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Fokus på deltagarna
Dag 3-4 genomför vi utvalda övningar och tittar på 
upplägget i 7TJUGO® metodpärm.

Nyttan för deltagaren:
» Chans till ökad självkännedom & självkänsla.
» En tydlig process som skapar stegförflyttning mot 

önskat mål.

Läs mer om empowermentpedagogiken på nästa sida. 
 

Fokus på ledarrollen
Dag 1-2 har vi fokus på bemötande och förhållnings-
sätt utifrån empowermentpedagogiken, både kollegi-
alt och i ledarrollen.

» föreläsningar/teorier
» övningar
» diskussioner
» reflektioner

Nyttan för ledaren:
» Ett omfattande och flexibelt material.
» Kommunikationsverktyg, modeller och teorier      

gällande bemötande och förhållningssätt.

Nyckeln till framgång med 
deltagarna ligger hos den
egna personalen
Under handledarutbildningen lär vi ut grunden i vårt 
arbetssätt, empowermentpedagogiken, och hur vi 
jobbar för att omsätta den i praktiken. Empowerment-
pedagogiken kan beskrivas utifrån två perspektiv som 
samspelar:

Medarbetarperspektivet
Vi utvecklar den egna personalen och den egna organi-
sationen mot ett medvetet medarbetarskap. 
Medarbetarskapet bygger på samma bemötande och 
förhållningssätt som vi använder i arbetet med våra 
målgrupper.

Deltagarperspektivet
Vi bemöter deltagaren på ett sätt som får denne att 
finna viljan, modet och motivationen att bli ansvars-
tagande subjekt i sitt eget liv.

En kombination av 
utbildning & metodmaterial
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7TJUGO® 

ungdomar & vuxna
7TJUGO® junior
9-13 år

7TJUGO® minior
5-9 år

EN FYRADAGARS HANDLEDARUTBILDNING



Från baksätet till 
förarplatsen
Med vårt arbetssätt vill vi uppnå att den enskilda indivi-
den skall se sig själv som sittande i förarsätet i sitt eget 
liv. Detta kan, för vissa, innebära att de behöver göra 
en förflyttning från baksätet till förarplatsen. Empower-
mentpedagogiken ger förutsättningar för individen att:

» skapa egna livsstrategier
» uppfatta sig som fri och ansvarig
» känna delaktighet & inflytande

Empowermentpedagogik betonar det förhållningssätt 
som betraktar alla människor som huvudrollsinnehavare 
i sina liv.

Kontakt
Anders Bjurström
0243  - 25 70 77
anders.bjurstrom@empowercenter.se

Empowermentpedagogik 
och dess komponenter

Grundpelare
» Existentiellt synsätt
» Involveringspedagogik
» Lösningsfokuserat förhållningssätt

Tillhörande kommunikationsverktyg
» Transaktionsanalys (TA)
» Motiverande samtal (MI)
» Lösningsfokuserad samtalsmetodik

Modell/verktyg för process och utveckling
» Den Gemensamma Spelplanen

Empowerment bidrar till 
att motverka inlärd hjälp-
löshet

Vår utgångspunkt är att det endast är den enskilda indi-
viden som kan ta ansvar i sitt eget liv. 

Avgörande för om den enskilde individen ska kunna 
göra det, är det bemötande och det förhållningssätt som 
vi som professionella/ideella/engagerade har. Vi behö-
ver ha förmåga att möta varje individ just där denne be-
finner sig och göra det med både respekt och kunskap.

Vi behöver alltså ha en tanke om vilket bemötande och 
vilket förhållningssätt som gör att den vi möter finner 
viljan, modet och motivationen att bli ansvarstagande i 
sitt eget liv. Därför har vi skapat empowermentpedago-
giken, vilken är grunden i 7TJUGO®. 


