
 
  Planering FLU2 

FLU steg 2, 2023, Diplomnivå 

Faciliterande ledarskap med praktisk tillämpning – Avancerad nivå 
 
Upplägg för att utveckla ledarskap och metoder som involverar till samverkan 
Tanken är att detta program kan ha fler deltagare per organisation och att behov av att stödja förändring 
finns och kan vara grund för lärandet i utbildningen.  

Deltagarna erbjudas att praktisera i varandras organisationer i skarpt läge med uppdrag att stödja 
pågående förändring & och vardaglig utveckling. Verkliga situationer för att lära genom att göra. 

Nyfikenhet på personligt ledarskap och självinsikt samt ett reflektivt förhållningsätt har betydelse för att 
utveckla ditt ledarskap rejält i detta program. Därför att du som ledare är det främsta ”verktyget”. 
 

Planering 
2023 

Kursledare: Marcus Olsson och Bodil Björnberg 

Plats: Stockholmsområdet 

Vecka 34 23-24 augusti 
Tid: 08:30 med 
kvällsarbete.  
Avslut 16:00 dag 2. 

Modul 1 Introduktion & gruppbildning 
- Repetera, prova och testa 
- Planera handledning, inventera praktikuppdrag i 
varandras organisationer. 

 Start praktisk tillämpning: Bjuda på möjliga uppdrag i varandras organisationer.  
Ett arbete som sker parvis. Vi behöver tillgång till 8 arbetsplatser för ett avgränsat initiativ. Var och en 
inventerar möjligheter och identifierar en uppdragsgivare. Start efter modul 2 pågår till  modul 5.   

Vecka 37 12-14 september 
Tid: Start 08:30 och 
avslut 16:00 dag 3 

Modul 2 Processkonsultativa rollen & Jag som ledare 
- Fördjupat självinsiktsarbete från FLU1. 
- Träna intensivt i rollen att facilitera nuets processer. 
- Kontraktering och avgränsning i ett uppdrag. 
- Bilda par för praktikarbete & handledning 

Vecka 40 4 tim./tillfälle, i grupp 
om 4, via Teams eller IRL 

Handledning 1 Stöd i uppdragsarbetet - Uppstart 
- Vad är lämpligt uppdrag. Avgränsningar.  
- Hur möta uppdragsgivare? Hur samarbeta i konsultparet? 

Vecka 43 24-26 oktober 
Tid: 08:30 – 16:00 dag 3 

Modul 3 Intervention i gruppers arbete & utveckling 
Den faciliterande rollens arbete i det pågående nuet, 
träningsläger. 
- Design tänkande. Öppen planering utifrån behov av 
involvering och deltagande.   
 

Vecka 45-46 Praktisk tillämpning, steg 1 - Kontakt – Kontrakt med uppdragsgivare /chef 
• Träffa uppdragsgivare och inventera nuläge utifrån ett relationellt perspektiv.  

• Beskriva metod & arbetssätt som kommer fokusera på en involverande nulägesanalys.  
• Avgränsa målgrupp, detaljplanera datum/tider. 
- 0,5 dag 

Vecka 47 4 tim./tillfälle, i grupp 
om 4, via Teams eller IRL 

Handledning 2 Stöd i uppdragsarbetet 
– hantera det som sker, planera nästa steg 
Samt handledning i egna dagliga situationer 

Vecka 49 5-7 december 
Tid: 08:30 – 16:00 dag 2 

Modul 4 Intervention forts. Hantera motstånd 
- uppföljning erfarenheter från praktisk tillämpning 
- bemöta & arbeta med motstånd 
- fortsatt träningsläger i faciliterande ledarskap 



 
  Planering FLU2 

V. 51 - 2 Praktisk tillämpning, steg 2:  Leda nulägesanalys som en involverande process 
- Processleda målgruppens eget undersökande i att se, beskriva och förstå det som sker i nuläget. 
- 1 dag 

Vecka 3 4 tim./tillfälle, i grupp 
om 4, via Teams eller IRL 

Handledning 3 Stöd i uppdragsarbetet 
– hantera det som sker, planera nästa steg 

V.4-5 Praktisk tillämpning, steg 3:  Leda uppföljande involverande process.  
Bidra till rörelse och förmåga att deltagarna svarar an på insikter om nuläget. 
- 1 dag 

Vecka 6 
(2024) 

6-8 februari 
Tid: 08:30 – 16:00 dag 3 

Modul 5 Leda involverande process över tid 
- träna på att designa en längre process av hållbar 
utveckling över längre tid. Utifrån erfarenheter från 
uppdragen ”som om” de fortsatte ett år till. 

Vecka ? 4 tim./tillfälle, i grupp 
om 4, via Teams eller IRL 

Handledning 4 Lärande från uppdragsarbetet 
– hantera och lära av det som skett 
- hur Avsluta, som ett lärande?. 

 Praktisk tillämpning, steg 4: Avsluta uppdraget – feedback – avslut. 
- 0,5 dag 

Vecka  Essä-process – dokumentation av ditt lärande, i fler steg med skrivarstöd 
1. X mars, inlämning av första utkast 
2. X mars, återkoppling på esse med förslag på utveckling 

 
Vecka 33 

4 tim./tillfälle, i grupp 
om 4, via Teams eller IRL 

Handledning 5 Stöd i Essä-arbetet 
- utforska varandras skrivarbeten, tips och råd till 
utveckling 

 3. 4 april, inlämning av Slutversion Essä 

Vecka 15 10-12 april 
Tid: Start 15.00 dag 1 
Avslut 14.00 dag 3 

Modul 6 Summering & Diplomering och Avslut 
- Workshops, dela erfarenheter och lärande 
- Teorisammanfattning 
- Feedbackprocesser 
- Process för Avslut & Diplomceremoni 

 
 


