
Studiefrämjandets Ledarutveckling
Ledarmaterial

Steg: Ledarutveckling steg 2

Område: Lärandet

Tidsåtgång: 45 minuter

Material: Pennor

Vuxnas lärande

Syfte

Syftet med denna övningen är att reflektera över 

vilka förutsättningar som behövs för att effektiv 

inlärning ska ske.

Genomförande

Låt deltagarna fundera över vilka förutsättningar 

som behövs för att lärande ska bli optimalt uifrån 

fyra perspektiv: individuellt, ledarens roll, gruppens 

roll och yttre förutsättningar. Skriv ner de fyra olika 

perspektiven på blädderblocksark och fördela arken i 

rummet. Låt deltagarna bidra med sina tankar genom 

att röra sig fritt mellan  arken och skriva upp alla fak-

torer de kan komma på under respektive ark, delta i 

diskussioner, läsa andras idéer osv.

Sammanfattning i storgrupp

Sammanfatta vad gruppen har kommit fram till och 

koplettera med du tycker saknas, enligt nedan:

Individuella faktorer

Inre (jag vill) & yttre (jag vill pga yttre omständig-

heter tex. körkort, prov i skolan etc.) motivation 

för att lära sig.

Vi vet hur vi ska använda kunskapen och känner 

att vi utvecklas.

Utgå från tidigare erfarenheter under inlärningen.

Lära sig i egen takt och på vårt eget sätt.

Möjlighet att påverka innehåll och upplägg.

Ledarens roll

Deltagarna uppmuntras att lära sig var information 

finns och hur den ska bedömas.

Deltagarna utmanas att göra sitt bästa.

Deltagarna får stöd, uppmuntran & återkoppling.

Deltagarna bemöts som individer med unika 

behov.

Ledaren har gjort en plan och anpassat innehållet 

efter gruppens förutsättningar

Gruppens roll

Känna sig trygg tillsammans med de övriga delta-

garna.

Tydligt gemensamt mål för studierna och själva 

uppgiften (vad som ska göras).

Lär av varandra genom att dela med sig av erfa-

renheter.

Bra samtalsklimat med balans mellan tala/lyssna.

Respekterat för varandra.

Förståelse för varandras perspektiv och se det som 

en tillgång.

Förmågan att kritiskt reflektera över både sin 

egen, men även andras kunskaper.

Ser kunskap som en gemensam process där sam-

arbete går före konkurrens.

Yttre förutsättningar

En lärmiljö som är ändamålsenlig (tex möblering, 

ventilation mm).

Relevant studiematerial.

Vi har avsatt tid tillsammans för att lära.


