
Spørgeguide

Desingtænkningsudfordring
Redesign FLUIDs aktiviteter for dens medlemmer for at opbygge
og styrke deres indbyrdes dialog og netværk

Afledte spørgsmål:

Hvordan kan FLUIDs aktiviteter opbygge og styrke dialog og netværk?

Hvad får medlemmerne til at deltage i aktiviteterne?

Hvad er behovet for dialog?

Hvad er behovet i et fagligt netværk?

Spørgeguide:

· Hvilke faglige arrangementer kan du godt lide at deltage i? Hvorfor?

· Hvad er et godt fagligt arrangement for dig? (antal deltagere, format, aktiviteter,

varighed)

· Hvad er god faglig dialog for dig?

· I hvilke typer sammenhænge kommer du i faglig dialog

· Hvad får dig til at deltage i faglige arrangementer?

· Har du et eksempel på et arrangement, der har givet dig mulighed for at udbygge

dit faglige netværk eller mulighed for faglig dialog? Hvad ved arrangementet

understøttede dialogen og/eller muligheden for at danne netværk?

· Ønsker du at udvide dit faglige netværk? Hvorfor?

· Hvad er afgørende for, at du danner gode netværksrelationer?

Roller

• Interviewer

• Interviewperson

• Sekretær

Interviewer

• Bed om uddybninger?

• Vær obs på ord, der kan have mange betydninger – spørger ind til interviewpersons

betydning

• Spring i spørgsmål, hvis det giver mening

• Spørg ind til andet, hvis det giver mening

Sekretær

• Vær obmærksom på og noter: Erfaringer – gode og dårlige, ønsker, motivationer,

værdier, citater



• Noter observationer: stemmeføring, særlige kraftudtryk, stemninger (smil,

anspændthed mv) – ikke tolkninger.

I faglige arrangementer at have forskellige personer med, at kunne både lytte, bidrage
Invitere eksperter ind
Kan man fælles om at producere noget i en fælles sammenhæng? som man kan dykke ned
i.
Relevansen af ting der er oppe i tiden er en væsentlig faktor.
Bredt forankret fra forskellige områder, skal tilgodeses.
Det er væsentligt at man kan være aktiv, så man får noget ud af det- bidrager aktivt
deltagende.
Der er forskellige holdninger til, hvordan det skal foregå, fysisk, online eller hybrid. Man kan
godt tænke forskellige muligheder ind.
God faglig dialog: Prikker til egen forståelsen og lydhørhed over for deltagernes faglighed.
Etablering af fælles projekter, artikler.
Når vi bliver udfordret på noget gruppearbejde sker der noget.
hvad skaber deltagelse: Netværke, indblik i hvad der rører sig. Samfundsmæssig interesse.
Aktuelt inden for uddannelsesområdet.
eks: De gør det alle sammen på hver sin måde.
Der skal være tid til at lave præsentationer af hvem deltagerne er, så man kan have
uformelle samtaler, og kan være grobund for nye fællesskaber. (højere stemmeføring og
tydelighed i stemmeføringen)
Der er mere basis for mindre grupper i de online arrangementer. Der er flere deltagere på de
fysiske.


