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Människan och naturen på distans, vt-2013 

 

Instruktioner och information inför presentation av slutarbete under avslutande 

helgträff. 

 

Tid och plats: 1 juni 2013 kl. 10:15 till senast 17:00. Samling i sal 13:028, Blåsenhus, Von 

Kraemers Allé 1.  

 

Vi börjar närma oss slutet av vårterminen och det är därför dags för Kursens avslutande helgträff 

som äger rum i Uppsala under lördagen den 1 juni. Helgträffen ger en möjlighet för er att ta del 

av varandras slutarbeten och tillsammans diskutera kursens övergripande frågeställningar.  

 

Under dagen kommer alla få presentera sitt slutarbete för sina kurskamrater. Varje student har 

10 minuter på sig att presentera sitt slutarbete och efter varje presentation finns tid för frågor 

och diskussion. Det är viktigt att du försöker hålla dig till den utsatta tiden på 10 minuter när du 

presenterar ditt slutarbete. Det finns dator och projektor i varje klassrum ifall du vill presentera 

något material i bild, film, ljud eller via valfritt presentationsprogram (till exempel PowerPoint 

eller Prezi). Det är dock inget krav att använda datorn under din presentation utan det är helt 

valfritt. 

 

Under din presentation den 1 juni vill vi att du behandlar följande frågor: 

 Vad har du valt att skriva om i ditt slutarbete och varför är temat viktigt ur ett 

hållbarhetsperspektiv, tycker du? 

 Vilka är de huvudargument du presenterar i din text? Vad handlar din text huvudsakligen om? 

 Vad har du lärt dig genom arbetet med uppgiften? Har du fått nya perspektiv på temat? Har 

frågor blivit besvarade?  

 Försök reflektera kritiskt över ditt slutarbete och lyft fram eventuella styrkor och svagheter från 

din text. 
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Praktisk information: 

Alla samlas i sal 13:028 i Blåsenhus kl. 10:15 för en kort introduktion. Efter detta delas ni in i två 

eller tre grupper (beroende på hur många som kommer). Varje grupp får ett eget klassrum där 

Karin (som är kurskoordinator för den här kursen) tillsammans med kollegor kommer att 

administrera dagen. Vi bryter för lunch kring kl. 12:00 och lunchen kommer pågå i en timme. 

Caféet på Blåsenhus är stängt då det är helg men det finns mikrovågsugnar att låna i lokalerna 

samt en ICA i närheten av byggnaden. Vi från CEMUS kommer försöka ta med oss kaffe och te i 

termosar så det räcker till alla.  

 

Då kursledningen inte har möjlighet att på förhand veta hur många som planerar att delta under 

helgträffen går det inte att exakt uppskatta hur länge vi behöver hålla på och när vi kan sluta för 

dagen. Vi anser att det är bättre att köra en lång dag (lördag) än att behöva dela upp det hela och 

även ses på söndagen den 2 maj. Detta främst på grund av att vissa studenter reser till Uppsala 

från andra delar av landet för att gå på helgträffen och på det sättet slipper de övernatta i 

Uppsala. Dagen startar kl. 10:15 och bör uppskattningsvis inte hålla på senare än kl. 17:00. 

Kursledningen planerar hellre in för mycket tid än för lite så att det inte blir stressigt för alla som 

presenterar sina slutarbeten och så att vi inte riskerar att ha för lite tid på oss. Vi tycker det är 

bättre att kunna sluta tidigare än planerat och på det sättet slippa eventuell stress i slutet av 

dagen. Hör av dig om du har några frågor och lycka till! 

 

 

Vi ser fram emot att ses den 1 juni! 

/Karin Modig 


