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>> METODREFLEKTIONER << 
 

Intro: presentation, syfte + upplägg så alla ser – trygghet, öppna för frågor, runda: 
tidigt, alla prova sin röst, se varandra, kolla läget.   

 

Idé –>  Socialt Bingo: Kombo teambuilding <–> starter, uppstarts-lära-känna 
övning, icebreaker, komma in i tänket, oläskig.  

Idéregn, bikupa först – kring alla frågor, testa med kompisen innan våga säga till alla, 
snabbt och ger tid för eftertanke – alla tar olika tid på sig. Upp på tavlan – ok att 
sno/utveckla varandras idéer – det här gör vi tillsammans.  

 

Samarbete i grupp –> Vad är det ni vill förändra? Varför? –> Hur vill ni förändra 
det? Gruppindelning, splitta, stegvis instruktion, ge ansvaret till gruppen att tänka på 
dess process, här ligger stor del av det demokratiska lärandet, pluppa – så bra till 
allt! Ta beslut – synliggör, alla aktiva.  

 

Hur vill ni förändra det? Välja metod –> visa på många alternativ, lätt, kul, snabbt. 
Snabbt prova själva. Det är ofta ngt deltagarna inte vet innan vilket kan va bra, 
hinner inte bli nervösa.  

 

Action! -> brukar ge wow-känsla. Många sätt att delta, ngt passar alla (fota, filma, 
måla, intervjua etc). all respons utifrån brukar uppfattas som att en verkligen har 
frontat sin åsikt. Reflektion efter – vad hände? Varför? Återkoppla för förståelse vad 
vi gjorde, att det är ett ex som går att applicera.. 

 

-> Vem ska få veta? Kompletterades med sista steget. Gått generellt från att bara 
testa – fokus metoder och göra till att bli bättre på uppföljning. Vad händer nu då? 
Vems ansvar? Har det varit fokus på att “berätta för makthavare” jämnar vi ut – vi här 
och nu, och vise versa.  

 

 

 

 

 

 



Diskussion i trikupor: 

Röd tråd -> deltagande metoder och hur vi tycker en demokratisk ledare är.  

Utifrån workshopen idag eller era egna erfarenheter 

1. Vad är deltagande (metoder) för dig? Fördelar och nackdelar. 

2. Hur är en demokratisk ledare? Har ni exempel på förebild? 

Presentation; Grupprunda 

 

Grupp 1 

Hur kan vi få folk att arbeta med det här i grupper som inte slutar? Hur känna trygg 
miljö? 

Grupp 2 

Få fram de som vill men inte vågar.  

Hur gör vi det bekvämt för formellt lagda att arbeta med deltagande metoder? 

Kan vara lättare i föreningar än i hierarkiska och uppdelade institutioner 

Karaktärer : 2 olika ledare – den karaktäristiska ledaren. Och den demokratiske som 
sätter formerna. En kombo mellan dessa! Förändra sättet att se en ledare! 

Grupp 3 

Demokratisk ledare, att försöka höra vad de olika tycker, och forma ett svar utifrån 
det.  

Demokratiskt ledarskap, en paradox? Leda eller låta folket bestämma? Tänka på de 
små ledarna, de i vår lokala miljö som inspirerar -> lärare exempelvis eller personer 
som agerar i små sammanhang 

Grupp 4 

Hur kan en ledare arbeta inkluderande? Att få den som inte vill vara med ändå känna 
tillåtelse att inte vara med. Att skapa tillåtande miljöer! Svårigheter att hamna i en 
ledarposition oväntat.  

Gå ifrån mötesordförande till mötesunderlättare. Step up step back-tanken. 
Reflektera över sina roller i grupper och att ge plats åt olika.  

Grupp 5 

Deltagande. Vem deltar? Hur deltar vi? Se utifrån olika förutsättningar! Att vara 
demokratisk och ledare. Att se, lyssna, alla ska kunna komma till tals. Ganska viktigt 
att det finns en ledare som säger att vi har x antal minuter att göra detta. För att ha 
någon slags trygghet i tidsramar, gränser, syfte osv samtidigt som att man bjuds in 
att vara med på det sättet man önskar.  

Kan bero väldigt mycket på vilken grupp vi arbetar med.  

Grupp 6 



Transparens, och vilka riktlinjer. Att vi har samma förväntningar och vad som ska 
uppnås och vad som ska göras. Deltagande handlar också om att få information och 
att veta om. Vad är realistiskt? Ingen skendemokrati. Att folk tror att de deltar men 
sedan blir överkörda i slutet.  

Demokratiskt ledande -> non violent communication som strategi och metod. Handlar 
om att ta ett steg tillbaka. Finns behov av olika ledarskap i olika sammanhang.  

Grupp 7 

Alla ska kunna delta på sitt sätt. För och nackdelar. Alla ska kunna formulera sig på 
sitt sätt. Och trygga rum. Om inte alla känner sig delaktiga och känner sig trygga, 
därför måste vi prata om trygga platser innan vi börjar prata om delaktighet.  

Grupp 8 

Magin som sker när det fungerar. Känsla av ”Hur gick det här till egentligen?!”. Att bli 
lurad på det här viset .  

 

 

	  


