Reflektioner kring en mer inkluderande seminariekultur
För att bejaka den goda seminariekulturen på IBF har vi listat några förslag som gärna får prägla
seminarierna:
Det är inget tvång att prata på seminariet men ambitionen är att den som lägger fram sitt
papper skall få synpunkter från så många deltagare som möjligt och att samtliga
deltagare skall känna sig bekväma att kommentera eller ställa frågor. Detta får
gärna uppmuntras av ordföranden vid seminariets början.
Vi uppmuntrar allas deltagande genom att ge en stunds betänketid och fritt samtal
med bordsgrannen innan talarlistan fylls på.
För att skapa ett inkluderande samtal ska alla deltagare tänka på att uttrycka sig så att
det blir begripligt för alla närvarande.
Personer som tar till orda för första gången får företräde på talarlistan.
Det är önskvärt att ordföranden fördelar den tillgängliga tiden för diskussionen jämnt
vilket kan komma att betyda att det ibland blir nödvändigt att avbryta personer som
breder ut sig för att lösgöra mer utrymme åt fler.
Frågor och kommentarer som anknyter till diskussionen som förs får gärna lämnas
företräde på talarlistan.
Spara specifika diskussioner som den stora majoriteten av deltagarna inte hänger med
i till efter seminariet.
Och kom ihåg att det inte finns några dumma frågor!
Vänliga hälsningar,
Lika Villkorsgruppen på IBF

(for English please turn the page)

Reflections on a more inclusive seminar culture

In order to affirm the good seminar culture at IBF, we have listed some suggestions that ideally
characterize the seminars:
There is no compulsion to talk at the seminar but the ambition is that the person who
presents the paper should get the views of as many participants as possible, and that
all participants should feel comfortable to comment or ask questions. This might be
encouraged by the chairperson at the beginning of the seminar.
We encourage everyone to participate by providing a moment of reflection and free
conversation with your neighbor before the list of speakers is filled.
In order to create an inclusive discussion, all participants should strive at expressing
themselves in a comprehensible manner.
People speaking for the first time should be prioritized on the list of speakers.
It is desirable that the chairperson allocates the time available for the discussion equally,
which could mean that sometimes it is necessary to interrupt people spreading out to
release more space for more.
Questions and comments related to the ongoing discussion are welcome to be given
precedence on the list of speakers.
Save specific discussions that the vast majority of participants do not keep up with to
the post-seminar.
And remember that there are no stupid questions!
Sincerely,
Equal Opportunity Group at IBF

