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Fördjupad reflektion 3 (uppföljningsfasen) 

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 

 Har praktiktiden på något sätt påverkat din självbild och i så fall hur?  

 Har praktiktiden på något sätt påverkat hur du ser på din kallelse och i så fall hur? 

 Har praktiktiden på något sätt påverkat din gudsbild och din gudsrelation och i så fall hur?  

 Så här i efterhand vad skulle du säga har varit dina största utmaningar? Blev det de som du 

på förhand trodde?  Vad har du lärt dig genom utmaningarna? 

 Innan utlandsresan fick du svara på frågan hur du trodde att praktiktiden skulle påverka din 

personliga mognad. Hur skulle du nu i efterhand beskriva den utvecklingen? 

2. Kulturperspektivet 

  Är det något särskilt från kulturen i ditt värdland som du skulle vilja föra in i ditt sätt att leva i 

Sverige? 

 Vad i den svenska kulturen uppskattar du på ett särskilt sätt så här efter hemkomsten? 

 Utifrån hur du har blivit bemött vad skulle du säga är viktigt att tänka på i mötet med 

människor från andra kulturer? 

3. Utvecklingsperspektivet 

 Vilka är dina viktigaste lärdomar när det gäller utvecklingsarbete? 

 Tänk dig att du skulle bli tillfrågad om råd inför uppstarten av ett nytt projekt eller en ny 

organisation med syfte att bidra till samhällsutveckling i ett annat land. Baserat på dina 

erfarenheter vilka skulle bli dina främsta råd?  

 Är det någon särskild frågeställning som du skulle vilja diskutera med EFK när det gäller det 

utvecklingsarbete som du fått delta i?  

4. Missionsperspektivet 

 Vilka är dina viktigaste lärdomar när det gäller mission? 

 Vad har du lärt dig om din plats i Guds stora mission? 

 Är det någon särskild frågeställning som du skulle vilja diskutera med EFK när det gäller 

internationellt missionsarbete ? 
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5. Bibelläsning: Filipperbrevet 

 Vad i texten berör dig på ett särskilt sätt?  

 I brevet framkommer Paulus strävan att anpassa sig efter de omständigheter han lever i. Är 

det något särskilt du tar till dig i samband med att "landa" tillbaka i Sverige.  
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