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A L L R A  F Ö R S T

Bjud in människor, ca.5-15: vem kunde vara intresserad?
vem skulle vara bra att ha med? hur kunde man garantera
att så olika slag människor som möjligt skulle delta? 

Sätt dig in i ämnet, googla och läs på.

Printa ut Spelreglerna för en konstruktiv diskussion (flera
stycken så att alla har möjlighet att läsa).

Placera stolar i en cirkel och i mitten av cirkeln placerar
du en blomma, ett ljus eller dylikt som får symbolisera en
lägereld.

Placera papper och penna under varje stol så att man kan
skriva ner sina observationer och funderingar.

Ta med ett armbandsur eller försäkra dig om att du kan
följa med tiden på något annat sätt än att titta i telefonen.

Ta med anteckningsmaterial till dig själv. Skriv ner alla
namn under presentationsrundan i sittordning. Under
själva diskussionen kan du enkelt hålla koll på hållna
talturer genom att dra ett streck bredvid personernas
namn. På det sättet ser du enkelt vem som inte ännu sagt
sitt och vem som kanske dominerar diskussionen.

Diskussionens längd är ca. 1,5h. Om man vill kan man
fortsätta diskussionen vid en kaffe- eller tekopp.

     Spelreglerna för en konstruktiv diskussion - Dialogpaus 
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https://www.dialogpaus.fi/verktyg/spelreglerna-for-en-konstruktiv-diskussion-2/


Snabbmode

D I A L O G P A U S D I S K U S S I O N

0 min

Du kan t.ex. säga följande:
Välkommen med i diskussionen om snabbmode. Jag
heter NN och fungerar som moderator i denna
diskussion.

Denna diskussion är en del av den ekumeniska och alla
kristnas gemensamma Ansvarsveckan, vars tema i år är
Måttlighet. Temat kopplas samman till FN:s Agenda
2030 där man på både individ- och samhällelig nivå
strävar efter att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling.
Även kristna kyrkor och samfund bör ta sitt ansvar på
denna punkt.

Att härska och råda över är att ha ett ansvar. Det finns
alltså ett förvaltarskap som är ålagd människan från
tidernas begynnelse. Det är därför bara passande att
kyrkor och kristna samfund stiger in i strävan att göra
denna värld och samhällen en bra plats att bo på för
alla skapta varelser. 

En synvinkel på måttlighet är vad vi sätter på oss:
varifrån kommer våra kläder, vem har tillverkat dem,
hur länge håller dom, vart hamnar våra kläder efter att
vi slutat använda dem? 

Vi behöver inte lösa hela problematiken kring
snabbmode – det räcker med att vi får nya tankar och
en djupare förståelse kring tematiken.

I denna diskussion använder vi oss av Sitra utvecklade
Dialogpaus-metoden. En viktig del av denna
diskussionsmetod är Spelreglerna för en konstruktiv
diskussion. 
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Lyssna på andra, avbryt inte och inled inte diskussioner vid sidan om

S P E L R E G L E R N A  F Ö R  E N  K O N S T R U K T I V  D I S K U S S I O N

1.
Var och en måste ha rätt att i  lugn och ro berätta om sina åsikter.  Det är viktigt
att vi inte avbryter varandra eller viskar med personen bredvid. Att lyssna är
minst l ika viktigt som att tala.  Det räcker med en punkt/poäng per taltur.  

  2.  Delta i  det som andra säger och använd vardagligt språk
Syftet med dialogen är att vi  ska försöka koppla det den andra och själv dela
med oss om vår erfarenhet,  vare sig den är l ika eller skil jer sig från den andras.
Detta förverkligas när vi modigt använder varandras förnamn, is t i l  med: Det
där soNN säger,  påminner mig om… Om någon redan sagt något högt,  behöver
man inte upprepa det.  Fyll  i  med en ny synvinkel.

  3.  Berätta om dina egna erfarenheter
För att vi  bättre ska kunna förstå ämnet vi behandlar och varandra är det bra
att tala om sina egna erfarenheter.  Det betyder att vi  berättar för de andra vilka
faktorer,  händelser och situationer har påverkat våra egna uppfattningar.  Vi
talar alltså inte om saker på allmänna plan utan utifrån våra egna erfarenheter.
När vi delar med oss av våra egna erfarenheter och får lyssna til l  andras
erfarenheter,  utvidgas vår förståelse. Vi kanske upptäcker något nytt .

  4.  Tilltala andra direkt och fråga om deras synpunkter
För att skapa en gemensam diskussion, underlättar vi det för oss om vi talar t i l l
de andra i  diskussionen, t i l ltalar varandra och frågar rakt u tom de andras
åsikter.  Det är bättre att fråga än att leva i  ovisshet om vad den andra
egentligen menade och dra slutsatser utifrån de egna tolkningarna.  

5.  Var närvarande och respektera andra och diskussionens konfidentialitet  
I  dialogen är det viktigt att vi  koncentrerar oss helt och hållet på varandra och
på att förstå ärendet som behandlas.  Vi t ittar inte på andra skärmar eller
skrollar i  some, utan är närvarande i  stunden. Vi ska respektera människors
olika synpunkter.  Vi ska se til l  att hålla diskussionen konfidentiell  så att alla
kan tala så fritt  som möjligt .  Du kan berätta om att du deltagit i  en l iknande
diskussion och vilket ämne som berörts,  men inte delge vem som sagt och vad.

6.  Sök och samla
Bearbeta modigt konflikter som uppstår och sök efter sådant som förblivit i
gömman. Dialogen ska vara en trygg situation där man kan behandla konflikter.
Vi behöver inte vara ense om saker eller hitta lösningar på problem. I  samtalet
finns utrymme att lyssna, att fundera och att låta vår egen förståelse utvidgas.
Dessutom är det viktigt att söka sådant som vi inte märkt av en eller annan
orsak. Till  slut kan vi utforska hur synpunkterna som kommit fram under
diskussionen är kopplade til l  varandra.

Kan vi förbinda oss til l  dessa regler? Tack!
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10 min
Nu gör vi en presentationsrunda, där du får säga ditt
förnamn och berätta om ditt senaste klädköp: vad
köpte du, varifrån och till vilket ändamål?  
(under presentationsrundan – kom ihåg att tacka alla
med namn och allt efter varje taltur)

15 min
Du kan t.ex. säga såhär:
Jag läser nu ett kort inlägg här i början. Den är
skriven av NN och har publicerats NN. 
(Välj ett av dessa diskussionsinlägg eller använd en
annan som du upplever att passar bättre.) 
1) Snabbmode har enorm miljöpåverkan | Chalmers
2) Årets onödigaste pryl: Snabbmode (hbl.fi)
3) Martha | Kolumn: Hur röstar du med dina pengar?

20 min
Du kan t.ex. säga såhär:
Vänd dig mot den som sitter bredvid dig och diskutera
en stund om vad introduktionsrundan och inlägget
väckte hos dig. Ni har ungefär 5 minuter på er. Se till
att båda får berätta sin syn.
 

25 min
Du kan t.ex. säga följande:
Nu vore det kul att höra vad ni diskuterat om och
vilka tankar ni fått om snabbmode. Vem vill börja? 
(Se till att alla par får dela med sig om vad de
diskuterat. Diskussionen får fritt flöda efter detta.
Försäkra dig om att alla får tala.) 

Du kan t.ex. säga:
Innan jag ger taltur till dig så vill jag vända mig till
dem som inte ännu delat med sig av sina funderingar.
(Om du upplever att det inte uppstår någon diskussion,
kan du alltid återgå till att diskuterat i par.
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https://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/nyheter/Sidor/Snabbmode-har-en-enorm-miljopoverkan.aspx
https://www.hbl.fi/artikel/arets-onodigaste-pryl-snabbmode/
https://www.martha.fi/vardagskunskap/kolumn-hur-rostar-du-med-dina-pengar


Möjliga tilläggsfrågor: 
- Vad är det som fascinerar och lockar i snabbmode? 
- Vem ansvarar för snabbmodet?
- Var ligger konsumentens ansvar? 
- Hur kan en individ (som är intresserad av kläder)
påverka? 
- Hur mycket skulle du vara villig att betala för ett
klädesplagg som tillverkats etiskt?
- Hur ser du loppisarnas del i det hela -  främjar
lopptorg snabbmode (”man kan alltid föra kläderna till
loppis”) eller är de en del av ansvarstagande
konsumtion?
- Vad är måttligt i relation till kläder? 
- Var ligger det kristna ansvaret när det gäller
snabbmode? 
- Vad skapar i dig hopp och framtidstro? 

75 min
Du kan t.ex. säga såhär:
Tack för en god och uppbygglig diskussion! Till sist
delar vi med oss vilka insikter vi fått på basis av
diskussionerna. Ta en stund och fundera först för dig
själv vad du upptäckt. Du kan skriva ner tankarna på
pappret som finns under din stol.

80 min
Du kan t.ex. säga följande:
Det ser ut som att alla har skrivit ner något. Nu kan vi
lyssna till dessa insikter. 
(Beroende på hurudan gruppen är kan du be deltagarna
själva läsa upp sina insikter eller så samlar du in det
som skrivits och läser upp dem själv.)

Efter att insikter och upptäckter delats kan du t.ex. säga
följande:
- Vilka tankar väcker dessa tankar och åsikter i er? 
- Hur har ni upplevt denna Dialogpausdiskussion och
detta tema? 
- I vilket sammanhang vore det bra att fortsätta
diskutera och om vilket ämne?
- Hurudan känsla eller stämning blir kvar hos er efter
den här diskussionen?
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A V S L U T N I N G

89 min

Du kan t.ex. säga följande:
Tack för en god diskussion! Vi kan avsluta kvällen
med Herrens välsignelse.
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