
Sid 1 av 2 

Fördjupad reflektion 2 (utlandsfasen) 

Instruktioner: 
 Denna uppgift är framför allt till för din egen reflektion och fördjupning. Dina egna funderingar är därför viktigare 

än din redovisning av dem.  

 Kopiera formuläret till ett Word-dokument eller liknande. Låt frågorna stå kvar i din redovisning.  

 Du kan välja att svara i punktform eller i en löpande text som sammanfattar dina reflektioner. Men skriv hellre 

kortfattade svar än långa "uppsatser".  

 Omfång: 2-4 sidor (normalt typsnitt, 11pt) 

 Frågorna under rubrikerna 2-4 rör de tre perspektiv som utgör Stepouts röda tråd och som bearbetades under 

förberedelsekursen: mission, kultur och utveckling. Notera att utveckling här avser här 

samhällsutveckling/internationellt utvecklingssamarbete, inte personlig utveckling.   

 

Innehåll 
1. Det "inre" perspektivet 

 Ser din förväntningar på resten av utlandsvistelsen annorlunda ut i jämförelse med dina 

ursprungliga förväntningar? I så fall på vilket sätt?  

 Vilka har varit de största utmaningarna hittills för dig under utlandsvistelsen? Hur har du 

hanterat dem? 

 Vad har utlandspraktiken hittills gjort med dig som person, till exempel vad gäller självbild, 

karaktär, mognad etc?  

2. Kulturperspektivet 

 Vilka intryck har varit mest påtagliga i ditt möte med den nya kulturen? Är det något särskilt 

du uppskattat eller tyckt varit jobbigt? 

 I förberedelsefasen fick du kommentera frågorna "Vad skulle du säga är typiskt svenskt?" och 

"På vilket sätt är du präglad av svensk kultur och svenska förhållningssätt?" Skulle du svara 

samma sak idag? Har du fått några reaktioner/kommentarer på din "svenskhet" och isf vilka? 

3. Utvecklingsperspektivet 
Notera att utveckling här avser här samhällsutveckling/internationellt utvecklingssamarbete, inte personlig utveckling. 

 Vad har du fått se av utveckling hittills under din praktik? 

 Skulle du säga att din bild av utveckling har förändrats/fördjupats på något sätt? I så fall hur? 

4. Missionsperspektivet 

 Skulle du säga att din bild av mission har förändrats/fördjupats  på något sätt? I så fall hur? 

 Har du sett något som väckt frågetecken hos dig? 

 Har du sett några exempel på hur kulturperspektivet påverkar missionsperspektivet? I så fall 

vilka?  
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5. Bibelläsning: Apostlagärningarna 

 Vad i texten berör dig på ett särskilt sätt?  

 I Apostlagärningarna kan vi läsa om hur både Paulus och den framväxande församlingen 

möter människor på olika sätt. Vad kan vi lära oss av det? I boken håller Paulus en rad tal. Är 

det något särskilt du lägger märke till i dessa? Vilka uttryck för kulturkrock/kulturförståelse 

ser du i boken och vad kan vi lära oss av det idag?    
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