SKRIVUPPGIFT 2, KLIMATET, ENERGIN OCH DET MODERNA
SAMHÄLLET.
KURSMÅL KLIMATET ENERGIN OCH DET MODERNA SAMHÄLLET


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.



diskutera och argumentera för och emot olika forskares och andra aktörers ståndpunkter och argumentation i klimat- och energidebatten.

KURSMÅL HUA


redogöra för och diskutera klimat-, energi- och resursfrågor utifrån ett
hållbarhetsperspektiv.

BETYGSKALA: 3-5 HUA, U/G FRISTÅENDE
I föregående uppgift fick ni tänka, resonera och skriva om ert individuella handlingsutrymme för en livsstil med låga utsläpp. Skrivuppgift 2 bygger på att lyfta frågan om handlingsutrymme till en bredare kollektiv nivå.

Welzer och Leggewie ställer en grundläggande fråga om det moderna samhällets möte
med klimatförändringarna; varför gör vi så lite fast vi vet så mycket?
I frågan finns flera andra frågor gömda;
1. Hur kan demokratiska processer och deltagande leda till minskade utsläpp och
bättre förmåga till att anpassa samhället till klimatförändringar? Hur kan dessa processer och deltagande försvåra arbetet?
2. Vilka nyckelaktörer har lyfts fram under kursens föreläsningar, diskussioner och
kurslitteratur? Hur skulle en ansvarsfördelning mellan dessa aktörer kunna fördelas
rättvist?
3. Vilka möjliga och omöjliga klimat- och energiframtider har lyfts fram under kursen?
Välj en central framtidsskildring och kritiskt granska den utifrån föreläsningar och
kurslitteratur.
4. Välj ut ett område, fråga där föreläsare eller textförfattare har skilda beskrivningar
av och uppfattningar om klimat- och energi situation idag och i framtiden.
Välj ut två av dessa fyra frågor.
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Tänk på att ta hjälp av de begrepp som du bekantat dig med under kursen, såsom fossilfritt samhälle, klimatförhandlingar, ansvar, mänsklig påverkan på klimatet, förnyelsebar
energi, peak oil, handlingsutrymme, omställning, inlåsning.
Till din hjälp har du föreläsningar, digitalt kurskompendium och vår kursbok ”Slutet på
världen som vi känner den”:

Tänk på att du bör underbygga dina argument med referenser från kurslitteraturen och
minst två föreläsningar. Det går även bra att använda andra externa källor. Omfånget skall
vara 4-5 sidor. Använd text/font storlek 12p i valfritt typsnitt med 1,5 radavstånd.

BEDÖMNING
När den skriftliga kritiska reflektionen läses och bedöms kommer dessa kriterier att användas:
•

Fullständighet – Är alla delar av uppgiften besvarade?

•

Argumentation – Om det ingår argumentation i uppgiften, är argumenten relevanta,
av vikt, adekvata?

•

Förhållningssätt till källor – används ett kritiskt och självständigt förhållningssätt till
den förmedlade informationen (eller ”köps” argument rakt av)?

•

Litteraturhänvisningar – Görs relevanta hänvisningar till litteraturen? Har studenten
tillgodogjort sig litteraturen?

•

Språklig och innehållsmässig precision – Språklig klarhet, är texten begriplig? Är innehållet rätt tolkat, eller finns rena missuppfattningar eller felaktiga påståenden?

•

Självständiga, nyskapande och kreativa kopplingar mellan litteratur, artiklar och föreläsningar

INLÄMNING
Inlämning sker via Uppsala universitets studentportal. Sista datum för inlämning är onsdag
17 december kl 23.59.
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