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Instruktion för studentledda tillfällen

Ni har till uppgift att i mindre grupper planera och leda en del av ett kurstillfälle, 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 del av kursmålet som ni ska fokusera på
under ert tillfälle. Där framgår också vilket datum som gäller. 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 vi tar upp, som en del i
Cemus idé om studentdriven undervisning.
Upplägg och innehåll
Tänk på att dessa tillfällen ska vara lärotillfällen för alla på kursen. Fundera över hur ni presenterar olika aspekter
av det goda livet, är det teorier eller praktiker och hur tar sig dessa uttryck? Redogör för bakomliggande
kontexter och förutsättningar.
Ni har frihet att utforma ert moment så som ni önskar, men behöver kunna redogöra för varför ni ska göra det ni
gör och på vilket sätt det kopplar till kursmålet. Det gäller både innehåll och utförande. Ni kan till exempel
utforma en övning som övriga studenter får göra, som manifesterar det goda liv som ni presenterar. Ni kan
använda er av olika diskussionsformat, eller presentera ”det goda livet” på något kreativt sätt. Ni kan ställa olika
uppfattningar mot varandra, eller hitta modeller för att sätta sig in i andra sätt att tänka och se på världen.
Vi uppmuntrar experimentella och nytänkande idéer, våga prova något annorlunda och utmana era kamrater!
Litteratur
Det finns litteratur till respektive tema i kurskompendiet. Ni får gärna använda er av denna litteratur i
planeringen av ert tillfälle, men ni måste även använda annan litteratur/podcast/video som 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 i tid, så att vi kan förmedla detta till hela
gruppen.
Tid
Ni har 45 minuter till förfogande. I gruppindelningen på Studentportalen framgår vilken dag och tid ni har.
Lokal och utrustning
Vi kommer att vara i Småland på Geocentrum. Där finns whiteboardtavlor, projektor och möjlighet att möblera
om efter behov. Det är också möjligt att vara utomhus, eller på någon annan plats, så länge det inte tar för
mycket tid i anspråk att förflytta sig.

Lycka till med arbetet!
Theresé och Sofia
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