REFLEKTION KRING FN-ROLLSPEL 	


HÖSTTERMINEN 2014

REFLEKTION
VAD VI HAR GJORT

Vi har arbetat länge med FN-rollspelet.:
ϖ	


Kartlagt ditt eget land

ϖ	


Du har fått info om en utskottsfråga

ϖ	


Tagit reda på religiösa minoriteters situation

ϖ	


Skrivit ett position paper

ϖ	


Skrivit en resolution

ϖ	


Deltagit och förhandlat under rollspelet

ϖ 	


Gjort test om regler

Jag tycker att prestationerna genomgående under detta rollspel var mycket imponerande, både
som delegater och som sekretariat. Det gäller inte
minst denna klass.
Nu är det din tur att fundera på vad du har gjort
bra och mindre bra. Och vad jag har gjort. Och vad
som rent allmänt ska behållas och vad som kan förbättras.

du/ni ha gjort annorlunda? Motivera!
Reflektera kring din egen insats under förberedelser och själva rollspelet.
Vad har du lärt dig?
Vad i själva rollspelet tycker du bör ändras
respektive behållas.

Deadline och sånt

Din uppgift
Din uppgift är att skriva ner dina reflektioner
och synpunkter angående:

Skriv ner dina reflektioner och lämna till mig.
Det skrivna bör inte överskrida 1200 ord. Bilagor
räknas inte in i dessa ord. Dessa reflektioner bör
lämnas senast klockan 12.55 den 18 december. Du

Hur har det förberedande arbetet gått? Fungerade gruppens arbete – motivera.

får lektionerna den 9.12 och 16.12 på dig.

Reflektera kring din egen insats. Din roll i
gruppen. Ditt arbete under förberedelserna,
din aktivitet under genomgångar, diskussioner et cetera.

med mera så behöver du inte göra det själv. Om du

Vilka papper hade ni med er till rollspelet?
Är du nöjd med det skriftliga material ni hade med er? (man bör bifoga eventuella kvarlevor från rollspelet)
Hur fungerade du själv i utskottet, och gruppen i generalförsamling etc, under själva rollspelet? Vad gjorde du/ni bra och vad kunde

Om någon annan i ditt land lämnar resolutioner
lämnar in bilagor så häfta och numrera dem och
gör en bilage/innehållsförteckning. Hänvisa också
till bilagorna i din reflektion.

