Hållbar utveckling A, Ht. 2014
Välfärd, utveckling och globalisering
Samtal för inspiration och reflektion
Bakgrund
Utbildning för hållbar utveckling skapar delvis nya krav och utgångspunkter för
utbildningens innehåll, form och organisation – och på dig som student.
Genomgående för utbildningens kvalitet är ditt aktiva studentdeltagande, där
förståelse och ny kunskap skapas genom kritisk läsning av kurslitteraturen,
reﬂektion och en aktiv dialog mellan studenter, kursledning och föreläsare.

Syfte
Syftet med tillfällena är att gemensamt i klassen analysera, diskutera och
reflektera kring den gångna veckans föreläsningar, litteratur och filmklipp.
Tillfällena är tänkta som ett stöd i er lärandeprocess där ni kan ta hjälp av
varandra och oss i kursledningen för att bättre förstå och ifrågasätta det ni möter
i kursen. Tillfällena syftar även till att vara en plats för inspiration där vi
gemensamt kan ta utbildningen ett steg vidare.

Uppgift
Samtal för inspiration och reflektion är tillfällen á 45min som återkommer varje
vecka under terminen och som är helt studentdrivna. En grupp kommer varje
vecka att ha som ansvar att planera och leda tillfället. För övriga i klassen gäller
obligatorisk närvaro och aktivt deltagande. Er uppgift för tillfällena kan därför
sägas vara tvådelad.
Del 1 – Planera och leda Samtal för inspiration och reflektion
Vid ett tillfälle under terminen kommer din grupp (Grupp 1.x) vara ansvarig för
att planera och leda veckans Samtal för inspiration och reflektion. Hur tillfället
utformas och vad som diskuteras är upp till er att bestämma, det finns dock ett
antal krav som ni måste förhålla er till. Dessa är:
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Samtliga i gruppen ska vara delaktiga i att leda tillfället



Givetvis måste ni vara inlästa och uppdaterade på veckans litteratur,
filmklipp och föreläsningar



Samtalet ska behandla veckans föreläsningar, litteratur och filmklipp. Ett
förslag är dock att välja ut några delar från den gånga veckan som har varit
särskilt utmanande/svårförstått/intressant/inspirerande



Er uppgift är inte att ”undervisa” era medstudenter utan istället att skapa
en struktur för ett samtal där alla är delaktiga



Vi uppmuntrar er till att vara kreativa! (se mer under Tips och inspiration)

Till Del 1 hör en mindre inlämning där ni ska redovisa för er planering samt
utvärdera hur ni tycker att tillfället gick, mer instruktioner för detta finner ni
längre ner i dokumentet. Längst ner i detta dokument finner ni även inspiration
och tips inför er planering.
Del 2 – Aktivt delta vid Samtal för inspiration och reflektion
Det är obligatoriskt att närvara vid, och aktivt delta i, Samtal för inspiration och
reflektion varje vecka. För att tillfällena ska vara så givande som möjligt är det av
yttersta vikt att samtliga deltagare:


Har läst den obligatoriska kurslitteraturen och gärna förberett några
frågor/tankar utifrån den



Gärna har kollat på veckans filmklipp



Visar intresse och engagemang under tillfället

Form och inlämning
Läs noga igenom instruktionerna och kolla upp i schemat vilken vecka din grupp
kommer vara ansvarig för att planera och leda Samtal för inspiration och
reflektion. Det är Gruppindelningen 1.x som ni hittar på studentportalen som
gäller för dessa tillfällen. Bestäm en tid för gruppen att ses och planera tillfället i
god tid så att alla kan delta. Om du får förhinder den vecka din grupp ska leda
tillfället kan det finnas möjlighet att byta till en annan grupp. Det är då ditt
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ansvar att kontakta en annan grupp där du kan delta i planeringen och meddela
oss i kursledningen.
Efter det att ni har planerat och lett ett Samtal för inspiration och reflektion ska
ni gemensamt i gruppen lämna in ett dokument där er planering för tillfället
framkommer samt en reflektion om hur det gick. I planeringen av ert tillfälle ska
följande frågor besvaras skriftligt, dessa lämnas in tillsammans med reflektionen

efter tillfället


Hur ser upplägget för tillfället ut?



Vad ska ni diskutera?



Vilket kursmaterial kommer ni att behandla?

I er reflektion efter tillfället ska följande frågor besvaras


Hur tycker ni att tillfället gick?



Var det någonting som inte gick som ni hade tänkt er?



Finns det någonting som ni hade kunnat göra annorlunda för att tillfället
skulle bli bättre?

Formulera ett svar på max 1 A4-sida (storlek: 12, radavstånd: 1,5) och lämna in
via studentportalen. Ni ska endast lämna in 1 dokument/grupp. Dokumentet
döper

ni

enligt

följande

mall

”Grupp1.x.Efternamn1.Efternamn2.Efternamn3.(osv.).Samtal”. Var noga med att
skriva era fullständiga namn i dokumentet. Om någon i gruppen inte är delaktig
ska dennes namn givetvis inte vara med och om någon från en annan grupp har
deltagit i planeringen är det viktigt att det framgår tydligt.

Tips och inspiration
Följande kan vara bra att fundera över när ni planerar och leder Samtal för
inspiration och reflektion:


Hur gör vi för att aktivera alla deltagare?



Vad är speciellt med vår klass?
-

Hur hanterar vi på bästa sätt att vi är en stor studentgrupp?

-

På vilket sätt kan vi ta tillvara på gruppens förmågor och styrkor?
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Hur kan vi göra för att alla ska känna sig trygga?



Vad är bra stämning och hur skapar vi det?



Hur hanterar vi det fysiska rummet?
- Ska man stå eller sitta?
- Vilken typ av rum är vi i?
- Hur är det möblerat?
- Vill vi hellre vara utomhus? (Detta är helt okej, kolla dock gärna
väderprognosen och var flexibla)



Hur utnyttjar vi tiden på bästa sätt?



Hur hanterar vi kursinnehållet och litteraturen på ett kreativt, lärorikt och
ifrågasättandesätt? (Trots att tillfället heter ”Samtal” är det fritt fram att
experimentera med formen, kanske hanterar ni en text bäst genom att
skapa rollspel av den? Eller genom att bygga den med lego? Eller rita den?
Möjligheterna är oändliga!)



Kan någon typ av rekvisita göra tillfället bättre? (ta med själva eller fråga
oss i kursledningen om det är något ni behöver)



Ta gärna inspiration och stöd från workshopen ”Att samtala” med Jakob
Grandin

Ta gärna kontakt med oss i kursledningen om ni undrar något eller vill
diskutera idéer inför tillfället!
Lycka till!
Kursledningen - Sanna och Sofia
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