Entreprenörsanda –
Metodmaterial för
deltagare

Redaktionella uppgifter:
Den här metodsamlingen har utvecklats av ERASMUS+ projektet partnerskap migobi, www.migobi.eu, koordinerat av BFI OÖ.
ABF har ansvarat för att sammanställa och översätta detta metodmaterial för deltagare. Alla medverkande parter har bidragit med metoder.
Kontakt:

Arbetarnas Bildningsförbund
Olof Palmes gata 9, Box 522
10130 Stockholm, Sweden
Tel. +4686135000, info@abf.se

Berufsförderungsinstitut OÖ
Muldenstraße 5, 4020 Linz, Austria
Tel. +43 732 6922-0, service@bfi-ooe.at
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
September 2016

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein

2

Innehåll
1. INTRODUKTION ...................................................................................................................................................................................................................................................... 7
2. HUR KAN DU ANVÄNDA METODERNA .................................................................................................................................................................................................................. 12
3. SKAPA EN GOD MILJÖ FÖR LÄRANDE.................................................................................................................................................................................................................... 13
4.HUR UPPFATTAR LEDARNA/LÄRARNA OCH DELTAGARNA METODERNA? .............................................................................................................................................................. 20
5. METODSAMLING................................................................................................................................................................................................................................................... 22
ENHET 1: SJÄLVKÄNSLA ............................................................................................................................................................................................................................................ 22

Presentation .............................................................................................................................................................................................................................................................. 22
Mellan James Bond och mig ................................................................................................................................................................................................................................. 23

ABC metod .................................................................................................................................................................................................................................................................. 24
Mångfaldshjul ............................................................................................................................................................................................................................................................ 25
Mångfaldsgrupper ................................................................................................................................................................................................................................................... 28
Kolla dina färdigheter ............................................................................................................................................................................................................................................ 29
Läraren har fördomar mot mig........................................................................................................................................................................................................................... 31
Tycka om/inte tycka om ....................................................................................................................................................................................................................................... 32
Hur länge varar en minut? ................................................................................................................................................................................................................................... 32
Vardagsentreprenör ............................................................................................................................................................................................................................................... 34
Det försvunna föremålet ....................................................................................................................................................................................................................................... 36

Vad vill jag uppnå?................................................................................................................................................................................................................................................... 37

Magnettavla ............................................................................................................................................................................................................................................................... 40
“Det här är jag”.......................................................................................................................................................................................................................................................... 42

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein

3

Jobb kort ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 43

Personlig profil ......................................................................................................................................................................................................................................................... 46
Brainstorma entrprenörsfärdigheter .............................................................................................................................................................................................................. 47
Utforska entreprenörskap.................................................................................................................................................................................................................................... 48
Biografi – lyckas och misslyckas ........................................................................................................................................................................................................................ 49
Hantera misslyckande............................................................................................................................................................................................................................................ 50

De förtrycktas teater – Forumteater ................................................................................................................................................................................................................ 52

Ägg kan flyga ............................................................................................................................................................................................................................................................. 54
Strategier för att kunna visa bestämdhet ....................................................................................................................................................................................................... 55

ENHET 2 RELATION TILL ANDRA ................................................................................................................................................................................................................................ 57

Försäljningssamtal.................................................................................................................................................................................................................................................. 57
Typiska kulturella situationer............................................................................................................................................................................................................................. 58
Interkulturell affärspresentation ...................................................................................................................................................................................................................... 59
Musik lek.................................................................................................................................................................................................................................................................................. 60

Fördomsquiz ............................................................................................................................................................................................................................................................. 61
Auktion av färdigheter........................................................................................................................................................................................................................................... 62
Interkulturell kalender .......................................................................................................................................................................................................................................... 63
Vilse i Hong Kong ..................................................................................................................................................................................................................................................... 64

Att göra en effektiv presentation? ..................................................................................................................................................................................................................... 65
Bara lyssna ................................................................................................................................................................................................................................................................. 67
Prezi .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 68
Blindbock .................................................................................................................................................................................................................................................................... 70
Leveranskedja ........................................................................................................................................................................................................................................................... 71
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein

4

Vilse på månen –förkortad version ................................................................................................................................................................................................................. 72
Team Potential.......................................................................................................................................................................................................................................................... 78

Selecting Pictures..................................................................................................................................................................................................................................................... 79
Beröm, kritik och feedback............................................................................................................................................................................................................................................. 80
Spelkortspussel ........................................................................................................................................................................................................................................................ 82

Smörgåsmetoden..................................................................................................................................................................................................................................................... 83

ENHET 3 KREATIVT OCH KRITISKT TÄNKANDE .......................................................................................................................................................................................................... 85

Fakta eller opinion .................................................................................................................................................................................................................................................. 85
Möt en entreprenör ................................................................................................................................................................................................................................................ 86
Vem att lita på? ......................................................................................................................................................................................................................................................... 87
Att skära kakan......................................................................................................................................................................................................................................................... 88
Mind mapping ........................................................................................................................................................................................................................................................... 89

Praktisla tips att lösa ett problem..................................................................................................................................................................................................................... 89
Riskleken..................................................................................................................................................................................................................................................................... 90

Den dummaste idéen först ................................................................................................................................................................................................................................... 91
5 varför ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 91
Hitta på en produkt................................................................................................................................................................................................................................................. 92

Saker omkring oss ................................................................................................................................................................................................................................................... 93
Hantera misslyckande............................................................................................................................................................................................................................................ 94
En tom fyrkant .......................................................................................................................................................................................................................................................... 96
Spindelnätet .............................................................................................................................................................................................................................................................. 97

Tvärkulturell anställning...................................................................................................................................................................................................................................... 98

Tävling ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 99

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein

5

Tidsmatris ............................................................................................................................................................................................................................................................... 100
Personlig erfarenhet av misslyckande .......................................................................................................................................................................................................... 101
Business Model Canvas ...................................................................................................................................................................................................................................... 102
Individuell handlingsplan .................................................................................................................................................................................................................................. 103

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein

6

Introduktion
Den här modulen - Entrprenörsanda – metoder för deltagare är ett resultat av MIGOBI Erasmus+ Project, som genomfördes mellan
october 2014 och september 2016. Projektetet har genomförs i partnerskap av nio organisationer från åtta europeiska länder som har
nödvändiga kunskaper och erfarenheter att kunna genomföra nationella och europeiska project. Följande organisationer har tillsammans
genomfört projektet:
 BFI OOE – AT
 VOLKSHOCHSCHULE OBERÖSTERREICH - AT
 CEPS PROJECTES SOCIALS – ES
 EUROCULTURA – IT
 Merseyside Expanding Horizons –UK
 ISQ – PT
 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND – SE
 A.L.P.E.S. – FR
 AKADEMIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W LODZI – PL
Det övergripande syftet med MIGOBI projektet är att:
1. Utveckla ett öppet, flexibelt, interaktivt och engagerande inlärningsprogram där man utvecklar och arbetar med social entrprenörskap
och interkulturellt lärande som kombineras med metoder att använda i vuxenutbildningen (öppna processer, deltagarfokuserat). Det här
programmet är sammansatt för att underlätta utbyte mellan olika deltagare baserat på deras värderingar och attityder till socialt
entrprenörskap och för att uppmuntra praktiska erfarenheter av social entrprenörskap.
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2.

Ge möjlighet för lärare, cirkelledare och handledare inom vuxenutbildning och VET att arbeta med social entrprenörskap I olika

inlärningssituationer och i undervisningen i olika ämnen.
8

Under första delen av projektet gjordes en analys för att bättre förstå vilka färdigheter som behövs för att utveckla entrprnörsanda, spciellt
hos männsikor som har invandrat. Se också IO2: Migobi Läroplan för entreprenörsanda som utvecklats av projektets parter.

Den här module tillhandahåller, med sin metodsamling, ett stort antal aktiviteter och metoder som kan användas i undervisningen. Den
kan användas på olika sätt i undervisningen. För en snabb överblick av innehållet, se enheterna nedan.
•

ENHET 1: SJÄLVKÄNNEDOM

•

ENHET 2: RELATION TILL ANDRA

•

ENHET 3: KREATIVT OCH KRITISKT TÄNKANDE
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ENHET 1: SJÄLVKÄNNEDOM
9

SAMMANFATTANDE BESKRIVNING: Han/hon kan identifiera, utforska och värdera drag hos sig själva, känslor och beteende ur ett individuellt
perspektiv för att fastställa realistiska mål för personlig och professionell utveckling.
KUNSKAP

Diskutera
Beskriv den egna kulturella
bakgrunden

och

Utforska

de

kulturella egenskaperna

förutsättningar

personliga
genom

EQF

KOMPETENSER

FÄRDIGHETER

olika

NIVÅ
TIDSÅTGÅNG

hur

misslyckanden kan ha både
positiva och negativa följder.

aktiviteter ensam och I grupp
Komma över känslor av

LÄRANDE
RESULTAT

Nämn vad du tycker om/inte Jämföra egna

intressen och frustration och ilska I

tycker om för att identifiera förmågor med färdigheter som lärande- och
känslor du har upplevt.

Beskriv dina egna viktigaste
personliga drag som förstärker
din förmåga att lyckas I lärandet
eller på arbetet.

behövs i olika job.

arbetssituationer

Göra en personlig profil som
överensstämmer

med

beskrivningen av egna förmågor

Analysera
attityder

4

30h

hur personliga
påverkar

det

positiva

och intressen
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ENHET 2: RELATION TILL ANDRA
SAMMANFATTANDE BESKRIVNING: Han/hon kan skapa empatiska, interpersonella relationer genom att utveckla strategier att skapa relationer
en mångkulturell arbetsgrupp.
KUNSKAP

LÄRANDE

KOMPETENSER

FÄRDIGHETER

Identifiera de avgörande

Använda bestämda tekniker

faktorerna för effektivitet i

genom verbal, vokal och visuell hos andra personer genom

kommunikationsprocessen.

kommunikation när man

att skapa relationer med

interagerar med andra.

dem

Beskriva betydelsen av
interpersonella relationer när
man ska genomföra en
aktivitet.

RESULTAT

Kunna arbeta tillsammans med
kollegor med olika kulturella
bakgrunder för att uppnå ett
resultat.

EQF
NIVÅ
TIDSÅTGÅNG

Stärka positiva beteenden

.
Respektera andras åsikter och
på ett respektfullt sätt kunna
framföra egna åsikter

Kunna känna igen kulturella

Utvärdera hur andra

olikheter inom de viktigaste

påverkar ens egna beslut

etniska grupperna I

och vise versa.

4

30h

samhället där man hör
hemma
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ENHET 3: KREATIVT OCH KRITISKT TÄNKANDE

11

SAMMANFATTANDE BESKRIVNING: Han/hon kan utveckla idéer och kreativt välja ut lämpliga handlingssätt för att uppnå en logisk, praktisk
och acceptabel lösning på ett problem/en situation.
KUNSKAP

FÄRDIGHETER
Samla information innan man tar ett

KOMPETENSER

EQF
NIVÅ
TIDSÅTGÅNG

Ändra eget handlingssätt efter

beslut och välja ut den mest relevanta oförutsedda situationer genom

LÄRANDE
RESULTAT

Skilja på åsikter
baserade på känslor
och åsikter baserade
på fakta och ge
exempel.

informationen för att lösa en specifik

att ta risker och medvetet fatta

situation.

beslut vid en utmaning.

Ta tag i problem på ett systematiskt
sätt genom lösning av praktiska fall.
Implementera flexibla och kreativa
svar som tekniker för att utforska olika
möjligheter att lösa ett
problem/situation.

Lära av misstag och
misslyckanden genom att
identifiera alternativa vägar som
kan användas för att
lösa ett problem/en situation
Använda självstyrande,
självmotiverande strategier
medan man löser ett problem/en
situation.

4

30h

Utveckla och använda kreativa idéer
för att möjliggöra
förberedelser/utförande av initiativ till
entreprenörskap.
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2.

Hur kan du använda modulen?
Lärare, handledare och cirkelledare som vill använda modulen kan välja de metoder och det arbetssätt som passar dem och deltagarna bäst.
Metoderna går att använda i klassrummet, som e-learning, på arbetsplatser, i studiecirklar eller som självstudier.
Den här modulen innehåller en stor variation av metoder och aktiviteter att använda i lärprocessen.
Alla metoder är fria att användas på det sätt du finner bäst.

Metoderna är provade på 120 deltagare, 16+, i åtta länder. Deras feedback har använts och en del metoder har ändrats.

För att underlätta användandet av metoderna finns några tips och exempel att ta del av.
Därefter presenteras metoderna.
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MIGOBI Enhet 1 Självkännedom
Målgrupp: vuxna (22+) som känner varandra och läraren, handledaren/cirkelledaren
Tidsåtgång: 30 timmar
Miljö: Blandad
Session

Koppling till lärresultat

Aktivitet

1. Beskriv vad du gillar och ogillar

1. Lyssna på en intervju med en entrprenör.

2. Undersök personliga attribut hos
dig själv och andra.
3. Beskriv
1 (grupp)

din

bakgrund.

egen

Miljö

Timmar

Diskutera I grupper vad ni gillar och ogillar I
förhållande till arbete.

kulturella 2. Träffa en entrprenör, ställ frågor och diskutera
hens inställning till sitt entrprnörskap.
3. Som lärare beskriv olika sätt att vara.

Tillsammans I
grupp

4

4. Reflektera och dela med dig av din kulturella
bakgrund.
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Koppling till lärresultat

Aktivitet

1. Undersök personliga attribute 1. Beskriv
genom

bade

grupp-

och

individuella övningar.
2. Beskriv

din

egen

Miljö
vad

som

är

viktiga

Timmar

personliga
14

egenskaper för entreprenöskap.
2. Efterforska typiska kulturella situationer på

kulturella

bakgrund.

YouTube och dela med dig.
3. Efterforska färdighets- och skicklighetsprofiler

3. Jämför dina egna intressen och

på internet.

förmågor med vilka färdigheter 4. Reflektera över dina färdigheter och använd en
2 (Själv)

som krävs för ett arbete.

kompetensmatris, förbered en presentation.

e-learning

8

4. Identifiera

personliga 5. Sök utbildningar eller arbete som motsvarar
utmaningar som kan öka dina
din profil.
chanser på arbetsmarknaden.

5. Sammaställ

en

profil

som

matchar dig med dina egna
möjligheter att starta eget.
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Koppling till lärresultat
Aktiviteter
1. Identifier dina utmaningar vad 1. Presentera
gäller utbildning och arbete.

din

sammanställning

av

Timmar

dina

färdigheter till de andra.

2. Arbeta med att komma över
3 (grupp)

Miljö

15

2. Låt gruppen misslyckas, se till att någon för

dina känslor av frustration

anteckningar och diskutera vad som händer

och ilska I arbets- eller

med känslor och frustration vid misslyckande.

Tillsammans I
grupp

4

e-learning

8

utbildningssituationer.

1. Sammaställ

en

profil

som 1. Sammaställ en personlig profil. Gör en liten

matchar dig med dina egna
möjligheter att starta eget.

2. Läs och analysera tre fall där entreprenören

2. Diskutera hur misslyckanden
4 (Själv)

kan

ge

både

positive

negativa effekter.

enkel film och visa för de andra I gruppen.

först misslyckats och sedan lyckats. Beskriv!

och 3. Undersök

hur

personliga

attribute

och

inställning påverkar hur du når målet.

3. Hitta personliga uttryck som

påverkar hur du når målet.
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5 (grupp)

Koppling till lärresultat
Aktivitet
Miljö
1. Diskutera hur misslyckande kan 1. Diskutera de tre fallen du undersökte tidigare.
ha både positiva och negativa

Reflektera över egna misslyckanden och vad

effekter.

dessa kan resultera i. Diskutera I grupp.

2. Värdera dina egna möjligheter 2. Alla deltagare::
och hur effektiv du är.

Hitta på en produkt och

förbered en kort presentation för gruppen.

Timmar

16

Tillsammans I
grupp

6

Diskutera möjligheter.
3. Utvärdering.
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MIGOBI Enhet 2 Relation till andra
Målgrupp: VET ungdomar som känner varandra och läraren/handledaren
Tidsåtgång: 20 timmar
Miljö: Blandad
Session

Koppling till lärresultat

Aktiviteter

1. Identifier de viktigaste delarna

1) "unikt säljtillfälle” -Presentation av en av
kollegornas produkter

17

Miljö

Timmar

I kommunikation med andra
2. Lägg till utvalda tekniker genom
verbal, lyssnande and visuell
1)

kommunikation när du
interagerar med andra
3. Presentera dina egna ideer,
färdigheter och produkter på ett
effektivt och bra sätt.

2) Steg 1 – arbeta två och två
Steg2 – presentera för hela gruppen
Steg 3 – rösta på bästa säljaren
Step 4 – reflektera över processen (verbal,
icke verbal, etc.)
3) Forma små grupper och arbeta med ordspråk
Steg 1 – ge varje deltagare ett papper med ett
ord från ett ordspråk
Steg 2 – låt deltagarna forma ordspråken
Step 3 – varje ordspråk bildar en grupp som
arbetar tillsammans nästa gång

Tillsammans I
grupp

3
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Koppling till lärresultat

Aktivitet

1. Känn igen/upptäck kulturella

1. Gör en enkel undersökning av en speciell
etnisk grupp.

specialiteter som finns i
samhället

Miljö

Timmar

18

2. Förbered dig att presentera detta.

2. Arbeta tillsammans, blanda
2)

olika kulturella bakgrunder

1. Arbetat tillsammans för att nå

6

e-learning

1. Beskriv framgångarna med att arbeta på
detta sätt.

bästa resultat.
2. Ge konstruktiv kritik till

3)

varandra. Värdera hur andras
värderingar påverkar dig och

Tillsammans I
grupp

2

tvärt om.
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Koppling till lärresultat

Aktivitet

Miljö

Timmar

19

1. Arbetat tillsammans med
kollegor och kamrater med
4)

1. Välj en speciell sång och tänk ut en meny
från en speciell etnisk grupp.

olika etnisk bakgrund för att

e-learning

4

nå bästa resultat.

1. Känn igen/upptäck kulturella
specialiteter som finns i

1. Presentera en sang eller en meny,
forestall dig att du är reseledare.
2. Reflektera över uppnått resultat.

samhället
5)

2. Lägg till utvalda tekniker genom
verbal, lyssnande and visuell

Tillsammans I
grupp

5

kommunikation när du
interagerar med andra
3. Presentera dina egna ideer,.
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Link to learning outcomes
färdigheter och

Activities

Setting

Hours

produkter på ett
effektivt och bra sätt.
4. Ge konstruktiv kritik

till varandra. Fundera
över hur du och andra
uppfattar det.

Hur uppfattar lärare/handledare materialet?
Här är några roster från lärare, handledare och deltagare som provat på några av metoderna
Deltagare:
“Metoderna är mycket varierade och intressanta”
“Glad att jag deltog”
“Snälla, mer tid till vare moment”
“Mycket intressanta metoder och bra introducerade”
“Tack för att jag fick chansen, det var roligt och lärorikt”
“Det var bra, och roligt också!” – Deltagare som provat metoden “Mellan James Bond och mig”
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein
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“Intressant att tänka ologiskt” –Deltagare om metoden “Dummaste ideen först”
“Stämningen I gruppen var perfekt!”
Lärare/handledare/cirkelledare
“Metoden kan ge insikt om din egen position i ett samhälle som förändras och att alla kan ta del av det på ett positivt sätt”
“Skapar manga diskussioner om entreprenörsanda”Brainstorming är alltid en bra metod för att starta diskusssioner.
Alla I gruppen kan vara aktiva.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein
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Metodsamling:
Nu följer många metoder och övningar som alla refererar till olika lärresultat. Alla metoder har testats av deltagare I åtta länder.
Varsågod, använd, dela, ta till dig och prova på med dina deltagare!
ENHET 1: Självkännedom

Metodnamn
Presentation
Syfte

Utbyta erfarenheter.
Dela med dig av dina

Lärresult
at

Beskriv den egna kulturella bakgrunden och kulturella förutsättningarna

Beskrivning

Uppskattad tidsåtgång för övningen/metoden: 90-120 min.
Gruppen kommer överens om vad som är intressant att veta om varandra. Deltagarna intervjuar varanda parvis med
hjälp av de punkter man kommit överens om.
Ett alternativ är att intervjua paren. Varje par har ett papper indelat i fyra fält där intervjuaren skriver eller ritar vad som
kommer fram i intervjun. The fyra fälten indelas efter övernskomna tema, t.ex. Vem är jag?, Vad gör jag på min fritid?
Vilken festlighet tycker jag bäst om?

Pappren hängs upp i rummet..

Länkar/material

Papper och penna

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein

22

Metodnamn
Mellan James Bond och mig
Syfte
Lärresult
at
Beskrivning

Att reflektera over de egna förmågorna och färdigheterna.
Beskriv den egna kulturella bakgrunden och kulturella förutsättningarna.
·

Uppskattad tidsåtgång för övningen/metoden: 90-120 min.
Gruppen definierar de exakta kännetecknen/egenskaperna för att kunna ha följande jobb: Den
elegante agenten Dry Martini Afidonado,
National Geographics unga kvinnliga fotograf och äventyrerska, en tjuv
med vita handskar,
den attraktive proffs pokerspelaren, etc.
När listan är klar funderar deltagarna på vilka färdigheter de delar med de här personerna. Gruppen gör
en lista på de färdigheter som behövs för varje jobb.
Deltagarna jämför listan för att fastställa vad vad som behövs och vad som fattas.

Länkar/material Lista som beskriver James Bond
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Metodnamn
Syfte

ABC metoden
Aktivera förkunskaper.
Kan också användas som en feedbackmetod.

Lärresult
at
Beskrivning

Den här metoden kan användas i alla enheterna.
·
Uppskattad tidsåtgång för övningen/metoden: 30 min.
Deltagarna ska hitta ett ord som beskriver ämnet och som börjar på varje bokstav i alfabetet. Först
enskilt arbete och sedan i grupp. T.ex.
Tänk tillbaka på de senaste två kursdagarna och skriv ett lämpligt ord som börjar på varje bokstav eller
tänk på entreprenörsanda och skriv ett ord för varje bokstav.
A
B
C
DEF
... Z"

Länkar/material

Papper och penna
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Metodnamn

Mångfaldhetshjul

Syfte

Fundera på din egen kulturella bakgrund och dela med dig. Lär om
mångfald och olika kulturer.
Diskutera hur mångfald kan påverka på det personliga planet och i yrkeslivet.

Lärresult
at

Beskriva den egna kulturella bakgrunden och kulturella förutsättningar. Den här
metoden kan också användas i läranderesultatet.
Använda bestämda tekniker genom verbala, vokala och visuella kommuniationshandlingar vid samarbete med andra.
Känna igen kulturella särdrag hos de viktigaste etniska grupperna som är representerade i det samhälle hen tillhör..
Uppskattad tidsåtgång för övningen/metoden: 90-120 min.

Beskrivning

Använd varje del av mångfaldshjulet och arbeta med sociogram och tillhörande frågor:
• Ålder: Deltagarna ställer sig i en linje som börjar med den yngsta och slutar med den äldsta personen.

• ·Kön: Alla kvinnor går till en sida av rummet, alla män till andra sidan. Vilken skillnad är det att vara man eller
kvinna (i samhället, på arbetsmarknaden.....)?

• Nation: Forma grupper med alla nationaliter. Vilken skillnad gör det att vara immigrant från olika länder
(samhället, arbetsmarknaden...)?

•

Sexuella frågor: Om möjligt, forma grupper – beror på gruppen. Handledaren bör/måste nämna att det här ämnet
kan vara ett utmärkande drag för mångfald och att man sedan inte diskuterar det vidare.

• · Mental / fysisk förmåga: Det här ämnet bör kanske också endast förklaras av handledaren.
• · Etnicitet: Fråga gruppen om de vill definiera sig betr etnicitet. Vilka erfarenheter har de av detta?
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•
•

Utbildning: Deltagarna ställer sig på en linje från lägst utbildning till högst. Diskutera vilken skillnad utbildning kan
göra.
Arbetserfarenhet: Deltagarna bildar en linje - från den längsta till den kortaste arbetserfarenheten.Vilka frågor ställer
deltagarna med kort eller ingen arbetserfarenhet? Vad rekommenderar de med lång utbildning?

•

Utseende/klädsel: Diskutera i gruppen vilka konsekvenser utseendet/kläder kan ha. Vad förväntas på
arbetsmarknaden? Hur ser en entreprenör ut?

•

Religion: Gör grupper efter religionstillhörighöt (glöm inte ateisterna). Hur viktig är religionen idag? Påverkar
religionen entreprenörsandan?·

•

Inkomst: Diskutera olika inkomster. Hur viktigt är pengar för deltagarna? Tror de att de kan tjäna mer pengar som
entreprenör?

•

Språk- och kommunikationsfärdigheter: Gör grupper efter hur många språk deltagarna talar, ett språk, två språk, fler
än tre. Hur viktigt är språkkunskaper och kommunikationsfärdigheter när det gäller arbetsmarknaden eller för att
lyckas med ett företag?

•

Roller i en organisation: Diskutera olika roller i en organisation – styrelsen, direktören, avdelningschefer,
anställda, arbetsgivare.......

•

Vad betyder ledarskap för en entreprenör?

•

Familj: Gör grupper – inga barn, barn. Gör detta någon skillnad för ens yrkesroll?

•

Politisk uppfattning· Påverkar den politiska uppfattning ens attityd till entreprenörsanda? Diskutera.

Alternativ kan gruppen delas i mindre grupper om 2 -3 personer. Varje grupp arbetar med ämnena i
mångfaldshetshjulet, formulerar frågor och diskuterar resultatet med övriga deltagare i storgruppen.
links / material
Mångfaldshjulet – ge varje deltagare ett ex
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Metodnamn
Mångfalsgrupper
Syfte
Lärresult
at
Beskrivning

Att analysera mångfald, interkulturella kompetenser, reflektioner och självkännedom.

· Beskriv egen kulturell bakgrund och kulturella förutsättningar

Uppskattad tidsåtgång för övningen/metoden: 90-120 min.
Hela gruppen delas in efter kön och en fråga ställs: Hur är det att arbeta på en
manlig respektive kvinnlig arbetsplats?
Upplös gruppen och dela sedan in deltagarna efter ålder och ställ samma fråga men
med fokus på ålder. (Använd också undergrupper som anger ungefärliga åldrar)
Grupperna upplöses och delas igen men den här gången efter familjesituation och
ställ samma fråga men med fokus på deltagarnas familjesituation (singlar, par med
eller utan barn, skilda). Man kan också använda andra kategorier (kulturell
bakgrund, socialklass etc.)
Övningen avslutas med en analys av deltagarnas reaktioner i de olika grupperna –
varför grupperna var olika och hur vi lever på olika sätt.

Länkar/material
Papers and pens
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Metodnamn

Kolla dina färdigheter
Enhet 1
Identifiera de viktigaste personliga egenskaperna som har betydelse för deltagarens förmåga att lyckas i
utbildningen/arbetet.

Lärresult
at

Metoden kan också användas för läranderesultat.
Vilka färdigheter har framgångsrika entreprenörer? Intervjua några. Kolla CV.
Identifiera och presentera egna färdigheter och kompetenser.
Jämföra egna färdigheter och kompetenser med framgångsrika entreprenörers.
Motivera deltagarna att se bakom det som är tydligt.

Syfte

Uppskattad tidsåtgång för övningen/metoden: ca 10 tim.- 1,5 dagar

Beskrivning

Ta reda på färdigheter/kompentenser hos minst 2 framgångsrika entreprenörer genom att studera deras biografier.
Intervjua personerna, läs artiklar i tidningar och andra presentationer om dem, deras CV etc.
Använd en mall för att dokumentera de här personernas färdigheter och kompetenser.
Använd samma mall för att fundera över dina egna färdigheter och kompetenser.
Förbered en presentation som innehåller bilder, videos etc. om de färdigheter/kompetenser som du delar med de
framgångsrika entreprenörerna du har forskat kring och hur du kan “bevisa” det.
“Ansikte-mot-ansikte:
. Berätta inför gruppen om dina färdigheter.Med denna metod lär sig deltagarna i flera steg för att ta reda på sina egna
färdigheter och kompetenser. e-learning:

.

Länkar/material

e-learning:
Lista på möjliga entrprenörer samt förslag på websidor http://www.forbes.com/
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http://www.business-punk.com/
http://www.entrepreneur.com/article/243099
Kompetensmatris (i.e. Heyse / Erpenbeck) och checklista

Heyse & Erpenbeck, 2004, p. XXI
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Metodnamn

Läraren har fördomar mot mig
31

Lärresult
at

Identifiera de viktigaste personliga egenskaperna som har betydelse för deltagarens förmåga att lyckas i utbildnigen/arbetet.
Att reflektera över självkännedom och känslor.

Syfte
Uppskattad tidsågång för övningen/metoden: ca 60-90 min.10 hours - 1,5

Beskrivning
Övning – att kontrollera sina känslor. Deltagarna gör en lista över sina användare/klienter/vänner och börjar med de som de
tycker bäst om och sedan i fallande skala.
Frågor:
Är du medveten om att dina känslor kan vara tydliga för människorna längst ner på listan? Vilka är
de hårfina signaler du antagligen ger dem?
Har du samma kroppsspråk när du pratar informellt med personerna på toppen av listan och de som står längst ner på
listan?
Hur är det när du har kontakt med dem i normala lärandesituationer? Finns
det en skillnad I din “mentala dialog”?
Ta de tre sista namnen: Hur påverkar de personerna dig? Inkludera dina färdigheter, värderingar och begåvning i
resonemanget.

Länkar/material

Lista med frågor
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Metodnamn

Tycka om/inte tycka om
32

Lärresult
at

Läranderesultat:
Utforska personliga egenskaper enskilt och i grupp. Den här metoden
kan också användas i läranderesultat.

Syfte

Beskrivning

Länkar/material

Att hitta personliga attityder och egenskaper
Att hitta attityder och egenskaper hos entreprenörer
Uppskattad tidsåtgång för övningen/metoden: 30-90 min.
Lyssna på en intervju med en entreprenör om vad han/hon tycker om/inte tycker om i sitt arbete. Skriv ner. Diskutera i
grupper vad man tycker om/inte tycker om när det gäller arbete. Skriv ner.
Jämför detta med vad som kommit fram i intervjun.

Intervju med en entreprenör (Audio)

Metodnamn
Hur länge varar en minut?
Lärresult
at

Utforska personliga egenskaper enskilt och i grupp
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Syfte

Beskrivning

Reflektera över överblick och objektivitet

Uppskattad tidsåtgång för övningen: 30-90 minutes
Informera deltagarna innan start at detta är ett experiment.
Varje föreslagen aktivitete får ta en minut, deltagarna är inte medvetna om att ledaren tar tid.
- Be deltagarna skriva sitt namn många gånger.
- Deltagarna får lyssna på fyra musiksnuttar (1 min för varje)
- Läs en text
Fråga deltagarna hur lång tid de ägnat åt varje övning. Den faktiska tiden var bara en minut men kan
uppfattas som längre.Fråga deltagarna om någon övning uppfattades som längre än den andra. Den här
övningen undersöker om vår verklighetsuppfattning påverkas av subjektivitet.
Öveningen ger utrymmer för att diskutera verklighetsuppfattning och självkännedom.
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Nästa steg I övningen är att deltagarna nu vet att varje moment är en minut.
- Be deltagarna skriva sitt namn flera gånger.
- Deltagarna får lyssna på fyra musiksnuttar (1 min för varje)
- Läs en text
Diskutera och jämför första och andra omgången.

Länkar/material

Metodnamn

Klocka, 8 sånger/telefon/cdspelare el dyl och 2 texter

Vardagsentreprenör

Lärresult
at

Utforska personliga egenskaper enskilt och i grupp

Syfte

Att åstadkomma förståelse och diskutera med jämlika vilka färdigheter, kompetenser och tankesätt entreprenörer har och
att ta bort eventuella hinder som finns mot att kunna bli en entreprenör.
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Beskrivning

Uppskattad tidsåtgång: 60-120 min.
Arbeta i grupper om 3-4 deltagare. Rita först konturerna av en människa Gruppen
bestämmer tillsammans vem entreprenören är (namn och företagsidé)
Gruppen diskuterar vilka attityder, drivkraft och tankesätt en entreprenör behöver och skriver orden kring huvudet på
figuren de ritat.
Gruppen diskuterar praktiska färdigheter och skriver orden de kommer fram till kring båda händerna.
Gruppen diskuterar och listar passioner och egenskaper en entreprenör behöver och skriver orden kring hjärtat.
Till sist diskuterar och listar gruppen externa faktorer som kan påverka hur framgångsrik entreprenören blir och skriv

Länkar/material
Bläddrblock och pennor
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Metodnamn

Det försvunna föremålet
36

Lärresult
at

Utforska personliga egenskaper enskilt och i grupp.

Syfte

Att uppskatta den egna kompetensen och bli proaktiv.

Beskrivning

Länkar/material

Uppskattad tidsåtgång för övningen/metoden: 30-90 min.

Gruppen delas i två undergrupper. Varje grupp är ansvarig för avdelningen ”borttappat” i ett påhittat varuhus.
Varje grupp väljer ut 8 av 17 listade föremål på 8 minuter. Gruppen diskuterar sina val. Varför behöver de här
sakerna?.

Specifik lista
1. En flagga
2. Två stenar
3. En keps eller mössa
4. En behå
5. En burk Coke
6. En fransk produkt
7. En istärning
8. Två strumpor
9. En sjabbig slips
10.Ett pass
11.Ett hjul
12.En flaska med lite olja
13.En bild på ett barn
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14.En karta på en stad
15.En tand
16.En fluga
17.Ett mordvapen
37

Metodnamn

Vad vill jag uppnå?

Lärresult
at

Jämför egna intressen och förmågor med färdigheter som behövs i olika yrken.

Syfte

Att jämföra egna intressen och förmågor med färdigheter som behövs I olika jobb.
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Den här övningen behöver förberedas. Du behöver ett antal kort som visar de viktigaste
färdigheterna I olika yrken som definierats av deltagarna.Du behöver 2 kort per deltagare.
Fas 1
Be deltagarna skriva ner olika yrken på ett papper och samla in dem. Skriv ett yrke och de
viktigaste färdigheterna som behövs för yrket på varje kort.
Fas 2
Deltagarna får två yrkeskort var. Be dem reflektera över informationen på korten.
Fas 3
I storgruppen berättar deltagarna vilka slutsatser de kommit fram till. T.ex. tycker de att
förväntningarna de hade när de läste sina yrkeskort är desamma eller tycker de att något annat av
yrkena verkar intressantare etc.
Uppskattad tidsåtgång för öveningen/metoden ca 1 tim.
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länkar/material

Kort som visar de viktigaste färdigheterna i utvalda yrken
Fas 1
Fundera över vad du vill uppnå I framtiden och skriv åtminstone en mening för följande:

Mina framtidsdrömmar:
Mina yrkesmässiga mål:
Om 2-3 år kommer jag studera/arbeta vid:

Fas 2

Titta på vad du skrivit och försök relater det med färdigheterna som star på dina två yrkeskort tex
kommunikation, problemlösning eller kreativitet etc:
Peka ut de färdigheter du redan har för varje yrke:
Identifiera de färdigheter du behöver utveckla för varje yrke:
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Metodnamn

Magnettavla
40

Lärresult
at

Jämföra egna intressen och förmågor med färdigheter som behövs i olika yrken.

Syfte

Erövra kompetens och bli proaktiv.

Beskrivning

Syftet med övningen är att färdigställa tavlorna med motsvarande magnetiska figurbitar. Varje deltagare (eller par) får en
tavla med exakt antal delar. De ska försöka göra färdigt tavlorna genom att förhandla med de andra deltagarna. En del
tavlor är lättare medan andra är svåra och kräver samarbete deltagarna emellan.
Jämföra egna intressen och förmågor med färdigheter som behövs i olika yrken.
Uppskattad tidsåtgång för övningen/metoden 30-90 min.

Länkar/material Magnettavlor och figurer
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Metodnamn

Det här är jag!
42

Lärresult
at

Jämför egna intressen och förmågor med färdigheter som behövs i olika yrken.

Syfte

För att få veta vad du är intresserad av – jämför dem med färdigheter I olika yrken.
Uppskattad tidsåtgång för öveningen/metoden: enskilt arbete. Tiden beror på hur många yrken man tittar på.

Beskrivning
Deltagarna fyller I arbetsbladet och jämför sedan meningarna med färdigheter som behövs i olika yrken.

Länkar/material

Arbetsblad – meningarna ska göras fullständiga
Jag tycker om att göra saker som t.ex…………………....
Jag kan göra det här väldigt bra…………………………....
Jag är speciellt bra på……………………………………..
Jag drömmer om…………………………………………..
Ibland kan jag bli ledsen för att…………………………..
Jag blir väldigt arg om…………………………………….
Jag blir väldigt lycklig
om………………………..
Saker jag tänker
på…………………………
……………...
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Metodnamn
Jobb kort
Syfte

Öka kunskapen om jobb/arbete
Jämför dina egna förmågor och färdigheter med vad som krävs I ett yrke

Lärresult
at

Jämför dina egna förmågor och färdigheter med vad som
krävs i flera olika yrken.

Beskrivning

Samla information från oliak källor (hemsidor, intervjuer, AF, ) fördelar och nackdelar, arbetsmiljöer…
När en deltagare gjort sin egen personkarta kan hen jämföra med jobbkortet och se vad som matchar eller
inte matchar.
They can establish jobs lists, depending on whether or not they match their desires and skills and why.

Länkar/material Websidor, Platsjournalen,
AF,intervjuer
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44

Mi

JOBBKORT
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Arbete:
1. Huvudsakliga arbetsuppgifter:
2. Arbetsförhållande (schema, plats, arbetskläder…):
3. Medellön:
4. Önskvärda kvalifikationer:
5. Önskvärda förmågor:
6. Önskvärda kunskaper:
7. Fördelar med detta jobb:
8. Begränsningar eller nackdelar med detta jobb:
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Metodnamn

Personlig profil

Lärresult
at

Sammanställa en personlig profil som matchar egna färdigheter och intressen när det gäller egenföretagandeDen här
metoden kan också användas i läranderesultat Utforska personliga egenskaper enskilt och i grupp.
Bli medveten om personliga attityder som bidrar till ett positivt målresultat.

Syfte

Veta dina personliga färdigheter och kvalifikationer Hitta
kreativa sätt att presentera dig själv
Utveckla tekniska färdigheter

Beskrivning
Uppskattad tidsåtgång för övningen/metoden: 90-120 min.
Skapa din personliga profil och filma små videos där du presenterar dig själv. Deltagarna kan
använda Power Point, foto, Youtube-videos, videos som de gjort själva. Frågor att ställa innan
man börjar:
Hur vill jag presentera mig själv?
Vilken är min målgrupp? De andra deltagarna? Möjliga arbetsgivare? Möjliga kunder?
Vilka kreativa styrkor har jag? Är jag bra på att prata, rita, skapa? Hur kan jag visa detta i videon? Finns det
rollförebilder? Tycker jag om ett särskilt sätt (exempel) att presentera mig själv?
Dela med övriga deltagare och samla feedback.hare with the other participants and gather feedback.
Möjligt tillägg: Arbeta med EU-curriculm-blanketten och skapa ett CV

Länkar/material

Dator, Internet
Online-Plattform för deltagare
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Metodnamn

Lärresult
at

Brainstorma entrprenörsfärdigheter
Sammanställa en personlig profil som matchar egna färdigheter och intressen när det gäller egenföretagande

Identifiera kompentenser och färdigheter som behövs I ett entreprenörsskap

Syfte
Uppskattad tidsåtgång för övningen/metoden: 20-60 min.

Beskrivning

Deltagarna arbetar I storgrupp och brainstormar fram olika färdigheter, kompetenser och fördelar som behövs för egna
företagande. Deltagarna ger så många exempel de kommer på och dessa listas på tavlan,.
Varje deltagare ombeds sedan att fundera over vad som kommit fram under brainstormingen och välja ut 3-5
färdigheter, kompetenser eller fördelar som de tycker behövs eller vill uppnå som entreprenör..

Länkar/material

Blädderblock, pennor
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Metodnamn
Lärresult
at

Syfte

Utforska entreprenörskap
Sammanställa en personlig profil som matchar egna färdigheter och intressen när det gäller egenföretagande.
48

I den här övningen ska deltagarna utforska entreprenörsskap, ta reda på varför folk blir entreprenörer och hitta
entreprenörer i närområdet.
Uppskattad tidsåtgång för övningen/metoden: 30 min.

Beskrivning
Deltagarna delar in sig i smågrupper om 3-4 (beroende på gruppens storlek). Varje grupp får 3 blädderblocksblad och
med följande instruktioner:
Diskutera följande 3 frågor:
•

Vad betyder entreprenörsskap för er?

•

Varför blir man entreprenör?

•

Vilka entreprenörer finns i närområdet? Vad gör de?

Varje deltagare funderar först enskilt över frågorna, diskuterar sedan med de andra i gruppen och skriver sina svar på
blädderblocksbladen. I storgruppen presenterar sedan varje smågrupp vad man kommit fram tilll.

Länkar/material

Pennor, bläderblocksblad
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Metodnamn
Lärresult
at

Syfte

Beskrivning

Biografi – lyckas och misslyckas
Bli medveten om egna attityder som bidrar till ett positivt målresultat:
Utveckla och implementera kreativa idéer för att för kunna förbereda/genomföra initiativ till entreprenörsskap.

Hitta olika möjligheter att handera misslyckanden Lära sig att
misslyckanden hör till livet
Inse att man alltid lär sig något vid utmaningar och i svåra situationer Lära
av framgångsrika personers biografier
Uppskattad tidsåtgång för övningen/metoden:
30-90 min.
Hitta tre exempel på entreprenörer som först
“misslyckats”
och sedan lyckats. Hur hanterade de detta?
Exemplen kan vara kända personer (biografier
hittar
man på internet) eller personer som deltagarna
känner eller känner till.
Delge gruppen dina exempel – texter,
biografier.
Presentera resultatet inför gruppen
Möjligt tillägg: intervjua en entreprenör du
känner om
framgångar och misslyckanden.
Vad kan vi lära oss av (namn på presenterad
person)?

Länkar/material

Dator
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Internet
Föreslå länkar eller filmer: “Pursuit of Happiness” / TED talks: William Kamkwab: How I built a windmill” and
“How I harnessed the wind”
E-Learning plattform

Hantera misslyckande – några lyckade exempel
Metodnamn
Lärresult
at

Syfte

Diskutera hur misslyckande kan ha bade positiva och negative effecter.
Veta dina personliga färdigheter och kvalifikationer Hitta kreativa sätt
att presentera dig
Utveckliga tekniska färdigheter
Tid: 2 tim

Beskrivning
Steg 1
Handledaren presenterar några framgångs”sagor” för deltagarna som handlar om kända eller okända personer. Detta kan
också innehålla videos eller pappersdokument.
Välj berättelser om människor som deltagarna kan identifiera sig själva med (t.ex. korta historier om t.ex. en
entreprenör som lyckas i sitt projekt......)
Steg 2

-

Efter att ha läst berättelserna ska deltagarna analysera dem och använda frågor som:Who?
När?
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-

Var?
Vilka misslyckanden eller hinder?
Hur komma över dem?
51

I övningen fokuseras på “mjuka” färdigheter såsom ståndaktighet, förmåga att lära av misstag, att kunna återhämta
sig, självförtroende, att tro på projektet, förmåga att lita på “rätt” människor......
Steg 3
Varje deltagare försöker sedan att bestämma vad som kan vara hinder i sitt projekt, svårigheterna som hen förväntar
sig och hur detta kan övervinnas. Hen skriver ned vad som är hållbart och vad som kan kompletteras senare. De
som önskar kan dela sina resultat med gruppen och få feedback.

Papper och penna

Att komma över hinder

Länkar/material
Mitt projekt är:

Vilka svårigheter förvantar jag mig?
Skriv ner ett sätt för varje hinder/svårighet!
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Metodnamn
Lärresult
at

Teater för förtryckta – Forumteater
Att komma över känslor av frustration och ilska i en lärande/arbetssituation.

Syfte

Syftet med metoden är inte att visa HUR man löser ett problem utan att upptäcka och pröva olika vägar att agera i en
viss situation.

Beskrivning

Tid: en halv dag beroende på antalet deltagare
Steg 1
I smågrupper funderar deltagarna på olika situationer i pivatlivet och i yrkeslivet där de varit missnöjda över hur de
reagerat: det kan vara med en chef eller kollegor, eller med grannar, eller med familjen, eller med myndigheter....
Deltagarna väljer en situation som verkar relevant och gör ett rollspel över sina reaktioner (med karaktärer, plats,
meningar, händelser, osv.) och försöker att vara så nära verkligheten som möjligt.
Steg 2
Varje grupp presenterar kort sin situation för de övriga deltagarna. Därefter bestämmer gruppen vilken situation som ska
spelas upp först. (Eftersom deltagarna lagt ner mycket arbete på rollspelet är det viktigt att varje grupp får spela upp sin
situation. Hinner man inte med alla på en dag fortsätter man vid nästa träff).
Steg 3
Första gången spelas scenen upp fullt ut så att alla förstår. Åhörare får, om det behövs, be om förklaringar som sedan kan
inkluderas i scenen.
Sedan spelas scenen upp igen och den här gången inbjuds åhörarna att stoppa scenen när de vill föreslå ett annat sätt att
handla/reagera. Den som stoppat går nu in och spelar rollen av antingen förtryckare eller den som är förtryckt och historien
fortsätter med den här variationen.... och man fortsätter tills ingen har fler förslag.
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Steg 4
Handledaren kombinerar delar, hjälper deltagarna att bygga på ideerna som kommit fram och identifierar olika sätt som
deltagarna har agerat på.
53

Anmärkningar:

- Hanledaren spelar nödvändigtsvis inte med i teatern!
- Framförallt krävs det att handledaren är övertygad om redskapet.
-

Länkar/material

Handledaren ska framförallt underlätta deltagarnas framförande genom att visa ömsesidig respekt, inte döma, och
att deltagarna får pröva alla sina förslag/idéer Det betyder inte att deltagarna måste känna varandra väl (jag använde
den här metoden andra dagen under en tredagarsutbildning) men det är alltid bra att börja övningen med
“icebreakers” eller någon gemensamhetsövning.

Gott om plats, papper och penna.
Exempel på gemensamma övningar:
 Med förbundna ögon ska man gå en väg som är full med olika saker vägledd av en person som ser. Variation:
vägledaren är tyst och använder vara sina fingertopper.
 “Fulla” flaskan
7 – 12 deltagare
Deltagarna står i en tät cirkel och en person (flaskan) står i mitten och blundar. “Flaskan” slappnar av helt och
puttas fram och tillbaka och åt sidan av de andra deltgarna som står stadigt med fötterna på golvet. Gruppen
måste putta flaskan försiktigt så den inte ramlar och går sönder.
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Metodnamn

Ägg kan flyga

Lärresult
at

Att komma över känslor av frustation och ilska i en lärande/arbetsplatssituation.

Att vara bestämd och resultatorienterad.

Syfte

Beskrivning

Tid: 30-90 min
Inom 10 minuter ska deltagarna skapa ett säkerhetssystem som gör att ett ägg som kastas på 3 meters håll inte går sönder.
I grupper om 3-4 personer uppfinna en äggflygarmaskin. Deltagarna får endast använda utdelat material och
endast under 10-20 minuter. Efter flygövningen ska grupperna diskutera förljande frågor:

•

Hur fungerade samarbetet?

•

Hur gick beslutsfattandet till?

•

Hur hanterade vi framgång/misslyckande?

•

Hur hanterade vi stress och risker?

•

Tror du på att vara kreativ?

•

Kan du relater till likande situationer I verkliga livet?

•

Vad skulle du göra annorlunda nästa gang??

•

Vad kan vi göra bättre?

Målet är att ägget andar helt efter tre meters flygfärd.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein

54

Följande material får användas och delas ut:
Länkar/material
•
•
•

En m snöre
Två ballonger
Två pappersark

•

Två bitar kartong

•
•
•

Två råa egg
En sax
En m silvertejp

Materialet kan variera, det viktiga är att det är begränsat.

Metodnamn
Lärresult
at

Syfte

Strategier för att visa bestämdhet
Att komma över känslor av frustation och ilska i en lärande/arbetsplatssituation.

Hitta lösningar att komma ur svåra situationer Hitta
egen kraft
Stärka själförtroendet
Tid: 30-90 min.

Beskrivning
Grupparbete, två och två.
Tips: Bra att använda den här metoden när svåra arbetsplatssituationer kommer upp I gruppen under en diskussion
eller presentation.
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Be hela gruppen försöka hitta en svår arbetsplatssituation som en eller flera av deltagarna kämpar med och diskutera
känslor som denna eller liknande situationer medför. (Ilska, frustration, irritation etc.)
I grupper om tre – hitta strategier för att övervinna dessa känslor genom att använda frågorna: Vad
hjälper mig i svåra situationer? Hur kan jag stärka mig själv? Skriv på blädderblock
Presentera för hela gruppen och diskutera.
Blädderblock och pennor

Länkar/material
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ENHET 2 Relation med andra
57

Metodnamn
Syfte

Lärresult
at

Försäljningssamtal
Deltagaren ska sälja en produkt till en mycket medveten kund. I samtalet är det inte så viktigt vad du säger, viktigare
är hur du delar information med kunden. Det är viktigt att vara vänlig, hjälsam och övertygande.
Identifiera de avgörande faktorerna för effektiviteten i
kommunikationsprocessen.
Att använda bestämda kommunikationstekniker genom att agera verbalt, röstmässigt och visuellt i samtal med andra.
Att presentera egna idéer, förmågor och produkter för
andra på ett effektivt och framgångsrikt sätt.

Länkar/material

- Skrivna deltagarinstruktioner:
- Försäljningssituationer
- En produkt som ska säljas

Instruktioner: Försäljningssamtal
Du är försäljare i en sportaffär. En kund har stått framför en hylla
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Under samtalet förstår du att du har att göra med en mycket kritisk kund som är intresserad av kvalitet, hållbarhet,
stabilitet, färg och med olika slags ryggsäckar ett bra tag nu.
Kunden tar några ryggsäckar från hyllan; han tittar intresserat på ryggsäckarna och undersöker materialet noggrant.
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Du börjar prata med kunden.
framförallt priset. Kunden har tidigare kollat ryggsäckar i andra sportaffärer och jämför därför mycket kritiskt den service
han fått tidigare med den du ger honom.

Metodnamn

Typiska kulturella situationer

Syfte

Granska typiska kulturella attityder och möjliga missförstånd. Dela roliga
och intressanta filmer med andra.
Lära mer om kultur.

Lärresult
at

Att känna igen utmärkande drag hos den största etniska gruppen som finns i samhället som hen tillhör.

Beskrivning

Uppskattad tidsåtgång för övningen/metoden: 90-120 min.
E-learning-aktivitet: Hitta typiska kulturella situationer på Youtube och dela med andra.
Varje deltagare bidrar med minst en video om hens kulturella bakgrund och om möjligt ytterligare en om främmande/annorlunda
bakgrund.
Om möjligt hitta också roliga situationeer som illustrerar den kulturella uppfattningen om världen. Filmen “Das Fest des Huhns” –
“Hönans fest” (tyvärr finns den bara på tyska) visar ett grupp afrikanska etnologer som utforskar österrikiska traditioner. Filmen
visar att all tolkning av andra kulturer begränsas av egna erfarenheter och bakgrund.
Gruppaktiviteter:
Diskutera med gruppen hur en typisk kulturell situation (festligheter, samtal, arbetsplats) kan tolkas av en person från en annan
kontinent eller hur den kan uppfattas av en total främling.
Gör ett rollspel med typiskt kulturella möten – låt en liten grupp hitta sätt att förstärka och överdriva det kulturella innehållet.
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Dator, Internet

Länkar/material Lärandeplattform att dela videos och länkar.
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Das Fest des Huhns / Celebration of the chicken/Hönans fest (endast på tyska):
https://www.youtube.com/watch?v=ASzG4QdriOg
Att bryta kulturella gränser: https://www.facebook.com/danielaminati.offiziell/videos/10153074832868236/

Metodnamn
Interkulturell affärspresentation
Syfte

Lärresult
at
Beskrivning

Att känna igen utmärkande drag hos den största etniska gruppen som finns i samhället som hen tillhör

Att använda bestämda kommunikationstekniker genom att agera verbalt, röstmässigt och visuellt i samtal med
andra
Uppskattad tidsåtgång för övninen/metoden: 30-90 min.
Del 1
Deltagarna behöver förbereda en kort presentation (10-15 min.) av egna synpunkter på interkulturell affärskommunikation
(exemplen bör helst vara från deras egen kultur). De kan hänvisa till Hofstedes klassifikation och också presentera några
synpunkter på affärsrelationer i praktiken (punktlighet, organisera möten, klädkod, hur man hälsar, attityd till
affärsrelationer, genomförande av olika uppgifter, gästfrihet etc.)
Del 2
Deltagarna delger gruppen sina presentationer och ska vara beredda att svara på frågor.
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Länkar/material Powerpoint eller annat software-presentation, laptop, or any other software fro presentations, laptop, projektor. Website:
http://geert-hofstede.com
60

Metodnamn
Musiklek
Syfte

Ge deltagarna mer kunskap om en annan kultur

Lärresult
at

Att känna igen utmärkande drag hos den största etniska gruppen som finns i samhället som han/hon tillhör .

Beskrivning

Länkar/material

Uppskattad tidsåtgång för övningen/metoden: 30-90 min.
Deltagarna letar efter sånger som är typiska för kulturen hos en invandrargrupp som finns på deras hemorter. De ska lära
sig så många ord och uttryck de kan genom att använda en översättningsapp eller Google översättning etc..
Beroende på hur trygga i situationen deltagarna känner sig kan man be frivilliga sjunga sången och dansa inför
storgruppen.

Dator med internetuppkoppling
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Metodnamn

Fördomsquiz

Syfte

Skapa medvetenhet om ens första intryck och fördomar. Den kan också användas som en presentationsövning.

Lärresult
at

Att använda bestämda kommunikationstekniker genom att agera verbalt, röstmässigt och visuellt i samtal med andra.

Beskrivning

Den här metoden kan också användas i läranderesultatet. Diskutera hur andra kan påverka ens egna beslut och viceversa och ge konstruktiv kritik av huvuddragen i det resultat som uppnåts av ett team/grupp.

Beräknad tidsåtgång för övningen/metoden: 30-90 min.
Varje deltagare får ett arbetsblad av handledaren. Skriv namnet överst på bladet. Skicka arbetsbladet till
deltagaren till höger om dig.
Den här deltagaren skriver ner svaren på de frågor handledaren frågar om personen som skrev sitt namn överst på
arbetsbladet. Övningen fortsätter så här tills arbetsbladet kommer tillbaka till den person vars namn står överst på
papperet.

Frågorna:
1. Hur gammal är personen?
2. Vad sysslar hen med?
3. Var bor hen?
4. Vilket arbete har hen?
5. Vilken sport gillar hen?
6. Vilket är favorittvprogrammet?
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7. Vilken är favoritmusiken?
8. Vilket är favoritresmålet?
9. Hur bor hen? (Hus, lägenhet, husbil..?)
10. Hur manga barn har hen?
11. Vilken dagstidning läser hen?
12. Hur tar du dig till jobbet?
13. Vilken är favoritmaten?
14. Vilket husdjur har hen?
15. Var vill hen vara om fem år?
16. Vad gör hen på fritiden?
17. Till vilket land reser hen helst?
18. Vilka böcker fördera hen?
19. Vem är favoritartisten?
20. Vad skulle hen göra om hen inte hade det job hen har?
Länkar/material

Arbetsblad

Metodnamn
Auktion av färdigheter
Syfte

Att visa deltagarna vilka färdigheter, kompetenser och personliga fördelar som är viktigast för dem när det gäller
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entreprenörsskap samt att lära sig att förhandla.

Lärresult
at
Beskrivning

Att använda bestämda kommunikationstekniker genom att agera verbalt, röstmässigt och visuellt i samtal med
andra.

Time estimation for the exercise/method: 45-60 minutes
Beräknad tidsåtgång för övningen/metoden: 45-60 min.
Varje deltagare I gruppen erhåller olika summor pengar och auktionsutroparen (handledaren) ber dem att ge bud på
färdigheter, kompetenser och fördelar som de har kommit fram till i övningen där de identifierade sina olika färdigheter.
Auktionsutroparen auktionerar ut färdigheterna och säljer dem till högstbjudande.
När halva tiden gått får deltagarna möjlighet att förhandla med varandra, lägga ihop sina pengar sedan bjuda over andra
deltagare.

Länkar/material Blädderblockspennor
Leksakspengar

Metodnamn
Interkulturell kalender
Syfte

Lärresultat

Att bli medveten om kulturella olikheter när det gäller arbetstider, helgdagar och firande i olika länder.

Arbeta tillsammans med kollegor, samarbetspartners och/eller potentiella kunder med olika kulturell bakgrund för att
uppnå ett resultat.
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Att känna igen utmärkande drag hos den största etniska gruppen som finns i samhället som han/hon tillhör.

Beskrivning

Beräknad tidsåtgång för övningen/metoden: 30-90 min.
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Del 1 – Deltagarna arbetar i mindre grupper där man kommer från olika länder (med olika kulturer). Uppgiften är att göra
en kalender som visar olika helgdagar i hemländerna.
Del 2 – Deltagarna gör upp ett dagsschema (som visar affärstider, raster, siesta m.m. och beaktar också de olika
tidszonerna). De diskuterar sedan vilka tider som är bäst för att kunna kommunicera. Resultatet presenteras för
storgruppen.
Alternativt:
Om deltagarna har samma kulturella bakgrund kan de skapa en kalender och använda information från Internet.

Länkar/material

Internet.

Metodnamn
Vilse I Hong Kong
Lärresult
at

Arbeta tillsammans med kollegor, samarbetspartners och/eller potentiella kunder med olika kulturell bakgrund för att uppnå ett
resultat.
Den här metoden kan också använda i läranderesultatet.
Att ge konstruktiv kritiik av huvuddragen i de resultat ett team/en grupp har uppnått och vice-versa. Att ta itu med
problem på ett systematiskt sätt genom att se på lösningar av praktiska fall.
Att lära av misstag och misslyckanden genom att identifiera alternativa vägar för att lösa ett problem/en situation.
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Beskrivning

Beräknad tidsåtgång för övningen/metoden: 30-90 min.
Ställ upp bord med fyra stolar runt varje och lägg ut nödvändigt material på varje bord. Antalet stolar beror
på antalet grupper om fyra deltagare.
Instruktioner Muntligt;
Tänk er att ni vaknar i Hong Kong.
Ni förstår inte vad någon säger, ni känner ingen, ni vet inte var ni är och ni har med er en jättetung resväska med olika produkter.
Ni kan bära max 3 produkter.
Tilllsammans i gruppen väljer ni ut 3 produkter som ni ska ta med er.
Hela gruppen måste gilla valet och ska kunna förklara varför man valt de här produkterna. Efter 10 minuter turas
grupperna om att förklara varför de valt vissa produkter.
Varje grupp skriver sina tre val på ett kort.
Sätt upp varje grupps kort på blädderblock. Den andra gruppen under den första gruppens val osv. så att man får en överskådlig
lista på blädderblocket.
Varje grupp får 5 minuter att förklara sina val och sedan diskuteras i storgrupp hur diskussionerna i varje grupp gick.

Länkar/material

•Bord
•Tuschpenna
•Stolar

•Blädderblock
•Pappskivor eller kartong
•Tejp

Metodnamn

Vad gör en lyckad presentation?

Syfte

10 tips för lyckade och effektiva presentationer

Lärresult
at

Att presentera egna idéer, färdigheter och produkter till andra på ett effektivt och framgångsrikt sätt.

Beskrivning

Deltagarna pratar i smågrupper om en misslyckad presentation. Vad måste hända för att en presentation
ska misslyckas? Därefter tar gruppen del av följande tips:
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Länkar/material

10 tips:
1. Visa entusiasm och skapa kontakt med åhörarna – Det är svårt att slappna av om du är för nervös.
2. Fokusera på åhörarna – presentationen ska fokusera på vad åhörarna ska få ut.
3. Gör det enkelt: Koncentrera dig på kärnbudskapet – Vad är det viktigaste jag vill få fram?
4. Le och skapa ögonkontakt med åhörarna – Låter enkelt, men allt för manga missar det!
5. Inled starkt – Inledningen är superviktig. Du har några minuter på dig att fånga åhörarnas intresse!
6. Kom ihåg 10-20-30 regeln för powerpoints – Inte mer än 10 bilder 10 slides; inte prata mer än 20 minuter;
använt ett teckensnitt med minst 30 p.
7. Berätta en historia – männsikor gillar historier.
8. Använd din röst effektivt.
9. Använd ditt kroppsspråk – mer än 75 % av kommunikation är kroppsspråk. .
10. Slappna av,andas och njut! – Öva!
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http://www.skillsyouneed.com/present/presentation-tips.html#ixzz3rf5rG8pG
to
TED Talk länk: How sound smart in your TEDX talk: https://www.youtube.com/watch?v=8S0FDjFBj8o.
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Metodnamn

Lyssna bara

Syfte

Stärka förmågan att lyssna. Att kunna lyssna är en viktig del av en bra kommunikation och det är en förmåga som ofta
ignoreras. Den här övningen visar också hur viktigt det är att lyssna med ett öppet sinne.

Lärresult
at

Att presentera egna idéer, färdigheter och produkter till andra på ett effektivt och framgångsrikt sätt.

Beskrivning

Beräknad tidsåtgång för övningen/metoden: 0-30 min.
Det här är en övning som uppmuntrar deltagarna att prata om hur de känner för ett ämne. Deltagarna delar upp sig två
och två och en av dem pratar om åsikter han/hon har. Den andra deltagaren lyssnar utan att säga något och sedan
återberättar han/hon vad som sagts.
Instruktioner
1.Dela in gruppen två och två. 2.Ge varje par åtta
ämneskort.
. Den ena deltagaren tar ett kort och pratar sedan I tre minuter om vad han/hon känner för ämnet. När han/hon pratar får
den andra deltagaren inte säga något – hans/hennes uppgift är att lyssna.
. Efter tre minuter återberättar lyssnaren under en minut vad motparten sagt. Lyssnaren får inte debattera, hålla med/inte
hålla med – bara sammanfatta.
. Därefter byter deltagarna roll, tar ett nytt kort och övningen börjar igen.
Uppföljning
Diskutera med deltagarna vad de tyckte om den här övningen. Använd de här frågorna:
- Vad tyckte ni om er partners förmåga att lyssna med öppet sinne? Kunde ni se på hans/hennes kroppsspråk hur de
reagerade på vad som sas?
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- Hur kändes det att som lyssnare inte få säga sin mening om ämnet? Hur bra kunde ni lyssna med öppet sinne? Hur bra lyssnade

ni?
- Hur bra sammanfattade lyssnarna talarnas åsikter? Blev de bättre allteftersom övningen varade?
-Hur kan man använda erfarenheterna från den här övningen i arbetslivet eller privat?

Länkar/material

- Ett jämt antal deltagare är bäst.
- Åtta ämneskort för varje par. Ett ämne på varje kort.
Ett enskilt rum.

Metodnamn

Prezi

Syfte

Att kunna presentera egna idéer till andra

Lärresult
at
Beskrivning

Presentera egna idéer, färdigheter och produkter till andra på ett effektivt och framgångsrikt sätt.

Beräknad tidsåtgång för övningen/metoden: 30-90 min.
Att skapa en presentaation.
Det är viktigt att förbereda sig för att kunna göra en effektiv presentation I en presentationen
är det bra att ha nyckelord för de olika stegen.
Det är en god idé att lära nyckelorden utantill och använda dem I presentationen.

Börja presentationen: Godmorgon, goddag mina damer och herrar

• Idag ska jag presentera………
• Idag ska jag prata om……..
Varför du gör den här presentationen:

• Syftet med min presentation är……..
• Det här är viktigt därför att……….
•
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Framhåll huvudpunkterna:

◇ De huvudpunkter jag kommer att prata om är……:
◇ för det första,
◇ för det andra,
och sedan,
Slutligen ska vi titta på ……..

•

Prata om den första punkten
Låt mig börja med…..
Visa grafik, bilder, tabeller etc.
Jag vill illustrera detta genom att visa er…….. Fortsätta med nästa punk
Och nu fortsätter jag med …….
Ge mer detaljer
Jag skulle vilja förtydliga den här aspekten/problemet/punkten ….
3.
4.
Låt mig utveckla detta.
Vill ni att jag ska förtydliga/utveckla detta? Byta till ett annat ämne
Jag vill nu prata om något helt annat...
Jag vill avvika från ämnet här ett tag och bara nämna...
Hänvisa till något som sagts tidigare
Knyta ihop säcken eller repetera huvudpunkterna
Jag skulle vilja repetera huvudpunkterna I min presentation:
Först pratade jag om ...
Sedan framförde jag ...
Slutligen tittade vi på ...

•

Jag vill nu summera huvudpunkterna som var :
För det första ...
För det andra…
För det tredje,
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Slutsats.
. Jag avslutar med att nämna ...
◇ För det första ...
◇ För det andra,
◇ För det tredje,
• Som avslutning låt mig ...
◇ För det första ...
◇ För det andra,
◇ För det tredje, Frågor

• Har ni några frågor, så svarar jag gärna på dem?

Länkar/material

Laptop, www.prezi.com

Metodnamn

Blindbock

Syfte

Förbättra förmågan att kommunicera och lyssna och skapa tillit mellan partners.

Lärresult
at

Presentera egna idéer, färdigheter och produkter till andra på effektivt och framgångsrikt sätt.

Beskrivning

Beräknad tidsåtgång för övningen/metoden: 0<30 min.
I den här övningen måste de deltagare som är blindbockar lita på sina partners som är vägledare
Instruktioner
1. Ställ möbler och saker lite huller om buller I rummet. Det ska finnas en inte alltför lätt “väg” genom rummet.
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2 .Dela in deltagarna i par och be dem ställa sig I ena änden av rummet.
3. En person i varje par ska vara blindbock..
4. Personen som ser ska guida sin partner genom rummet och ge instruktioner så att han/hon kan undvika föremål som

star i vägen.
5. När varje par kommit till andra sidan rummet, byter man roller och upprepar övningen.
Råd tlll handledaren:
Prata med gruppen efter övningen. Använd följande frågor:
• Hur kommunicerade ni när ni guidade era partners? På olika sätt?
• Hur var er förmåga att lyssna när ni var blindbockar – Ändrade den sig och anpassade den sig?

Länkar/material

• Större grupper fungerar också bra I den här övningen.
• Tillräckligt med ögonbindlar för hälften av deltagarna.
• Ett stort, enskilt rum.
• Möbler och andra saker som kan användas som hinder..

Metodnamn

Leveranskedjan

Syfte

Att skapa en påhittad leveranskedja för en product, att ta olika roller och förhandla om rollerna.

Lärresultat

Att presentera egna idéer, färdigheter och produkter för andra på ett effektivt och framgångsrikt sätt.
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Arbeta tillsammans med kollegor, samarbetspartners /och/eller potentiella kunder med olika kulturell bakgrund för att
uppnå ett resultat.
Att använda bestämda kommunikationstekniker genom att agera verbalt, röstmässigt och visuellt i samtal med

Beskrivning

Beräknad tidsåtgång för övningen/metoden: 0<30 min.
Deltagarna arbetar I grupper om 4-5. De väljer en produkt från sin omgivning. De ska försöka upprätta en leveranskedja
och ange sina roller i kedjan. Kedjan ska vara komplett och börja med tillverkningen och sluta med försäljningen.
Deltagarna ska identifiera sig med följande roller (tillverkare, mellanhand, partihandlare, affärsanställd). Om någon inte vill
tå någon roll måste han/hon förhandla. Alla roller måste besättas. Grupperna presenterar vad de kommit fram till I
storgruppen.

Länkar/material

Metodnamn
Syfte

Olika gruppstorlekar fungerar bra I övningen.
Papper, whiteboardpennor

Vilse på månen
Jämföra effektiviteten av individuellt alternativt kollektivt beslutsfattande.
Visa att gruppens agerande helt beror på de arbetsmetoder deltagarna I gruppen använder genom att jämföra sättet
att fatta beslut genom röstning alternativt konsensus.
Visa att konflikter (som är väl kontrollerade) skapar kreativitet.
Lära en grupp att inte underskatta sin egen potential att öka effektiviteten.
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Lärresult
at
Beskrivning

Utvärdera hur andra påverkar ens egna besluten och vice versa.

Beräknad tidsåtgång för övningen/metoden: 2,5 tim.
Övningen genomförs i 4 steg:
1. Enskild rangordning (ca 10 min.)
Varje deltagare får ett papper med instruktioner. Han/hon fyller sedan enskilt i “beslutspappret”. Man får inte prata med någon annan i gruppen.
2. Gruppen rangordnar (45 – 60 min.)
Deltagarna samlas. I undergrupper med 5 till 6 deltagare diskuterar och fastställer man en rangordning efter klass (med samma underlag).
Undergrupperna kan instrueras att arbeta på olika sätt. Be dem ta besluten genom t.ex. med en majoritetsröst, eller med consensus. Alla deltagare
måste vara överens men en av dem kan om det anses nödvändigt hindra beslutet. I så fall använd instruktionerna som finns i instruktionspappret.
3. Jämföra rangordningen
När varje undergrupp gjort sina rangordningar ger handledaren dem NASA:s klassificering och ber dem överföra detta till motsvarande delar på sina
“beslutspapper”. Handledaren informerar deltagarna om de kriterier experterna använde för att göra sin rangordning.
Deltagarna räknar sedan ut skillnaden I sina poäng. För varje föremål ska de räkna ut skillnaden av det exakta värdet mellan sina och NASA:s
rangordningar. Summan av de individuella skillnaderna visar deras resultat. Deltagarna fortsätter sedan på samma sätt att jämföra det kollektiva
resultatet hos varje undergrupp med NASAs..
Jämför sedan:
- de bästa resultaten,
- skillnaden mellan de individuella resultaten och gruppresultaten
- skillnaden mellan grupperna beroende på hur de fattade sina beslut (majoritet eller konsensus)
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Har några undergrupper valt att ta majoritetsbeslut, ömsesidigt medgivande eller att chansa? Har de varit kreativa?
-

Individuella och kollektiva beslut..
Känner varje deltagare att han/hon har kunnat förklara sitt val? Eller känner de att han/hon låtit andra ta besluten?
Vilka slutsatser kan man dra när man jämför det individuella resultatet med gruppresultatet? Vad hjälper till att göra fatta de rätta beslute
Tänk dig att……..
Ditt rymdskepp har just kraschlandat på månens upplysta yta. Du skulle ha mött ett moderskepp 10 mil bort, också på månens upplysta sida
men den tuffa landningen har förstört din farkost och all utrustning ombord utom när det gäller 15 föremål som anges här nedan.
Om din besättning ska överleva måste ni nå moderskeppet och du måste välja ut de viktigaste föremålen ni behöver för 10-milavandringen.
Din uppgift är att rangordna de 15 föremålen efter hur viktiga de är för din besättnings överlevnad under vandringen.
Enskilt arbete
I kolumnen “din rangordning” sätter du en etta för det allra viktigaste föremålet, en tvåa för det näst viktigaste föremålet och så vidare till 15 för
det minst viktiga föremålet.
Du får 10 minuter på dig att göra rangordningen
Grupparbete
Er uppgift är att komma överens om rangordningen för de 15 föremål som behövs för att överleva vandringen till moderskeppet som landat
10 mil bort. Det betyder att var och en ska acceptera rangordningen för varje föremål innan ni kan ta ett gemensamt beslut.
Här följer några råd för att komma överens:
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Argumentera inte så envist för ert ställningstagande bara för
det är ert “eget”. Lyssna på de andra gruppmedlemmarna och var
villig att ändra era åsikter .
Å andra sidan, ändra er inte bara för att undvika oenighet.
Fundera över gruppens olika uppfattningar och försök att få alla i
gruppen involverade i beslutsfattandet. Ju mer information ni har,
desto bättre möjligheter har ni att fatta ett bra beslut.
Undvik metoder som majoritetsröst, att använda medeltal,
kasta slant och köpslå.

Länkar/material

Papper och penna och tillräckligt med utrymme för att
arbeta I smågrupper Utrustningslista:
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Ni har följande fiktiva utrustning:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Första hjälpen kit
Fallskärmstyg
Litet värmeelement
Ransoner med mat
Kompass
Nylonrep
Två pistoler
Räddningsflotte
Syretub
Räddningsraketer
Karta över månen
Tändstickor
20 liter vatten
mjölkpulver
radiosändare
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Metodnamn

Team Potential

Syfte

Att bli medveten om teampotentialen och de möjligheter ett samarbete kan ge.

Lärresult
at

Utvärdera hur andra påverkar ens egna beslut och vice versa.
Att ge konstruktiv kritik betr. de viktigaste delarna i ett resultat som uppnåts av ett/team/en grupp och vice versa.
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Arbeta tillsammans med kollegor, samarbetspartners /och/ eller potentiella kunder med olika kulturell bakbrund för att uppnå
resultat.

Beskrivning

Beräknad tidsåtgång för övningen/metoden: 30-90 min
Del 1:
Arbeta i grupper om 4. Rita en stor cirkel på ett pappersark och sedan små cirklar där pappret är tomt. Var och en skriver ner sina unika utmärkande drag i
de små cirklarna samt de som några har gemensamt i den stora cirkeln, Fundera på hur ni kan bidra till teamets möjligheter och på vilket sätt teamet kan bli
starkare baserat på era unika kännetecken.
.
Del 2:
Deltagarna väljer ut en tjänst de skulle kunna sälja eller en produkt de skulle kunna utveckla. Försök att välja ut era individuella styrkor som kan bidra till
utveckla produkten/sälja tjänsten ni valt.

Länkar/material

Ett stort pappersark
Pennor

Metodnamn
Att välja bilder
Syfte

Lärresult
at
Beskrivning

Att kunna ändra sitt perspektiv och se saker med andra ögon Att kunna
tala om resultaten i gruppen

Att ge konstruktiv kritik beträffande de viktigaste delarna i de resultat som ett team/en grupp har uppnått och vice versa.

Beräknad tidsåtgång för övningen/metoden: 2 tim.
Individuellt:
• Du väljer ut en bild som du associerar till din drömkarriär/framtid. Berätta för de övriga i gruppen varför du valt den här
bilden.
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Funderingar i gruppen:
• Finns det några gemensamma nämnare för våra bilder eller skiljer de sig åt markant?
• Klistra upp bilderna på blädderblocksblad och spara för resten av kurstiden.
• I slutet av övningen tittar ni på bilderna igen.
• Är bilderna fortfarande relevanta?
• Är det något nytt som kommit till eller något som inte är aktuellt längre?
• Varför i så fall? Har vi fått andra infallsvinklar/perspektiv/sätt at se under övningen?
• Det som vi lärde nytt var faktiskt inte det vi först tänkte.

Länkar/material
Papper, pennor, bilder och tillräckligt med plats för att arbeta i undergrupper.

Metodnamn
Beröm, kritik eller feedback
Syfte

Learning
outcome
Description

Hjälpa deltagarna att förstå skillnaderna mellan kritik, beröm och feedback – inte bara att ge utan också att ta emot.

Att ge konstruktiv kritik beträffande de viktigaste delarna i de resultat som ett team/en grupp har uppnått och vice versa.

Beräknad tidsåtgång för övningen/metoden: 30 min.
Diskutera skillnaden mellan beröm, kritik och feedback och be deltagarna ge exempel på varje.

• Beröm: ett uttryck för godkännande.
• Kritik: ett uttryck för ogillande baserat på gjorda misstag eller fel.
•
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• Feedback: Information om hur en person klarat en uppgift - används i första hand för att personen ska bli bättre.
Dela in gruppen i par. Läs följande påståenden högt – ett i taget. Det är bra om handledaren kan använda olika rösttoner/läge så att deltagarna
lättare kan göra skillnad på innebörden i varje mening. (som kan vara väldigt olika). Efter varje påstående - ge varje par 10 sekunder att bestämma
om påståendet är kritik, beröm eller feedback. Någon i varje par håller upp ett kort med det svar de enats om.
Herr Jones talade om för mig hur mycket han uppskattade att du skickat ett tackmeddelande till honom efter jobbintervjun. Han tyckte det var
mycket personligt.
Det är sådan oreda på ditt skrivbord. Är du säker på att du inte försöker odla ditt eget papper?.Jag har lagt märke till att du
kommit sent de sista dagarna.
Hur många gånger måste jag tala om för dig hur du ska arkivera de här dokumenten.
Du ser bra ut idag.
Det skulle fungera bättre för mig om jag kunde få förklara min version av historien innan du ställer frågor..
Du har blivit mycket bättre den här veckan.
Jag tyckte det var svårt att värdera den här rapporten då den var rörig.
Jag tyckte bättre om när vi fick välja projekt istället för att bli tilldelade ett.
Diskutera i storgruppen olika sätt hur man kan reagera eller svara på beröm, kritik och feedback. Vi kommer alltid att få kritik någon gång i jobbet
och sättet hur vi svarar på detta kan påverka vår egen attityd och attityden hos dem vi arbetar tillsammans med.
Diskutera med gruppen hur de själva svarar olika på beröm, kritik resp. feedback.
Slutsats
Läs upp de olika påståendena med annan betoning och röststyrka än du gjorde först.. Om påståendena läses upp på ett a
annat sätt – reagerar man olika då?
Om du skulle göra en regel för hur du ville motta feedback och kritik – hur skulle den regeln formuleras? Diskutera också:
Hur känner du dig när andra kritiserar ditt arbete?
Svarar du annorlunda på feedback?
Tänk på ett tillfälle när du kritiserade någon annan. Vad hände? Hur kände du dig i den situationen?

Länkar/material
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Ett set med “beröm/kritik/feedback kort till varje grupp.
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Metodnamn

Spelkortspussel

Syfte

Visa teammedlemmar andras infallsvinklar. Bygger upp färdigheter I att kommunicera och förhandla och hjälper till att utveckla
empati.

Lärresult
at

Att ge konstruktiv kritik betr. de viktigaste delarna i de resultat som ett team/en grupp har uppnått och vice versa.

Beskrivning

Beräknad tidsåtgång för övningen/metoden: 0<30 min
Deltagarna ska byta bitar av spelkort för att få ihop kompletta kort.
Instruktioner

. Klipp varje spelkort diagonalt två gånger till fyra trianglar. .
. Blanda alla bitarna och lägg lika antal bitar i ett kuvert till varje team.
. Dela in deltagarna i team om tre till fyra. Minst tre team behövs. Räcker inte antalet deltagare går det bra med team om två
personer..

. Ge varje team ett kuvert med spelkortsbitar.
. Varje team får tre minuter på sig att sortera bitarna och bestämma vilka man behöver får att få kompletta spelkort samt att komma
överens om en förhandlingsstrategi.

.
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Låt nu teamen köpslå om kortdelarna under åtta minuter.. Man kan förhandla individuellt eller tillsammans med teamet. .
När tiden är ute räknar varje team sina kompletta kort. Det team som har flest ”hela” kort vinner rundan.
Uppföljning
Be deltagarna i varje team att fundera över de strategier de använde. Svara på följande frågor:
• Vilka förhandlingsstrategier funkade? Vilka funkade inte?
• Vad kunde ni gjort bättre?
• Vilka andra färdigheter, t.ex. aktivt lyssnande eller empati, behövde ni använda?

Länkar/metoder Tillräckligt med deltagare för minst tre team om två personer. Spelkort –
använd mellan fyra och sex kort per person.
Ett avskilt rum

Metodnamn
Smörgåsmetoden
Syfte

Lärresult
at
Beskrivning

Att kunna ge konstruktiv kritik

Att ge konstruktiv kritik betr. de viktigaste delarna i de resultat som ett team/en grupp har uppnått och vice versa

Beräknad tidsåtgång för övningen/metoden: 0<30 min
Feedbackprocessen bryts ner i 3 delar.
1.Börja med att fokusera på styrkorna – Peka på det du tycker är positivt.
2.Sedan ges kritik – saker du inte tycker om och som behöver förbättras.
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3 Till sist, avsluta din feedback med att (a) upprepa det som var positivt och (b) framhåll det positiva resultat som kan förväntas om
man tar till sig kritiken och t.ex. ändrar sitt arbete.

Länkar/material

inget
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ENHET 3 Kreativt och kritiskt tänkande
Metodnamn

Fakta eller åsikt

Syfte

Ge deltagarna möjlighet att skilja på känslomässiga åsikter och faktabaserade åsikter.

Lärresult
at

Skilja på känslomässiga åsikter och faktabaserade åsikter genom att ge olika exempel.

Beskrivning

Beräknad tidsåtgång för övningen/metoden: 30 min.
Dela in gruppen i par och be dem svara på följande frågor och avgöra om åsikterna är baserade på känsla eller fakta. Till varje svar ska
deltagarna ge en förklaring till sitt val.
Som du ser är en del av påståendena lätta att bedöma medan andra är svårare. Om du kan diskutera sanningshalten i ett påstående med din
kamrat, då är det antagligen en åsikt!

Länkar/material

Fakta eller åsikt
Kan man alltid skilja på fakta och åsikt? Det är inte alltid så lätt.
Försök att avgära om meningarna nedan är fakta eller åsikt och diskutera detta. För att kunna göra den här övningen måste ni använda trovärdiga källor.
• Min mamma är den bästa mamman i världen.
• Min pappa är längre än din pappa.
• Mitt telefonnummer är svårt att komma ihåg.
. Kebnekaise är högre än Omberg.
• Hundar är bättre att ha som husdjur än sköldpaddor.
• Att röka är farligt för hälsan..
• 85 % av alla lungcancerfall i Europa är orsakade av rökning.
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Metodnamn
Möt en entrprenör
Syfte

Lärresult
at
Beskrivning

Att lära om entreprenörsanda
Att lära hur man förverkligar idéer och visioner
Att få information hur man klarar och hanterar
utmaningar Att utveckla en positiv bild av en
entreprenör
Att samla information innan man fattar ett beslut och välja ut det mest relevanta för att lösa en specifik situation.

Beräknad tidsåtgång för övningen/metoden: 30-90 min.
Bjud in en entreprenör som berättar för gruppen om sin verksamhet.
Entreprenören ska framgångsrikt ha drivit sin verksamhet i ett par år och ska vara villig att prata öppet om utmaningar, budget, visioner
och erfarenheter.
Möjliga frågor:
Hur började det? Vad var din första idé? Vad
var/är din största framgång?
Vilka utmaningar mötte du? Hur klarade du av/hanterade du misslyckanden? Vilka
erfarenheter var viktiga för dig?
Vad betyder entreprenörsanda för dig?
Vilka råd vill du ge deltagarna om de funderar på att bli entreprenörer?

Länkar/material
Användbar material som finns i rummet
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Metodnamn
Syfte
Lärresult
at
Beskrivning

Vem kanman lita på?
Att välja den mest trovärdiga informationskällan Att förklara och argumentera för ett val man gjort
Att samla information innan man fattar ett beslut och välja ut det mest relevanta för att lösa en specifik situation.

Beräknad tidsåtgång för övningen/metoden: 1 tim.
Titta på följande situationer och fundera på om de föreslagna informationskällorna verkar trovärdiga eller inte. Motivera/förklara era val.
Du vill skaffa den nödvändiga utrustningen för att installera ett akvarium.

. Information från en specialaffär du hittade på Internet.
. En TV-dokumentär där en akvarieexpert gav förslag/råd till dem som önskar föda upp exotiska fiskar.
Din vän Peter vars kusin känner någon som har ett akvarium.

. Söka information om AIDS
a. En fotokopia av en mycket intressant artikel. Du vet inte från vilken tidning.
b. En medicinsk uppslagsbok dina föräldrar haft i 20 år.
c. En artikel i medicinsk tidskrift som rekommenderades av din vän Annas far som är läkare.
3. Du är intresserad av ett jobb som flygplanskonstruktör. Du vill ha lite statistik och fakta.
a. En nyligen publicerad rapport i en affärstidskrift som ger statistik inom olika aktuella områden.
b. Din moster som säger att alla vet att det finns inga jobb inom det här området.
c. En intervju med rektorn för en privat ingenjörsskola som säger att det finns jobb för dem som väljer de här yrkena.
Diskutera i grupp och peka sedan på de faktorer som gör en informationskälla trovärdig.

Länkar/material

Papper och penna
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Metodnamn
Att skära kakan
Syfte

Lärresult
at

Beskrivning

Det här är en rolig och utmanande övning att avsluta en lektion. Den visar också värdet av att alla deltagare samarbetar för att
försöka komma fram till en lösning tillsammans och få en del av kakan genom att använda kreativt tänkande och olika
problemlösningstekniker.
Ta tag i problem på ett systematiskt sätt genom att lösa något praktiskt. Den här
metoden kan också användas i läranderesultat.
Att lära av misstag och misslyckanden genom att identifiera alternativa vägar som kan användas för att lösa ett problem/en situation

Beräknad tidsåtgång för övningen/metoden: 30 min
Handledaren har med sig en kaka för att fira att man haft en bra träff. Deltagarna får inte äta förrän de skurit kakan. De får inte skära
mer än tre gånger och de måste dela kakan i åtta delar.
Om deltagarna inte hittat en lösning efter 5 min. låt dem försöka en gång till eller visa dem lösningen.

Lösningen: Skär kakan två gånger på ovansidan (en gång på varje håll) och en gång horisontalt genom mitten. Efter att man funnit
lösningen kan man skära upp lika många bitar som deltagare.

Länkar/material

En sockerkaka och en kniv
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Metodnamn
Mindmapping
Syfte

Lärresult
at
Beskrivning

Kreativt och kritiskt tänkande.
Systematiskt problemlösning.
Uppmärksamma problem på ett handgriplligt sätt genom systematic.

En mind map är ett diagram som ssytematiserar information.. Mindmapen konstrueras runt ett centrum,
huvudfokus. Mindmapen bygger på associationer av ord och händelser/tankar/idéer. Huvudideerna dras direct
till huvudfokuset.

Länkar/material
Papper och pennor I olika färger.

Metodnamn
Praktiska tips för problemlösning
Syfte
Lärresult
at
Beskrivning

Att förbättra deltagarnas förmåga att möta och hitta lösningar på problem
Ta tag i problem på ett systematiskt sätt genom att lösa något praktiskt

Beräknad tidsåtgång för övningen/metoden: 30-90 min.
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Deltagarna delas in i mindre grupper. Efter att de läst tipsen föreslår handledaren ett problem och deltagarna ska nu hitta
olika lösningar och ta hjälp av tipsen de fått.
90

Länkar/material
http://www.positivityblog.com/index.php/2007/07/02/16-practical-tips-for-solving-your-problems-more-easily/

Metodnamn
Att ta risker
Syfte
Lärresult
at
Beskrivning

Länkar/
material

Att göra det möjligt för deltagarna att använda de förmågor som behövs för att ta beräknade risker.
Ta tag i problem på ett systematiskt sätt genom att lösa något praktiskt

Beräknad tidsåtgång för övningen/metoden: 30-90 min.
Deltagarna ska kasta pappersbollar i en korg från ett visst avstånd. Ju närmare korgen deltagarna står, desto mindre poäng får de om
de lyckas träffa rätt.

https://www.youtube.com/watch?v=rz1kzGdron0
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Metodnamn
Dummaste idéen först
Syfte
Lärresult
at
Beskrivning

Att använda sin kreativitet för att lösa ett problem.
Att använda flexibla och kreativa sätt för att hitta olika vägar att lösa ett problem/en situation.

Beräknad tidsåtgång för övningen/metoden: ca. 30 min.

Handledaren presenterar ett problem som hör ihop med hans/hennes ämne för deltagarna.
T.ex. om ämnet är naturkunskap kan följande problem presenteras för gruppen: “Var hittar kroppen energi till sina vitala funktioner och
dagliga fysiska aktiviteter?”
Låt deltagarna tävla en stund med att ge förslag. Uppmuntra deltagarna att hitta på de absolut dummaste svaren. När ni har en lång
lista med svar går ni igenom dem och plockar ut de förslag som kanske egentligen inte är så dumma.

Länkar/material

Metodnamn
Syfte

Ett specifikt problem som anknyter till handledarens ämnen. Blädderblock och blädderblockspennor.

5 Varför

Med den här enkla metoden kan man ofta snabbt hitta roten till problemen.
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När ett problem uppstår frågar man “varför” fem gånger för att hitta och synliggöra problemets kärna.

Lärresult
at

Läranderesultat
Ta tag i problem på ett systematiskt sätt genom att lösa något praktiskt.
Att lära av misstag och misslyckanden genom att identifiera alternativa vägar som kan användas för att lösa ett problem/en situation

Time estimation for the exercise/method: 30 min

Beskrivning

Beräknad tidsåtgång för övningen/metoden: 30 min.
Exempel: 5 varför
Problem: Din kund vägrar att betala för broschyrerna du tryckt åt honom.
1. Varför? Leveransen var sen så broschyrerna kunde inte användas.
2. Varför? Arbetet tog längre tid än vi beräknat.
3. Varför? Vår tryckfärg tog slut.
4. Varför? All tryckfärg användes till en stor, sista-minuten beställning.
5. Varför? Vi hade inte tillräckligt med färg på lager och vi kunde inte beställa ny tillräckligt snabbt.
Motåtgärd: Vi måste hitta en leverantör som kan leverera tryckfärg med mycket kort varsel.

Länkar/material

inget

Metodnamn
Uppfinn en produkt
Syfte

Att använda kreativitet
Att uppskatta egna förmågor och egen effektivitet. Att ha roligt
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Lärresult
at

Att använda flexibla och kreativa sätt för att hitta olika vägar att lösa ett problem/en situation.

93

Beskrivning

Beräknad tidsåtgång för övningen/metoden: 30-90 min.
Varje deltagare ska på tio min. uppfinna en produkt (något verkligt eller påhittat) och presentera för gruppen Diskutera
sedan deltagarnas förmågor och effektivitet.
Vilka färdigheter hade du användning av?
Vad var den största utmaning? Att få en idé? Att hitta ett sätt att presentera produkten? Om du fick mera tid, vad
skulle du lägga till?
Möjligt tilägg: Använd kort med bilder eller ord. Korten delas ut slumpmässigt och kan användas som inspiration för
att uppfinna en produkt.

Länkar/material
Tillgängligt material I rummet

Metodnamn
Saker som finns runt om oss
Syfte
Lärresult
at

Att få deltagarna att se affärsmöjligheter i saker i vardagen
Att använda flexibla och kreativa sätt för att hitta olika vägar att lösa ett problem/en situation.
Att använda flexibla och kreativa sätt för att hitta olika vägar att lösa ett problem/en situation.
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Att samla information innan man fattar ett beslut och välja ut det mest relevanta för att lösa en specifik situation

Beskrivning

Del 1 – Deltagarna väljer ett föremål från sin omgivning. De ska arbeta i grupper om 3 personer och fundera på de olika
stegen i tillverkningen. De ska ge synpunkter på vilken roll de skulle kunna ha i tillverkningen och leveranskedjan när det
gäller det utvalda föremålet.
Del 2 – Deltagarna ska fundera och ge synpunkter på vilka förbättringar de skulle kunna göra på föremålet (för att göra
det mer användbart, billigare, vackrare etc.)
Del 3 – Deltagarna presenterar föremålen de valt och ger sina synpunkter.

Länkar/material

Vardagsföremål

Metodnamn
Att handskas med misslyckanden
Syfte

Att hitta olika möjligheter att handskas med misslyckanden.
Att inse hur viktigt det är att man lär i olika faser.
Att utforska egna attityder till misslyckanden Att
diskutera grupptryck

Lärresult
at

Utveckla och implementera kreativa idéer för att förbereda/genomföra entreprenörsidéer.
Den här metoden kan också användas i läranderesultat.
Samarbeta med kollegor, samarbetspartners /och/eller potentiella kunder från olika kulturell bakgrund för att nå resultat.
Bedöma hur andra kan påverka ens egna beslut och vice-versa.
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Ge konstruktiv kritik beträffande de viktigaste delarna i teamets/gruppens uppnådda resultat och vice versa.

Beskrivning

Beräknad tidsåtgång för övningen/metoden: 30-90 min.
Handledaren ger gruppen en uppgift/ en lek där deltagarna inte kan lyckas. Låt någon göra
anteckningar om vad som händer i gruppen.
Diskutera hur det är att misslyckas, att komma över frustration och ilska och vilka egna möjligheter man har att lyckas. Förslag till uppgift/lek:
Musikaliska stolar: Det ska vara en stol mindre än deltagarna. Handledaren spelar musik, deltagarna går runt, och när musiken slutar ska man försöka
sätta sig på en stol. Den deltagare som inte “får” någon stol tas bort från leken. Fortsätt med en stol mindre i varje runda. Diskutera hur “förlorarna”
känner sig.
Flytta stolen: Varje deltagare tar med sig sin stol till mitten av rummet och gruppen ställer stolarna i en trång cirkel. Varje deltagare står bakom sin
stol och håller i stolen med en hand. Stolen ska stå på endast två¨ben.Handledaren ger gruppen följande instruktioner.
“Ni ska röra er runt cirkeln och tillbaka till er ursprungliga position. Ni får bara använda en hand. Varje stol måste stå på två ben. Så snart som en av
stolarna står på fyra ben måste gruppen börja igen form startpositionen.”
Förutom att leken är rolig skapar den också en grupp process och diskussioner om ledarskap, inkluderande och exkluderande (det är alltid någon som
“tappar” sin stol fler gånger än de andra.) Lösningen är att hela gruppen måste arbeta tillsammans, annars vinner man inte tävlingen. Ju fortare man
agerar desto mindre chans har gruppen att lyckas.
Ägg kan flyga:
Grupper om 3-4 personer uppfinner en flygande-ägg-maskin. De har bara följande material och begränsad tid. Fundera över och diskutera grupprocessen.

Länkar/material
For Eggs can fly:
1m cord
2 balloons
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2 sheets of paper
2 sheets of carton
2 raw eggs
1 scissor
1m duct tape

Metodnamn
En tom fyrkant
Syfte

Att lösa problem i grupp genom att använda erfarenheter från misstag och
misslyckanden. Att utveckla sina färdigheter att bygga ett team

Lärresult
at

Att möta oförutsedda situationer genom att ta risker och medvetet ta beslut inför en utmaning.
Lära av misstag och misslyckanden genom att identifiera olika vägar att lösa ett problem/en situation. Använda egna
strategier för att lösa ett problem/en situation.
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Beskrivning

Beräknad tidsåtgång för övningen/metoden: ca 30 min.
Be deltagarna ställa sig i en cirkel och be dem ta på sig ögonbindlarna. Sedan tar var och
en tag I repet som har knutits ihop till en cirkel.
Alla ska stå på utsidan av repet.
Be deltagarna formera sig I en fyrkant istället för i cirkeln utan att ge dem några instruktioner hur de ska göra. När
deltagarna tycker att de klarat uppgiften, be dem ta av sig ögonbindlarna och kolla i vilken formation de står nu.
Diskutera vad som gick bra och inte bra (t.ex. ingen planering innan man tog sig an uppgiften, mer än en ledare, ingen
lyssnade aktivt etc.)
Efter diskussionen ber handledaren deltagarna ta på sig ögonbindlarna igen och försöka göra en annan formation t.ex.
en triangel, en cirkel etc.

Länkar/material

Ett lagom långt rep, ögonbindlar

Metodnamn

Spindelnätet

Syfte

Att lösa problem i grupp genom att använda erfarenheter från misstag
och misslyckanden. Att utveckla sina färdigheter att bygga team.
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Lärresult
at

Att möta oförutsedda situationer genom att ta risker och medvetet ta beslut inför en utmaning.
Lära av misstag och misslyckanden genom att identifiera olika vägar att lösa ett problem/en situation.
Använda egna strategier för att lösa ett problem/en situation

Beskrivning

Beräknad tidsåtgång för övningen/metoden: ca 90 min.
Den här övningen kräver förberedelser. Bygg ett spindelnät mellan två träd med ett hål för varje person i gruppen. Hålen ska
vara i olika storlekar och på olika höjd. Dela in deltagarna i två grupper som ska tävla med varandra.
Deltagarna I varje grupp ska komma igenom spindelnätet utan att röra vid det. Om någon rör vid nätet får han/hon
börja om igen.

Länkar/material

Nylonlina, 2 träd.

Metodnamn
Tvärkuturell anställning
Syfte
Lärresult
at
Beskrivning

Att bli medveten om kulturella olikheter och missförstand som kan uppkomma.
Utveckla och implementera kreativa idéer för att förbereda/genomföra entreprenörsidéer.

Beräknad tidsåtgång för övningen/metoden: 1,5 tim.
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Deltagarna arbetar I grupper om 4-5 personer. De ställs inför följande problem.
"Ni ska anställa några personer med olika kulturell bakgrund. Fundera på och skriv ner alla svårigheter ni kan tänkas möta.
Försök att göra upp en plan för att göra risken för interkulturella missförstånd så liten som möjligt och som kan underlätta
anpassningsprocessen”.
Det här gäller:
1) Arbetstid, allmänna och religiösa helgdagar
2) Klädkod
3) Hur man tilltalar andra
4) Språklig kompetens
5) Mat och måltider
6) Attityd till tid/punktlighet
7) ICT kompetens
8) Förhållande mellan anställd - arbetsgivare
9) Möjlig praktik/utbildning 10 )
Arbetslivsbalans,
Tänk på några områden där det kan uppstå svårigheter och försök att undvika detta genom att vidta lämpliga
åtgärder. Presentera vad ni kommit fram till för storgruppen.

Länkar/material

Method title
Aims

Learning
outcome

Pappersark och Worddokument

The race
Define strategies
Adapt strategy to match with environment
Identify attitudes towards risk taking
Develop and implement creative ideas to ensure the preparation/launching of entrepreneurial initiatives

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein

99

Time estimation for the exercise/method: 1,5 hour

Description

Trainees are divided into subgroups (maximum three to four trainees per subgroup).
A car race is organized between subgroups: it will be represented by a distance of 23 points on a paperboard;
the group that reaches the arrival first will win.
Each subgroup, after discussion, will pick a card in 4 piles of 10 cards that represent different strategies:
1st pile: 5 cards “+1” and 5 cards “+2”
2nd pile: 6 cards “+3” and 4 cards “-1”
3rd pile: 4 cards “+6” and 6 cards “-1”
4th pile: 1 card “+18” and 9 cards “-1”
(Trainees are aware of the composition of the piles, which are remixed after each choice)
Several races could be done.
The game takes place without intervention of the trainer: he has to look at strategies used, changes in strategies
or not, in order to feed the debriefing.
links / material

40 cards: 1x “+18”, 4x “+6”, 6x “+3”, 5x “+2”, 5x “+1”, 19x “-1”
Paperboard

Metodnamn
The time matrix
Syfte
Lärresult
at

Att utvärdera arbetet som gjorts under träffarna
Utveckla och implementera kreativa idéer för att förbereda/genomföra entreprenörsidéer.
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Beskrivning

Beräknad tidsåtgång för övningen/metoden: en halvdag
Mallen delas in i fyra kolumner: 1935 - 1975 - 2016 - Framtid (för vuxengrupper)
För grupper med yngre deltagare använd 1985 - 2005 - 2016 - Framtid. Uppgiften är att beskriva hur det var/är/ och hur
det kommer att bli när det gäller: att skriva, telefoner, musik och arbete.
Efter att deltagarna har gjort tidsanalysen får de en lista med de utmaningar som kommer att finnas i de nya situationerna.
Utmaningarna gör att man upptäcker att vi är inne i ny paradigm och den viktigaste frågan som deltagarna ska svara på är
vilka attityder/förmågor som måste utvecklas för att anpassa sig till den nya paradigm som heter entreprenörsanda. På
slutet finns en lista med kompetenser, innehåll och färdigheter som behövs för att utveckla entreprenörsandan.

Länkar/material
Papper och penna, (vid behov dator med internet

Metodnamn

Personliga erfarenheter av att misslyckas

Lärresult
at

Lära av misstag och misslyckanden genom att identifiera olika vägar att lösa ett problem/en situation.

Syfte

Att fundera på personliga erfarenheter av att misslyckas och som man tagit lärdom av

Beskrivning

Beräknad tidsåtgång för övningen/metoden: 30-90 min.

Dela in deltagarna i små grupper om 3-4 personer
Var och en berättar en kort berättelse om ett misslyckande; utmaningar som man inte kunnat möta; visioner och drömmar; förhållanden som
tog slut; affärsplaner som gick fel…..
Ställ de här frågorna:
Vad var det värsta med den här erfarenheten? Vad var det bästa med den
här erfarenheten?
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein

101

Vad lärde jag mig som jag kan ha nytta av i framtiden?
Fundera på saker som ni tagit lärdom av – först i de små grupperna och sedan i storgruppen. Presentera följande
modell “Så blir jag framgångsrik” (okänd källa från Internet)
Att bli framgångsrik betyder också att man måste gå igenom följande steg.... Steg 1 är härligt – det tycks som om allt är möjligt. Steg 2
är något motivationssänkande. I steg 3 är man inte säker längre, i steg 4 förlorar man resten av sitt självförtroende och i steg 5 är man
nära att ge upp. MEN viktigast är steg 6 – man fortsätter. Man måste gå igenom alla stegen emellan för att nå framgång.
Iver och upphetsning – Nu går din fanatsi igång…
Insikt – Du börjar tvivla på att det var så bra…
Trötthet- Du blir bade mentalt och fysiskt trött…
Osäkerhet – Du börjar tvivla på dig själv…
Du slutar – Allt tar tid, det blir inte bättre för att du slutar…
Att fortsätta – Att misslyckas är början (på framgång), inte slutet
Fundera på de olika stegen och jämför med de egna berättelserna. I vilket steg gav ni upp? För framtiden: I vilket steg vet
ni nu att ni ska fortsätta?

Länkar/material

Metodnamn

inget

Affärsmodell Canvas

Syfte

Bli inspirerad att planera för din utveckling utan att förlora focus.

Lärresult
at

Samla nödvändig information innan du fattar beslut, välj det viktigaste först för att lösa en specific
situation.
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Länkar/material

Business Model Canvas
https://www.youtube.com/watch?v=OoshJr_cEgY
http://www.businessmodelcompetition.com/business-model-canvas.html
http://www.businessmodelgeneration.com/canvas/bmc
http://plataformac.com/
http://camaleones.org/
Simon Sinek ‘Great leaders inspire action’
http://www.ted.com/talk /simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?language=es

Metodnamn
Syfte

Individuell handlingsplan
Att identifiera personliga SMART mål och aktiviteter för att nå dessa mål
Att lära sig reflektera över sina handlingsplaner och följa dem och förstå hur viktigt detta är.

Lärresult
at
Beskrivning

Lära av misstag och misslyckanden genom att identifiera olika vägar att lösa ett problem/en situation.

Beräknad tidsåtgång för övningen/metoden: 45-60 min.
Gruppen diskuterar varför det är viktigt att ha personliga handlingsplaner och vad SMART mål är.
Varje deltagare får en handlingsplan som han/hon kan använda för sin personliga och professionella utveckling.
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Handlingsplanen är utformad så att den är specifik, mätbar, utförbar, realistisk och tidsbestämd.
Varje deltagare får tid att för sig själva fylla i SMART-målen/upppgifterna. SMART = Specifika-Mätbara-Acceptabla-Realistiska-Tidssatta
Hela gruppen diskuterar hur och när handlingsplanerna ska gås igenom igen och hur man kan reflektera över detta på olika sätt.
Varje deltagare kommer överens med handledaren när de ska gå igenom tidsplanen och handlingsplanen igen.

links / material
Bläderblockspennor
Mall för handlingsplan,
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