Hållbar utveckling  värderingar, världsbilder och visioner, 2016
Vecka 6 'Biografiveckan'
Introduktion
Äntligen är vecka 6 här, vi är riktigt taggade och det hoppas vi att ni också är! Detta är en
vecka då ni får möjligheten att fördjupa er förståelse av en persons livsöde, värderingar,
världsbild och visioner. Stor vikt kommer att ligga på just era personliga reflektioner och
tankar om just den biografi ni valt att läsa denna vecka. Ni ska även relatera boken till
kursmaterialet vi hittills gått igenom, såsom böckerna, artiklarna, föreläsningarna men
också veckans media. Denna djupdykning i biografiernas värld kommer utmynna i två
presentationer.
Presentation 12 Februari
Er uppgift till detta tillfälle är att förbereda en presentation på 10 minuter tillsammans med
er partner. Fokus bör ligga på en mer allmän presentation om just denna biografi och
dess författare, med utgångspunkt i vad ni själva tyckt varit mest intresseväckande. Efter
dessa presentationer kommer vi ha samtal och diskussioner utifrån biografierna ni läst.
Presentation 17 februari
Under det här tillfället kommer ni att presentera och diskutera innehåll ur er biografi med
studenterna som läser Hållbar utveckling B. Ni kommer ha 30 minuter till ert förfogande
och ni kommer presentera för 1/3 av studenterna i taget. Ett lämpligt upplägg är att ni
ägnar 10 minuter åt att presentera biografin ni har läst för att sen leda en mer interaktiv
diskussionsdel. Diskussionsdelen kan till exempel utgå från ett stycke ni läser upp, frågor
ni har förberett eller om ni vill göra någon typ av övning med deltagarna.
Läsning av biografin
Under vecka 6 kommer ni att läsa era biografier. I läsningen är det upp till er att fokusera
på vad ni finner mest intressant i just er biografi, i relation till kursens innehåll. Här följer
dock några möjliga punkter att utgå från i er läsning och även i arbetet med era
presentationer.
Antaganden som författaren gör/utgår ifrån
Framställning och uttryck av värderingar i biografin
Världsbilder som framställs, hos författaren eller andra
Visioner som presenteras
Makt och normer som tar sig uttryck på olika sätt
Samhällsstrukturer
Sociala konstruktioner
Koppling till hållbar utveckling
Saknade perspektiv
Händelser som präglat personen
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