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Varmt välkommen till Klimatet, energin och det  

moderna samhället (7,5 hp)! 

Vi är väldigt glada över att du har valt att söka dig till CEMUS och kursen Klimatet, energin 

och det moderna samhället. I det här brevet finns lite kort information om kursens utformning 

och viktiga datum för kursregistrering samt kursstart.  

Våra förhoppningar är att du under hösten ska utmanas och inspireras av de stora klimat- och 

energifrågorna och att du i slutet av kursen kommer reflektera kring dessa frågor med en 

djupare förståelse. Vi ser mycket fram emot att få träffa dig och dina kursare den 5 november! 

Lisa Nilsson & Anna Ljungström 

Kursledning för Klimatet, energin och det moderna samhället 

 

Kursinformation 

Kursen samläses tillsammans med A-kursen i Hållbar utveckling och pågår tisdag  

5 november (v.45) 2019 till fredag 17 januari (v.3) 2020. Undervisningen är förlagd till dagtid, 

men frivilliga kvällsaktiviteter kan förekomma.  

Kursens undervisning består av gästföreläsningar, grupparbeten, seminarium och skriftliga 

arbeten. Examinationen sker i form av seminarium med tillhörande skriftlig förberedelse, munt-

liga presentationer och en avslutande individuell skrivuppgift. Utförligare information om ex-

aminationerna kommer finnas på kurshemsidan längre fram.  

Schemat finner du på kursens hemsida www.cemus.uu.se/ke. Uppsala universitet använder 

sig av akademisk kvart, vilket innebär att alla tillfällen startar kvart över helt klockslag (om det 

exempelvis står ”föreläsning 10-12” startar lektionen 10.15). Observera att ändringar i sche-

mat kan förekomma, även under kursens gång.  

 

Registrering och kursintroduktion  

För att behålla din plats på kursen måste du kursregistrera dig på www.studentportalen.uu.se, 

vilket kan göras från 7 oktober till 3 november. Om du inte registrerar dig under den tid funkt-

ionen är öppen stryks du från listan och din plats kommer att erbjudas till någon av reserverna. 

Läs mer om hur registreringen går till https://www.uu.se/student/valkommen/registrering/. 

Kursintroduktionen äger rum tisdag den 5 november klockan 9 i Norrlands l och ll på Geocent-

rum. Undervisningen börjar redan samma dag.  
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Kurslitteratur 

Vi kommer använda oss av två kursböcker, varav den ena är skönlitterär. Utöver kursböckerna 

kommer det finnas ett litteraturkompendium med kompletterande artiklar och annat läro-

material. Kompendiet finner du på kurshemsidan. Vänta inte med att införskaffa kurslitteratu-

ren, att vara ute i god tid är bara till din fördel.  

• Berners-Lee, M. & Clark, D. (2013) Den brännande frågan: att förbruka hälften av värl-

dens olja, kol och gas är ödesdigert - hur tar vi oss ur beroendet? Karneval förlag, 

Stockholm.  

• Lanchester, J. (2019) The Wall. W.W Norton & Company, New York. 

• Artikelkompendium med läsning om 3-4 artiklar i veckan som finns tillgängliga via kurs-

hemsidan. 

 

I kursen kommer vi också använda några kapitel ur Hållbar utveckling A:s kursbok Sustaina-

bility (2016). För er som läser kursen fristående kommer de kapitlen även finnas i litteratur-

kompendiet.  

• Thiele, L. P. (2016) Sustainability. John Wiley Sons. (Second edition.) 

 

Plattformar och kontaktuppgifter 

Kursen använder sig av två plattformar, Uppsala universitets studentportal och kursens hem-

sida.  

I huvudsak används kurshemsidan: www.cemus.uu.se/ke. Där hittar du schema, litteraturkom-

pendium, examinationsuppgifter och all övrig kursinformation:  

Alla inlämningar och examinationer lämnas dock in via studentportalen: www.studentporta-

len.uu.se. Där kommer även gruppindelningar finnas tillgängliga.  

Har du några frågor så tveka inte höra av dig till oss på anna.ljungstrom@cemus.uu.se och 

lisa.nilsson@cemus.uu.se.  

Vi ses snart! 

//Lisa Nilsson & Anna Ljungström 
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