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1 sep
10.30 – 11.15 Föreläsning på temat Ledaren & gruppen: Grundfrågor, gruppidentitet & 

mindset.

11.15 – 12.00 Triadsamtal om gruppkontrakt 20 min: A) Vad kan gruppen förvänta sig av dig 
som ledare? Skriv ned 5 punkter. B) Vad förväntar du dig av varje gruppmedlem? 
Berätta kort om dina punkter för dina kurskollegor! Behövs gruppkontrakt? Hur 
håller man det vid liv?

Lunch

13.00 – 14.00 Att leda en grupp är en känslomässig resa! Hur är det för dig? Glädje? Fjärilar i 
magen? Strategier? Parsamtal 15 min + Gemensamt samtal 45 min. 

Paus

14.15 – 15.30 Egen självbild i social spegling. Kvartett 45 min följt av gemensamt samtal.

Disposition



Man vill bli älskad,

i brist därpå beundrad,

i brist därpå fruktad,

i brist därpå avskydd och föraktad.

Själen ryser för tomrummet och vill 

kontakt till vad pris som helst.
Doktor Glas av Hjalmar Söderberg



Vad är en grupp?
Om direkta och indirekta relationer
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Gruppens relationsnätverk

Antal 
relationer 
= n(n–1)/2

Ledare



Kurt Lewin 
(1890-1947)

Gestalt, Tavistock,

MIT

Låt gå,

Auktoritär,

Demokratisk
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minoriteter

Unfreeze – Change 

– Crystallizing





En häxbrygd av hormoner, outvecklad impulskontroll, 

uselt konsekvenstänkande, kraftfullt grupptryck och 

ett självförhärligande övermod!



Groups are powerful, which means they can be 

powerfully wrong. 

Getting together without the discipline and specificity 

of  collective work can be a grand waste of  time. 

(Fullan & Quinn 2016)



Kärt barn…

Kollegialt lärande 
Professionellt lärande
Professionell kollegialitet
Kooperativt lärande
Kollaborativt lärande
Distribuerat lärande
Teambaserat lärande
Aktionslärande
Erfarenhetsbaserat lärande

Praktikgemenskap
En lärande gemenskap*
Professional Learning Community 
(PLC)
Collaborative cultures
Communities of practice
Learning study, Lesson study



Nytta

Resultat

Handling

Lärande

Nöjdhet

Gör skillnad

Ger ökad måluppfyllelse

Syns i verksamheten

Ger kunskapstillskott

Deltagarna trivs

Mindset
(smittar)



Mindset

Ett förhållningssätt/attityd till 

oss själva och till omvärlden. 

Detta styr hur vi tolkar och 

agerar  i olika situationer. 



Kvalitet på 
handlande

TilliT

Synligt

Osynligt

Kvalitet på 
resultat

Kvalitet på 
relationer

Kvalitet på 
tänkande

Mindset:
4 nycklar



Maktens tre ansikten

• Interpersonell

• Agendan

• Tanken



Gruppens 
identitet

Syfte &
uppdrag

Varför?

Innehåll, fokus 
& intentionsdjup

Vad?
Struktur & 

processkvalitet Hur?
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10.30 – 11.15 Föreläsning på temat Ledaren & gruppen: Grundfrågor, gruppidentitet & 

mindset.

11.15 – 12.00 Triadsamtal om gruppkontrakt 20 min: A) Vad kan gruppen förvänta sig av dig 
som ledare? Skriv ned 5 punkter. B) Vad förväntar du dig av varje gruppmedlem? 
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13.00 – 14.00 Att leda en grupp är en känslomässig resa! Hur är det för dig? Glädje? Fjärilar i 
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Några delar av min självbild

• Detta är mina starka sidor, som jag gärna vill att andra ska se 

och uppskatta

• Detta kan få mig att sluta lyssna på andra/irritera mig på hos 

andra

• Detta tror jag andra kan irritera sig på hos mig


