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Hej och välkommen till Klimatet, energin och det 

moderna samhället HT 2022! 
 

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

och det moderna samhället (7,5 hp). I det här brevet vill vi välkomna dig till CEMUS och vår 

kurs, samt ge dig viktig information om registrering och kursstart.  

 

Vår förhoppning är att du under hösten får en rolig termin där du utmanas och inspireras av 

de stora klimat- och energifrågorna vi står inför, och att du i slutet av kursen har verktyg och 

kunskap för att kunna reflektera kring dessa frågor med en djupare förståelse. Vi ser fram 

emot att träffa dig och dina kursare den 1 november! Har du några frågor eller funderingar 

innan dess är det bara att höra av sig. 

 

Varmt välkommen! 

Nora Sverredal och Herman Sjörén 

Kursledning för Klimatet, energin och det moderna samhället 

 

Kursinformation 

Kursen pågår mellan den 1 november 2022 och den 13 januari 2023. Klimatet, energin och 

det moderna samhället är en av delkurserna i Hållbar Utveckling A, men kan också läsas 

fristående. Undervisningen är förlagd till dagtid. Kursen omfattar totalt 7,5 högskolepoäng och 

ges på halvfart vilket motsvarar 20 timmars studier/vecka. Kursens undervisning består av 

gästföreläsningar, seminarier, workshops och skriftliga arbeten. Du kommer att examineras 

genom seminarier och förberedelse inför dessa, muntlig presentation, aktivt deltagande och 

en skriftlig slutuppgift. Ytterligare information om kursen och dess examination hittar du på 

Studium (www.studium.uu.se). 

 

Du kan hitta det preliminära schemat på Studium, men observera att ändringar kan 

förekomma. Uppmärksamma gärna att Uppsala universitet använder sig av 

akademisk kvart, vilket innebär att alla tillfällen startar en kvart över helt klockslag (föreläsning 

10-12 börjar därmed vid 10.15). 

 

Kursintroduktionen hålls 1/11 klockan 10.15-12 (lokal TBA).  

 

Plattformar och registrering 

Kursen använder sig av flera plattformar. CEMUS kurssida (www.cemus.uu.se/ke/) används 

för välkomstinformation om kursen och dess innehåll. Studium (www.studium.uu.se) är 

den sida du kommer att använda som student för att hitta föreläsningar, material, inlämningar, 

uppdateringar från oss och dylikt. 

 

Innan kursen börjar behöver du registrera dig. Kursregistrering sker på Ladok 

(https://www.student.ladok.se/student/loggain). Du hittar information om kursregistrering i ditt 

antagningsbrev. Kontakta studievagledare@geo.uu.se om du har frågor kring registreringen. 

Kurslitteratur 
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Vi kommer att använda oss av två kursböcker. Den första är: 

 

● Laestadius, S. (2021) En strimma hopp, Klimatkrisen och det postfossila samhället. 

Verbal förlag, Stockholm. 

 

Den andra kursboken är en valbar skönlitterär bok. Välj endast en av dessa böcker: 

 

● Eschrich, J. & Miller, C.A., eds. (2018) The Weight of Light: A Collection of Solar 

Futures. Center for Science and Imagination, Arizona State University. Tillgänglig 

genom: https://csi.asu.edu/books/weight/  

● Robinson,K,S (2020) The ministry for the future,  Orbit, London  

● Lunde, M. (2019) Blå, Natur & Kultur, Stockholm  

● Lanchester, J. (2019). The Wall: a novel, Norton & Company, New York. 

 

Utöver böckerna kommer det även tillkomma artiklar och annat läromaterial som görs 

tillgängligt längre fram. All kurslitteratur finns som referensexemplar på Geobiblioteket och går 

att läsa på plats. Om du vill ha en egen kopia vänta inte med att införskaffa den.  

 

 

Tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor på  Nora.sverredal@cemus.se eller  

Herman.sjoren@cemus.se 

 

Vi ses snart! 

Herman och Nora 
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