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FÖRORD 

 

Erfarenhet och studier från olika delar av Europa visar att utbudet av vuxenutbildning och 
livslångt lärande främst tas upp av personer som redan har en viss grad av utbildning. 
Personer med svår social bakgrund, som saknar utbildning eller som har svårt att hitta jobb 
inom sitt yrke, är sällan representerade bland deltagarna. De upplever det som svårt att 
framgångsrikt slutföra utbildningskurser. Saknaden av sociala och personliga färdigheter kan 
utgöra ett potentiellt hinder för den här målgruppen.  

Dessvärre är dessa grundläggande färdigheter sällan en del av läroplanen för 
vuxenutbildningen, och det finns få erbjudanden som ger vuxna möjligheten att testa och 
praktisera dem i en skyddad miljö. Pro-Skills-projektet vill fylla denna lucka. Utbilda-
utbildaren-konceptet syftar till att sensibilisera och kvalificera personalen inom 
vuxenutbildning, livslångt lärande och socialt arbete för att främja personliga och sociala 
färdigheter samt färdigheter i självförvaltning. Professionella som arbetar med målgruppen 
missgynnade vuxna får komma i kontakt med en metod som är speciell inom 
vuxenutbildningen. Metoden är innovativ och innefattar utbildning som baserar sig på 
självreglering, produktivitet, samarbete och erfarenhet. 

Utbilda-utbildaren-konceptet ger bakgrundsinformation om Pro-Skills filosofi. Konceptet 
tillhandahåller även ett flertal utbildningsmoduler som kan förverkligas både genom 
grundutbildning av personal och genom utbildning av personal på arbetsplatsen.   

Vi är medvetna om att Pro-Skills-konceptet är ett pågående arbete som är i behov av 
fortsatt utveckling och förbättring. Utbildare och professionella som vill ta till sig Pro-Skills 
filosofi, och utgående från den vara engagerade i den dagliga verksamheten, måste 
upprätthålla kollektivt tänkande och utbyte. Konceptet borde integreras i ett bredare 
program av projekt genom att öka intressenternas engagemang och sociala dialog mellan 
olika nivåer av offentliga tjänster (social- och hälsovårdstjänster), mellan olika nivåer av 
utbildning samt mellan de som tillhandahåller utbildning, för att rikta in sig på det höga 
målet om ett mer rättvist och sunt samhälle. 

 

Detta projekt kunde framgångsrikt genomföras tack vare ekonomiskt stöd och stöd av 
personal. Finansiellt stöd gavs av Europeiska kommissionen och av de parter som är 
involverade i projektet. Speciellt tack till alla människor och institutioner som har stött oss 
på alla tänkbara sätt och gett oss feedback. 

 

Vi hoppas att detta utbildningskoncept kommer att få bred spridning bland utbildare och 
personal, så att vuxenutbildning och livslångt lärande även kan nå de målgrupper som är i 
särskilt behov av dem.  

 

Ditt Pro-Skills team 
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PRO-SKILLS FILOSOFI 

 

Adult Education is based on the “belief that people can 
take hold of their lives, can make changes, that they 

are not helpless in the face of structural forces”  

(M.K. Smith, 1994) 

Pro-Skills-projektet är en del av det europeiska Programmet för livslångt lärande 
(Grundtvig) och medfinansierat av Europeiska kommissionen. Nio projektpartner från åtta 
europeiska länder representeras av ideella organisationer som är experter på olika 
arbetsområden: vuxenutbildning, hälsofrämjande, förebyggande av missbruk. 

Pro-Skills ägnar sig åt att utarbeta ett praktiskt inriktat utbildningskoncept för att främja 
personliga och sociala färdigheter samt färdigheter inom självförvaltning hos socialt 
missgynnade personer (speciellt unga vuxna) som grundläggande villkor för livslångt 
lärande.  

 

Bakgrunden till projektet 

Personer med svår social bakgrund eller som är socialt missgynnade1 har sällan tillgång till 
utbudet av vuxenutbildning och livslångt lärande: saknaden av eller ickebekräftandet av 
sociala och personliga färdigheter utgör ett hinder för den här målgruppen. Förutom 
tekniska och metodiska färdigheter, är sociala och personliga färdigheter centrala 
kunskapsområden hos vuxna. De är även viktiga förutsättningar med tanke på tillgång till och 
framgångsrikt fullbordande av vilken formell och ickeformell utbildning som helst. Dessutom 
är de viktiga för utvecklingen och konsolideringen av en individuell social och kulturell 
identitet, och de anses vara viktiga beskyddare gentemot skadligt och beroendeframkallande 
beteende och är således ett viktigt verktyg i strävan efter en god livskvalitet. 
Dessa grundläggande färdigheter är sällan en del av vuxenutbildningens läroplan och det 
erbjuds inga möjligheter för vuxna att effektivt träna upp dessa färdigheter i en skyddad 
inlärningsmiljö; å andra sidan ökar antalet vuxna som befinner sig i instabila och 
missgynnade förhållanden och som saknar dessa färdigheter: det första Pro-Skills-projektet 
var inriktat på att fylla denna lucka.  
 
Pro-Skills2, projektets andra fas, fokuserar på ett standardiserat ”utbilda-utbildaren”- 
koncept, som uppfyller kraven för och understöder professionella inom främjandet av 
personliga och sociala färdigheter samt färdigheter inom självförvaltning hos socialt 
missgynnade vuxna. Det eftersträvar en bred spridning och ett bestående genomförande av 
innovativa delar av Pro-Skills-konceptet. Detta genom att uppmärksamma politiker och 
beslutsfattare om behovet av grundläggande färdigheter i läroplaner och utbildningar inom 
vuxenutbildningen, livslångt lärande. 
 
                                                           
1 Du kan läsa mer om ”socialt missgynnade” – definition and aspekter – i Pro-Skills1 manualen s. 21-23 
www.pro-skills.eu  
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“Varför” främja grundläggande färdigheter hos socialt missgynnade vuxna 

I en värld som ständigt förändras krävs det allt fler specialkompetenser – både inom 
vetenskap och teknologi och inom social och medborgerlig kompetens – för att kunna förstå 
och hantera det moderna livets utmaningar och svårigheter, frånsett de ekonomiska och 
sociala konsekvenserna av den globala finanskrisen. 

I detta sammanhang måste utbildnings- och skolningssystemets lyhördhet för nya krav 
förbättras, så att de bättre möter behovet av färdigheter på arbetsmarknaden samt de 
sociala och kulturella utmaningarna i en globaliserad värld, och som brådskande riktar in sig 
på de unga kvinnornas och männens situation – de står inför exceptionella svårigheter att ta 
sig in på arbetsmarknaden. Det krävs i synnerhet mer flexibla vägar till inlärning, som gör det 
möjligt för män och kvinnor i olika skeden av livet att förflytta sig mellan olika 
utbildningssystem, likasåväl mellan formella och icke-formella inlärningsmiljöer, som i sin tur 
kan attrahera icketraditionella studenter. 

Inom ramarna för dessa behov väljer Pro-Skills partner att ge särskild prioritet, genom 
målinriktade metoder, till de mer utsatta människorna, i synnerhet lågutbildade, arbetslösa, 
yngre och äldre arbetstagare, funktionshindrade personer, personer med psykiska 
störningar, minoritetsgrupper såsom emigranter, som löper stor risk för framtida 
sysslolöshet och social utslagning och som alla är beroende av sociala förmåner.  

Dessa människor, som är offer för särskilda oprivilegierade förhållanden eller för hela 
samhället, uppfattar ofta sig själva som maktlösa och lider av låg självkänsla och 
självförmåga att hantera livets händelser och hälsotillstånd. Därför är det mycket viktigt att 
erbjuda dem möjlighet att träna på de grundläggande färdigheterna.  Personliga och sociala 
färdigheter samt färdigheter inom självförvaltning inverkar även på motivationen att lära sig 
och att aktivt involvera sig i och för miljön man lever i. 

Fokus ligger på det personliga planet, och inte på de externa förhållanden som är svåra att 
påverka, med konstant medvetenhet om att levnadsförhållanden, hur samhället är 
organiserat och de regler som styr det, såväl som sociala omständigheter, är ytterligare 
viktiga förutsättningar för integration.  

Inlärningen av grundläggande färdigheter hos socialt missgynnade vuxna syftar till att främja 
ett ”inkluderande” perspektiv i samhället. Därför kan Pro-Skills-projektet bättre förklaras 
utifrån vissa etiska och filosofiska principer. 
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Oprivilegierade personers livskunskap i livslångt lärande: Bakgrundsteorin som stöder 
utbildning baserad på färdigheter 

“People who regard themselves as highly efficacious act, think, and 
feel differently from those who perceive themselves as inefficacious. 

They produce their own future, rather than simply foretell it." 

(Albert Bandura) 

 

Ottawastadgan om hälsofrämjande arbete och Världshälsoorganisationen erkände år 1986, 
att livskunskap är att göra bättre hälsoval och att göra det möjligt för människor att lära sig 
hela livet.2 

Livskunskap är förmågan till adaptivt och positivt beteende som gör det möjligt för individer 
att effektivt hantera livets krav och utmaningar (WHO:s definition). 

Livskunskap kan riktas mot personliga åtgärder eller åtgärder mot andra, likasåväl mot 
åtgärder för att förändra den omgivande miljön så att den blir hälsofrämjande. 

 

Life Skills-Based Education (LSBE)3  (utbildning baserad på livskunskap) understöder sedan 
långt tillbaka i tiden barns utveckling och hälsofrämjande.  Det erkänns nu som en effektiv 
metod att rikta in sig på olika frågor angående barns och ungdomars utveckling och 
tematiska gensvar4.  

                                                           
2Ottawastadgan om hälsofrämjande arbete, första internationella konferens om hälsofrämjande arbete, 21 
november 1986, utveckla personliga färdigheter 
Hälsofrämjande arbete stöder personlig och social utveckling genom att tillhandahålla information, utbildning 
inom hälsa, och förbättra personliga färdigheter. På så sätt ökar de tillgängliga alternativen för människor att 
utöva mer kontroll over sin egen hälsa och sin omgivning, samt göra val som främjar hälsan. 
Det är viktigt att man gör det möjligt för människan att lära sig livet ut, att förbereda sig för livets alla stadier 
och att klara av kroniska sjukdomar och skador. Detta måste underlättas i skolan, hemma, i arbetet och I 
samhällsgrupper. Det krävs åtgärder inom utbildnings-, professionella-, kommersiella- och frivilliga 
organisationer samt inom institutionerna själva. 
 
3 Termen utbildning baserad på livskunskap används ofta nästan synonymt med termen utbildning inom hälsa 
baserad på färdigheter. Skillnaden mellan de båda metoderna ligger endast i innehållet eller i de ämnen som 
omfattas. Utbildning inom hälsa som baseras på färdigheter fokuserar på ”hälsa”. Utbildning baserad på 
livskunskap kan fokusera på fredsutbildning, mänskliga rättigheter, medborgarskapsutbildning och andra 
sociala frågor samt hälsa. Båda tillvägagångssätten vänder sig till verkliga tillämpningar av grundläggande 
kunksaper, attityder och färdigheter och båda använder sig av interaktiv undervisning och interaktiva 
inlärningsmetoder. 
Termen försörjningsfärdigheter avser kapacitet, resurser och möjligheter för att fullfölja individuella och 
hushållsekonomiska mål; med andra ord att generera inkomster. Försörjningsfärdigheter omfattar teknisk 
yrkesmässig förmåga (snickeri, sömnad, dataprogrammering osv.); färdighet i att söka jobb, såsom 
intervjustrategier samt företagsledning, entreprenörskap och förvaltning/hantering av pengar. 

4Som uttrycks i UNGASS om HIV/AIDS (2001), UNGASS om barn (2002), FN:s världsrapport om unga människor 
(2003), världsprogrammet för utbildning om mänskliga rättigheter (2004), FN:s årtionde för utbildning för 
hållbar utveckling (2005), FN:s generalsekreterares studie om våld mot barn (2006), 51:a utskottet för kvinnors 
status (2007), och World Development Report (2007).  
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Förväntade resultat av lärandet inkluderar en kombination av kunskap, värderingar, attityder 
och färdigheter med särskild betoning på de färdigheter som är relaterade till kritiskt 
tänkande och problemlösning, självförvaltning, kommunikation och social kompetens.5 

De effektiva progammen riktar in sig på unga människor i skolmiljö och har som mål att 
främja sunt beteende och förebygga riskfaktorer. Men det påvisade också att 
livskunskapsprogram förbättrar inlärningsprocessen och undervisningsmetoderna. 

Utbildningen i livskunskap är baserad på studier som genomförts – genom årtionden av 
forskning och erfarenhet – i beteendevetenskap, inom utbildnings- och 
barnutvecklingsdisciplinerna, i hur människan – speciellt barn och ungdomar – växer och lär 
sig; förvärvar kunskaper, attityder och färdigheter; och beteende.   

En av de viktigaste teorierna, som ligger i centrum för utbildningsmodellen i livskunskap, är 
Albert Banduras sociala inlärningsteori (eller social-kognitiva teorin). 

Den sociala inlärningsteorin fokuserar på lärandet som sker i ett socialt sammanhang. 

Teorin anser att människor lär sig av varandra och den inkluderar begrepp som 
observationsinlärning, imitation och modellinlärning. Största delen av mänskligt beteende 
lärs in genom modellinlärning: ”genom att observera andra bildar man sig en uppfattning 
om hur nya beteenden framförs, och vid senare tillfällen är den här kodade informationen 
vägledande för handling.” (Bandura 1977)  

Dessutom hävdar den sociala inlärningsteorin att människor är mer benägna att engagera sig 
i vissa beteenden, om de tror att de är kapabla att framgångsrikt utföra dessa beteenden. 
Detta betyder att de kommer att ha hög tro på självförmågan. I lekmannatermer kan 
självförmåga ses som självförtroende mot lärande. 

Den sociala inlärningsteorin förklarar mänskligt beteende som en kontinuerlig ömsesidig 
växelverkan mellan kognitiva, beteendemässiga och miljömässiga influenser.  

Självförmåga är ett centralt begrepp i Banduras teori. Med begreppet avses den egna 
föreställningen en person har angående möjligheten att möta utmaningar och problem, och 
att ta kontroll över händelser i livssituationer och sociala sammanhang. “Självförmåga är 
tilltron till den egna förmågan att organisera och verkställa de åtgärder som krävs för att 
hantera presumtiva situationer.” (Bandura 1986)  

Självförmågan är inte en medfödd förmåga, men den lärs in under livets gång och den kan bli 
starkare eller svagare beroende på händelser i livet. 

En annan viktig aspekt i den sociala inlärningsteorin är föreställningen om självreglerande, 
som klargör hur människan väljer sina inlärda beteenden. Självregleringsprocessen sker då 
individen har sina egna uppfattningar om vad som är lämpligt eller olämpligt beteende och 
väljer sina åtgärder enligt dessa.  

Självförmåga och självreglering är strikt relaterade till möjligheten att använda sig av de egna 
färdigheterna och resurserna och att aktivera livskunskaperna. Å andra sidan är 

                                                           
5 WHO:s INFORMATIONSSERIE OM SKOLHÄLSOVÅRDENS färdigheter för hälsa: Utbildning inom hälsa baserad 
på färdigheter som inkluderar livskunskap: En viktig barnvänlig/hälsofrämjande skola för en 
barnvänlig/hälsofrämjande skola 
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livskunskaper nödvändiga för att kunna möta problem och situationer och för att förbättra 
självförmågan.  

 

I Banduras teori är individen aktiv och förmögen att kontrollera och hantera livets händelser, 
vilket först och främst betyder att alla kan lära sig hur man gör. 

Det är således möjligt att lära sig livskunskap: livskunskap är en viktig beskyddande faktor 
som hjälper människan att inte tappa bort sig i motgångar, att upprätthålla självkänsla och 
självförtroende, med intern fokus på kontroll och en känsla av livets mening, samt socialt 
stöd från familj, vänner och samhälle. 

Flera studier i samhällspsykologi har visat att dessa resurser är fundamentala för att klara av 
utsatthet och olika stressfaktorer (Rappaport & Seidman 2000; Wiley & Rappaport 2000). 
Förmågan – beroende på den personliga förmågan att hitta personliga och sociala resurser 
(livskunskap och socialt stöd) – att möta påfrestande händelser och dåliga förhållanden är 
direkt kopplade till social integration eller missgynnade förhållanden.  

Livskunskap är också relaterad till känslan av egenmakt, ”processen genom vilken människan 
ökar kontrollen över händelser som påverkar dennes liv.” Egenmakt är även en förutsättning 
för det psykologiska välbefinnandet och ”kan inte ges men kommer inifrån individerna och 
gruppen som de har bildat.” (Laverack 2007)  

Pro-Skills-teamet betraktar sociala och personliga färdigheter som grundläggande 
kompetenser som behövs för att klara sig i livet. De är även viktiga förutsättningar för 
tillgång till och genomförande av vilken formell och informell utbildning som helst. Dessutom 
är de väsentliga för utvecklingen och konsolideringen av en egen social och kulturell 
identitet, och de anses vara viktiga resurser för en sund livsstil.  

Dessvärre är dessa grundläggande färdigheter sällan en del av läroplanen för 
vuxenutbildningen, och det finns få erbjudanden för vuxna att effektivt lära sig dessa 
färdigheter i en skyddad inlärningsmiljö. (Pro-Skills utbildningskoncept) 

Därför är det viktigt att erbjuda en chans att påbörja en ny utvecklings- och 
inlärningsprocess, en chans till förbättring av kunskap, färdighet och kompetens, inom ett 
personligt, medborgerligt, socialt och/eller sysselsättningsrelaterat perspektiv för dessa 
målgrupper. 
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Pro-Skills etiska manifest 

Pro-Skills-konceptet är uppbyggt på vissa etiska aspekter. För att ta del av konceptet i vår 
anda måste användaren godkänna dessa åsikter och ta dem till sig. 

Vår övertygelse börjar med uppfattningen om varje mans och kvinnas likvärdiga möjlighet, 
vilket betyder att varje människa är likvärdig. Med Pro-Skills-konceptet, och som ett resultat 
av Pro-Skills-projektet, strävar vi efter att ge deltagarna möjlighet att aktivt uppnå en 
jämnare fördelning av välståndet, samt att influera och aktivt delta i samhället och det 
dagliga livet.  

Vi anser att våra målgrupper är talangfulla fastän det i vårt koncept ingår utbildning av 
färdigheter. Våra målgrupper bemästrar färdigheter i överlevnad i den egna miljön och dessa 
är, som alla färdigheter, uppbyggda på erfarenhet och reflektion. Pro-Skills-utbildningen 
erbjuder ett sätt att göra färdigheter mer användbara och produktiva i ett aktivt deltagande 
för att förändra missgynnade förhållanden. Detta påstående avslöjar även vår övergripande 
uppfattning om att marginalisering eller missgynnande betyder att grupper eller individer 
stängs ute från vårt samhälle. Detta riktar fokus på de samhälleliga strukturerna i vår Pro-
Skills-utbildning.  

Vårt Pro-Skills-koncept strävar således efter att förena deltagarna och ge dem möjlighet att 
aktivt delta i förändringen av sina livssituationer och av samhället. 

Detta leder oss till att kommunicera dessa uppfattningar till deltagarna eller potentiella 
deltagare i vårt projekt. Att genom Pro-Skills-konceptet förmedla hur vi definierar problem, 
vår strategi och våra mål är väsentligt, och ett steg som inte kan förbises. Både etiska och 
pedagogiska skäl är kopplade till detta. Den etiska dimensionen innebär övervägande om lika 
möjligheter, och riktar sig till varje människas rättighet att besluta över vilken utvecklings-
process han/hon vill ta del av. Det här är också relaterat till legitimiteten vårt koncept 
erhåller från deltagarna, både på etiska och pedagogiska villkor.  Den pedagogiska metoden 
har betydelse för vikten av metakognition, även som en grundläggande pedagogisk princip, 
först och främst i form av medvetenheten om att utveckling är en central del av inlärningen, 
och för det andra som rättigheten att känna till och behärska utveckling och inlärning. Detta 
betraktar vi som grundläggande principer och centrala inlärningsdelar i Pro-Skills-konceptet. 

Vårt mål med Pro-Skills-utbildningen är att skapa mervärde i livet och för hälsan.  Vårt 
kunskapsintresse fokuserar på livsvärde6. Detta kunskapsintresse har potential att göra en 
skillnad i livshantering och i orättvisa förhållanden genom att förändra både livet och 
förhållanden.  Såsom vi ser det är detta även till fördel för hälsan då deltagarnas känsla av 
samhörighet förbättras.  

                                                           
6 Detta star i contrast till det vanligaste erkända värdet av utbildning, utbytesvärde, där du strävar efter att 
uppnå fördefinierade mål för utbyte på en marknad.  Det här å andra sidan betyder inte nödvändigtvis att 
utbytesvärdet inte skulle kunna stöda livsvärdet och vice versa. Det borde ses som ett viktigt focus för färdig-
heternas kunskapsintresse. 
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Våra centrala värderingar 

“There is no escape from value choices in Welfare systems” 

(R.M. Titmuss, 1977) 

 

Vår vision ligger i uppfattningen om lika möjligheter för varje man och kvinna, med särskild 

uppmärksamhet på socialt missgynnade personers egenmakt, och i behovet av en gemensam 

ansträngning för att uppnå ett mer rättvist och inkluderande samhälle.  

 

Vårt uppdrag är att förbättra utbildningsutbudet inom livslångt lärande för att bidra till människors 

välbefinnande och hälsa genom att främja personliga, sociala och självförvaltningsfärdigheter hos 

personer med svår social bakgrund, som grundläggande förutsättningar för en verklig chans att aktivt 

delta i förbättringen av deras livsvillkor. 

 

 

Lika möjlighet,  

Utbildning är porten till möjligheter. Det är alla människors medborgerliga rättighet att ha lika 

möjlighet och tillgång till utbildning, att utveckla sin potential, sin självständighet och sin identitet. 

Väsentligt för dessa mål är att skydda friheten till inlärning och utbildning, och att garantera lika 

utbildningsmöjligheter för alla. 

 

Social rättvisa 

Lika tillgång till livslångt lärande är grundläggande för att bedriva social förändring i frågan om 

fattigdom, diskriminering, arbetslöshet och andra former av utanförskap. Detta är avgörande för att 

bygga upp social integration och respekt för värdet, värdigheten och jämlikheten för varje individ i 

vårt mångfaldiga samhälle.  

 

Demokrati  

Strävan efter att säkerställa lika tillgång till livslångt lärande och andra resurser för socialt 

missgynnade personer, att vägra någon form av diskriminering, är ett försök som kan bidra till att 

bygga upp verkliga villkor för demokratiskt liv i vårt samhälle. 

 

Deltagande och aktivt medborgarskap  

Socialt missgynnade personer uppmuntras att meningsfullt delta i beslutsfattandet, att modifiera 

sina svåra livsvillkor, att bygga upp en egen framtid och därigenom bidra politiskt till samhällets 

välbefinnande.    

 

Solidaritet  

Strävan till förmån för personer med svår social bakgrund hänvisar till en attityd av solidaritet:såsom 

att individernas värde, potential och nyckelkompetens förbättras; solidaritet hjälper att förverkliga 

jämlikhet mellan människor.  
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Autonomi 

För att främja ansvarsfullt självbestämmande hos socialt missgynnade vuxna tror vi på behovet av att 

upptäcka befintliga resurser och styrkor, som att människor måste bli huvudpersoner i sina liv.  

Detta mål kan uppnås genom att tillämpa grundläggande färdigheter, men även genom 

interpersonella relationer och miljömässiga möjligheter.   

 

Kollektiva åtgärder 

Individer stärks då de arbetar tillsammans för det gemensamma bästa. Som professionella med 

pedagogisk och förebyggande roll tror vi att vi kan förbättra både professionell status och kvaliteten 

på utbudet av livslångt lärande då vi agerar tillsammans och verkar kollektivt.  

 

Partnerskap  

Partnerskap med familjer, organisationer, politiker och andra intressenter är avgörande för kvaliteten 

på utbildningen och för individernas egenmakt. Därför tror vi att relationer mellan och bland 

människor är ett viktigt redskap för förändring. 

 

Kulturell identitet 

Vi behandlar varje person på ett omtänksamt och respektfullt sätt. Vi har individuella och kulturella 

skillnader eller personliga värderingar i åtanke då vi siktar på att främja känsligheten för och 

kunskapen om kulturell och etnisk mångfald. Social och kulturell identitet är också en 

inlärningsresurs och kan bli en viktig grund för en sund självkänsla. 

 

 

 

Pro-Skills utbildningskoncept för livslångt lärande 

Livslångt lärande är ”[…] all inlärningsverksamhet som företas under en människas livstid och som 

syftar till att förbättra kunskaper, färdigheter och kompetens inom ett personligt, medborgerligt, 

socialt och/eller arbetsrelaterat perspektiv.” (Europeiska kommissionen om utbildning, 2006). 

Livslångt lärande, formellt eller icke-formellt, sträcker sig över hela livet; det omfattar både 

teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter, det omfattar förvärv, förbättring och utvidgning i 

någon form av all slags färdighet. 

 

I Pro-Skills-konceptet ingår element och grundläggande principer för några innovativa metoder, 

såsom självreglerande, produktiv, samarbetsvillig och erfarenhetsbaserad inlärning inom 

vuxenutbildningen7.  

Dessa metoder verkar vara mer effektiva för ett hållbart stöd av kunskaper och färdigheter än 

traditionella undervisningsmetoder. De studerande är snarare subjekt än objekt i inlärnings-

processen, eftersom de tränar på att själva reglera sin inlärningsprocess.  

 

                                                           
7 Du kan läsa mer om dessa metoder i Pro-skills1 manualen, s. 15-20 www.pro-skills.eu  
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Med fokus på personliga nyckelkompetenser för hantering av livets händelser, som byggts upp på 

konceptet egenmakt, inverkar man även på kapaciteten hos organisationer, hos grupper med 

liknande intressen och i samhället att påverka livsmiljön och hälsobeteendet.  

 

Metodiska principer för Pro-Skills-konceptet 

“Theory without practice leads to an empty idealism, and ac-

tion without philosophical reflection leads to mindless activism” 

(Elias & Merriam, 1980) 

 

Människan har potential, resurser och kompetenser som kan utvecklas för att uppnå välbefinnande 

och mål i livet. Tonvikten läggs på individens personliga utveckling och självvägledning i inlärningen. 

 

Ett upplevelsebaserat förhållningssätt till inlärning gynnas då den studerandes erfarenhet förstärks 

som den viktigaste avgörande faktorn för att delta i beslutsfattande och förändring. 

 

Stimulering av alla sinnen gör att människan ”känner” vad de upplever: känslorna som förknippas 

med verklig upplevelse bidrar till att upprätthålla inlärningskompetensen och värdet av förändring. 

Simulering av verkliga situationer bidrar till en försäkran om att de inlärda färdigheterna kommer att 

överföras till det vardagliga livet.  

 

Okonventionella metoder är att föredra enligt tron om att fördefinierade system, traditionella och 

erkända metoder eller tekniska instrument etc kan kännas som ett hinder för verklig inlärning hos 

socialt missgynnade människor. 

Denna ”okonstlade” metod kräver en insats av utbildaren att vara mer autentisk och spontan och 

uppmuntra deltagarna.  

 

Mervärde ges till en skyddad miljö där individerna tillåts praktisera, experimentera och känna, med 

stöd för deras potential, utan att uppleva de döms eller att prestationerna utvärderas. 

 

En gemensam satsning görs för att främja och stärka en förtroendefull och autentisk relation, för att 

stödja människans känsla av egenvärde och känslan av självförmåga, som är en grundläggande 

förutsättning för inlärningsprocessen. 

 

 

Pro-Skills innovativa undervisningsmetod baseras på en stor användning av spel och 

relationsbaserade dynamiska övningar, som fungerar som verktyg för de syften och mål som Pro-

Skills filosofi uttrycker: de stimulerar människan att gå djupare i sina tankar och känna sina 

upplevelser ”här och nu", att främja en förändring i livsförhållanden utifrån sina egna resurser. I 

praktiken syftar de till att skapa förutsättningar för deltagarna att absorbera den kunskap eller utöva 

de färdigheter som krävs för att nå sitt mål gällande sina behov; att hjälpa människor att skapa 

relationer och att genom samverkan hitta en lösning på ett problem.  
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Människor kan reagera olika på denna typ av övningar eller se övningarna som ett bra tillfälle att 

bekänna väldigt djupa känslor och situationer: utbildare måste vara mycket försiktiga vid tillämpning 

av dessa tekniker och spel, de måste effektivt hantera dynamiken som utvecklas och kunna 

kontrollera situationen genom att även erbjuda alternativa lösningar. Därför är det viktigt att ingå ett 

avtal med deltagarna att engagera människor till vissa åtaganden, och att göra dem mer ansvariga 

för sina val. 

För att utbildare ska kunna tillämpa denna metodik för att nå de mål som Pro-Skills filosofi uttrycker, 

har vi följande utbildningsförslag: vi tror att ett framgångsrikt förverkligande av Pro-Skills 

utbildningskoncept med socialt missgynnade personer kräver en uppsättning av färdigheter, 

egenskaper och uppgifter som anses nödvändiga för att arbeta inom detta perspektiv.  

Många utbildare har redan kunskaper och färdigheter för att tillämpa sådana spel och tekniker, men 

de måste vara medvetna om det faktum att inom Pro-Skills-konceptet antar samma metodik ny 

innebörd.  

Därför måste utbildare som är intresserade av Pro-Skills utbildas på det sätt som vi föreslår, också via 

detta korta infoblad. 

Genom att använda detta utbildningsförslag, som hänvisar till en holistisk metod, skulle utbildare ha 

möjlighet att diskutera och reflektera över sig själva och över sin roll inom den komplexa inlärningen 

och de sociala behoven i denna föränderliga värld.  

 

Pro-Skills-konceptet är ett pågående arbete som behöver fortsatt utveckling och förbättring: 

utbildare och professionella som vill ta till sig Pro-Skills filosofi och vara engagerade i den vardagliga 

praxisen gällande detta ”subjektiva” perspektiv, som är anslutet till mänskliga rättigheter, måste 

hålla ett kollektivt tänkande och utbyte vid liv. Det är viktigt att samla in erfarenheter angående Pro-

Skills-konceptet och dess genomförande med slutliga målgrupper. Det här är viktigt för att möjliggöra 

en utvärdering av desamma: under en period då offentliga medel saknas, är hållbarheten och 

spridningen av detta förslag bland andra professionella och deras organisationer beroende av 

konkreta resultat och värden som vi kan uppvisa. 

 

Vi är äntligen medvetna om att konceptet borde integreras i ett bredare interventionsprogram 

genom att öka intressenternas engagemang och sociala dialog på olika nivåer mellan offentliga 

tjänster (social- och hälsovård) och bland de som tillhandahåller utbildning, för att sikta mot det höga 

målet gällande ett mer rättvist och sunt samhälle. 
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UTBILDA-UTBILDAREN-KONCEPTETS INTRODUKTION & STRUKTUR  
 

Pro-Skills utbilda-utbildaren-kurs kan förverkligas inom ramarna för både grundutbildning 
och arbetsplatsanknuten utbildning av personalen. Den kan förverkligas som en enskild 
utbildningskurs eller så kan den integreras i ett bredare interventionsprogram genom att 
förbättra intressenternas engagemang och sociala dialog på olika nivåer mellan offentliga 
tjänster (social- och hälsovård) och bland de som tillhandahåller utbildning, för att sikta mot 
det höga målet gällande ett mer rättvist och sunt samhälle.  Det specifika innehållet och 
strukturen på en utbilda-utbildarenkurs beror på kursdeltagarnas förkunskap, arbetsområde 
och organisatoriska utbildningsram.  
Eftersom ramen för förverkligandet är öppen finns det ingen fastställd struktur för utbilda-
utbildaren-kursen. Nedan ger vi några förslag och råd angående det som är viktigt ur vår 
synvinkel.   
 
Broschyren till hands fokuserar uttryckligen på utbilda-utbildaren-konceptet. Du hittar 
omfattande information om det grundläggande utbildningskonceptet för den slutliga 
målgruppen, bestående av socialt oprivilegierade personer, samt bakgrundsinformation 
såsom riktlinjer för krav på utbildningspolitik på vår hemsida www.pro-skills.eu.  
På hemsidan finns också exempel på god praxis angåeånde försöksutbildningar i olika 
europeiska länder beträffande utbildning av både slutlig målgrupp och av personal. 
 
 

De centrala aspekterna i Pro-Skills utbilda-utbildaren-kursen 

Vissa aspekter är av största vikt då det gäller förverkligandet av Pro-Skills utbildningskurser: 
 
Bakgrundsfilosofin: Pro-Skills-konceptet bygger på vissa etiska aspekter och på en speciell 
metodisk strategi; för att använda konceptet i vår anda måste deltagarna godkänna och ta 
till sig dessa uppfattningar. Internaliseringen av Pro-Skills bakgrundsfilosofi är nödvändig och 
ett av de viktigaste målen för utbilda-utbildaren-kurserna.   
Detta innebär även att utbildare måste förstå varför och i vilket syfte en övning används. Alla 
övningar passar inte alla inställningar och mål och detta ska även kommuniceras till 
deltagarna. Målet med att introducera en övning är att utbildarna ska bli bekanta med 
övningen och bli en del av den.  Diskussionen som varje övning avslutas med förs för att 
hjälpa deltagarna (både personal och slutlig målgrupp) att aktivt delta i inlärningsprocessen 
som aktiverats genom övningen. I detta antagande utformar vi grundläggande pedagogiska 
principer som diskuteras inom meta-kognition, till exempel i Piaget och Vygotskys arbete 
eller i Dewey och Freires diskurs om aktivt deltagande och medvetenhet. 
 
En säker utbildningsmiljö: Utbildare måste vara medvetna om både de diskuterade 
huvudvillkoren och de mål som framhållits ovan då de använder sig av Pro-Skills-konceptet 
för att förbättra och förändra grundläggande färdigheter. Utbildningen strävar efter att 
utvidga och förändra grundläggande färdigheter; därför måste omgivningen stödja detta 
genom att erbjuda en ”säker” utbildningsmiljö, vare sig det är utbildare eller personal som 



European project “Pro-Skills 2: Train-the-trainer” 
Nr. 509958-LLP-1-2010-1-DE-Grundtvig-GMP 

 
 
 

Pro-Skills - Train-the-trainer concept 16 

 
 

utbildas. Med ”säker” menar vi en omgivning som aktivt övervakas, och om det behövs så 
ingriper man ifall en övning blir obekväm eller destruktiv. ”Säker” har å andra sidan 
utmaningar; idén om att utbilda grundläggande färdigheter är att utmana, men vi betonar 
att detta måste ske under bra övervakning och att övningen måste befrämja våra mål. Enligt 
vår tolkning av goda utbildarfärdigheter ska utbildaren vara fullt närvarande och aktiv. 
(Alfieri, L. et al. 2011).  
 
Egna praktiska erfarenheter: Pro-Skills innovativa metod baseras på en stor tillämpning av 
relationsbaserade dynamiska övningar, som fungerar som verktyg för de syften och mål som 
Pro-Skills filosofi uttrycker: de stimulerar människan att gå djupare i sina tankar och känna 
sina upplevelser; de syftar till att skapa förutsättningar för deltagarna att ta till sig kunskap 
eller träna färdigheter. Enligt vår uppfattning ska utbildare uppleva dessa övningar själva 
innan de utbildar andra människor; de ska känna styrkan i dessa övningar, själva uppleva 
svårigheterna och hindren som man möter när man gör övningarna, antingen man är 
missgynnad eller inte. Således är förverkligandet av övningar, och den påföljande 
diskussionen kopplad till Pro-Skills filosofi, de viktigaste delarna av utbilda-utbildaren-
konceptet. 
 

Verktygslådan – Exempel på god praxis 

De europeiska projektkompanjonerna har skapat en omfattande samling av rekommen-
derade material och övningar för att främja grundläggande färdigheter. Samlingen kallas för 
Pro-Skills verktygslåda. 
Allt material finns tillgängligt på flera europeiska språk och kan laddas ner på Pro-Skills 
hemsida [http://www.pro-skills.eu]. Verktygslådan är strukturerad i kategorier med 
avseende på de färdigheter som är i fokus vid varje övning. Vi vill poängtera redan från 
början att många grundläggande färdigheter är sammanlänkade och att kategorisera dem 
som personliga, sociala och självförvaltningsfärdigheter är inte alltid entydigt. 
Övningarna som nämns i strukturen av utbildningsmodulerna nedan är exempel och kan 
ersättas av andra övningar som passar ditt utbildningsbehov och din utbildningsram. 
 
Några kommentarer angående teknik och övningar: 
 
Relationsbaserade dynamiska övningar: De relationsbaserade dynamiska övningarna syftar 
till att skapa förutsättningar för deltagarna att absorbera den kunskap eller utöva de 
färdigheter som krävs för att nå sitt mål gällande sina behov. Dessa övningar utgör den 
viktigaste delen av ett seminarium eller en workshop, i vilka man tar upp de teman som ska 
behandlas, och övningarna har alltid en teoretisk bakgrund. 
Dynamiken som utvecklas i laget fungerar endast när den hanteras med effektivitet av 
handledarna, den hjälper människorna att skapa relationer och att genom samverkan hitta 
en lösning på ett problem. Den här lösningen skulle kunna vara en teoretisk analys 
förkunnad av specialister och bevisad av vetenskaplig litteratur.  
I utvecklingen av den relationsbaserade dynamiken arbetar sig människor, med lämplig 
vägledning från handledarna, steg för steg framåt på denna teoretiska analys och får fram de 
resultat som är lämpliga för deras behov. 
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Tekniker för att lära känna varandra: Det är mycket viktigt att människorna lär känna 
varandra under introduktionen av en workshop eller ett seminarium, (lite grundläggande 
information om deras bakgrund, deras tankar inom ramen för workshopen/seminariet, deras 
behov, deras önskemål, deras perspektiv). All den här informationen är väsentlig, inte bara 
för deltagarna själva, utan också för ledaren, utbildaren eller handledaren för workshopen. 
Teambuildingprocessen och den positiva stämningen, som är nödvändig för den här sortens 
utbildning, börjar från de här första övningarna. 
 
Aktiverare: Själva ordet förklarar syftet med aktiverare: 

• Det kan vara en isbrytande aktiverare. 
• Det kan bidra till att främja teambuildingen 

• Det kan vara en motivation för människor att delta och att värma upp dem. 
• Det kan verka lugnande när människor är väldigt energiska och inte kan koncentrera 

sig på processen. 
• Det kan vara ett sätt för människor att röra på sig eller vila beroende på deras fysiska 

situation. 
• Det kan hjälpa människor att ha kul efter en stressande process. 
• Fysisk aktivitet stöder koncentrationen och inlärningsprocessen. 

 
 

Tidsramen och moduler 

Pro-Skills utbildningskoncept erbjuder sex utbildningsmoduler: 
- Modul 1: Pro-Skills filosofi 
- Modul 2 - 4: moduler för personliga, sociala & självförvaltningsfärdigheter 
- Modul 5: Övning – en praktisk tillämpning av det man lärt sig 
- Modul 6: Reflektion & utvärdering  

 
Vi föreslår en utbildning på minst 18 – 24 timmar, vilket betyder 3 – 4 timmar per modul. Vi 
kan tänka oss en kurs som varar antingen tre dagar i sträck eller veckoseminarier uppdelade i 
sex moduler. 
Vi föreslår ett omfattande förverkligande av alla sex moduler. Hursomhelst kan modulerna 
väljas till exempel om de är inbäddade i ett bredare utbildningsprogram. I det här fallet 
måste utbildarna se till att deltagarna får en helhetsförståelse och internalisering, speciellt 
av konceptets bakgrundsfilosofi, men även av reflektion och av överföring till deltagarnas 
arbetsfält samt vardagliga liv.  
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Modul 1: Introduktion/Filosofi 

- Välkomnande och uppvärmning 
- Introduktion av värdinstitutionen 
- Introduktion av Pro-Skills (ett informationsblad borde skickas ut till deltagarna före 

utbildningen) 
- Introduktion av deltagarna med hjälp av en kreativ metod  
- Deltagarnas förväntningar/rädslor  
- Presentation av filosofi & metodik: 

o Skillnaden med den här utbildningen 
o Vem är vår målgrupp  
o Utbyte av deltagarnas egna erfarenheter med målgruppen 

- Diskussion om Pro-Skills filosofi  
- Presentation av agendan/modulerna  

 

Modul 2 - 4: Moduler för färdigheter 

- Uppvärmningsövning   
- Ändamål/mål med modulen 
- Introduktion av färdigheter  
- Varför är dessa färdigheter viktiga ⇒ målgruppernas behov 
- Övningar som ska upplevas (se verktygslådan) 
- Reflektion över övningar och variation av övningar 
- Utvärdering av modul (utvärderingsformulär + kreativ metod) 
⇒ I infobladen hittar du detaljerade förslag på struktur för varje modul! 

 

Modul 5: Praktik  

Grundläggande idé: Deltagarna ska förbereda och genomföra en övning på egen hand och 
leda en diskussion i gruppen om övningen som fokuserar på målgruppens behov, 
variationer på övningar etc. 

- Deltagarna kan komma med egna övningar eller så kan de få verktygslådan och välja 
något ur den.   

- Förberedelsen för denna praktiska del kan vara en del avutbildningen (ifall du har en 
kurs som pågår i ett sträck) eller så kan den göras som hemläxa (ifall du har en kurs 
som sträcker sig över flera veckor). 

- Deltagarna borde arbeta med denna uppgift åtminstone i par eller i små grupper. 
 

Modul 6: Reflektion/utvärdering 

Det här är ”den sista men inte minsta” utbildningsmodulen! 
- utvärderingsformulär  
- ytterligare en kreativ metod  
- återigen omfattande diskussion om Pro-Skills bakgrundsfilosofi, metod och 

utbildningskoncept 
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MODUL 1: BAKGRUNDSFILOSOFI 
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Pro-Skills-konceptet bygger på en bakgrundsfilosofi som inkluderar vissa etiska aspekter och 
en speciell metodisk strategi. För att använda konceptet i vår anda måste deltagarna 
godkänna och ta till sig dessa uppfattningar. Internaliseringen av Pro-Skills bakgrundsfilosofi 
är nödvändig och ett av de viktigaste målen för utbilda-utbildaren-kurserna.   
Så här hanterar modul 1 bakgrundsfilosofin. Denna utbildningsmodul bygger upp grunden 
för förståelsen av alla de övriga utbildningsmodulerna, och den är obligatorisk för alla typer 
av Pro-Skills utbildningskurser.  

Det kan vara bra att förse deltagarna med bakgrundsfilosofin redan i början av kursen och 
be dem läsa den noggrant på förhand, som en förberedelse för kursen.  

Oberoende om du förverkligar ett komplett Pro-Skills utbilda-utbildaren-koncept, som 
inkluderar alla moduler, eller om du integrerar vissa moduler separat i ett befintligt 
pedagogiskt koncept, bör du reservera tillräckligt med tid för att diskutera Pro-Skills 
bakgrundsfilosofi med dina deltagare. 

 

Sessionens struktur  

Det här är den första modulen i Pro-Skills utbildningskoncept. Antagligen är det också första 
gången du träffar dina deltagare. Därför är det ytterst viktigt att det här första mötet har en 
god stämning som får deltagarna att känna sig välkomna och nyfikna på den kommande 
utbildningen. Till följande hittar du förslag på hur en session kan vara uppbyggd. 

 

1. Välkomnande och uppvärmning 

Eftersom Pro-Skills-konceptet är ett utbildningskoncept som främjar ett aktivt 
inlärningssätt, kan du välja att starta utbildningen med en övning som utmanar 
deltagarna. Spindelnätet är en exemplarisk övning som hänvisar till utbildningens tema 
redan från början av sessionen. Den förverkligas precis innan starten av sessionen, då 
människorna kommer in i utbildningsrummet. Deltagarna måste kommunicera, lita på 
och samarbeta med varandra för att kunna lösa utmaningen. 

Det är viktigt att man förverkligar ett varmt välkomnande efteråt inne i rummet, och att 
man länkar samman de första förklaringarna till spindelnätsövningen.  

Om dina deltagare inte är vana vid aktiv utbildning, och om spindelnätet verkar vara för 
mycket för deltagarna, kan du gärna välja en annan övning som inte är lika utmanande. 
Du hittar fler övningar i Pro-Skills verktygslåda.  

Du kan också välja att ta välkomnandet på ett mer traditionellt sätt, helt enkelt genom 
att önska deltagarna varmt välkomna. Huvudsaken är att de får ett fint välkomnande och 
känner sig väl till mods. 
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2. Introduktion av värdinstitutionen 

Deltagarna kommer att vilja veta vilken institution du representerar och vem du är. 
Därför föreslår vi att du kort presenterar din institution och dig själv. Du kan ha en kort 
PowerPoint-presentation eller bara ge en muntlig presentation. 

 

3. Introduktion av Pro-Skills  

Vi föreslår att man skickar ut information angående Pro-Skills-konceptet före 
utbildningen, till exempel den grundläggande Pro-Skills-manualen. Hursomhelst kommer 
deltagarna att vara nyfikna på Pro-Skills-konceptet. Du finner en PowerPoint-
presentation bifogad till det här utbildningskonceptet som ger dig en kort introduktion 
av metoden. Det kan vara bra att tillägga några informationsrutor över den aktuella 
utbildningen (organisatoriska aspekter osv.). 

 

4. Introduktion av deltagarna med en kreativ metod  

Det finns flera övningar i verktygslådan som kan användas för introducering av 
deltagarna. Ett exempel är övningen ”Sortera i rad”. Denna övning kombinerar kort 
information om deltagarna med lite aktivitet.  

 

5. Deltagarnas förväntningar/rädslor  

Deltagarna kommer att ha förväntningar och eventuellt rädslor angående utbildningen. 
Deltagarna behöver tid och rum att uttrycka vad de förväntas göra, vad deras 
önskningar, behov och farhågor är beträffande utbildningen. Vi föreslår att du gör 
övningen som kallas ”Förväntningarnas träd”. Du kan återvända till den här övningen och 
till dess resultat i slutet av utbildningen (se modul 6: Reflektion & utvärdering).  

 

6. Presentation av Filosofi & Metodik: 

Du kan ha PowerPoint-presentationen angående filosofi och metodik som grund då ni 
diskuterar filosofin. Som tidigare nämnts föreslår vi att deltagarna får ta del av 
bakgrundsfilosofin i förväg. På det här sättet har de tid att bekanta sig med den 
underliggande filosofin. 

Eftersom Pro-Skills-konceptet skiljer sig från andra utbildningskoncept, beträffande dess 
starka filosofiska bakgrundsteori, är det viktigt att poängtera detta.  Övningarna görs inte 
bara för nöjes skull: de har en djupare mening.  

Det är viktigt att poängtera att människor kan reagera på olika sätt på den här typen av 
övningar, de kan även se dem som ett bra tillfälle att bekänna väldigt djupa känslor och 
situationer. Därför måste utbildare vara mycket försiktiga med att använda dessa 
tekniker och spel, de måste effektivt hantera dynamiken som utvecklas och kunna 
kontrollera situationen genom att även erbjuda alternativa lösningar. Därför är det 
viktigt att ingå ett avtal med deltagarna som engagerar dem till vissa åtaganden och som 
gör dem mer ansvariga för sina val. 
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Vem är vår målgrupp? Utbyte av deltagarnas egna erfarenheter med målgruppen 

Ta dig tid att diskutera om den här utbildningen med målgruppen.  Även om målgruppen 
är missgynnad på något sätt, och även om vårt koncept omfattar utbildning av 
målgruppens färdigheter, betyder det inte på något sätt att vi inte skulle tillstå att våra 
målgrupper är skickliga. Våra målgrupper behärskar färdigheter i överlevnad i deras egen 
miljö, och dessa är – som alla färdigheter – uppbyggda på erfarenhet och reflektion. Pro-
Skills utbildning erbjuder ett sätt att omvandla färdigheter till att bli mer användbara och 
produktiva genom att aktivt bidra till att ändra på missgynnade förhållanden. 

Deltagarna har troligtvis egna erfarenheter av målgruppen och det är viktigt att de får tid 
att reflektera över dessa och dela sina erfarenheter med de andra. Det här kan man till 
exempel göra i små grupper som delar deltagarnas egna erfernheter. Grupperna kan till 
exempel diskutera hur man omvandlar skadliga färdigheter till att bli mer användbara. 

 

7. Diskussion om Pro-Skills filosofi  

Man kan diskutera Pro-Skills filosofi på många olika sätt beroende på hur många 
deltagare det finns. Vi föreslår indelning i små grupper (kan göras på ett roligt sätt, kolla 
verktygslådan) och tid för diskussion angående Pro-Skills filosofi. Du kan ge dem några 
frågor att reflektera över, såsom:  

• Varför främja grundläggande färdigheter hos socialt missgynnade vuxna? 

• Vad tycker du om den sociala inlärningsteorin? 

• Vad är meningen med en skyddad inlärningsmiljö? Varför är det viktigt? 

• Varför använda spel och relationsbaserade dynamiska övningar som verktyg? 

Be grupperna samla ihop sina tankar och idéer angående filosofin & metodiken och be 
dem ge en kort presentation i slutet. 

 

8. Presentation av agendan/modulerna 

Vi föreslår att deltagarna får en kort översikt över den kommande agendan, modulerna 
och tidsramen.  
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Övningar  

 

Övning: Spindelnätet  

 

 

Tidsram: ~ 15-25 min 

 

Plats: inom- och utomhus 

 

Deltagare: upp till 10 personer 

 

Material: rep, band 

 

Procedur: 

Ett spindelnät spänns upp mellan två träd, med ett rep eller ett band. Nätet borde 
vara åtminstone 2 meter högt. Antalet deltagare och antalet hål i nätet ska vara lika 
många. 

 

Mål/ändamål: 

Utmaningen för gruppen är att få alla medlemmar genom nätet utan att röra vid 
det. Om man rör i nätet måste hela gruppen (valfritt: endast personen som rörde 
vid nätet) starta om från början. De som har nått målet får inte gå tillbaka till andra 
sidan för att hjälpa de andra. Man kan endast hjälpa från den sida där man för 
närvarande står. 

 

Frågor för diskussion: 

- Diskuterade ni först lösningen eller började ni genast agera? 

- Hur strikta var reglerna? 

 

Källa:  

game pool of PFIFF, Hochschule Fulda 
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Övning: Sortera i rad 

 

 

Tidsram: ~ 10 min 

 

Plats: inom- och utomhus, fritt utrymme för att bilda en lång rad med alla deltagare 

 

Deltagare: 8-25 personer 

 

Material: -  

 

Procedur: 

Deltagarna står upp. De ombeds bilda en rad och sortera sig enligt vissa egenskaper 
som 

• namn (i alfabetisk ordning)  

• tiden det tog att komma till utbildningen den här dagen 

• sedan hur länge de arbetat med målgruppen 

• … 

 

Mål/ändamål: 

Deltagarna får kontakt och erhåller lite inledande information om varandra 
beträffande utbildningens tema. 

 

Källa:  

Pro-Skills 
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Övning: Förväntningarnas träd 

 

 

Tidsram: ~ 20 min 

 

Plats: inomhus 

 

Deltagare: 5-30 personer 

 

Material: blädderblock eller anslagstavla (en per max. 10 personer), små 
papperskort i två färger (~4 kort per person och färg), pennor, stift 

 

Procedur: 

Man ritar grova konturer av ett träd på ett blädderblock. Deltagarna ombeds 
skriva ner sina förväntningar och farhågor angående utbildningskursen på små 
papperskort, förväntningarna på en färg och farhågorna på en annan.  

Korten fästs sedan med stift på trädet, förväntningar i trädkronan och farhågor vid 
stammen. Deltagarna eller utbildaren strukturerar korten så att upprepade 
förväntningar och farhågor blir synliga. 

Om du har en stor grupp, dela in gruppen i max. 8-10 personers grupper och ha 
flera träd.  

 

Mål/ändamål: 

Deltagarnas förväntningar och farhågor angående utbildningen blir synliga. Det är 
viktigt att diskutera bristfälliga och orealistiska förväntningar innan 
utbildningsmodulen startar, och att ge ytterligare information angående 
farhågorna. 

Möjligheten finns att återkomma till förväntingarnas träd i slutet av kursen, och 
diskutera vilka förväntningar och farhågor som uppfylldes eller ej. I slutet av 
utbildningen ber du deltagarna att besöka trädet och 

- ta bort korten med förväntningar som uppfylldes och de kort med farhågor som 
inte var av betydelse; dessa kort läggs i en liten ask under trädet; 

- lämna kvar korten med förväntningar som inte uppfylldes och korten med 
farhågor som besannades; dessa kort blir kvar i trädet. 

Resultatet av förväntningarnas träd behöver inte kommenteras. 

 

Källa:  

Mekka  
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MODUL 2: PERSONLIGA FÄRDIGHETER 
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“We should not pretend to understand the world only by the in-
tellect. The judgement of the intellect is only part of the truth”. 

 Carl Gustav Jung 

 

Introduktion & definition  

Med personliga färdigheter menar vi förmågan att reglera och reflektera över interna 
koncept och processer såsom känslor, kognitioner och den egna identiteten.  

 

I vardagen fungerar personliga färdigheter, 
sociala färdigheter och förvaltnings-
färdigheter parallellt tillsammans i en 
ömsesidig relation. 

Syftet med aktiviteter kring personliga 
färdigheter är att reflektera över varje 
färdighet och kompetens, för att kunna 
förtydliga och vara medveten om varje 
komponent och process som uppstår på 
den intrapersonella dimensionen.  

 

 
Vi anser att personliga färdigheter på ett syntetiskt sätt är: 

• Känslor & reglering av känslor: förmåga att uppfatta och uttrycka sina egna känslor; 
• Kognition: Självreflektion: realistisk självvärdering; förmåga att lösa problem; 

förmåga att uppfatta egna begär och egen längtan; identifiera hinder och resurser; 
sätta upp mål; fatta beslut; 

• Identitet & självkänsla, självförtroende: identifiera värderingar och övertygelser 
(Pro-Skills utbildningskoncept punkt 3.2) 

 
 
 
Varför är det viktigt att jobba med personliga färdigheter hos socialt missgynnade 
personer? 

Som Pro-Skills utbildningskoncept säger, ”socialt missgynnade personer är alla människor, 
vars rättigheter, vare sig de är materiella eller kulturella, inte erkänns, och vilkas potential 
och färdigheter, vad de än må vara, inte bekräftas”. 

“This unprivileged situation is created by a complex of factors and their interaction, which 
hinder the social inclusion of these people” (O. De Leonardis 2000). 

 

Känslor och 
reglering av känslor 

Kognition 
Identifiera hinder 

och resurser 

 

Identitet och 
självkänsla 

PERSONLIGA FÄRDIGHETER 
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Å ena sidan kan vi hitta fall av radikalt missgynnade personer som saknar resurser och ofta 
även med kränkta mänskliga rättigheter. 

Å andra sidan måste vi inkludera all utestängning i flera frekventa och latenta former, all 
passivitet och utanförskap som härrör från samhällsengagemanget i lokala sammanhang där 
medborgarskap inte faktiskt förverkligas (Bauman, 1999; Beck et al., 1997). 

Vi borde beakta hela komplexet och varje instabil situation som många människor måste 
klara av, ofta plötsligt och utan beredskap.  (Pro-Skills utbildningskoncept punkt 2.4) 

Psykologiska aspekter som påverkar missgynnade personer är känslan av att vara offer för 
särskilda villkor eller för hela samhället, de ser ofta sig själva som maktlösa eller så lider de 
på ett djupgående sätt av låg självkänsla och självförmåga. Å andra sidan kan de besitta 
flera resurser som inte erkänns på grund av etniska och kulturella skillnader. 

Hur som helst måste missgynnade personer, som bestämmer sig för att inleda en 
förändringsprocess, omdefiniera sina personligheter och identiteter för sig själva. Detta är 
ännu viktigare om de för närvarande befinner sig i en krissituation som de vill fly från. 

Att inleda en ny personlig förändringsprocess kräver motivation och definition av behov och 
önskemål. Som man i detalj beskriver i Pro-Skills utbildningskoncept:  

 

Motivationen för livslångt lärande uppstår från personens motiv och behov. Dessa varierar 
från person till person och kan även förändras med tiden. 

De viktigaste grundläggande förutsättningarna för att väcka motivationen till liv, är att 
människor upptäcker och definierar sina behov och önskemål! Vissa människor varken 
återspeglar sina önskemål eller vet vilka möjliga alternativ som kan vara av intresse. Så det 
kan vara till hjälp att stödja en person i att faktiskt reflektera över hans/hennes motiv och 
behov (Pro-Skills utbildningskoncept kapitel 2.2 punkt b). 

Av dessa skäl prioriterar Pro-Skills utbildning att ge deltagarna möjlighet att jobba på sina 
personliga färdigheter. 

 

 

Personliga färdigheter i bemärkelsen av en hälsofrämjande metod  

Utbildningen av personliga färdigheter sker genom en hälsofrämjande metod. Utbildaren 
arbetar med att förbättra deltagarnas egenmakt och resurser, eftersom det förutsätts att 
människan kan kontrollera och hantera sitt välbefinnande och sin hälsa.  

Principen om hälsofrämjande är att hälsan är ett resultat av beteende, attityder och livsstil, 
och naturligtvis genetiska anlag i ett komplext samspel med den sociala kontexten; 
människor är ansvariga för sin hälsa och involverade i en aktiv process för att förbättra sitt 
hälsotillstånd. Välbefinnandet som människor kan erfara på detta sätt beror på deras nivå av 
självförmåga och på deras uppfattning om ”kontroll-lokus”: i viken utsträckning de kan 
kontrollera och styra livets händelser eller hur stark känsla de har av att inte kunna göra 
någonting alls. 
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Den hälsofrämjande metoden arbetar för att förbättra och förstärka människors kapacitet 
och deras samhällen, att hantera sina livs- och hälsovillkor och att klara av problem och 
krissituationer i det sociala sammanhanget och vardagen.  

Personliga färdigheter är grundläggande i den här metoden. Det är stor skillnad mellan att 
arbeta med personliga färdigheter och att arbeta med personlighet och psykologiska 
egenskaper när de inte fungerar som de ska.   

Den största skillnaden är antagandet att människor är friska och inte skadade. Det är viktigt 
att se framåt och inte bakåt i det här sammanhanget, för det är inte nödvändigt för individer 
att ”reparera” något som gått fel, utan att hitta ett bättre sätt att möta situationer med mer 
givande anpassning i åtanke. 

I vilket fall som helst kan det öppna upp några viktiga aspekter av personlig historia då man 
arbetar med personliga färdigheter, möter behov och definierar identitet. Eventuellt dyker 
det också upp personliga psykologiska problem, så det är viktigt att veta hur man erbjuder 
möjligheter och vägledning till psykologisk rådgivning om så behövs. 

 

Metodik  

Hur arbetar man med personliga färdigheter? 

Utbildningen av personliga färdigheter fokuserar på en individuell nivå och en personlig 
dimension. 

Huvudsyftet är att förbättra känslan av självförmåga som den grundläggande personliga 
färdigheten, för att starta en process som främjar självkompetensen. Dessutom är det viktigt 
att underlätta självkännedomen och självidentiteten och att hjälpa varje deltagare att vara 
motiverad och att inse sitt behov. 

Dessa är grundläggande dimensioner då man börjar arbeta med personliga färdigheter med 
bemyndigande i åtanke.  

Det finns särskilda metoder som kan genomföras genom flera aktiviteter då man arbetar 
med dessa personliga dimensioner.  

 

Den här särsklida metoden baseras på: 

Direkt och personligt engagemang för varje deltagare i en aktiv session: Detta möjliggör 
processen beträffande personliga färdigheter att vara genererad, erkänd, observerad och 
sedan självreglerad;  

Grupparbete och en utbytesprocess: Varje deltagare kan dela och utbyta idéer, känslor, 
erfarenheter och specifika perspektiv med andra gruppmedlemmar. 

Gruppen har en viktig funktion beträffande självreflektion. Genom de andra 
gruppmedlemmarna är varje deltagare självreflekterad och ger reflektioner på de olika 
aspekterna av den intrapersonella dimensionen; han kan uppfatta viss likhet med andra, 
men hans subjektivitet är säkerställd, respekterad och förstärkt då den berikats av gruppens 
bidrag. 



European project “Pro-Skills 2: Train-the-trainer” 
Nr. 509958-LLP-1-2010-1-DE-Grundtvig-GMP 

 
 
 

Pro-Skills - Train-the-trainer concept 31 

 
 

För att kunna arbeta med personliga färdigheter med hjälp av en aktiv metod och en 
grupprocess, är det nödvändigt att ta hand om några viktiga aspekter under 
utbildningssessionen: 

 

Grupparbete med personliga färdigheter 

För att underlätta grupparbetet har stämningen i gruppen högsta prioritet, eftersom vi 
använder gruppen för att involvera varje deltagare i upplevelsen, att upptäcka och uttrycka 
sig själv samt några viktiga punkter i sin personlighet och personliga historia. 

 

• Gruppledaren måste uppmärksamma; 

• stämningen: skapa förtroende och säkerhet, en avslappnad och vänlig atmosfär i 
gruppen  

• relationer: ge enkla instruktioner, en klar och definierad situation som kan öppna 
relationer och ge möjlighet att uttrycka sig 

• gradering: låt varje deltagare gradvis komma in i situationen, med respekt för 
personlig ”tid” och ”vilja” (uttryck dig tydligt om att ifall de inte vill ”öppna sig” är det 
också möjligt) 

• cirkularitet: ge alla i gruppen lika mycket tid och samma möjlighet att uttrycka sin 
åsikt, sin erfarenhet och historia 

 

Att arbeta i grupper kan vara till stor hjälp då man vill uppnå goda resultat: 

- individer kan öva nya färdigheter 

- bygga upp eller återuppbygga tillit till andra människor 

- utveckla förmågor att hjälpa andra 

- minska isolering 

 

Man utgår också från att deltagarna ger varandra feedback. Stämningen i gruppen hjälper 
människor att öppna sig, att berätta historier och att lära sig av varandra. En säker miljö i 
gruppen gör det möjligt för deltagarna att uppnå viss intimitet i relationer och hjälper till att 
bygga upp, förstärka eller återuppbygga självbilden. 

Gruppledaren måste vara uppmärksam på att upprätthålla en säker miljö (vilket inte alltid är 
lätt då gruppen drunknar i stormar av känslor och tillgivenhet) och kontakt med varje 
deltagare. 

Det är mycket viktigt att försäkra sig om att varje gruppmedlem ger feedback, till att börja 
med personliga åsikter och erfarenheter, och att de inte dömer eller ger tolkningar eller råd 
till de andra.   
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AKTIV METOD för att UTTRYCKA PERSONLIGA FÄRDIGHETER 

Aktiva metoder är viktiga då man övar olika färdigheter inom gruppen under skyddade 
omständigheter. 

Under utbildningssessionen har varje deltagare möjlighet att effektivt testa sina personliga 
färdigheter i konkret uppförande som kan observeras och regleras (till exempel: uttrycka 
känslor, lösa problem, fatta beslut). 

Det viktigt att låta gruppen och varje deltagare uttrycka personliga egenskaper: varje 
deltagare kan ha en relevant och positiv erfarenhet av att bli hörd och accepterad av 
gruppen och ge ett personligt bidrag till att skapa en positiv stämning genom att lyssna och 
acceptera olikheter eller andra åsikter.  

För att komma i kontakt med de andra, i syfte att arbeta och reflektera över identitet och 
regleringsprocesser angående känslor och kognition, är det viktigt att förstärka positiva 
relationer mellan gruppmedlemmarna under aktiviteterna, för att kunna bevisa och 
observera personliga färdigheter i interpersonellt beteende.  

Det rekommenderas att man använder vissa specifika tekniker och aktiviteter som 
underlättar personligt uttryck, såsom att teckna, måla, dansa, spela teater. Dessa kan vara 
användbara till att symboliskt presentera oss själva, våra känslor, vårt beteende och vår 
kognition: den här typen av metodik kan faktiskt underlätta det personliga uttrycket, 
personligt innehåll som annars inte är så lätt att uttrycka verbalt kan uttryckas mer spontant 
och fritt för att skapa nya personliga reflektioner och självkännedom.  

 

Aktiv metodik kan försäkra PRINCIPERNA för Pro-Skills metod 

 

• DELTAGANDE varje deltagare kan själv välja nivå på involveringen i aktiviteterna och 
själv bestämma om man delar med sig och öppnar sig själv 

• EGENMAKT varje deltagare har möjlighet att ge sin feedback angående sessionen och 
att evaluera aktiviteten från en annan synvinkel, att uttrycka behov och motivation  

• VÄLBEFINNANDE att uttrycka sig i en skyddad miljö inom gruppen kan ge deltagarna 
en bra möjlighet att uppleva några av fördelarna med relevanta relationer och att 
börja se på sin situation på ett annat sätt, känna igen resurser och potential 
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Sessionens struktur 

 

Vårt förslag är att strukturera sessionen för personliga färdigheter så att man kan garantera 
en process kombinerad med aktiv metodik: 

 

1. Uppvärmning  

Det här är den första aktiviteten. Den föreslås åt gruppen så att de kan inleda kontakten med 
varandra och lära känna de andra gruppmedlemmarna och även börja delta i en ny 
utbildningsupplevelse. 

Aktiviteterna i den här fasen måste vara mycket enkla, tillåta rörelse, interaktion och utbyte 
för att skapa en bra känsla och en positiv stämning i gruppen. Aktiviteten kan förutse 
huvudtemat som gruppen ska arbeta med (till exempel känslor och reglering av känslor – 
uppvärmningsaktiviteten skulle kunna vara: att röra sig runt i rummet och då man möter en 
annan person kan man säga ”hej” och sedan nämna en känsla, eller säga "jag känner"). 

 

2. Deltagarnas behov och förväntningar/ändamål med sessionen 

Detta är den andra introduktionsfasen och gruppledaren kan föreslå temat för sessionen och 
de aspekter som ska behandlas; deltagarna behöver tid och rum att uttrycka vad de 
förväntas göra, vad deras önskningar, behov och farhågor är beträffande utbildningen. 

 

3. Övningar och reflektion 

Det här är sessionens huvudfas. Den ger en eller flera aktiviteter för att behandla innehållet 
samt de anknytande aspekterna för sessionens föreslagna tema (problemlösning) och  för att 
engagera varje deltagare i den.  

Efter aktiviteten är det viktigt att inleda en process där gruppen delar och utbyter 
erfarenheter för att reflektera över och för att tillåta varje deltagare att personligt bearbeta 
aktiviteten. 

 

4. Utvärdering  

I slutet av sessionen är det viktigt att be om en utvärdering: av aktiviter, av stämningen i 
gruppen, av bekräftelsen över nya färdigheter, av ny information och av att lära sig hur man 
använder sig av dem i vardagen.   

Utvärderingsprocessen kan genomföras med kreativa och enkla verktyg (inte bara med 
verbala frågeformulär) för att underlätta för deltagarna att spontant och uppriktigt uttrycka 
sina åsikter.  
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Exempel på en session 

 

a) Uppvärmning: två sanningar och en lögn 

b) Sessionens ändamål, deltagarnas behov: att utbyta och skriva ner huvudaspekter 

c) Aktiviteter:  

1. Göra en känslomässig staty – i en liten grupp 

2. Självporträtt i naturlig storlek 

d) Utbyte i små grupper angående upplevelsen 

e) Utbyte i plenum – reflektion över principiella aspekter av känslo/identitetsreglering 

f) Utvärdering: smörgås  
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Övningar   

Övning: Självporträtt i naturlig storlek 
 

 

Tidsram: ~ 90 minuter  

 

Plats: inomhus/utomhus  

 

Deltagare: 2-15 personer  

 

Material: målarfärger, vaxkritor, färgpennor, oljepasteller, tidningar, material med struktur, 
tyger, färgat silkespapper, svampar, borstar, vattenbehållare, lim, saxar, stora pappersark 
(pappersrullar)… 

 

Procedur:  

Varje deltagare lägger ett stort pappersark på golvet, lägger sig ner på pappret och ber 
någon rita runt längs hela kroppen med en penna. När detta är gjort kan de använda 
konturerna av sig själv för att skapa ett självporträtt i naturlig storlek. Idéen för hur man går 
till väga är att göra ett stort collage, måla det, skriva ord som passar in i silhuetten eller göra 
den som en abstrakt målning… 

Handledaren försöker uppmuntra deltagarna med några kommentarer: 

Att delta i den här övningen kräver mod, inte talang. Försök få en ärlig bild av din inre värld 
(rädslor, motivation och personligheter). Fråga dig själv ”Vem är jag?” 

När konstverket är klart ska arbetet hängas upp på väggen och alla berättar hur de kände 
sig då de skapade sitt självporträtt och hur det känns att titta på det.  

Annars är det möjligt att varje deltagare står framför sitt porträtt och ser sig själv som i en 
spegel. Be honom/henne starta en konversation och hjälp till med att uttrycka känslor, 
tankar och resonemang, be sedan att han/hon ger ett meddelande till sig själv. Det är viktigt 
att handledaren står nära deltagaren och hjälper denne att uttrycka känlsor och tankar (för 
att hjälpa honom/henne kan handledaren upprepa deltagarens ord och försöka fortsätta 
öppna meningar, om deltagaren säger "jag ser mig själv här” kan handledaren fortsätta ”jag 
ser mig själv här för att…/och det får mig att känna…)     

 

Mål/ändamål:  
- Uttryck eller utforskning av tankar, känslor och beteende 

- Öka självkännedomen, förbättra självkänslan, utveckla känslan av identitet, 
öppnare kommunikation 

 

Frågor för diskussion:  
• Hur människorna känner angående deltagandet i övningen? 
• Är den här metoden till nytta för dem då de ska uttrycka sina känslor? 
• Vad var tryggare för dem: den icke-verbala eller den verbala delen av övningen? 

 

 

Källa: okänd 
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Övning: Staty av känslor 
 

 
Tidsram: 30 min 

 

Plats: inomhus och utomhus 

 

Deltagare: Små/mellanstora grupper 

 

Material: papper/pennor 

 

Procedur: 
Deltagarna går runt i utrymmet, de ska tänka på de olika känslor som de känner i det dagliga 
livet 
De ska skriva namnet på känslan på ett papper uppsatt på väggen 
Utbildaren läser upp en känsla från pappret och lägger sedan sin hand på en deltagares 
axel, den här deltagaren ska uttrycka känslan eftersom han är en staty av… (rädsla, 
nyfikenhet, överraskning osv.) 
 
Det är möjligt att be gruppen upprepa statyerna. På det här sättet finns det fler statyer av 
en känsla och deltagarna kan skulptera uttrycket hos andra och försöka uttrycka känslan på 
ett annat sätt  
 

 

Mål/ändamål:  
Hjälper att uppfatta och uttrycka sina egna känslor 
 

 

Frågor för diskussion: 

Tyckte du det var svårt att identifiera och sedan uttrycka känslor? 

Hur kände du dig då du såg känslorna hos de andra? 

Vilken var din känsla då du skulpterade känslor hos de andra?    
 
 

 

Källa: Marmocchi P., Dall’Aglio C., Zannini M.,(2004),Educare le life skills, Erickson,Trento 
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MODUL 3: SOCIALA FÄRDIGHETER 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



European project “Pro-Skills 2: Train-the-trainer” 
Nr. 509958-LLP-1-2010-1-DE-Grundtvig-GMP 

 
 
 

Pro-Skills - Train-the-trainer concept 38 

 
 

 

 

 

“Social skills are not the same thing as behaviour. Rather, they are 
components of behaviour that help an individual understand and 

adapt across a variety of social settings.” 
Steedly et al., 2008 

 

Introduktion & definition 

I Pro-Skills-konceptet angående livskunskap är sociala färdigheter kopplade till olika sociala 
miljöer, och fokuserar på förmågan att vara en aktiv och självständig del av dessa olika 
sammanhang. Vårt mål med att utbilda sociala färdigheter är att inleda processen och att 
hjälpa deltagarna att utvecklas till aktiva och självständiga medborgare, som klarar av att ta 
kontakt med andra personer och, från den här utgångspunkten, även vara överens och 
oense efter att ha reflekterat över vilka syften och moraliska värderingar de håller på.  8 

Att hantera sociala färdigheter innebär att ha att göra med och använda sig av alla dessa 
färdigheter i en mängd olika sociala sammanhang. Vårt mål är att utveckla en medvetenhet 
av sociala färdigheter i spel i olika sociala sammanhang och även utveckla en förbättrad 
förmåga att bemästra sociala färdigheter. 
 
 

Metodik  

För att nå detta mål definierar Pro-Skills-konceptet två stora centrala områden som man ska 
fokusera på i utbildningen, att bygga upp tillit och att få kontakt. 

Tillit är den grundläggande faktorn som behövs för att få kontakt med andra och för att 
agera både aktivt och självständigt och för att fatta beslut om att fortsätta, att påverka eller 
att dra sig tillbaka. 

All interaktion bygger på rationella resonemang (även om vi som åskådare inte kan se 
rationaliteten i ett givet ögonblick). Detta innebär i princip att ha att göra med förväntningar 
av utbytesvärde då du bestämmer dig om du ska interagera eller inte. Detta är en viktig 
egenskap då vi talar om viljan att delta eller inte. Ibland deltar vi motvilligt eller ofrivilligt, 
men detta är också ett resultat av tillit eller brist på tillit och det är vanligtvis mänskliga 
förutsättningar och kontakter med andra, uppbyggda på antingen tillit eller rädsla, som 
också kan ses som misstro. 

                                                           
8 

Detta är baserat på antagandet att olika sociala miljöer kräver olika sociala färdigheter. Det här diskuteras till 
exempel i Aspund, J. 1987. Det sociala livets elementära former (The elementary forms of social life in our 
rudimentary translation) Den grundläggande färdigheten som kommer fram i det här arbetet, och som behövs 
för att kunna agera medvetet i olika sociala sammanhang, är att besluta sig för vilket svar man ger i en viss 
social interaktion, dvs. att svara eller inte svara.   

SOCIALA FÄRDIGHETER 
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Kommunikation - gruppdynamik 
Konflikthantering 

Kooperativ inlärning 
Produktiv inlärning 

Erfarenhetsbaserad inlärning 

Livslångt 
lärande 

Förutsägbarhet – utbyte av värderingar 
Fördröjd ömsesidighet - utsatt sårbarhet 

 

Vi kan definiera fyra aktiva dimensioner i spel då vi beskriver fenomenet tillit (Straker 2009):  

 

Förutsägbarhet - det här hör ihop med vår känsla av sammanhållning (Antonovsky 1991; 
Frankel 1977) och det innebär att föreställa sig vilket instrument man får för att påverka sitt 
öde.  

Återigen, detta kan även vara uppbyggt på misstro. 

Utbyte av värderingar – det här är på ett sätt rationellt beslutsfattande, baserat på din 
förutsägelse vid värderingen.  

Detta kan antingen vara att ändra villkoren eller att undvika att bli straffad. 

Fördröjd ömsesidighet – detta motsvarar vad vi kallar solidaritet; solidaritet är inte att dela 
välstånd av godhjärtade skäl, det är en handling mellan likvärdiga parter som även räknar 
med att få samma uppmärksamhet på ett ospecifierat sätt och på ospecifierad tid. 

Utsatt sårbarhet, kopplad till vårt behov av att vara sammankopplade och tas om hand. Det 
här behovet är så stort att vi kan utsätta oss själva för risken att bli utnyttjade. Även då vi 
resonerar rationellt blir vi tvungna att välja att vara del av något, även om det skadar oss 
(Fromm 1982).  

 
Att ha att göra med dessa fyra dimensioner under utbildningen är grundläggande för att få 
kontakt med andra och även till grund för kommunikation och gruppdynamik (inklusive 
konflikthantering). Dessutom blir det här grunden för samarbetet och, i det här fallet, formar 
det grunden för kooperativ inlärning, produktiv inlärning  
och erfarenhetsbaserad inlärning. 
Det här blir då vår teoretiska modell av den 
metodiska strategin i arbetet med sociala 
färdigheter. 
 
 
 
Hierarkimodell av de sociala färdigheterna: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
När vi arbetar med sociala färdigheter arbetar vi samtidigt på alla nivåer, både i 
slumpmässigt valda övningar från verktygslådan och i det verkliga livet. Vår huvudpunkt i 
livslångt lärande är att vi i vilket givet exempel som helst ska kunna observera 
inlärningsprinciperna, kommunikationsmönstren samt gruppdynamiken, och slutligen, vad 
eller vilka dimensioner är i bruk. 
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Vi erkänner också sociala färdigheter som en överlevnadsresurs i fientliga miljöer, och som 
en viktig existensfunktion för vissa deltagare; å andra sidan vilar dessa färdigheter på 
misstro. Som en spin-off-effekt har vår målgrupp svårigheter med att ge belägg för att själva 
vara pålitliga, vilket vi kan se som ett resultat av att behöva använda sociala färdigheter för 
att överleva (resultatet kan förklaras av vår önskan att både tillhöra och överleva i en viss 
social miljö. Detta diskuteras till exempel av Fromm 1982 och Frankl 1977). Om vi kan skapa 
förtroende i en pålitlig miljö (vår utbildning), skapar det även möjligheter för att påvisa 
pålitlighet. Detta ger oss en plattform för både kortsiktiga och långsiktiga förbindelser med 
andra. Genom att lära ut att få kontakt försöker vi skapa en solid grund för självständig 
handling i olika sociala sammanhang och skapa möjligheter till förtroende och till pålitlighet 
(här drar vi delvis nytta av teorierna i humanistisk psykologi angående Behovshierarkin som 
lagts fram av Maslow 1943 och 1987). 

Resultaten tyder på att kvalitetsingripanden och relaterade undervisningsmetoder kan 
fokusera på sociala och emotionella inlärningsmetoder som uppmuntrar reflektion och 
självkännedom (Steedly et al. 2008). 

 

Varför utbilda sociala färdigheter? 

”Speciellt de socialt missgynnade är sällan representerade bland deltagarna eller så har de 
svårt att framgångsrikt slutföra utbildningar. För den här målgruppen kan bristen på sociala 
och personliga färdigheter utgöra ett potentiellt hinder. Förutom ämnesspecifik och praktisk 
kunskap är social och personlig kompetens grundläggande färdigheter hos vuxna. Dessa är en 
förutsättning för tillgång till och framgångsrikt slutförande av någon form av formell och 
informell utbildning och fortbildning. Dessutom är de avgörande för utvecklingen och 
konsolideringen av individuell social och kulturell identitet. De ses som en viktig resurs för att 
leva ett hälsosamt liv.” 

(Pro-Skills 2008) 

Det här är en av anledningarna till att utbilda sociala färdigheter. En annan är ansluten till 
frigörelse och aktivt medborgerskap och det faktum att varje man och kvinna har rätt att få 
tillgång till användbara verktyg för att förändra sin livssituaton genom utbildning (Biesta & 
Säfström 2011) och utveckling. Ibland glöms de sistnämnda aspekterna bort i 
interventionsprogram som är anpassade för socialt missgynnade grupper (Säfström 2011). 
Det här är anledningen till att utbilda sociala färdigheter.  

Moduler för utbildning av sociala färdigheter  

Utbildningskonceptet för sociala färdigheter fokuserar på flera färdigheter: tillit, 
kommunikation, samarbete och konflikthantering.  I det följande hittar du detaljerad 
bakgrundsinformation och metoder för olika moduler. Om du förverkligar en längre 
utbildning kan du välja bland dessa material och ha flera sessioner för olika färdigheter. Du 
hittar flera övningar för varje session i Pro-Skills verktygslåda på internet.  

I slutet av detta kapitel hittar du en struktur på en utbildningssession som fokuserar på 
sociala färdigheter. Den gör det möjligt att steg för steg fokusera på de olika färdigheterna 
eller att ha enskilda grupper som diskuterar endast en färdighet. 

FÖRTROENDE 
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“Trust is the expectation that arises within a community of regu-
lar, honest, and cooperative behavior, based on commonly shared 

norms, on the part of other members of that community.” 

F. Fukuyama 

I ett socialt sammanhang har tillit flera bibetydelser (McKnight & Chervany 1996). Till vilken 
grad en part litar på en annan mäts inom sociologin och psykologin i tron på ärlighet, rättvisa 
eller välvilja för en annan part. Termen ”förtroende” är mer lämplig för tron på den andra 
partens kompetens. I samtliga fall är tillit en heuristisk beslutsregel som tillåter människan 
hantera komplexitet som skulle kräva orealistiska ansträngningar i att resonera rationellt. 

Att behandla, reflektera över och kommunicera om erfarenheter beträffande tillit, vid sidan 
av aktiviteterna i livslångt lärande, kan hjälpa deltagarna att utforska och bättre förstå sina 
känslor, sina reaktioner och sina relationer med andra som är involverade i aktiviteterna.  

 

Definition 

Tillit är en persons ”förväntningar, antaganden eller föreställningar om sannolikheten att en 
annans framtida handlingar kommer att gynna, favorisera eller åtminstone inte skada de 
egna intressena.”) (Robinson 1996).  

Begreppsmässigt kan tillit också tillskrivas relationer inom och mellan sociala grupper 
(familjer, vänner, samhällen, organisationer, företag, nationer osv.). Det är en populär 
metod att rama in intergrupper och intragruppers dynamiska växelverkan i form av tillit 
(Hardin 2002). För olika sätt att definiera tillit se David Straker 2009. 

 

Skapa tillit  

 “Trust is a psychological state comprising the intention to accept vulnerability 
based upon positive expectations of the intentions or behaviour of another.” 

D.M. Rousseau 

Med hänsyn till David Strakers beskrivningar angående tillit kan vi tillämpa följande metoder 
för att skapa tillit: 

- Aktiv omsorg – aktiv omsorg kan ställas i kontrast med passiv omsorg, som är mer 
av en ”gör ingen skada”-metod, där den omtänksamma personen inte går ur vägen 
för att hjälpa den andra personen. Vi erbjuder passiv omsorg till de flesta andra 
människor, men aktiv omsorg endast till dem vi särskilt gillar och bryr oss om. Aktiv 
omsorg signalerar därmed ”du är speciell”. 

- Passiv omsorg – passiv omsorg är inte motsatsen till aktiv omsorg. Motsatsen till 
passiv omsorg är aktiv skada, då försöker man medvetet skada andra. Genom att 
undvika aktiv skada verkställer du passiv omsorg. 

- Bygga upp kontakter – många sätt att skapa tillit: Aktiv omsorg/vänta inte med att 
bli tillfrågad/; Samlokalisering/bara finnas i närheten/; Uppmuntran/få dem att 
tala/; Hålla kvar blicken/öga-mot-öga-attraktion/; Lyssna/en kraftfull metod för att 
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skapa band/; Spegling/direkt kopiering av handlingar/; Matching/indirekt kopiering 
av handlingar/; Öppen ärlighet/exponera din egen sårbarhet/; 
Omskrivning/omformulera med egna ord/; Härmande/enkel upprepning av vad de 
säger/; Passiv omsorg/gör ingen skada/; Reflektera över verbala stilen/använd det 
allmänna sättet att tala/; Reflektera över ord/upprepa individuella ord de äger/; 
Var tillförlitlig/håll vad du lovar/; Be om råd/hellre än om åsikt/; 
Samverka/kombinera idéer för en ännu bättre idé/; Tilltala med namn/visa att du 
känner dem/. ”Kontakt” är "en känsla av sympatiskt samförstånd”, där två 
människor känner ett band mellan varandra som gör att de lättare kan lita på 
varandra. 

- Var pålitlig – gör det som du säger att du ska göra. Kom i tid. Återbetala alltid 
skulder. Om du avger ett löfte ska du alltid göra ditt bästa för att hålla det. Var 
även förutsägbar och ”normal”. Gör inte sådant som andra inte förväntar sig. 
Ansträng dig lite extra för att visa att du är pålitlig. Om du inte håller ett löfte eller 
är opålitlig på något sätt, ska du innerligt be om ursäkt och ge ett starkt skäl till 
varför det hände. 

- Självbehärskning och förtroende – om du vill att någon ska lita på dig hjälper det 
om du kan visa att du har en klar förmåga att kontrollera dig själv. Det här 
innefattar inte bara en allmän självbehärskning, utan även förmågan att 
kontrollera kortsiktiga impulser. På så sätt kan det vara mer effektivt om processen 
är synlig, då syns det att du upplever inre konflikter och känslor och ändå tydligt 
visar självbehärskning genom ett lugnare yttre beteende. Håll det subtilt, med 
dämpat kroppsspråk, kanske med mindre rörelser, med pauser, med små 
ansiktsuttryck och så vidare. 

- Likhetsprincipen – vi litar på människor som är som oss eller som är lika de 
människor vi gillar. Visa att du är lik den andra personen eller lik den typ av person 
som han skulle lita på. Klä dig som dem, tala som dem och i övrigt, visa hur lik dem 
du är.  

- Bevisprincipen – vi kan inte förneka det vi ser med våra egna ögon. I vår 
växelverkan med andra är vi ofta oense och vet att de andra kommer att försöka 
övertala oss. Det är speciellt viktigt med bevis då vi är osäkra. I sådana situationer 
går vi in i ett ”bevissökande” läge där allt ifrågasätts. 
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Tillit i gruppen 

“Building trust is a process. Trust results from consistent and 
predictable interaction over time.”  

Barbara White 
 

När en grupp bildas går den vanligtvis igenom formateringssekvensen ”Form, Storm, Norm, 
Perform” (”Forma, Storma, Normera, Prestera”) och gruppmedlemmarna kommer att 
befinna sig på olika nivåer i fråga om självförtroende och tillit i början. När medlemmarna i 
gruppen har samlat in tillräckligt med information om varandra och lärt sig hur gruppen 
fungerar, samt efter att man realiserat en tillräckligt förtroendeingivande miljö, då börjar de 
arbeta tillsammans och dela upp arbetet i bekanta roller som de individuellt är mest 
lämpade för. På det här sättet kan de bäst möta gruppens behov tillsammans. 

 

 

I. different levels of  
self-confidence and trust 

 

 
at the start of the group forming 
 
 
 

EN MODELL PÅ FÖRTROENDEBILDNING I GRUPP 

II. ökning, interaktion och  
utjämning av de olika nivåerna  
angående självförtroende och  
tillit 

 
 
medlemmar i gruppen har samlat tillräckligt  
med information om varandra och börjar  
arbeta tillsammans 

gruppledare                        gruppmedlem                      förtroendenivå             gruppförtroende 

III. uppbyggandet av förtroende 
     i gruppen 
 
 

 
 
 

 

Gruppen kan fungera framgångsrikt 
bara i en lämpligt förtroendefull miljö 
 

 

 

Det är en känd psykologisk effekt att vi härleder vår tro från våra handlingar, och en 
nykomling drar ofta slutsatsen att han har accepterat gruppens förtroenderegler eftersom 
han har gått med i gruppen (Straker 2009). 

Det är väldigt viktigt för deltagarna att de känner sig accepterade och att de får förtroende 
för utbildaren och utbildningen. Som alla människor, påverkas både utbildaren och 
deltagarna av sympati och antipati. Det vore beklagligt ifall utbildningen skulle gå miste om 
sin prägel för att en deltagare inte kan gå vidare med utbildaren som individ. Att anställa ett 
utbildarteam ökar varje deltagares chans att hitta en kontaktperson som han/hon kan lita 
på (Pro-Skills 2008). 
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Aktiviteter som skapar tillit 

“You can discover more about a person in an hour of play than in 
a year of conversation.”  

Plato 

Aktiviteter som skapar tillit hjälper människor att utveckla ömsesidig respekt, öppenhet, 
förståelse och empati samt bidra till att utveckla kommunikations- och 
samarbetsfärdigheter. De kan dessutom röja undan hinder och bygga upp djupa känslor av 
förtroende och tillit mellan individer och inom små grupper. Hursomhelst är det viktigt att 
demonstrera och aktivt uppmuntra en hög nivå av omsorg och ansvar för människorna i 
dessa övningar, som tar risken att lita på någon.  

Mycket hänger på utbildarens roll. Eftersom deltagarna ombeds ta psykologiska och fysiska 
risker genom att lita på andra människor, är det viktigt att skapa en seriös, koncentrerad och 
omtänksam stämning. Utbildaren måste också ingripa självsäkert om han/hon ser eller 
känner att fullständig omsorg inte fullföljs. I vissa fall kan det vara bättre att stoppa en 
förtroendeaktivitet och göra en enklare övning, om en betydande brist på tillit och ansvar är 
tydlig. Se till att hela gruppen är medveten om att det inte finns utrymme för opålitligt 
beteende, inklusive skämt och kommentarer. Många utbildare kommer på grund av detta att 
göra upp någon form av kontrakt (Full Value Contract) med gruppen (Neil2009). 

 

Slutligen rekommenderas det starkt att tillit hanteras omsorgsfullt.  Som de visa säger, tillit 
kan ta en livstid att bygga upp, men ett ögonblick att förlora. Enklast gör man detta genom 
att vara trovärdig, pålitlig och att bry sig om människor. Så hantera dina aktiviteter med 
gruppen noggrannt, lär dig mer om gruppmedlemmarnas kultur/subkultur och skaffa den 
information som behövs angående deras psykosociala bakgrund. Om du vill att andra ska 
lita på dig ska du visa att du klarar av att kontrollera dig själv, att du kan hantera negativa 
känslor och att du inte gör förhastade beslut. Det här kan vara ännu effektivare ifall 
deltagarna ser att du kämpar lite med känslorna, och att du klarar av att kontrollera ilska, 
rädsla osv. Samla in bevis både för dina egna argument och emot de andra argumenten, och 
sök efter objektiva bevis som inte kan förnekas. Sök efter sådant som skakar om den andra 
personens tro. Du måste lära dig mycket om tillit, hur den fungerar och hur man bygger upp 
den. Om du gör det bra kommer gruppmedlemmarna att ge dig hela världen. Om du sviker 
dem kommer de att jaga dig till världens ände. 



European project “Pro-Skills 2: Train-the-trainer” 
Nr. 509958-LLP-1-2010-1-DE-Grundtvig-GMP 

 
 
 

Pro-Skills - Train-the-trainer concept 45 

 
 

 
Struktur på modul angående tillit  

 
1) Lära-känna-varandra-aktiviteter 

Undvik att göra aktiviteter beträffande tillit för tidigt. Om aktiviteter angående tillit 
introduceras för tidigt eller för fort, kan emotionell och/eller fysisk skada uppstå som leder 
till att tilliten bryts istället för byggs upp. Därför föreslår vi att man startar den här modulen 
med några isbrytande aktiviteter och lära-känna-dig-aktiviteter.  

 

2) En kort PowerPoint-presentation 

- Definition 
- Hur man kan skapar förtroende 
- En modell av tillitsformation i gruppen 
- Aktiviteter som bygger upp tillit 

 

3) Övning: Willow in the wind  

- medlemmarna i gruppen får möjligheten att uppleva hur man skapar tillit i gruppen. 
- med den här övningen kan medlemmarna utveckla ömsesidig respekt, öppenhet, 

förståelse och empati, samt effektiv kommunikation och samarbetsfärdigheter.  
- det är väldigt viktigt att demonstrera och aktivt uppmuntra en hög nivå av omsorg 

och ansvar för människorna i den här övningen.  
- mycket hänger på hur gruppledaren spelar sin roll, se därför till att hela gruppen är 

medveten om att det inte finns utrymme för opålitligt beteende, inklusive skämt och 
kommentarer. 

Du måste kunna läsa av gruppens sinnesstämningar samt individernas emotionella 
antydningar inom gruppen. 

Frågor för diskussion:  

- Vilken typ av känslor upplevde du? 
- Var det lätt eller svårt för dig att lita på gruppen? 
- Vad fick dig att känna tillit? (T.ex. tydlig kommunikation, positiv uppmuntran osv.) 
- Vad fick dig att känna mindre förtroende? (T.ex. skratt/skämt, brist på 

kommunikation osv.) 
- Vad anser du om förtroende och misstro?  

 

4) Utvärdering  

- intervju  
- utvärderingsformulär 

 

Att förstå och konsekvent demonstrera pålitligt språk och beteende hjälper dig att vinna och 
behålla förtroendet hos deltagarna som du jobbar med. 
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KOMMUNIKATION 

“It’s not possible not to communicate!” 

Watzlawick 

Definition och betydelse av kommunikation 

Kommunikation är att överföra ett meddelande från sändaren till mottagaren med hjälp av 
ett system (språk, brev, bilder osv.). Det här betyder att kommunikation är mer än bara ord. 
Den såkallade sändaren av meddelandet vill tala om någonting som han har upplevt. Men 
kopplat till fakta så har han sin egen tolkning av det som skett, som i sin tur är kopplat till 
hans personliga värderingar och tidigare upplevelser, och detta leder till känslor. 

Dessutom skickar inte sändaren fakta endast med ord, han skickar även information med 
rösten, gester och ansiktsuttryck. 

’Mottagaren’ av meddelandet uppfattar både ord och icke-verbala uttryck och tolkar detta 
influerad av egna värderingar och upplevelser och har känslor angående det han hörde.  

I nästa steg svarar mottagaren och reagerar på meddelandet. Det här betyder att sändaren 
och mottagaren byter roller och hela processen startar om på nytt! 

 

 

 

Genom dessa enkla figurer av att sända och ta emot ett meddelande kan man redan se 
många aspekter som kan orsaka missförstånd och svårigheter i kommunikationen! 

fakta 

värderingar 
värderingar 

• röst 
• gester 
• ansiktsuttryck 

 

Sändare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

perception 

tolkning 

känsla 

 

Mottagare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

perception 

tolkning 

känsla 
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Kognitiva kommunikationfrågor som språkliga färdigheter och meddelandelogik kan medföra 
problem inom kommunikationen, men den främsta orsaken till missförsstånd och 
misslyckad kommunikation är att människor ofta inte är medvetna om betydelsen av olika 
synpunkter och underliggande attityder! 

⇒⇒⇒⇒ Betydelsen av ett meddelande definieras lika mycket av mottagaren som av sändaren! 

Både sändaren och mottagaren bär ansvar för att kommunicera sina egna värderingar och 
tolkningar! Du kan inte förutsätta att din kommunikationspartner a) är medveten om och b) 
delar dina värderingar och tolkningar!  

För att uppnå en målmedveten och givande kommunikation måste människor lära sig att 

- ändra perspektiv!  

- ta kommunikationspartnerns synvinkel 

- utforska underliggande mål & attityder 

- vara medveten om klart egna mål och attityder 

 

 

 

Användbara metoder 

 

A) Fyra-öron-modellen (Schultz von Thun 1981, tysk psykolog & 
kommunikationsvetenskapsman)  

 

Varje meddelande har fyra aspekter och varje mottagare har fyra öron: 

 

 

 

Relation:  
information angående 

sändarens & mottagarens 
relation 

Självinsikt: 
talaren ger information om sig själv 

(motiv, värderingar, känslor osv.)  

Uppmaning:  
Önskan eller uppmaning till 

mottagaren 

 

Fakta: 
endast data & fakta i medde-

lande 
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Exempel: (svart: hans meddelande; blå: hennes tolkning) 

 

Ofta har människor ett öra som är mer känsligt än de andra. Du känner antagligen en person 
som alltid tolkar fram personlig kritik eller klander i ett väldigt simpelt och neutralt 
meddelande!? Den här personen har ett väldigt känsligt öra för relationsmeddelanden. 

Det är inte bra att bara höra en sida av ett meddelande! Vi borde inte tolka delar av 
meddelanden som inte är tydligt sända av talaren! 

 

 

B) Det inre teamet: ”Flera själar i ett bröst” (Schulz von Thun 1998)  

 

 

 

C) Kommunikationsregler:  

Relation: 
“Jag antar att du vet vad det är” 

Självinsikt:  
“Jag vet inte vad det är” 

Uppmaning:  
“Snälla, berätta vad det är!” 

 

Fakta:  
“Jag ser någonting grönt” 
“Han ser någonting grönt“ “Han gillar inte det“ 

“Jag ska bara laga sådant som  
han gillar.“ 

“Han tycker jag är en dålig 
kock!“ 

Det är någonting 
grönt i soppan! 

• Vi har olika roller i olika situationer (vi är barn till våra föräldrar, vi är 
själva mamma/pappa, vi är en vän, arbetsgivare osv.). 

• Vi kan ha olika röster inom oss, som representerar olika intressen. 

• Dessa inre röster kan vara motstridiga. 
 
⇒ Det här leder till situationer då verbala meddelanden och icke-

verbala uttryck kan vara motstridiga! 

 
Exempel: Du går med på att ta skiftet över veckoslutet då en kollega 

jobbat de tre senaste helgerna och då en annan kollega är sjuk, 
men du är arg för att du hade planerat en veckoslutsresa med 
flickvännen ⇒ Verbalt går du med på det, men ditt ansikte och 
dina gester uttrycker ilska! 

Jag gör 
det! 
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1) Regler för att skicka meddelanden: 

- uttryck klart och tydligt dina egna mål & attityder  

- var medveten om att din kommunikationspartners attityder & mål 
kan avvika 

- ta ansvar för dina icke-verbala uttryck 

- tala endast för dig själv och inte för andra 

- i väldigt viktiga situationer kan det vara bra att reflektera över din 
kommunikationspartners potentiella attityder & mål  

Exempel: Du går på en jobbintervju → vilka är företagets principer & mål? 

 

2) Regler för att ta emot meddelanden: 

- var medveten om att din kommunikationspartners attityder & mål 
kan skilja sig från dina & att hon/han talar utifrån sin egen synvinkel 

- var medveten om dina egna ”favoritöron”, för de inverkar på hur 
du tolkar meddelandet 

- ställ ytterligare frågor eller repetera vad du förstod ifall du inte är 
säker på att du förstått allt 
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Struktur på modul angående kommunikation  
 

1) Övning: Leda taxin 

⇒ Deltagarna upplever svårigheter i kommunikationen: inte bara behovet av tydliga 
instruktioner, utan också hindret som de olika perspektiven på ämnet medför. 

 

2) PowerPoint-presentation 

• Bakgrund: definition/vad händer under kommunikationen?  

• Användbara metoder:  

- Fyra-öron-modellen/exempel 

⇒ Övning De fyra öronen 

- Inre team/exempel 

• Kommunikationsregler 

 

3) Diskussion   

Diskussion med de deltagande utbildarna angående kommunikationstemat, deras 
intryck på de presenterade metoderna, deras egna känslor då de gör övningen och 
deras relevans för den slutliga målgruppen. 
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SAMARBETE  

“Coming together is a beginning. 
Keeping together is progress. 

 Working together is success.” 

 

Definition  

1. Att använda sig av små grupper i undervisningen. Eleverna jobbar 
då tillsammans och maximerar sin egen och varandras inlärning 
(Johnson & Johnson, 1993, s. 9).  

2. Principer och tekniker för att hjälpa elever att mer effektivt jobba 
tillsammans (Jacobs, Power, & Loh, 2002, s. 1).  

 

Kreativt teamwork maximerar individers styrkor och minimerar deras svagheter, vilket leder 
till en effektiv, dynamisk och produktiv miljö. 

För att vara samarbetsvillig och för att nå gruppens fulla potential, ska fem väsentliga delar 
noggrant struktureras i sammanhanget: positivt ömsesidigt beroende, individuellt ansvar och 
gruppansvar, promotiv interaktion, lämplig användning av sociala färdigheter och 
bearbetning av gruppen (Johnson & Johnson, 1989, 2005). 

 

Positivt ömsesidigt beroende skapar ett engagemang för både andras och egen framgång 
och utgör hjärtat inom kooperativ inlärning. Finns det inte något positivt ömsesidigt 
beroende, finns det heller inget samarbete. 

Individuellt ansvar och gruppansvar – Gruppen måste bära ansvar för att nå sitt mål. Varje 
medlem måste bära ansvar för att bidra med sin del av arbetet (vilket säkerställer att ingen 
”åker snålskjuts” på andras arbete). Gruppen måste vara tydlig med sina mål och kunna 
mäta (a) sina framsteg för att uppnå dem och (b) varje medlems individuella insats. 
Individuellt ansvar finns då resultatet av varje individuell elev bedöms och resultaten sedan 
ges tillbaka till gruppen och individen för att fastställa vem som behöver mer hjälp, stöd och 
uppmuntran för att fullfölja uppgiften.   

Promotiv interaktion, helst ansikte mot ansikte, uppstår då medlemmarna delar resurser 
och hjälper, stödjer, uppmuntrar och berömmer varandras insatser att lära sig. Kooperativa 
inlärningsgrupper är både ett akademiskt stödsystem (varje elev har någon som engagerar 
sig för att lära honom eller henne) och ett personligt stödsystem (varje elev har någon som 
engagerar sig i honom eller henne som person). Det finns viktiga kognitiva aktiviteter och 
interpersonell dynamik som bara kan uppstå då elever stödjer varandras inlärning. Detta 
inkluderar att oralt förklara hur man löser problem, att diskutera vilken typ av begrepp som 
lärs in, att lära ut sin egen kunskap till klasskamrater och att koppla samman pågående och 
förfluten inlärning.    
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Interpersonella färdigheter och färdigheter inom små grupper: I kooperativa 
inlärningsgrupper måste elever lära sig akademiska ämnen (arbetsuppgift) och även lära sig 
interpersonella färdigheter och färdigheter inom smågrupper som krävs för att fungera som 
en del av en grupp (teamwork). Kooperativ inlärning är i sig mer komplext än konkurrerande 
eller individuell inlärning, eftersom eleverna samtidigt måste engagera sig i både arbets-
uppgifter och teamwork. Gruppmedlemmarna måste kunna tillhandahålla effektivt 
ledarskap, beslutsfattande, uppbyggande av tillit, kommunikation och konflikthantering samt 
vara motiverade att använda de nödvändiga färdigheterna.  

Bearbetning av gruppen finns då gruppmedlemmarna diskuterar hur väl de uppnår sina mål 
samt upprätthåller effektiva arbetsrelationer.  Grupperna måste beskriva vilka medlems-
handlingar som är hjälpsamma och mindre hjälpsamma, samt fatta beslut angående vilka 
beteenden som får fortsätta eller som måste förändras.  En kontinuerlig förbättring av 
resultaten för inlärningsprocessen genom att noggrannt analysera hur medlemmar arbetar 
tillsammans. 

INDIVIDUELLA FÄRDIGHETER FÖR EFFEKTIVT SAMARBETE 

� KOMMUNIKATION: Kommunicerar utan problem på papper, både snabbt 
och tydligt. Presenterar idéer koncist och på ett strukturerat sätt. Använder 
ett lämpligt språk och en lämplig stil. Talar enkelt och tydligt med andra. 
Uttrycker idéer väl och för fram argument på ett logiskt sätt. Ger 
information och förklaringar som är tydliga och lätta att förstå. Lyssnar 
aktivt på andra. 

� LEDARSKAP: Visar färdigheter i att leda gruppaktiviteter. Har naturlig 
auktoritet och vinner de andras respekt. Är kapabel att bygga upp ett 
effektivt team. Involverar alla gruppmedlemmar och ger råd och hjälp då 
det behövs. 

� MEDLEMSKAP I ETT TEAM: Förstår sin egen roll och de andras roll inom 
gruppen. Delar med sig av informationen, söker hjälp och ber om råd då det 
behövs. Kommer med förslag och lyssnar på de andras idéer. 

� PLANERING OCH ORGANISERING: Kan planera och göra prognoser. Kan 
definiera mål och fördela de nödvändiga resurserna. Lägger upp realistiska 
mål och prioriterar. Utarbetar system och övervakar framsteg. Använder sin 
tid väl. 

� BESLUTSFATTANDE: Utvärderar alternativa handlingslinjer och tar lämpliga 
beslut. Reagerar snabbt på situationer och visar flexibilitet. 

� MOTIVATION: Visar energi och entusiasm. Arbetar hårt och är ambitiös. Kan 
arbeta på eget initiativ med lite detaljerad handledning.  

� PERSONLIG STYRKA: Är självsäker och förstår sina egna styrkor och 
svagheter. Är realistisk och villig att lära sig från tidigare misslyckanden och 
framgångar. Är pålitlig, ärlig och samvetsgrann. Kan hantera stress och 
kontrollera känslor. 
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Vikten av samarbete 
 

- Sociala förmåner 

Kooperativ inlärning medför också sociala förmåner. En av de viktigaste delarna av 
kooperativ inlärning är utvecklingen av sociala färdigheter. Människor lär sig ta risker och får 
beröm för sina insatser. De har möjligheten att se andra synvinklar än sina egna. Sådana 
förmåner bidrar till en övergripande tillfredsställelse av inlärning. Medlemmar jobbar med 
andra i gruppen som har olika inlärningsfärdigheter, kulturella bakgrunder, attityder och 
personligheter. Dessa olikheter tvingar dem att hantera konflikter och interagera med andra. 
Social interaktion förbättrar kommunikationsfärdigheterna som är nödvändiga för att 
fungera i samhället. 

 

- Anknytning, stöd 

Det är svårt att upprätthålla positiva känslor för någon som försöker få dig att förlora. Sårade 
känslor och argumentering är ofta resultatet av konkurrerande spel. I kooperativa spel delar 
man utmaning, upptäckt och framgång. Tonvikten ligger på deltagande, acceptans och 
”glädjen att spela”. I slutändan är det din relation med de andra som räknas.  

 

Teamwork och delat beslutsfattande 

Konkurrensen gör det svårt att dela med oss av våra färdigheter, upplevelser och resurser, 
eftersom varje person var för sig är involverad i sitt exklusiva mål. I kooperativa inställningar 
är varje persons roll viktig och värderad. Individualitet respekteras och omtanke för de 
andras behov främjas. Utmaningen skiftar från "strävan efter att vara nummer ett" och att 
arbeta mot ett gemensamt mål. Tanken att vi alla delar beslutsfattandet är ett kraftfullt 
verktyg.  

 

Öppenhet, förtroende och säkerhet  

Ofta resulterar konkurrens i arbetet och spel i argumentering, sårade känslor och separation. 
Många spel är baserade på hemlighet och skrämsel som gör att spelare känner sig osäkra. 
Vare sig det är frågan om arbete eller lek, människor vill och behöver verkligen känna sig 
säkra, vara öppna och ärliga och framför allt känna att man har förtroende. Kooperativa 
situationer hjälper till att skapa en sådan stämning eftersom deltagarna ger uppmuntran och 
stöd till varandra.  

 

- Egenvärde och personlig styrka  

Samarbetsvilja har kopplats till bättre inlärning, emotionell mognad och en stark personlig 
identitet. Deltagare blir ofta mer flexibla i sitt sätt att tänka och i sin vilja att uppfinna 
kreativa lösningar. Resultatet är njutning, personligt förtroende och en känsla av egenvärde. 
Allteftersom din personliga styrka växer kan du få den där ”jag kan göra skillnad”-känslan.  



European project “Pro-Skills 2: Train-the-trainer” 
Nr. 509958-LLP-1-2010-1-DE-Grundtvig-GMP 

 
 
 

Pro-Skills - Train-the-trainer concept 54 

 
 

- Välbefinnande   

De mest konkurrenskraftiga situationerna är väldigt stressande. Möjligheten att misslyckas 
skapar oro, för att inte säga ångest. Rädslan eller ilskan som genereras då man blir 
eliminerad eller förlorar orsakar ofta förlägenhet, spänning och fientlighet. Kooperativa 
aktiviteter är icke-hotande och icke-dömande. Som ett resultat skapar detta en atmosfär för 
avkoppling och välbefinnande, grunden för mer äkta, nyttiga och lekfulla nöjen. 

 

 

Metodik  

- Utbyte av erfarenhet 
- Analys av historia 
- Föreläsningsmetod  
- Diskussionsmetod 
- Spel/gruppövningar  
- Individuellt arbete och arbete i smågrupper 

 

Johnson, Johnson och Holubec (1998) beskriver fyra steg som används för lära ut 
kooperativa färdigheter: 

Steg 1. Se till att gruppmedlemmarna förstår behovet av teamwork-färdigheter.  För att 
fullborda detta kan utbildaren göra följande:  

• Be gruppmedlemmarna göra upp en lista på sociala färdigheter som behövs för att 
förbättra grupparbete. Betona en eller två av färdigheterna från deras lista.  

• Presentera ett fall till gruppmedlemmarna så de kan se att det är bättre att kunna 
dessa färdigheter än att inte kunna.  

• Illustrera behovet av färdigheten genom ett rollspel som ger ett motexempel där 
färdigheten uppenbarligen saknas i gruppen. 

Steg 2. Se till att gruppmedlemmarna förstår vad den kooperativa inlärningsfärdigheten är 
och när färdigheten ska användas. För att fullborda detta kan utbildaren göra följande: 

• Definiera färdigheten i form av verbalt och icke-verbalt beteende och förklara 
noggrant vad gruppmedlemmarna måste göra.   

• Demonstrera och simulera färdigheten inför gruppmedlemmarna och förklara den 
steg för steg så de får en konkret idé om vad färdigheten innebär i form av verbalt 
och icke-verbalt beteende.  
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Steg 3. Lägg upp övningssituationer och uppmuntra bemästrande av färdigheter. Utbildaren 
guidar övningen medan gruppmedlemmarna bemästrar färdigheten genom repetition. 

Steg 4. Ge gruppmedlemmarna feedback angående deras användning av färdigheterna. 
Hjälp dem reflektera över hur man kan använda färdigheten mer effektivt i framtiden. 
Effektiv kommunikation måste finnas med i inlärningsprocessen. I kooperativ inlärning 
rapporterar observatören angående den insamlade informationen till gruppen och 
gruppmedlemmarna rapporterar i sin tur sina intryck angående deras beteende. 
Observatören ger positiv feedback till alla gruppmedlemmar angående deras ansträngningar 
att lära sig och att hjälpa andra lära sig. Bearbetning i hela klassen åtföljs av bearbetning i 
smågrupper. Utbildaren ger feedback till gruppen som helhet. 

 

 

Strukturen på en kooperativ utbildningsmodul  

 

1) Uppvärmning  

Uppvärmning (isbrytare) för att komma in i lektionen och slappna av, för att lära känna 
andra medlemmar eller för att börja tänka på ämnet. I den här fasen har utbildaren 
möjlighet att bedöma om gruppmedlemmarna kommer att kunna fullfölja lektionen de 
planerat, bedöma vem som är stark och vem som är svag (för framtida parningar) och se 
hur gruppmedlemmarna interagerar med varandra. 

 

2) Förväntningar 

Att utveckla förväntningar inom gruppen låter gruppmedlemmarna dela med sig av 
orsaken till varför de är tillsammans. Det är mycket informativt både för gruppen och för 
handledaren. Att samla in förväntningar ger gruppen en känsla av delaktighet; det ger 
även handledaren en bättre uppfattning om vad gruppen vill uppleva under tiden 
tillsammans. 

 

Hur man skapar förväntningar: 

• Förklara för gruppen vad förväntningar är och förse dem med några exempel 
• Be gruppmedlemmarna att i några minuter tysta fundera över vad de vill få ut av 

upplevelsen 
• Uppmana gruppen att dela med sig av sina förväntningar 
• Led brainstormingen genom modellering av starkt underlättande färdigheter och 

registrerande av förväntningarna på papper 
• Läs igenom förväntningarna och kolla upp att hela gruppen förstår 
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3) Övningar och reflektion  

Reflekterande praktik är en process som gör att man kan få bättre förståelse för sig själv, 
för sina färdigheter, kompetenser, kunskap och yrkesutövning. Även om de flesta av oss 
ägnar oss åt att tänka på upplevelser antingen före, under eller efter en händelse, måste 
vi dokumentera vår förståelse för att tydligt identifiera och demonstrera 
komponenterna i inlärningen. Att identifiera vad vi har lärt oss kräver att vi tänker på 
våra upplevelser och överväger resultaten för att utvärdera erfarenheten och identifiera 
våra tankar, känslor och förståelse för de relevanta frågorna.  Målet är att identifiera 
vad vi lärt oss för att konstruera nya eller annorlunda metoder för vår framtida praxis, 
eller att erkänna och validera effektiv praxis att använda i framtiden. 

 

4) Utvärdering   

Utvärdering av aktiviteter, av stämningen i gruppen, av bekräftelsen över nya 
färdigheter och av att lära sig hur man använder sig av dem i vardagen.   

De olika metoderna för utvärdering av utbildningen är:  

• Observation  

• Utvärderingsformulär  

• Intervju  

• Dagböcker 

• Självinspelning av specifika händelser  
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KONFLIKTHANTERING/KONFLIKTFÖRMÅGA  

  
Definition/Betydelsen av konflikthantering/-förmåga 

Konflikthantering handlar om att genomföra strategier för att begränsa de negativa och öka 
de positiva aspekterna av konflikten till en nivå som är lika hög eller högre än den där 
konflikten äger rum. Dessutom är syftet med konflikthantering att förbättra inlärningen och 
gruppens resultat (effektivitet eller prestanda i organisatorisk miljö) (Rahim, 2002, p. 208).  
Det handlar inte om att eliminera alla konflikter eller att undvika konflikter. Konflikter kan 
vara av värde för grupper och organisationer. De har visat sig öka gruppens resultat då de 
hanteras på rätt sätt (t.ex. Alper, Tjosvold, & Law, 2000; Bodtker & Jameson, 2001; Rahim & 
Bonoma, 1979; Khun & Poole, 2000; DeChurch & Marks, 2001).   

Konflikthantering är praxisen av att identifiera och hantera konflikter på ett förnuftigt, 
rättvist och effektivt sätt. Konflikthantering kräver färdigheter i effektiv kommunikation, 
problemlösning och att förhandla med fokus på intressen. Medlarna måste ha stor kunskap 
om konflikthantering.  

 

Termen konflikthantering korrelerar med konfliktförmåga, vilket innebär förmågan att 
kommunicera om konflikter, stress och obalanser på ett sätt som minskar konflikter bland 
två eller fler gruppmedlemmar/personer. 

Det finns ingen entydig definition av konflikt. Det måste åtminstone finnas två oberoende 
personer eller grupper, och dessa personer/grupper uppfattar en viss inkompatibilitet dem 
emellan, vilket i sin tur leder till att personerna/grupperna har behov av att interagera med 
varandra på något sätt. De måste ha en frivillig eller ofrivillig relation. 

Konflikter åtföljs nästan alltid av känslor som ilska, frustration, sårbarhet, ångest eller rädsla. 

 

 
 

“Who wants to have a good relationship, 
must be able to dispute”  

(Källa: Hessische Landesstelle für Suchtfragen 
e.V., URL: www.hls-online.org) 
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Orsakerna till konflikter kan vara mångahanda och baserade på:  

• uppgiftsrelaterade orsaker: Konkurrerande mål, inkompatibla intressen, oenighet 
angående strategi och/eller utförande, missade deadlines osv. 

• externa influenser: främmande språk, kamp om resurser, brist på information, 
budgetanslag, ineffektiva processer, kulturella/religiösa/etiska missförstånd eller 
olikheter osv. 

• emotionella utlösare: blandade känslor, ilska, ovänliga icke-verbala signaler, misstro, 
känsla av inte vara uppskattad, vara eller känna sig isolerad osv. 

• beteendemässiga föregångare: nedsättande språk, konkurrenskraftig kultur, 
missförstånd, fientlighet, tro det värsta om andra, tro det bästa om sig själv, arrogans 
osv. 

 

Konflikter kan lösas, skillnaderna stannar kvar 

Konflikter har mycket med känslor, relationer och personliga värderingar att göra.  

Orsakerna till konflikter är väldigt ofta en persons/en grupps ställningstaganden och deras 
synpunkter som inte klargjorts (kulturella, politiska, se ”orsaker till konflikter”). 

Om skillnaderna inte längre kan hanteras kommer de att leda till en 
konflikt – annars skulle det bara vara en kris (Kinesiska  wei-ji = fara 
och möjlighet), ett problem eller en svår situation. 

Huruvida en situation definieras som en konflikt (eller en farlig 
situation) eller inte, beror på situationen/kontexten (exempel: parkeringen dagtid eller 
nattetid). 

Viktigt att utveckla konfliktförmåga 

Olösta konflikter kan vara orsaken till många olika sjukdomar (organiska sjukdomar, psykiska 
problem, psykosomatiska störningar). De kan blockera sikten för lösningar, de kostar mycket 
mental energi och även kanske pengar/resurser, de bär ansvar för stress och misslyckad 
stämning på arbetsplatsen, inom familjen eller på fritiden.  

Förmågan att kommunicera om konflikter, stress och obalanser i en grupp eller mellan två 
parter, hjälper till att minska ”trösklarna” bland andra gruppmedlemmar. 

”Förmågan att hantera konflikter på ett positivt, förtroendeuppbyggande sätt" är en av de 
fem nyckelfärdigheterna i emotionell intelligens (EQ: Förmågan att snabbt reducera stress, 
att erkänna och hantera sina känslor, att knyta an till andra genom icke-verbal 
kommunikation, att använda humor och lek för att klara av utmaningar och sist men inte 
minst, att lösa konflikter på ett positivt sätt och med självförtroende). ”Att framgångsrikt 
lösa olikheter stöds av de fyra tidigare färdigheterna i emotionell intelligens. När du väl vet 
hur du ska hantera stress, förbli emotionellt närvarande och medveten, kommunicera icke-
verbalt och använda humor och lek, kommer du att vara bättre utrustad för att hantera 
emotionellt laddade situationer och fånga upp och desarmera många problem innan de 
eskalerar” (http://helpguide.org/mental/eq5_raising_emotional_intelligence.htm). 
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Speciellt i målgruppen för socialt missgynnade personer kan vi förverkliga en lucka angående 
emotionell intelligens (EQ). Att utveckla dessa kompetenser och hjälpa medlemmarna i 
målgruppen att lösa ”svåra situationer” är ett av de viktigaste målen för Pro-Skills.  

 

 
(Källa: http://www.trainerguide-ausbildung.de/Portals/_default/share/docs/_iceberg600.jpg) 

 

 

Metoder för att utveckla konfliktförmåga 

I PRO-SKILLS verktygslåda, men också i många andra böcker och på internetsidor, hittar du 
tusentals övningar för utveckling av sociala kompetenser. En av dem är konfliktförmåga! 
Kompetensen för konfliktförmåga utvecklas vanligtvis (teoretiskt) tillsammans med 
utvecklingen av personligheten. Därför är det nödvändigt att hitta övningar som exakt passar 
för målgruppen.  

Utbildningen av färdigheter måste kombineras med praktiska övningar. Program/övningar 
borde använda sig av de testade och beprövade metodiska/didaktiska metoderna. Ju mer 
erfarenhet deltagarna och ledaren har, desto bättre kan de konstruera "verkliga" 
konfliktsituationer. Vi kan få våra erfarenheter och utveckla vår konfliktförmåga genom 
rollspel (interaktiv teater, ”heta stolen” osv.), genom spel (världsberömda brädspelet ”Ludo” 
också känt som ”Sorry”, ”Trouble” eller ”Mensch ärgere dich nicht”) eller genom 
pedagogiska äventyr inomhus eller utomhus (repkurser, forsränning, bergsklättring, 
klättring, överlevnadsutbildning osv.). 
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Strukturen på en komplett utbildningssession i sociala färdigheter   

 

1) Introduktion och kort presentation av sociala färdigheter   

 

2) Scen   

o En vardaglig scen presenteras (en olycka mellan en cyklist och en bil)  

o Många personer kan ses i den här bilden: cyklisten som ligger på vägen, bilföraren 
som stiger ur sin bil, en kvinna som passerar, en gammal dam som tittar ner från sitt 
fönster osv.; varje person har olika tankar om eller kommentarer till scenen;  

o Medan bilden visas belyser man enskilda personer och pratbubblor dyker upp som 
visar personens tanke eller kommentar medan utbildaren säger den högt: 

- Cyklisten: Snälla hjälp mig!!  Det gör så ont!  
- Erfaren ambulanskille: Ingen fara, det är bara en öppen fraktur i ditt ben! 
- Gammal dam till vänster: Har någon kontaktat hans familj? 
- Mannen på kaféet: Så går det då man cyklar och lever hälsosamt, hahaha… 
- Kvinnan på scootern: Jäkla olycka! Jag måste skynda mig, filmen på biografen 

börjar om fem minuter!  
- Cyklisten igen: Var är skitstöveln som kraschade in i min cykel?!  
- Bilföraren: Ledsen älskling, det får bli lite senare, något bromsade mig här!  
- Mannen i fönstret: Vilken tur! Äntligen händer det något på min tysta gata 
- Ung ambulanskille: Förhoppningsvis gör jag inga misstag, det är min första 

akutoperation… 

o Deltagarna kan kommentera scenen; utbildaren hjälper diskussionen genom att 
fokusera på aspekterna av sociala färdigheter i scenen; 

 

3) Arbetsgrupper:  

Deltagarna är indelade i tre smågrupper (5-7 personer) som diskuterar scenen genom 
att fokusera på olika färdigheter (specialaspekt: vilken social färdighet behöver du då du 
utbildar grundfärdigheter!?): kommunikation/samarbete/konliktförmåga 

 

4) Plenumdiskussion: 

Grupperna sammanställer och utbyter åsikter från sina diskussioner 
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Övningar   

 
Övning: Willow in the wind 
  

 
Tidsram: ~5 minuter per person i gruppen 

 
Plats: stort område, helst på mjukt underlag då man ska falla, t.ex. gräs 

 
Deltagare: 8-10 personer 

 

Material: - 

 

Procedur: i grupper om ungefär 8-10 personer, en person är frivillig att vara ”willow” i 
mitten, han/hon stänger sina ögon, "lutar sig i förtroende" och "passas runt" i gruppen.  

Handledaren instruerar ”willow”: fötterna ihop; stäng ögonen; armarna i kors och händerna 
på axlarna; en fast rumpa och rak kropp; etablera kontakt med gruppen (det kan gå så här: 
Willow: ”jag är redo att falla.  Är ni redo att ta emot mig?”; Gruppen: ”Vi är redo att fånga 
upp dig.  Fall bara.”; Willow: ”Jag faller.”; Gruppen: ”OK”); han ”lutar sig i förtroende” och 
låter sig ”passas runt” i gruppen.  

Gruppen måste lära sig rätt spotting-teknik: ena foten framför den andra; armarna 
utsträckta, armbågarna låsta, slappa fingrar; redo och alert. 

Kräver goda utrymmen och en ganska mogen grupp. 

 

Mål/ändamål:  
Bygga upp tillit; visa pålitlighet; njuta av känslan av säkerhet 

 

Frågor för diskussion: 
Vilken typ av känslor upplevde du? 

 

Källa:  
www.wilderdom.com, James Neil, 2004 
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Övning: Leda taxin 
 

 

Tidsram: ~ 15 minuter  

 

Plats: inomhus eller utomhus 

 

Deltagare: 2-20 personer i par 

 

 

Material:  
- kopior av mapparna A och B; en kopia per par 

 

 

Procedur:  
- gruppen delas in i par 
- varje par sitter med ryggen mot varandra 
- ena personen får mapp A, den andra mapp B (utan att veta att det är olika mappar) 
- person A (”taxikontoret”) instrueras att leda person B (”taxichauffören”) med 

verbala instruktioner från startpunkten (se mappen) till operan 
- Problem: ingen av personerna vet att de har mappar ur skilda perspektiv 

 

 

Mål/ändamål:  
- deltagarna erfar hur viktigt det är med tydlig kommunikation och att vara medveten 

om och kommunicera olika perspektiv och åsikter 
 

 

Frågor för diskussion:  

Se bladen nedan! 
 

 

Källa: Pro-Skills 2011/Schulz von Thun, F. (1991). Miteinander reden 1: Störungen und 
Klärungen. Hamburg: rororo. 
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Övning: De fyra öronen 
 

 

Tidsram: ~ 45 minuter  

 

Plats: inomhus  

 

Deltagare: 3-20 personer  

(övningen kan genomföras med en grupp om 3-6 personer, max. fyra grupper) 

 

Material: 4 anslagstavlor eller bord; blad (se nedan); många kort och pennor 
- i varje hörn av rummet finns en anslagstavla/ett bord, ett vid ”fakta”-örat, ett vid 

”självinsikt”-örat, ett vid ”relation”-örat och ett vid ”krav”-örat;  
- respektive blad finns på tavlan/bordet;  

- det finns kort och pennor på varje tavla/bord 

 

Procedur:  
- innan övningen börjar ska utbildaren förklara Schultz von Thuns fyra-öron-modell 

(se blad); 
- deltagarna delas in i grupper om 3-6 personer, max. fyra grupper; 
- om deltagarna har möjlighet kan de diskutera och göra övningen på egenhand, om 

inte behöver de antingen en ”guide” som leder gruppen från en tavla till nästa eller 
så finns det en guide vid varje tavla; 

- gruppen kan diskutera exemplen och tänka ut ytterligare exempel ur sina egna liv. 
 
Variation A) varje grupp kommer till alla de 4 anslagstavlorna, diskuterar ämnena och fäster 

kort med sina intryck på anslagstavlan; efter 10 minuter byter grupperna 
anslagstavlor och går vidare till nästa ämne; 

Variation B) varje grupp arbetar bara med ett ämne; gruppen diskuterar exemplet på 
anslagstavlan, funderar ut fler exempel ur sina egna liv, väljer ett eget exempel 
och förbereder ett kort rollspel; efter 30 minuter samlas grupperna och 
presenterar sitt ”speciella öra” genom att spela rollspelet och ge några korta 
kommentarer 

 

Mål/ändamål:  
- deltagarna erfar och övar upp de olika aspekterna av att förstå och tolka ett 

meddelande 

- deltagarna får en känsla för sina egna ”favorit”sätt att tolka ett meddelande och bli 
mer känsliga när de upptäcker kommunikationspartners ”starka öron” 

 

Frågor för diskussion:  

Se bladen nedan! 
 

 

Källa: Pro-Skills 2011/Schulz von Thun, F. (1991). Miteinander reden 1: Störungen und 
Klärungen. Hamburg: rororo. 
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Fyra-Öron-Modellen  
(Källa: Schultz von Thun, Tysk psykolog och kommunikationsvetenskapsman) 
 
 
Varje meddelande har fyra aspekter och varje mottagare har fyra öron: 
 

 
 

Exempel: (svart: hans meddelande; blå: hennes tolkning) 

 

 
Ofta har människor ett öra som är mer känsligt än de andra. Du känner antagligen en person 
som alltid tolkar personlig kritik eller klander i väldigt simpla och neutrala meddelanden!? 
Den här personen har ett väldigt känsligt öra för relationsmeddelanden. 
 
⇒⇒⇒⇒    Det är inte bra att bara höra en sida av ett meddelande! Vi borde inte tolka delar av 
meddelanden som inte är tydligt sända av talaren! 
 

Relation:  
information angående  

 sändarens & mottagarens 
relation 

Självinsikt: 
talaren ger information om sig själv  

(motiv, värderingar, känslor osv.)  

Uppmaning:  
önskan eller uppmaning till 

mottagaren 

 

Fakta: 
endast data & fakta i meddelandet 

Relation: 
“Jag antar att du vet vad det är” 

Självinsikt:  
“Jag vet inte vad det är“ 

Uppmaning:  
“Snälla, berätta vad det är!“ 

 

Fakta:  
“Jag ser någonting grönt“ 

“Han ser någonting grönt“ “Han gillar inte det“ 

“Jag ska bara laga sådant som han gillar.“ “Han tycker att jag är en dålig 
kock!“ 

Det är någonting 
grönt i soppan! 
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Öra 1: Fakta  
 
Vid första anblicken verkar det vara den bästa lösningen att bara höra fakta i 
ett meddelande för att förstå det korrekt. Men är detta sant? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ Komma igång med en diskussion:  

• Vad händer då människor endast hör fakta av ett meddelande?  

• Känner du till situationer eller personer i ditt eget liv som har en stor 
tendens att lyssna till fakta? 

• Hur känner du dig då du kommunicerar med dessa personer? 

Stjärnorna 
glittrar så 
klart… 

Stjärnorna glittrar 
inte! Det är bara 
ljuset som uppdelas 
i amosfärens 
nivåer! 
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Öra 2: Självinsikt  
 
Exempel: 

 
[En pappa tittar in i sonens stökiga rum] 
Pappan: ”Vilket totalt kaos! Du är en latmask! Det är hemskt att leva i en sådan 

röra!” 
Sonen: ”Hade du en dålig dag på jobbet, pappa?" 
 

 

⇒ Komma igång med diskussionen:  

• Vad har pojken för nytta av att tolka sin pappas uttalande så här? 

• Hur skulle pappan kunna formulera meningen så att sonen 
med självinsikts-örat ska förstå på rätt sätt?  

• Känner du personer som har en stor tendens att tolka självinsikt under 
en kommunikation? 
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Öra 3: Relation:  
 
Exempel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ Komma igång med en diskussion:  

• Vad händer i den här scenen? 

• Vilka problem kommer paret att få om kvinnan alltid lyssnar med sitt 
relations-öra? 

• Kommer du ihåg situationer i ditt liv då du haft ett starkt relations-öra? 
Vad hände och hur löste du situationen? 

 

Vad är de här 
gröna sakerna i 
soppan? 

Om du inte gillar min 
mat kan du gå och 
luncha med din  
mamma igen! 
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Öra 4: Uppmaning  
 
Exempel:  

 

 
 

⇒ Komma igång med en diskussion:  

• Vad händer med människor som alltid tolkar uppmaningar då de 
kommunicerar? Hur reagerar troligtvis andra på dessa uppmanings-
lyssnare?  

• Känner du personer i ditt dagliga liv som har ett starkt uppmanings-öra? 

• Hur skulle du kunna skydda dig själv från att ha ett starkt uppmanings-
öra? 

Finns det kaffe 
kvar? Jag kokar genast nytt 

kaffe! 
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Övning: Pipeline 
 

 

Tidsram: ~ 10-30 minuter  

 

Plats: inomhus/utomhus  

 

Deltagare: 3-20 personer  

 

 

Material: 
- bowlingset 
- pipelineset 

- längder av rör eller smala rännor, spelkulor eller bollar, lyckas även med 
vatten 

 

Procedur:  
I den här aktiviteten ska man rulla spelkulor eller bollar i olika storlek, eller vatten, 
nerför längder av rör eller 1”/2” rännor.  Tricket? Varje deltagare har bara en kort 
längd av röret och start- och slutpunkterna kan separeras med en hinderbana. 

• Som handledare kan du kontrollera hur svår eller lätt den här uppgiften blir. 
Du kan ta dem över hinder, nedför trappor, runt träd osv. Om gruppen till 
exempel är i formningsstadiet lägger du bara upp ett litet hinder på vägen 
och skapar möjlighet till en ganska omedelbar upplevelsesuccé i samarbete. 
Om gruppen fungerar sammanhållande gör du hinderbanan längre och 
svårare och mer fysiskt utmanande så att upplevelsen om vad de kan uppnå 
tillsammans blir djupare. 

• Informera deltagarna på startlinjen och vid slutpunkten (en tydlig behållare 
är bra) och ge dem de extra regler du vill att de ska ha under uppgiften, som 
t.ex.: Varje person måste bära spelkulan åtminstone en gång; deltagarna 
måste vara i en viss ordningsföljd; eller båda fötterna måste stanna kvar på 
golvet hela tiden - var kreativ om du vill lägga till utmaningar. 

 

 

Mål/ändamål:  

- En teambuilding-aktivitet där varje deltagare får en kort längd av ett rör och 
gruppen måste arbeta tillsammans för att leverera kulan ner längs rören från 
start till slutpunkten. Det krävs en hög kommunikationsnivå och samarbete. 
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Frågor för diskussion:  
• Hur upplevde du att det var att jobba med personerna i din grupp? 
• Var kommunikationen effektiv? 
• Hur känner människorna angående deras involvering i och bidrag till 
projektet? 
• Var alla i din grupp involverade? 

 

 

Källa: http://wilderdom.com/games/descriptions/Pipeline.html 
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MODUL 4: 
SJÄLVFÖRVALTNINGSFÄRDIGHETER 
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“Self-management skills constitute the ability to make 
wise choices to achieve a fruitful and joyous life” 

 

Introduktion & definition  

Självförvaltningsfärdigheter hjälper till vid inlärning, men också i livet rent generellt. 
Självförvaltningsfärdigheter är inbäddade i och stödjer allt som vi gör i våra liv. 

 

Vad menar vi med självförvaltning? 

• Termen kombinerar de två orden ”förvaltning” och ”själv”.  

• Förvaltning handlar om motivation, planering, uppsättning av mål, beräkning av 
resurser, kontrollering, reglering osv. enligt en uppgift. 

• Själv har en dubbelbetydelse: Själv som en autonom agent eller manager (inte någon 
annan på utsidan) och som målet för förvaltningen. 

• Teoretiska rötter finns i självförvaltningsterapi (Kanfer) som fokuserar på patienters 
autonomi genom att stödja deras självregleringspotential i samband med en kronisk 
sjukdom. 

• Speciellt kognitiv psykologi (t.ex. Bandura) och handlingsteori (Heckhausen, 
Gollwitzer) fastställer den teoretiska och empiriska grunden för de viktiga aspekterna 
i självförvaltning (t.ex. vilja, metakognition, kognitiva inlärningsstrategier osv.). 

 
 

Definition 

För närvarande finns det ingen homogen definition av 
självförvaltning och självförvaltningsfärdigheter. Viss fokus 
kan utarbetas: 

• Strategisk teknik för effektiv och framgångsrik 
planering och självreglering 

• få autonomi (länk till egenmakt) 
• integrerat självförverkligande (länk till identitet) 
 
 

Vi föreslår följande arbetsdefinition: 
Självförvaltningsfärdigheter är färdigheter som vi väljer för att underlätta medvetenhet, 
insikt och underhåll av våra mål som är viktiga för oss själva.  

SJÄLVFÖRVALTNINGSFÄRDIGHETER 
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Självförvaltning är sammanlänkat med personliga och sociala färdigheter 

Självförvaltningsfärdigheterna använder andra färdigheter som resurser och kombinerar 
dem strategiskt i en handlingsprocess för individens behov och mål. Självreglering, 
självkontroll, tidsplanering osv. kan ses som integrerade delar av självförvaltning. 

 

Självförvaltningsfärdigheter och livslångt lärande  

I det speciella inlärningssammanhanget överlappar inlärningsstrategierna de allmänna 
självförvaltningsfärdigheterna genom att fokusera på inlärningsmål.   

Ytterligare aspekter på autonom självreglerande inlärning i kombination med 
självförverkligande, utifrån vår arbetsdefinition, är av stor betydelse för livslångt lärande. 
Medvetenheten om de egna färdigheterna för att förverkliga ett inlärningsprojekt och för att 
nå ett inlärningsmål, leder till den upplevda självförmågan som är nödvändig för 
motivationen och viljan att starta ett eget livslångt lärande-projekt. 

 

 
Viktiga steg i självförvaltning  

Självförvaltningsfärdigheter är avgörande för 
en framgångrik planering och genomföring av 
aktiviteter. Varje aktivitet – medveten eller 
omedveten – är baserad på en serie kognitiva 
och aktiva steg. 

Med tanke på inlärningsprocessen kan 
följande steg urskiljas: 

 

Sätta upp mål: 

• Individen måste välja egna specifika mål för inlärning.  
• Det övervägande målet kan till exempel vara att tjäna sitt uppehälle, att uppnå en 

högre levnadsstandard eller högre utbildningsnivå.  
• Vad som nu behövs är att definiera delmål på vägen mot högre mål, som i sin tur 

kräver att ytterligare kognitiva och 
aktiva processer utförs. 

 
 

Specifikt för målgruppen:  

Det är viktigt att identifiera och lägga upp ett eget mål som är realistiskt och koherent med 
identiteten, t.ex. definiera mål med SMART (Doran, 1981). 

Upprätthålla motivationsbalansen 

Steg-för-steg-genomföring 

Effektiv planering av arbetsprocessen 

Beräkna resurser & hinder 

Sätta upp mål 

Sätta upp mål 
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Beräkna resurser & hinder: 

• Individen måste väga upp resurser såsom tid, pengar och socialt stöd samt lösa 
praktiska problem; ordna med barnomsorg under utbildningskursen, hur man når 
platsen för kursen och liknande.  

• Att väga upp resurser och hinder kan 
också influera motivationen och vilka 
mål man väljer.  

 

Specifikt för målgruppen: 

Det är viktigt att analysera resurserna och hindren för att fokusera på stödjandet av 
resurserna och för att vara realistisk angående hindren. I gruppdiskussioner kan man komma 
på lösningar för att klara hindren. 

 

Effektiv planering av projektet:  

Individen utvecklar en sorts arbetsplan samt en realistisk tidtabell genom att ta de 
tillgängliga resurserna och de befintliga 
hindren i beaktande.  

Det finns många planeringsverktyg och 
checklistor tillgängliga. De måste anpassas 
till målgruppens situation så att de inte är 
för tekniska eller komplexa. 

 
 
 
En steg-för-steg-genomföring:  

• De planerade aktivitetsstegen måste nu framgångsrikt genomföras i rätt 
ordningsföljd. Resurserna måste mobiliseras, hinder måste övervinnas och tidtabeller 
och deadlines måste följas. 

• I processen kan ytterligare hinder och 
frågor dyka upp som inte kunde 
urskiljas eller som inte hade tagits i 
beaktande. Individen måste vara 
flexibel för dessa omständigheter då 
han/hon väljer teknik och då han/hon 
använder resurser för att uppnå sina 
delmål. 

 
Oförutsedda problem är de mest kritiska situationerna för målgruppen. I det här skedet är 
det viktigt att gruppen stödjer personen med idéer och hjälp. 

Beräkna resurser & hinder 

Sätta upp mål 

Effektiv planering av arbetsprocessen 

Beräkna resurser & hinder 

Sätta upp mål 

Steg-för-steg-genomföring 

Effektiv planering av arbetsprocessen 

Beräkna resurser & hinder 
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Upprätthålla motivation:  

• Att omvandla stegen som aktiviteten medför till praktik kan ta sin tid och kräver att 
oförutsedda hinder överstigs. För att nå detta krävs det att individen har tålamod och 
uthållighet samt konstant motivation.  

Den här delen hänvisar till de personliga, 
emotionella regleringsfärdigheterna och 
självkontroll. I samband med 
självförvaltningsfärdigheter är det viktigt att 
vara förberedd på stunder med låg 
motivation, oförutsedda hinder och 
besvikelser. Lösningar på hur man hanterar 
minskande motivation under processen kan 
diskuteras i förgrunden. 

 
 

Metodik  

 

Kommentarer angående utbildning i självförvaltningsfärdigheter 

Enligt det kognitiva paradigmet fokuserar självförvaltning främst på analytiska och 
självreflekterande aspekter. 

Människor som är mer impulsiva eller som inte är vana att överlägga om allt, borde 
introduceras till detta på ett lekfullt sätt, steg för steg, och i en gruppsituation. 
Självreflektion kan bäst läras in i gruppdiskussioner. 

Att tänka på för- och nackdelar samt på stödjande resurser och kritiska hinder kan läras ut i 
ett första steg, om den senare ”interna” diskussionen förkroppsligas i en utbildningsession 
med personer som spelar rollerna angående för- och nackdelarna. 

Att få utbildning i hur man sätter upp mål och hur man planerar för att nå målet borde vara 
viktigt och uppnåeligt för deltagarna. 

 

Hur man kan inkorporera den reflektiva delen av självförvaltningsfärdigheten i 
inlärningsprocessen 

Några exempel: 

Föra dagbok:  att föra dagbok kan underlätta planering, uppsättning av mål och 
att hålla reda på prestationer 

Diskussioner:  att tala om prestationer, svårigheter och insatser kan vara ett sätt 
att utveckla självförvaltningsfärdigheter 

Rollspel:  möjligheten att praktisera nya färdigheter i en säker miljö kan ge 
självsäkerhet till att använda nya färdigheter i en offentlig miljö 

Upprätthålla motivationsbalansen 

Steg-för-steg-genomföring 

Effektiv planering av arbetsprocessen 
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Personlig reflektion: att tänka på prestationer är ett bra verktyg för självutvärdering, 
även för planering av mål. Det borde finnas tillräckligt med tid 
reserverat för att reflektera över prestationer 

Utvärdering av jämlika: det kan vara enklare att acceptera konstruktiv kritik av människor 
som vi ser som jämlikar än från en auktoritet 

Självutvärdering: det är viktigt att erkänna våra egna prestationer och svårigheter 

Debatt:  formaliserade diskussioner ger möjlighet att både erbjuda och ta 
emot konstruktiv kritik 

 

 

 
 

Vi kan uppnå våra mål genom att kombinera sociala och personliga 
färdigheter samt självförvaltningsfärdigheter! 
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Sessionens struktur  

 

Vi föreslår att du följer någon form av struktur för att uppnå ett gott resultat och för att 
garantera en framgångsrik process. 

Nedan finner du förslag på en struktur av en ungefär två timmar lång session med elever 
som arbetar med den slutliga målgruppen. 

 

1) Välkommen  

 

2) Lära känna varandra 

Den här delen av sessionen måste vara ganska simpel så att människor enkelt involveras 
i den. I vår verktygslåda hittar du många fina övningar som du kan använda dig av. En av 
dem är ”God morgon”-övningen. 

• Övningen ”Hälsningar – god morgon” 

 

3) Teoretiska delen (PowerPoint-presentation)  

• Syftet med workshopen som är sammankopplad med livslångt lärande  

• Vad är förvaltningsfärdigheter? 

• Strategier och metoder 

• Självreglerad inlärning 

• Produktiv inlärning 

• Kooperativ inlärning 

• Empirisk inlärning 

 

4) Praktisera en övning i självförvaltningsfärdigheter, såsom följer  

• Övning ”Trampa i fotspåren”  

 

5) Kort feedback och slutet på sessionen 
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Övningar  

 

Övning: God morgon 
 

 
Tidsram: 15 min. 

 

 

Plats: ett stort rum 

 

 

Deltagare: 6-20  

 

 

Material:  
cd-spelare och livlig musik 
 

 

Procedur: 

Instruktioner till deltagarna: 
Vi vill att ni går runt i rummet medan ni lyssnar på musiken. Då musiken tystnar ska 
ni hälsa enligt instruktioner på personen som är närmast er. Försök att varje gång 
välja en annan person. 
Säg god morgon till personen som är närmast er: 

 …som om han/hon var er vän. 
 …som om han/hon var er väns baby.             
 …som om han/hon var prästen i er lokala kyrka. 
 …som om han/hon var en känd popstjärna. 
 …som om han/hon var er chef.         
 …som om han/hon var ärkebiskopen på sjukhuset. 
 …som om han/hon var er pojkvän eller flickvän. 

   

 

Mål/ändamål: 
Att stärka teamet  

 

 

Frågor för diskussion: 
Be om en kort feedback. 
 

 

Källa:  
Movement “PROTASI” – Centre of Creative Occupation – 
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Övning: Trampa i fotspåren 
 

 
Tidsram: ungefär 60 min 

 

Plats: ett stort rum 

 

Deltagare: åtminstone 15 personer (ifall det är färre eller fler deltagare måste man 
modifiera proceduren). 

 

Material: pennor, tejp, 9 klistermärken av fotavtryck, 3 korgar och 3 symboliska 
eller verkliga hinder 

 

Procedur:  

Deltagarna delas in i tre grupper med hjälp av tekniken ’tre pusselbitar’. (De 
presenteras med tre bilder på A4 papper som alla har blivit klippta i fem 
oproportionerliga bitar. De försöker samla ihop sina pussel och på så sätt forma 
grupperna om fem personer). 

 

I undergruppen ska de jobba med följande uppgift: 

”Då ni åker tillbaka till era länder måste ni genomföra en pilotutbildning angående 
personliga och sociala färdigheter samt självförvaltningsfärdigheter. Ni ombeds 
definiera tre viktiga steg som behövs för att organisera er utbildning bättre. 

Bland er fem måste ni välja: 

• En person som kommer att ansvara för organiseringen av utbildningen (den här 
personen kan också vara utbildaren, men det är inte nödvändigt), 

• Två personer som ger organisatören resurserna som behövs för att organisera 
utbildningen och 

• två personer som fokuserar på hindren som dyker upp, och som organisatören 
måste ta i beaktande för att kunna fullfölja alla steg. 

Efter att ni har antagit era roller och innan ni börjar stiga i fotspåren, kan ni under 5-
10 minuter fundera över och skriva ner på en bit papper, både individuellt och med 
tanke på rollen, antingen 3 möjliga steg, några resurser eller några hinder. 

Nu startar ni alla er resa från ÖNSKEMÅL till MÅL. Ni stannar på varje steg och ni 
diskuterar i enlighet med era roller och era attityder och ger meddelanden till 
"ledaren". Ni kan lägga era idéer i korgen eller flytta hindret och stoppa ”ledaren” 
varje gång ni presenterar ett hinder i processen. Det är bra att föra en dialog eller 
debatt med resurs- och hindermänniskorna.    

Det slutliga beslutet på varje steg tas av organisatören, medan de andra fyra 
personerna agerar som organisatörens konsulter".  

För att göra den här övningen mer spännande har vi gjort en skiss som visar 
positionerna i rummet.  
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Mål/ändamål:  

Att tillämpa en plan för deras arbete i en verklig livssituation, som förutspår hinder 
och svårigheter med hjälp av andra människor i en gruppuppgift.  

 
Den här övningen hjälper vissa att behärska sina personliga förvaltingsfärdigheter, 
att få nya och att utveckla sätt att förverkliga ett projekt steg för steg. 
En organisering av dessa steg och deras ordningsföljd, med hjälp av en grupp 
människor som delar liknande önskemål och mål, ger vissa fördjupade kunskaper 
angående problem som de ombeds lösa och slutligen löser.  
Du kan välja ett projekt som mycket sannolikt kan bli verklighet. Målet är att välja en 
övning ur en verklig livssituation som människor måste ta itu med. 

Hjälpen från människorna i de nödvändiga RESURSERNA och i de förekommande 
HINDREN till våra STEG, är i själva verket de andra ”rösterna” vi har som individer 
och som vi, beroende på omständigheterna, hör eller inte hör. I den här övningen 
hjälper de andra "rösterna" oss att få en helhetssyn på vårt försök, att tänka på mer 
än ett sätt för att lösa ett problem, att bedöma oförutsedda risker och faror eller 
bättre idéer. Det slutliga beslutet är vårt, vilket betyder att vi har tagit vårt ansvar. 
Efter att ha gjort den här resan från önskemål till mål har någon blivit herre över sin 
egen inlärningsprocess. 
 

 

Frågor för diskussion: 

• Hur var processen? 

• Vad kände du angående resurserna och hindren? 

• Vilka aspekter av självförvaltning kunde du identifiera? 

• Hur skulle den här övningen kunna anpassas till din målgrupp? 

• Kände du att den här övningen hjälpte organisatören att utveckla sina 
förvaltningsfärdigheter? 

• Vad skulle du korrigera för att förbättra den här övningen? 

 

 

Källa: Pro-Skills  
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MODUL 5: PRAKTIK  
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Pro-Skills innovativa metod baseras på en stor användning av relationsbaserade dynamiska 
övningar. Dessa övningar fungerar som verktyg för de syften och mål som Pro-Skills filosofi 
uttrycker: de stimulerar människan att gå djupare i sina tankar och känna sina upplevelser; 
de syftar till att skapa förutsättningar för deltagarna att ta till sig kunskap eller att träna 
färdigheter.  

Som vi tidigare nämnt, ska utbildare enligt vår uppfattning uppleva dessa övningar själva 
innan de utbildar andra människor; de ska känna styrkan i dessa övningar, själva uppleva 
svårigheterna och hindren som man möter när man gör övningarna, vare sig man är 
missgynnad eller inte. Utöver det är det väldigt viktigt att utbildare blir medvetna om att 
den här typen av övningar aldrig är de samma då de tillämpas på människor. Olikheter i 
personlighet, ålder, kön, kulturell bakgrund osv. ger nästan olika resultat och människor 
reagerar på olika sätt. Så dessa övningar ska inte ses som recept; de kommer inte 
automatiskt med lösningar eftersom ingredienserna inte är de samma varje gång. 

Å ena sidan kan en erfaren utbildare medvetet dra nytta av detta. Teknikerna och 
övningarna är en del av det allmänna konceptet och fungerar som verktyg. Genom att sikta 
på målen för respektive utbildning kan utbildaren reglera övningsprocessen genom särskilda 
instruktioner och även genom hans icke-verbala beteende.  

Å andra sidan är det så att utbildaren omedvetet har inflytande på utbildningsprocessen 
genom sin personlighet, sitt beteende samt genom sina mänskliga egenskaper som sympati 
och antipati. Således krävs det en hög nivå av medvetenhet hos utbildarna för att genomföra 
utbildningskonceptet och övningarna.  

 

Utbildaren måste alltid vara:   

• medveten om övningens konkreta mål 
• medveten om sina egna känslor (rädslor, gillanden, ogillanden) då han förverkligar 

övningen 
• medveten om målgruppens karaktärsdrag och behov  
• fri från fördomar och tolkningar 
• välutrustad med olika tekniker och övningar 

• flexibel att tillämpa de rätta teknikerna enligt den relationella dynamiken som 
utvecklats i gruppen 

• uppmärksam, reflekterande och kapabel att ingripa i övningsprocessen beroende på 
deltagarnas reaktioner, känslor och behov  

• kunna sammanställa idéer, lyfta fram frågor och underlätta deltagarnas yttrande  
 

Utbildare måste vara väldigt försiktiga med att använda dessa tekniker och övningar, testa 
dem innan de används och alltid försöka ”avsluta” dem om de ”öppnats”. De tillåter inte att 
situationer går överstyr eller att det skapas konflikter och negativ stämning. Ibland kan en 
person se dessa tekniker och övningar som ett bra tillfälle till psykoterapi eller till att 
bekänna mycket djupa tankar, känslor och situationer. Utbildaren måste vara väldigt tydlig 
angående gränserna för en utbildningssession och beredd att kontrollera situationen genom 
att erbjuda alternativa lösningar eller begränsa de människor som bryter mot de 
överenskomna gränserna. 
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Således ska utbilda-utbildaren-kurserna göra de framtida utbildarna medvetna om dessa 
fakta, de ska erbjuda tillfälle och plats för upplevelse samt utbilda dessa 
utbildarfärdigheter innan de står inför den verkliga utbildningen med den slutliga 
målgruppen. 

Således är grundidén för den här modulen att deltagarna ska förbereda och genomföra 
åtminstone en övning på egen hand och leda en diskussion i gruppen om övningen som 
fokuserar på målgruppens behov, variationer på övningar osv. 

 

Sessionens struktur  

1) Introduktion 

Deltagarna ska bli medvetna om det egna inflytandet på inlärningsprocessen genom 
konkreta instruktioner, icke-verbalt beteende och personlighet.  
Du kan variera längden på den här introduktionen och således modulens procedur:  

A) Lång introduktion: Deltagarna får omfattande information om utbildarens 
inflytande på övningens tillvägagångssätt; frågor diskuteras i spetsen för 
förberedelsen och genomförandet. PowerPoint-presentationen som finns 
till hands kan användas för detta.  

Viktigt: Deltagarna instrueras att medvetet variera sitt beteende och sina 
instruktioner medan de förverkligar övningen. 

B) Kort introduktion: Deltagarna instrueras att förbereda och förverkliga en 
övning och därmed reflektera utbildarens inflytande på övningen, men de 
får ingen omfattande information.  

 
2) Förberedelse  

Deltagarna förbereder åtminstone en övning som förverkligas senare med 
deltagargruppen. Deltagarna kan komma med egna övningar eller så kan de få 
verktygslådan och välja något ur den.  Deltagarna borde arbeta med denna uppgift 
åtminstone i par eller i små grupper.  
Förberedelsen på denna praktiska del kan vara en del av utbildningen (ifall du har en 
kurs som pågår i ett sträck) eller så kan den göras som hemläxa (ifall du har en kurs som 
sträcker sig över flera veckor). 

 
3) Förverkligande och diskussion angående verktyg 

Deltagarna förverkligar övningarna inom gruppen. Förutom blotta insikten ska de 
presentera övningarnas mål och syften. Efter att man förverkligat övningarna ska 
gruppen diskutera teknikernas styrkor och potential, variationer, fördelar och nackdelar. 
Deltagarna ger feedback åt utbildarna som förverkligat övningarna angående 
övningarnas effekter och sina egna känslor och upplevelser medan de utförde dem. 
Deltagarna som leder övningen ger feedback angående sina känslor och svårigheter att 
förverkliga verktyget. 
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4) Slutlig reflektion och diskussion 

Beroende på om du valt variation A eller B som introduktion till modulen, stängs den 
genom en mer eller mindre omfattande avslutande reflektions- och diskussionsrunda: 

A) Ifall deltagarna medvetet varierade sitt beteende och instruktionerna 
medan de förverkligade övningen, kan de nu rapportera sina idéer och 
erfarenheter.  

B) Ifall deltagarna inte fick en omfattande instruktion kan du samla in deras 
erfarenheter via kort eller på ett blädderblock och sammanfatta det med 
hjälp av PowerPoint-presentationen. 
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MODUL 6: REFLEKTION/UTVÄRDERING 
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Varför den här modulen? 

Varför avsluta Pro-Skills utbilda-utbildaren-kursen med en omfattande modul angående 
reflektion och utvärdering!? Vi har med den här modulen av tre orsaker: 

 

1) Den är till fördel för deltagarna: Som vi påpekade i början av den här broschyren, så är 
reflekteringen över Pro-Skills-konceptet och internaliseringen angående dess 
bakgrundsfilosofi förmodligen de viktigaste aspekterna av utbilda-utbildaren-kursen. Således 
ska den sista utbildningsmodulen och sessionen fokusera på reflektion och utvärdering av 
Pro-Skills-konceptet. Det kan vara till hjälp för framtida utbildare att gå djupare in på Pro-
Skills filosofi, att reflektera över den egna inställningen till livslångt lärande, målgruppen 
bestående av socialt missgynnade personer och målet angående lika möjligheter till ett liv 
och till inlärning, och slutligen till att avgöra huruvida de är villiga att arbeta och utbilda i 
Pro-Skills strategiska anda. 

2) Den är till fördel för ”utbildare av utbildare”: Utöver detta behöver även erfarna 
”utbildare av utbildare” feedback både beträffande deras sätt att undervisa och angående 
reaktionerna och inlärningsprocessen de försöker framkalla hos deltagarna. Det finns en risk 
att erfarna utbildare följer sina vanor och blir mindre uppmärksamma på deltagarnas behov 
och på inlärningsprocessen. Så oavsett graden av erfarenhet och expertis: en utbildare borde 
aldrig sluta be om feedback. 

3) Den är till fördel för utbildningskonceptet: Som redan nämnts är Pro-Skills-konceptet ett 
pågående arbete som behöver fortsatt utveckling och förbättring. Utbildare och 
professionella som är engagerade i metoden måste hålla kollektivt tänkande vid liv och 
utbyta samt samla in erfarenheter genom fullföljandet av Pro-Skills-konceptet med både 
slutliga målgruppen och utbildningen av utbildare. 

 

 

Metodik  

Det finns mycket skrivet om utvärderingsmetoder i allmänhet och i synnerhet om metoder 
angående utvärdering av utbildning. Hursomhelst gör det här kapitlet inte anspråk på att 
vara en vetenskaplig uppsats eller att ge underlag för en systematisk utvärderingsstudie. Vi 
vill ge några enkla hanterbara verktyg för att få feedback från deltagarna angående deras 
tillfredställelse med kursen, deras attityd angående Pro-Skills-konceptet och dess 
användbarhet och potentiella överföring till det dagliga arbetet. 
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Resultat & överföring: 
Ändrade deltagarna attityd? Känner de 

sig beredda att fullfölja kursen? Ser 
deltagarna det som möjligt att överföra 

konceptet till heldagsjobbet? 

I förgrunden: 
Deltagarnas förkunskap, arbetsområde, 

slutlig målgrupp & förväntningar 

utbildning 

Reaktion:  
Är deltagarna nöjda med utbildningen? 

Vad tycker de om konceptet? 

 
Utvärderingsmodulen omfattar aspekter och 
handlingar som förverkligas innan utbildningen 
startar. Vi föreslår att man har någon sorts 
utvärdering i förgrunden för att bedöma 
deltagarnas förväntningar på kursen och – 
speciellt om deltagarna inte är bekanta sedan 
tidigare – deras förkunskap, arbetsområden och 
slutliga målgrupp. 

 

Följande struktur för modulen är ett förslag som 
fokuserar på utvärderingsaspekter som är viktiga 
och användbara ur vår synvinkel och som är till 
störst fördel för alla berörda parter. Du kan 
såklart göra egna val från vårt erbjudande eller 
förverkliga andra utvärderingsverktyg istället.  

Den egentliga utvärderingen kan förverkligas 
genast efter den sista utbildningsmodulen eller 
under ett separat möte. Deltagarnas första reaktion på kursen ger en första förnimmelse av 
deras tillfredställelse och intryck. En mer detaljerad utvärdering förverkligas efter reflektion 
och diskussion. 

 

Vi vill kombinera användningen av standardiserade frågeformulär och verktyg för kreativ 
utvärdering och feedback. 

 
 
I förgrunden 

Oberoende av vilken sorts utbildning du förverkligar är det bra att höra sig för angående 
deltagarnas förväntningar i början av utbildningen, speciellt ifall du möter erfarna utbildare 
eller erfaren personal under fortbildning. Du kan förverkliga det här genom att skicka ett 
frågeformulär till deltagarna några veckor före utbildningen, till exempel tillsammans med 
ytterligare material. Om du erbjuder en explicit Pro-Skills utbilda-utbildaren-kurs och du inte 
känner deltagarna särskilt väl sedan tidigare, är det här en chans att be om fler detaljer 
såsom arbetsområde, erfarenhet och expertis inom livslångt lärande eller vuxenutbildning 
osv. Om det är möjligt att få de ifyllda formulären tillbaka några dagar före utbildningen 
startar kan du justera din kurs efter deltagarnas förväntningar eller så kan du hantera 
bristfälliga och orealistiska förväntningar i början av utbildningen. 
 
En annan möjlighet är att fråga efter deltagarnas förväntningar och rädslor angående 
kursen i början av utbildningen, med hjälp av en kreativ metod som kallas ”förväntningarnas 
träd”:  
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Man ritar de grova konturerna av ett träd på ett 
blädderblock. Deltagarna ombeds skriva ner sina 
förväntningar och farhågor angående 
utbildningskursen på små papperskort som efteråt 
fästs på trädet, förväntningarna i trädkronan och 
farhågorna på stammen. Deltagarna eller utbildaren 
strukturerar korten så att upprepade förväntningar 
och farhågor blir synliga. 
 
Det verkar vara viktigt att diskutera bristfälliga och 
orealistiska förväntningar före utbildningsmodulen 
startar och att ge ytterligare information angående 
farhågorna. 
 
Möjligheten finns att återkomma till 
förväntningarnas träd i slutet av kursen och diskutera 
vilka förväntningar och farhågor som förverkligades. 

 
 
 
 
Reaktion   

Den omedelbara reaktionen från utbildningskursens deltagare är ofta fokuserad på 
deltagarnas tillfredsställelse och första intryck. Eftersom detta ger inledande information om 
huruvida något större går fel, är det bra att ha den här sortens feedback – inklusive 
organisatoriska frågor och stämningen i gruppen – i slutet av varje utbildningsmodul eller 
utbildningsdag. 
Vi föreslår att man bedömer deltagarnas omedelbara reaktion på en utbildningskurs genom 
kreativa metoder, och att man ger två exempel av den här sortens utvärderingsmetoder: 
humörsbarometern och målmetoden. 
 
Humörbarometern  
 
Humörbarometern erbjuder 
möjligheten att snabbt bedöma 
deltagarnas humör eller 
tillfredsställelse vid olika tidpunkter 
under kursens gång. Människorna gör 
sin bedömning genom att fästa ett 
klistermärke på den punkten på en 
barometer som motsvarar deras 
aktuella humör.  
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Målmetoden  
 
Målmetoden möjliggör olika aspekter av 
utbildningen att bli bedömda och 
därefter diskuterade. Exempel inkluderar 
stämningen i gruppen, tillämpligheten av 
undervisat material, organiseringen av 
kursen och utbildningens metodik. 
”Målet” överförs till ett blädderblock. 
Deltagarna får fyra klistermärken och 
uttrycker sin tillfredsställelse genom att 
fästa pricken närmare eller längre ifrån 
målcentrum. Ju närmare målcentrum 
pricken placeras, desto positivare är 
bedömningen. 

 

 
 
 
Resultat & överföring 

Innan den detaljerade utvärderingen av utbildningen påbörjas, ska deltagarna få en till chans 
att reflektera över och diskutera utbildningskonceptet med särskild hänsyn till deras 
heldagsjobb och till den slutliga målgruppen de arbetar med. Vi föreslår att igen ha en kort 
presentation om de viktigaste idéerna av utbildningskonceptet och om 
utbildningsmodulerna som förverkligats med deltagarna. Vid fortbildning av personal verkar 
det vara bra att koppla den här diskussionen till deltagarnas heldagsarbete och målgrupp. 
Eftersom Pro-Skills utbildningskoncept inte är en fixerad metod utan öppen för anpassning, 
är det viktigt att ge deltagarna möjlighet att reflektera över möjligheter och hinder i 
samband med överföringen av konceptet i sitt arbete, att diskutera om det, svara på öppna 
frågor och arbeta tillsammans på lösningar. Det är ett viktigt mål i utbilda-utbildaren-kursen 
att hjälpa utbildarna att utveckla en konkret vision av kurserna som de själva senare kommer 
att fullfölja.  
Det här kan förverkligas i små diskussionsgrupper eller genom en diskussionsstrategi såsom 
fiskskål-metoden (se nedan). Ifall du har personal från olika institutioner kan det vara bra att 
bilda grupper enligt institution för att kunna diskutera respektive förhållanden. Grupperna 
kan senare ta upp potentiella frågor och hinder under sammankomsten, eller diskutera dem 
i smågrupper med ledaren av utbilda-utbildaren-kursen. Om den totala gruppen inte är för 
stor kan fiskskål-metoden förverkliga dessa diskussioner under sammankomsten. 
 
Den slutliga utvärderingen av utbildningen förverkligas genom ett standardiserat 
frågeformulär. Det registrerar i vilken utsträckning deltagarna fått ny information eller nya 
färdigheter, deras attityd gentemot koncepten och deras förväntningar och planer angående 
förverkligandet av Pro-Skills utbildningskurser. 

Organiseringen 
av utbildningen 

 

metodik Tillämpning av 
innehållet 

Stämningen I 
gruppen 

�   � 
       � 
 �  
     � 

   � 
� 
   �  � 
             � 

 � � � 
� 
 �   

 � 
    � � 
 �  
 
          � 
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Hur använder man resultaten? 

Resultaten från en utvärdering ger pålitlig feedback om det utförda arbetet. Hur kan man 
använda informationen?  

Vi föreslår att man diskuterar utvärderingsresultaten i utbildarteamet för att anpassa och 
förbättra ytterligare erbjudanden av utbildning med tanke på deltagarnas behov och 
intressen. Naturligtvis kan det förekomma deltagare som förkastar Pro-Skills filosofi och som 
inte kan godkänna dess etiska eller pedagogiska principer.  Ändå verkar det vara värt att 
rannsaka de egna handlingarna: Lyckades vi koppla våra idéer till deltagarnas förkunskaper? 
Lyckades vi tilltala deras intressen? Lyckades vi ge liv åt Pro-Skills metod i vår utbildning?  

Vi ber dig också hålla kontakt med de Pro-Skills partners som introducerade metoden för dig, 
eller ge feedback på frågor och kritik till Pro-Skills-teamet, t.ex. via projektets hemsida. Pro-
Skills-konceptet är ett pågående arbete som behöver fortsatt utveckling och förbättring, och 
du ombeds hålla diskussion och utbyte vid liv då du genomför konceptet.  

Förutom detta kan du ytterligare dra nytta av dina utvärderingsresultat. Du kan använda 
utvärderingsresultat för att synliggöra programmets framgång för sponsorer och 
finansiärer, media och allmänheten. Rapportering om en konkret utbildning, dess resultat 
och deltagarnas feedback kommer att fånga människors intresse och möjligen bidra med 
publicitet till dina utbildningserbjudanden. 

Sist men inte minst kan presentationen av utvärderingsresultaten hjälpa till att 
medvetandegöra och övertyga ansvariga beslutsfattare och politiker till att stödja ett 
hållbart genomförande av Pro-Skills utbildningsmetod till förmån för socialt missgynnade 
personer. 
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Sessionens struktur 

 
1) Aktiverare: ”God morgon” / ”Elefanten” 

Både om du kopplar utvärderingssessionen till den sista utbildningsmodulen, eller om 
du har ett särskilt utvärderingsmöte, verkar det vara bra att börja med en aktiverande 
övning för att uppfriska människors sinnen, återförena gruppen och förhindra att 
utvärderingssessionen blir ett tråkigt eller torrt möte.  

”God morgon" är en trevlig övning att öppna en separat utvärderingssession med; 
"elefanten" kan man göra om sessionen förverkligas efter den sista utbildningsmodulen. 

 

2) Första reaktionen: Målmetoden  

Med hjälp av målmetoden (se ovan) kan deltagarna ge sina spontana intryck angående 
stämningen i gruppen, tillämpligheten av undervisat material, organiseringen av kursen 
och utbildningens metodik. Resultatet diskuteras eller kommenteras inte.  

 

3) En kort PowerPoint-presentation:  

I en kort presentation repeterar och sammanfattar utbildaren de viktigaste idéerna av 
Pro-Skills-konceptet och utbildningsmodulerna som förverkligats med deltagarna. Det 
här hjälper deltagarna att gå till en metanivå och börja reflektera.  

Du kan använda dig av PowerPoint-presentationen från modul 1. 

 

4) Reflektion & diskussion: 

A) Du har personalmedlemmar från olika institutioner, men flera medlemmar per 
institution: Forma små diskussionsgrupper enligt institution och ge dem lite tid att 
diskutera följande frågor: 

- Håller du med Pro-Skills åsikter beträffande viktiga värderingar och att de 
anpassas till de grundläggande riktlinjerna för din institution? 

- Finns det ett befintligt ramarbete för att genomföra Pro-Skills-utbildningen? 
Vilka organisatoriska hinder oroar dig? 

- Vilken sorts reaktion skulle du förvänta dig från den slutliga målgruppen du 
arbetar med? Skulle de vara öppna för den här typen av utbildningar? Vad blir 
deras hinder och rädslor? 

- Vilka konkreta steg måste du förverkliga för att genomföra en Pro-Skills-
utbildning i din institution? 
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B) Du har personal från endast en institution, du har enstaka medlemmar från olika 
institutioner eller du förverkligar utbildningen inom ramen för en grundutbildning: 
Förverkliga fiskskål-metoden (se nedan) och ge följande frågor för diskussion: 

- Håller du med Pro-Skills åsikter beträffande viktiga värderingar? Vad har du för 
kritik mot den här metoden? 

- Är Pro-Skills pedagogiska metod lämplig för vuxenutbildning/arbetet med 
socialt missgynnade vuxna? 

- Vad tycker du personligen om grundläggande färdigheter för livslångt lärande, 
speciellt med tanke på målgruppen socialt missgynnade vuxna? 

 

5) Utvärderingsformulär 

Det standardiserade utvärderingsformuläret (se nedan) delas ut till deltagarna. De ges 
lite tid för att fylla i det. Man har förberett en låda dit man kan lägga formuläret och på 
så sätt försäkra anonymitet.   

 

6) Förväntningarnas träd 

Ifall du förverkligade övningen förväntningarnas träd (se ovan) i början av 
utbildningskursen, kan du nu be deltagarna att besöka trädet och 

- ta bort korten med förväntningar som uppfylldes och de kort med farhågor 
som inte var av betydelse; dessa kort läggs i en liten ask under trädet; 

- lämna kvar korten med förväntningar som inte uppfylldes och korten med 
farhågor som besannades; dessa kort blir kvar i trädet. 

Resultatet av förväntningarnas träd behöver inte kommenteras. 

 

7) Avsluta utbildningen: Övningen ”Nätverk” 

Övningen är en trevlig lek för att avsluta ett möte genom att symbolisera nätverket som 
har vuxit fram bland deltagarna. 
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Övningar  

Övning: God morgon 
⇒ se modulen om självförvaltningsfärdigheter! 
 
 
Övning: Elefanten   

 

 
Tidsram: 15 min. 

 

Plats: ett stort rum 

 

Deltagare: 6-20  

 

Material:  
- 

 

Procedur: 
 Ledaren berättar historien medan han/hon gör särskilda rörelser på ryggen på den 
person som står framför honom/henne. De andra tittar på och gör likadant, det är 
faktiskt en avslappnande massage. 
Det finns en stor skog (gör cirkulerande rörelser med båda händerna på ryggen på 
personen framför) 
Full av träd (rita vertikalt med handflatorna. Då den högra är nere, är den vänstra 
handflatan uppe) 
Full av skogshuggare som hugger ner dem (slå på ryggen med kanten av båda 
handflatorna) 
Träden blir till stammar (gör cirkulerande rörelser med tummen) 
Sedan kommer en elefant och stiger tungt på dem (slå med knytnävarna) 
Polisen kommer och sätter honom i fängelse (ta tag i midjan med båda 
 händerna) 
Elefanten skriver ett brev på skrivmaskin till sin mamma och förklarar vad som hänt 
(knacka med fingrarna) 
och infogar ytterligare ett pappersark (dra båda händerna längs ryggen) 
och fäster ett frimärke på det (tryck med tummarna) 
(Historien börjar om från början åtminstone en gång till)  

 

Mål/ändamål: 
Att få deltagarna att slappna av och att underhålla dem. 

 

Källa:  
“Communication without violence”, Nada Ignjatovic Savic 
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Övning: Fiskskålen (Variation B)  
 

 
Tidsram: 1½ timme 

 

Plats: ett rum 

 

Deltagare: 12-20  

 

Material: stolar  

 

Procedur: 
- Deltagarna bildar en inre och en yttre cirkel; den inre cirkeln omspänner 4-5 

personer. 
- Människorna i den inre cirkeln startar diskussionen med en viss fråga. 
- Den yttre cirkeln fungerar som en tyst publik.  
- Deltagare från den yttre cirkeln kan be om att få delta i diskussionen genom 

att räcka upp handen. En person från den inre cirkeln måste lämna cirkeln och 
byta stol med den nya medlemmen i diskussionsrundan.  

- Alternativt kan en medlem ur diskussionsrundan lämna den inre cirkeln och en 
annan deltagare komma med. 

Utbildaren öppnar diskussionen med en viss fråga (t.ex. genom att skriva den på en 
tavla eller ge ett kort med den skrivna frågan till den inre cirkeln). Han lugnar även 
ner diskussionen om det är nödvändigt, och ger en ny fråga efter en tid. 

 

Mål/ändamål: 
En viss fråga kan diskuteras i en stor grupp men antalet aktiva talare är begränsat. 
Ändå kan varje medlem i den stora gruppen delta.  
 

 

Frågor för diskussion: 
-  

 

Källa:  
Enligt Movement “PROTASI” – Centre of Creative Occupation –  
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Övning: Nätverk  

 

 
Tidsram: 5 min. 

 

Plats: inomhus eller utomhus, utrymme att bilda en cirkel med alla deltagare  

 

Deltagare: >5 personer 

 

Material:  
Garnnystan 

 

Procedur: 
Deltagarna står i en cirkel. En person börjar genom att säga ”hejdå” på ett sätt som 
är typiskt för honom/henne, samt en önskning till deltagargruppen; sedan kastar 
han/hon garnnystanet till en annan deltagare och håller i ändan av garntråden. 
Nästa person fångar nystanet, säger hejdå samt önskningarna och sedan kastas 
nystanet igen osv. 
Steg för steg bildas ett nätverk bland deltagarna. 
Då alla deltagare är kopplade via yllenätverket, säger utbildaren några fina 
avslutande ord, som syftar till nätverket som bildades bland deltagarna under 
utbildningskursen. 

 

Mål/ändamål: 
Visualisera det potentiella nätverket bland medlemmar i en grupp. 

 

Källa:  
okänd 

  
 
 
 
 
 
 
 

Utvärderingsformulär  

Se nedan! 
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Kära deltagare, vi hoppas att du gillade Pro-Skills-kursen och fick ny inspiration!  
vi skulle vilja be dig om feedback angående din tillfredsställelse med kursen, med utbildningskonceptet och om 
dess innehåll är till nytta för dig och ditt arbete. Var snäll och fyll i det här frågeformuläret och lägg det i 
svarslådan vid slutet av kursen. Tack på förhand! 

 

Personuppgifter  

Ålder:                       � <30 år                        � 30-40 år                          � 40-50 år                        � >50 år 

Kön:                          � kvinna                       � man  

Arbetsområde:      � grundutbildning av personal (t.ex. universitet)  � fortbildning av personal 

                                  � vuxenutbildning       � socialarbete                � hälsofrämjande/förebyggande av missbruk 

                                  � sysselsättnings-/arbetscenter   

                                  � Annat – specificera, tack: 

 
     

Organisation & ram  

Var god och bedöm din tillfredsställelse med följande organisatoriska 
aspekter:  

Mycket 
otillfredsställd 

 Mycket 
tillfredsställd 

Organisering i allmänhet � � � � 

Information på förhand  � � � � 

Utbildare  � � � � 

Stämningen under kursens gång � � � � 
     

Pro-Skills metod & utbildningskoncept 

Var god och uttryck ditt medgivande vid följande påståenden: 

Är inte 
av samma 
åsikt 

 Är helt 
av samma 

åsikt 

Mina förväntningar på kursen har förverkligats. � � � � 

I det stora hela håller jag med om idéerna angående Pro-Skills metod. � � � � 

Enligt min åsikt är Pro-Skills pedagogiska metod lämplig för vuxenutbildning/för 
arbetet med socialt missgynnade vuxna.  

� � � � 

Enligt min åsikt fyller Pro-Skills-konceptet en lucka inom 
vuxenutbildningen/arbetet med socialt missgynnade vuxna. 

� � � � 

Jag ser möjligheten att genomföra Pro-Skills-konceptet i mitt dagliga arbete.  � � � � 
 

Kritik av metoden 
 

Jag ser några kritiska punkter i metoden, eftersom: 
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Grundläggande färdigheter för livslångt lärande?  

Vad tycker du personligen om grundläggande färdigheter för livslångt lärande, speciellt med tanke 
på målgruppen socialt missgynnade vuxna?  

 

 

 

 

 

 
 

     

Säg det med egna ord 

Vad var bra? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vad passade inte dig? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ytterligare kommentarer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tack för din feedback! 
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