
Studiefrämjandets Ledarutveckling
Ledarmaterial

Övningens syfte

Alla ledare i Studiefrämjandets verksamheter ska 

vara medvetna om att människor föredrar olika sätt 

att ta till sig ny information och att det är många fak-

torer som spelar in för att kunskaperna ska fastna. 

Ledarna bör också bli medvetna om vikten av att 

variera sina upplägg eftersom vi alla har en tendens 

att fastna i ”gamla hjulpår” när vi planerar våra cir-

kelträffar. 

Syftet med den här övningen är att vi genom att jäm-

föra våra egna erfarenheter och upplevelser med an-

dras skall öka våra kunskaper om hur inlärning går 

till och reflektera över att en ledare kan påverka del-

tagarnas lärande genom att erbjuda en variation av 

metoder och pedagogiska upplägg. 

Instruktion 

Varje kursdeltagare väljer enskilt ut ett exempel ur 

sitt eget liv på något hen lärt sig samt funderar över 

frågorna på sidan 2. 

Deltagarna delas upp två och två och under en pro-

menad eller en kopp kaffe redovisar sedan sin inlär-

ningssituation (svaren på frågorna på sida 2) alterna-

tivt redovisar deltagarna sedan inom den grupp de 

Steg: Ledarutveckling steg 1

Område: Lärandet

Tidsåtgång: 45 minuter

Material: Pennor

sitter, i tur och ordning. 

Sammanfatta i storgrupp era erfarenheter (fråga 6). 

Sammanfattning skrivs också upp på ett blädder-

block som sätts upp i konferenssalen.

Sammanfattning i storgrupp 

Sammanfatta i storgrupp era erfarenheter från inlär-

ning (fråga 6). Sammanfattningen skrivs också upp 

på ett blädderblock som sätts upp i konferenssalen. 

När man sen tittar på blädderblocket kan man se att 

vi lätt gör en önskelista för vad en ledare ska försöka 

åstadkomma. Sammanfatta gärna övningen med  

förutsättningar för lättare inlärning:

Förutsättningar för inlärning

• Tro att det går

• Medbestämmande, får vara aktiva

• Motivation (inre & yttre)

• Viss mått av utmaning

• Känslor, uppskattning & uppmuntran

• Avssaknad av hot

• Trygg och positiv miljö

Processfrågor

• Hur vill du lära helst?

• Hur vill du lära andra helst?

• Reflekterar du över hur dina deltagare lär bäst?

• Hur varierar du ditt arbetssätt för att passa alla 

i gruppen?

Något jag lärt mig
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1. Något jag lärt mig:

                                                                                                                                                                                                                                                             

2. När lärde jag mig detta:

                                                                                                                                                                                                                                                                

3. Varför tror jag att jag lyckades lära mig detta: 

                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                         

4. Hur lärde jag mig detta (tillvägagångssätt/metod):

                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                           

5. Eventuella hjälpmedel jag använde: 

                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                            

6. Allmänna slutsatser om inlärning som man kan dra av detta exempel: 

                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                             

Något jag lärt mig


