
Studiefrämjandets Ledarutveckling
Ledarmaterial

Gemet

Steg: Ledarutveckling steg 1

Område: Folkbildning

Tidsåtgång: 30 minuter

Material: Pennor, block, gem till alla  

deltagare

Övningens syfte

Syftet med denna övning är att belysa hur man ge-

nom samarbete kommer längre! Sitter man ensam 

är man inte så kreativ, det är svårt att komma på sa-

ker själv. Så fort man börjar samtala med någon om 

en idé får man genast nya synpunkter och hittar möj-

ligheter man inte sett tidigare.

När man sen fördubblar antalet deltagare får man 

alla fyras erfarenheter och det ena ger det andra. 

Jämför man sedan alla gruppernas svar, ser man att 

ju fler man är desto mer kommer man på.

Instruktion 

1) Ge var och en ett gem och låt alla fundera typ 3 

minuter på olika användningsmöjligheter, ta tiden. 

Fråga sedan alla om antalet användningsområden 

och notera antalet på ett blädderblock utan att be-

skriva vad det är.

 2) Sätt alla två och två och gör om övningen. Var 

noga med att ge dem lika lång tid som de fick på 

sig första gången. Hur många möjligheter hittar ni 

tillsammans? Notera antalet användningsområden, 

utan att beskriva vad det är.

3) Sätt ihop grupper med fyra och fyra. Låt alla dis-

kutera hur många saker man kan komma på tillsam-

mans under samma tid igen. Notera hur många an-

vändningsområden grupperna kommit på.

4) Nu skriver ledaren upp alla användningsområden 

på ett blädderblock och räknar samman, vilket bru-

kar leda till endel skratt.

Sammanfattning i storgrupp 

Glädjen över att gemensamt komma på så många 

saker gör att man inser samarbetets glädje. Att sitta 

ensam är både tråkigt och besvärligt och ger inte lika 

mycket. 

I en studiecirkel är samarbete viktigt, att dela med 

sig och få del av allas erfarenhet är ett av huvudsyf-

tena i folkbildningens pedagogik.

Gå hädanefter aldrig ut utan ett gem i fickan nu när 

ni vet hur mycket man kan använda det till och var 

gång ni ser ett gem tänk på att det representerar folk-

bildningens pedagogik.

Övergripande processfrågor

•	 På vilket sätt är din cirkel del i Folkbildningen?

•	 Hur bidrar du till att din cirkel lever upp till folk-

bildningens metodik?


