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Servicemedvetenhet
Ledord kan t ex vara,
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Kompisrelation
Ge och ta
Släpp all prestige och våga vara dig själv
Inspirera varandra
Samarbete, inte konkurrens
Engagemang
Studiecirkel
Bjuda på dig själv
Dela med dig av dina kunskaper
Delaktighet i undervisningen
Agera förutsättningslöst
Mindre ego och mer grupp

Situationsanpassning kan t ex vara,
‣ Jag är bra på orientering och kan tänka mig att anordna en tävling.
‣ Idag har jag ont i ryggen, men jag hjälper gärna aktivt till med tidtagningen.

Kreativitet
Ledord kan t ex vara,
‣ Att ha flertalet lösningar till hands vid varje given situation
‣ Eliminera inlärd hjälplöshet
‣ Var proaktiv [att vara steget före]
Situationsanpassning kan t ex vara,
‣ Nu när projektorlampan är sönder får jag redovisa så här istället.
‣ Det går inte att spara på detta USB-minnet, så jag lägger upp min
lösning på Facebook efter att jag fotograferat med mobilen, vill du ha
MMS:et?

Ansvarstagande
Ledord kan t ex vara,
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Jag följer min plan
Jag arbetar mot uppsatta må
Äger, förstår
Analyserar
Löser och utvärderar problemet
Jag är förberedd
Jag är på G

Situationsanpassning kan t ex vara,
‣ Jag har ingen penna med mig så jag sätter mig med Filippa och kan sen
kopiera upp vårt arbete.

‣ Jag är bortrest när kan jag lämna in mitt arbete, så du det innan
jag åker?
Chris Hansson
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Ledarskap
Ledord kan t ex vara,
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‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Tar dig själv på allvar
Visar empati
Engagemang och energi
Delegerar ansvar
Har ordning och reda omkring dig
Helikopterseende
Ser möjligheter inte problem
Är flexibel och kreativ

Situationsanpassning kan t ex vara,

‣ Vi hjälps åt med labrapporten.
Perfekt att sitta i en studiegrupp och diskutera den svåra teorin.
‣ Läraren verkar vara sen. Ska vi mindmappa läxan på tavlan.

Drivkraft
Ledord kan t ex vara,
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‣
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Agera och reagera
Motiverad
Uthållig
Intresseväckande
Trygghet
Uppfostran
Inre och yttre drivkraft
Fokus
Visualiserar [ser sig själv klara av något]
Två steg fram, ett steg tillbaka

Situationsanpassning kan t ex vara,

‣ Det var en tuff läxa i engelska. Den vill jag göra eftersom jag ska
plugga i Amerika efter gymnasiet.
‣ Nu har jag försökt att lösa den här uppgiften i 4 timmar så nu tar
jag hjälp av Adam så jag kommer vidare.

Chris Hansson
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