
                                                                                                                                           
 

Hållbar utveckling A, Ht. 2015 
Välfärd, utveckling och globalisering 
Tips och inspiration 
 
Nedan följer de tips som ni gemensamt kom fram till den 7/9, och som ni gärna kan använda er av 
vid planeringen av Litteratursamtalen under kursen.  
 
Vad som gör ett tillfälle bra? 
 

• Aktivera alla i gruppen 
• Värderingsövning 
• Tidspress utan stress 
• Annorlunda och roligt 
• Utformande ska ge plats åt alla 
• Tillfällena ska leda till att deltagarna är delaktiga samt att de får tänka själva 
• Inte så ämnesspecifika utan tar upp större koncept 
• Göra något omedvetet/oförklarat sedan analysera det man gjorde 
• Liten grupp 
• Intressant ämne 
• Tydlig presentation och frågor 
• Praktisk övning tex fiskeövningen 
• Överraska som Alan Atkisson med sång 
• Information ska vara anpassade till målgruppen 
• Engagemang 
• Förklara teori tex praktiska exempel 
• Förbereda diskussionsfrågor 
• Tydliga övningar och riktlinjer 
• Hålla tid och små grupper 
• Anpassa storleken på grupperna till ämnet som diskuteras 
• Möjlighet att själv reflektera och diskutera 
• Bra fördelning mellan grupper vem som får ordet 
• Öppna snarare än ledande frågor 
• Trygg miljö inget dömande 
• Den som leder tillfället har ett stort ansvar att inte lägga någon värdering i vad gruppen säger 
• Visuella hjälpmedel (film, teater, bild, rita) 

Vad gjorde ledaren/ledarna som var bra? 
 

• Lättsamma 
• Bra talare 
• Ifrågasättande- utmana publiken 
• Humor 
• Variera presentationstekniker 
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• Engagera publiken utan känslan av att behöva göra rätt 
• Passion för ämnet 
• Bra på att förklara och ta roller- men lämna över bollen till elever/håller diskussionen öppen 

och flödande 
• Engagerade 
• Närvarande 
• Seminarieledare som inte la sig i så mycket (pratade i rätt riktning om man körde fast) 
• Inkluderade alla i gruppen 
• Gav inga direkta svar utan försöker ”provocera” fram ett tänkande som leder till rätt 

slutsatser 
• Inbjuder till diskussion om sådant som även är självklart 
• Inte visa för starka egna åsikter och värderingar 
• Uppmuntra till diskussion 
• Vara som en moderator 
• Pålästa 
• Anpassa seminarieledarstilen till ämnet 
• Inte tar över diskussionen 
• Gör en muntlig sammanfattning av det som har diskuterats på slutet 
• Tydlighet 
• Uppmuntra till diskussion 
• Inspirera 
• Utgår från en grundlig nivå, repeterar vissa begrepp 

Vad gjorde deltagarna som var bra? 
 

• Öppna för att alla tycker olika 
• Att vara inbjudande aktör 
• Att våga ställa frågor och dela tankar 
• Samarbetande 
• Folk säger vad de tycker 
• Engagerande 
• Accepterande 
• Visa engagemang 
• Vara förberedda innan 
• Ifrågasätter och är öppna 
• Aktiva 
• Respektera och lyssna 
• Tar in det som andra säger och bygger vidare på det 

 
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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