
Välkomna till 
Hållbar utveckling B 



We may not have chosen the time

But the time has chosen us



Hållbar utveckling B 2019

Värderingar, världsbilder och 

visioner

Teknik, makt och 

mänsklighetens framtid

B-uppsats i hållbar utveckling

Livsfilosofi och det moderna 

samhället

Förändrings-

processer:

ledarskap, 

kommunikation 

och organisation

Januari Juni



Värderingar, världsbilder
och visioner 6 hp



Teknik, makt och
mänsklighetens framtid 6 hp



Förändringsprocesser, ledarskap, 
kommunikation och organisation 6 hp



Livsfilosofi och det moderna
samhället 6 hp



B-uppsats i
hållbar utveckling
6 hp



Paus 15 min



StudentportalenKursportalen

https://studentportalen.uu.se/portal/portal/uusp
http://www.web.cemus.se/hub/




Vilken typ av atmosfär 
i en lärosal brukar 
främja ditt lärande?



Tänkandets och lyssnandets tio
komponenter



Thinking pairs



När du lyssnar
• Luta dig tillbaka

• Håll ögonkontakt med personen som pratar

• Visa att du är fascinerad av vad de pratar om och vad de 
ska säga härnäst

• Avbryt inte

• Lita på att du genom att inte verbalisera något hjälper
den som pratar att tänka klart

• Var medveten om att du ska underlätta för den som
pratar att tänka självständigt, inte tänka åt dem.

• Kom ihåg att uttryckande av känslor ofta är en del av 
den tänkande processen för den som pratar

• Håll i åtanke att mycket av det personen pratar om är
resultatet av den effect du har på personen. 



När du tänker och pratar

• Denna stund är din.

• Du behöver varken informera eller underhålla den som
lyssnar.

• Den som lyssnar till dig behöver inte förstå vad du 
tänker på (och berättar om) 

• Du bestämmer om det finns tid för andra frågor, säg till 
den som lyssnar när du vill ha en fråga. 

• Den som lyssnar på dig kommer hålla ögonkontakt med 
dig, men du kan titta åt vilket håll du vill/på vad du vill

• Ingen kommer efteråt be dig om hur du tycker dina
tankar lät eller hur väl du uttryckte dem

• Att uttrycka känslor är ofta en del av en
tänkandeprocess.



BÖRJA MED ATT FRÅGA:

Vad har du för förhoppningar, förväntningar och
farhågor inför den kommande terminen?

NÄR TÄNKANDET AVTAR, FRÅGA:

Vad mer tänker du, känner du, eller vill du berätta?

GE UPPSKATTNING

Ärligt, kärnfullt, specifikt




