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Instruktioner till studentledda tillfällen 
 
Ni har till uppgift att planera och genomföra ett tillfälle i kursen som ska behandla följande 
kursmål: 

 kritiskt förhålla sig till olika uppfattningar om det goda livet och det goda samhället i olika 
historiska epoker, skilda kulturer och religioner;  
 

Du väljer grupp på Studentportalen och temaindelningen där visar vilken dimension av kursmålet 
som ni ska fokusera på under ert tillfälle.  
 
Syfte 
Syftet med denna uppgift är att ni som studenter ska ges möjlighet att påverka vad som tas upp i 
kursen och hur vi arbetar med de ämnen som vi tar upp, som en del i Cemus idé om 
studentdriven undervisning.  
 
Upplägg och innehåll 
Ni har frihet att utforma ert moment så som ni önskar, men behöver fundera på varför ni ska göra 
det ni gör och på vilket sätt det kopplar till kursmålet. Oavsett om ni tänker hålla en workshop, 
visa en film, jobba med en viss litteratur, så behöver ni ha ett syfte med de val ni gör. Tänk också 
på att dessa tillfällen ska vara lärotillfällen för alla i klassen oavsett kunskapsnivå och tidigare 
studier. 
 
Litteratur 
Det finns litteratur till respektive tema på Studentportalen, vilket framgår i litteraturguiden. Ni 
ska ta stöd i denna litteratur vid planering av ert tillfälle, men vi uppmuntrar er även att använda 
annan litteratur/podcast/video som kanske behandlar det ni har tänkt jobba med mer specifikt. 
Om ni vill att resten av klassen ska ta del av någon särskild litteratur eller annan media innan ert 
tillfälle är det viktigt att ni meddelar det till oss. 
 
Tid 
Ni har 45 minuter till förfogande för ert tillfälle. I gruppindelningen på Studentportalen framgår 
vilken dag och tid ni har. 
 
Lokal och utrustning 
Vi kommer att hålla till i sal 11:128 respektive 11:129 på Blåsenhus (se schema). Salarna har 
whiteboardtavla, dator och projektor. Det finns möjlighet att möblera om samt att vistas 
utomhus vid lämpligt väder. 
 
Inlämning av planering 
Senast 2 dagar innan ert tillfälle ska ni maila er planering till oss på livsfilosofi@csduppsala.uu.se. 
Detta för att vi dels ska se vad ni har för plan för vad ni ska göra under ert tillfälle och dels för att 
vi ska ha möjlighet att kommentera på dessa ifall vi finner att det behövs.  
 
I planeringen ska det framgå: 

 Vad ni ska göra under ert tillfälle. 
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 Hur ni har tänkt disponera tiden. 

 Om ni behöver någon utrustning eller material som inte finns i salen.  

 Om ni avser använda någon särskilt litteratur eller annan media som ni vill att resten av 
klassen ska ta del av innan. Då kan vi lägga upp den på Studentportalen.  

 
 
Lycka till med uppgiften! 
Malin & Sofia 


