat olika strategier och åtgärder för att möta klimatförändringar och energibehov. 
Vi har också belyst hur olika aktörer arbetar med frågan, hur olika tekniska lösningar kan 
vara till hjälp och tittat på anpassningsstrategier såväl som utsläppsminskande strategier.  
 
Som en del av examinationen av detta block ska du göra en skriftlig förberedelseuppgift 
som du tar med dig till seminariet i utskriven form. Du behöver alltså inte skicka 
uppgiften till oss eller ladda upp den på Studentportalen. Nedan förklaras de olika delar du 
ska arbeta med.  
 
Del 1.  
Genomför en skriftlig reflektion på omkring 50-100 ord där du funderar över hur du som 
student på bästa möjliga vis kan bidra till ett lärorikt seminarium för dig och dina 
medstudenter. Fundera även på hur du kan agera för att du och dina medstudenter ska 
uppnå lärandemålen under seminariet.  
 
Del 2. 
Välj och skriv ner ett utdrag/citat från den obligatoriska kurslitteraturen som du menar 
belyser någon av kursens viktiga frågor eller ämnen. Förklara hur och varför detta utdrag 
gör det.  
 
Del 3.  

1. Besvara förljande frågor med egna ord (omkr. 200-350 ord/fråga) 
 

- Vad är klimatanpassning? Ge exempel.  
- Namnge och förklara kort fem olika sätt att utvinna förnybar energi. 

  
2. Ta hjälp av kurslitteraturen för att formulera en diskussionsfråga som behandlar 

ett rättviseperspektiv kopplat till klimat-och energiproblematiken.  

 
Kursmål som examineras under seminariet  

HUA 
- utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv redogöra för och sammanfatta grundläggande 
begrepp och centrala ramverk för en hållbar samhällsutveckling 

Fristående  

- utifrån en övergripande förståelse av det moderna samhället redogöra för och kritiskt 

förhålla sig till olika lösningsförslag på klimat- och energiproblematiken 


