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Introduktion

Kulturell medkänsla 

Öppenhet

Flexibilitet

Socialt initiativ

Emotionell stabilitet

Detta utbildningsprogram riktar sig till utrikesfödda och lokala invånare i små och

landsbygdssamhällen och syftar till att förbättra förmågan att förstå de kulturella

skillnader som finns, att öka social sammanhållning, ömsesidig förståelse och

solidaritet. Den har för avsikt att förbättra deras kulturella såväl som deras sociala

och medborgerliga kompetenser för att främja kulturell mångfald i deras livsmiljöer.

Programmet fokuserar på de fem interkulturella egenskaper som förväntas bidra till

interkulturell effektivitet och förbättra interkulturell kommunikation, vilka är

kulturell empati, öppenhet, socialt initiativ, emotionell stabilitet och flexibilitet (Van

der Zee & Van Oudenhoven, 2000, 2001). Programmet är baserat på den digitala

berättarmetoden, som är avgörande för att underlätta nya förståelser genom att

koppla samman olika levda erfarenheter för att bygga en universell kultur av

solidaritet och empati och påverka konkreta förändringar av befintliga system.

Huvudämnen som behandlas i seminarierna och övningarna:
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Modul 1 
Kulturell medkänsla



Kultur är blandningen av livsstilar och seder, kunskap och till viss del konstnärlig, vetenskaplig,
industriell utveckling, vid en given tidpunkt, för en social grupp.
Kulturell empati är förmågan att sätta dig in i din utländska grannes situation för att förstå
hans/hennes perspektiv, även om du har olika åsikter. Kulturell empati gör
gemenskapsinteraktioner och relationer enklare och mer effektiva.
Vårt samhälle i stort och även våra landsbygdssamhällen präglas av mångkultur, vilket innebär att
flera kulturer samexisterar på samma plats, men inte relaterar eller kommunicerar med varandra. I
denna mening är sådan samexistens av olika kulturer ofta en orsak till konflikter och kan leda till
att en av dessa kulturer är dominerande och den andra förtryckt.
Interkulturalitet hänvisar till samexistensen av två eller flera kulturer inom samma utrymme, men
inkluderar interaktion och kommunikation mellan dem för att berika varandra och leva
tillsammans.
Denna interaktion involverar en process av anpassning och kulturell förändring som kallas
akkulturationsprocessen som Berry (1990, s. 460) definierar som "processen genom vilken
människor förändras, påverkas av kontakt med en annan kultur och deltar i de allmänna
förändringarna av deras egen kultur». (Berry, J. W. (1990). Psychology of acculturation. I J. J.
Berman Ed.)

Kunskap och förståelse 
Visa en kulturell förståelse för normer och verktyg för att förebygga kognitiva förvrängningar

Färdigheter och förmåga 
Hur man skapar inkluderande kulturell empati på landsbygden genom berättande

Bedömning och förhållningssätt
Analysera teoretiska konflikter i form av case och gör en bedömning av olika val av olika tekniker
för att främja social integration i små landsbygdssamhällen

Modul 1- Kulturell medkänsla 
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Introduktion/bakgrund

Lärandemål



The Secretary General of the
OECD,  Ángel Gurría, said in

2007 that Spain was "one of the
best examples of immigrant

integration". 

Det finns många positiva aspekter till att främja kulturell medkänsla i landsbygdssamhällen:
-kommer att bidra till alla deras medlemmars välbefinnande eftersom att förstå varandras kultur och
seder kommer att undvika kommunikationsproblem eftersom ju fler kulturer det finns i ett samhälle,
desto större är risken för missförstånd och förlorad tid att lösa problem och reparera relationer.
-kommer att öka migrantmedlemmarnas engagemang i samhällets sociala liv eftersom om de känner
sig accepterade kommer de att uppmuntras att komma med förslag och bidra
-kan förhindra en möjlig obalans: den dominerande gruppen tenderar att tro att deras är den bästa,
den normala och den viktiga, men när alla infödda medlemmar lär sig att visa kulturell empati
kommer de att upptäcka positiva aspekter i invandrarnas kulturer
- kommer att undvika förvirring: att leva i samma landsbygdssamhälle med människor från andra
kulturer bryter mönster som antas vara generella eftersom det introducerar idéer, värderingar,
positioner och till och med övertygelser som inte fanns tidigare.
- kommer att undvika svårigheter med att förstå regler, strategier och procedurer och att komma
överens och fatta beslut.

Syftet med denna modul är att stimulera övergången från en mångkulturell vision (samlevnad av
olika kulturer utan interaktion) till en interkulturell vision av samhället. Att vara interkulturell
innebär inte bara samexistens mellan kulturer, utan interaktion och kommunikation mellan dem för
att alla individer ska kunna berika varandra och delta i gemenskapernas sociala liv för allas
välbefinnande. Genom den här modulen vill vi ge dig verktygen för att erkänna mångfald i ditt
samhälle med respekt, utan fördomar och lära dig att göra det bästa av det. Du kommer också att
lära dig att reagera positivt på människor med andra kulturer än din, med syftet att inte uppleva det
som ett hot utan som en källa till intresse. För att kunna interagera positivt med invandrare måste
man känna dem, respektera dem och välkomna dem i deras mångfald, och se till att
landsbygdssamhället kan berikas genom inkludering och deltagande av alla människor som bor i
samhället.
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Modul 1- Kulturell medkänsla 

Varför är kulturell medkänsla viktigt

Syfte
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Module 1 - Kulturell medkänsla
onlineövning 

Förberedelsetid: 30 min
Längd: 1 hour

Antal deltagare
 
 

Scen: öppen plats 
Material: papper och penna

Anpassningar

Genomförande 
1: Var vänlig att svara på följande fråga: Är du nyfiken/uppmärksam på dina anställdas olika
kulturer/bakgrunder?
2: Var vänlig och lista hur manga som tillhör din egna kultur och hur många kommer ifrån andra samt
vilka. 
3: Till varje kultur du skrev ner, vänligen nämn något relaterat till den kulturen, något som är specifikt
från ett land, särskild maträtt etc
4: Tänk på ett möte du haft med en utrikesfödd anställd ock skriv ner en kort historia på hur du vidkände
dennes ursprung och hur du hanterade det. 

Att kunna lista några egenskaper från olika kulturer som kan finnas på din arbetsplats visar att du har ett
intresse av att kunna mer och visar även på en vilja att vara inkluderande. 
Om du svarade ja på första frågan om att vara nyfiken och uppmärksamma andra kulturer kan det vara så
att du har viljan att vara inkluderande men det finns vissa praktiska aspekter man kan arbeta med. 

 



Ta ett papper och penna
och svara på följande

fråga
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Module 1 - Kulturell medkänsla
onlineövning 

Är du nyfiken/medveten
om dina anställdas eller

kollegors olika kulturella
bakgrunder?

 

Var vänlig att lista vilka
olika kulturer ni kommer i

kontakt med på arbetsplatsen
och något som utmärker sig i

varje kultur
 

Tänk på ett möte du haft
inom din arbetsroll där ni

arbetat med en annan
kultur och skriv ner en kort
historia om hur du agerade
för att vara inkluderande

 



Syftet med den här övningen är att erkänna de olika sätten som människor uttrycker sina

huvudsakliga känslor i varje kultur och hur man kan hitta en gemensam grund för att

uttrycka dem för att underlätta kommunikationen.

Steg 1: Var och en turas om att dela en berättelse om hur de uttrycker glädje, sorg, ilska etc.

Steg 2: Tillsammans gör ni en lista över de vanliga och utmärkande egenskaperna för att

visa känslor.

Steg 3: Därefter kommer ni att dela med er av hur man förstår den andre och hur den andre i

sin tur kan göra sig förstådd och kommunicera känslor.

Eftersom kulturell empati har att göra med att sätta sig in i någon annans skor, kan man

förstå hur olika kulturer hanterar glädje, sorg, ilska, hjälpa dig att förstå andra och de kan

också förstå dig och så, genom den interaktionen kommer var och en att anpassa sig och

helt och hållet bygga upp en gemensam grund som gör det möjligt att undvika missförstånd,

förbättrar kommunikationen och säkerställer en positiv miljö i ditt samhälle.

7

Module 1 - Kulturell medkänsla
fysisk övning 

Genomförande

Förberedelsetid: 30 min
Längd: 1timme 

Minimum antal
deltagare: 6

Anpassning: kan göras online via ett
onlinesamtal där alla får berätta sina
historier. Om det görs online, se till
att skicka din nerskrivna historia till
ledaren. 

Miljö: en plats där deltagarna kan
sitta i en cirkel så att alla kan se och
höra varandra medan de berättar sina
historier
Material: papper och penna



Alla delar en historia i
hur de uttrycker

känslor i sin kultur

Bestäm hur ni
gemensamt ska uttrycka

er så att alla förstår

Tillsammans gör ni
en lista i vad som är

likheter och
skillnader i hur man

uttrycker känslor
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Module 1 - Kulturell medkänsla
fysisk övning 



Modul 2 
Öppenhet



Att känna till definitionen och den teoretiska bakgrunden om öppenhet,
För att fördjupa förståelsen för öppenhet genom att använda fallstudier presenterade i digitalt
berättelseformat,
Att utveckla fördomsförmåga och kompetens genom att genomföra praktiska övningar.

Öppenhet kan definieras som individers vilja att öppet och på ett lämpligt sätt förklara sig själva
och acceptera andras förklaringar. Öppenhet är viljan att känna igen, acceptera och uppskatta olika
åsikter och idéer. Begreppet fördomsfrihet består av de inbördes relaterade och gemensamt
verkande delarna av mångfald, öppenhet och inkludering (Stuber, 2009).

I denna modul får du kunskap och förståelse för öppenhet när du kommunicerar med personer med
olika kulturell bakgrund. Efter denna modul kommer du att kunna skapa berättelser tillsammans
med andra på din egen öppenhet som gör att du kan upptäcka olika åsikter och idéer.

Mål för denna modul:

Kunskap och förståelse
Förstå definitionen och bakgrunden till öppenhet.

Färdigheter och förmåga
Att utveckla fördomsförmåga genom digital berättarmetod.

Bedömning och förhållningssätt
Att utvärdera din öppenhet.
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Modul 2 - Öppenhet 

Introduktion/bakgrund

Lärandemål



Språk – Att inte förstå det lokala språket på arbetsplatsen i alla dess sammanhang är det lätt
att mycket av innebörden försvinner från sammanhanget. Det kan uppstå missförstånd eller
missuppfattning från en eller både parter vilket kan leda till konflikt.
Stereotyper och fördomar – Stereotyper är bilder eller förutfattade meningar om ett specifikt
samhälle, grupp eller kultur. Stereotyper är baserade på en mängd olika faktorer där de
vanligaste är nationalitet, kön, etnicitet, religion eller ålder. Människor ser ofta kulturer med
olika stereotyper som ”dåliga”, ”svåra” eller ”obegripliga” vilket skapar uppfattningen att det
är tufft att arbeta med. Detta leder ofta till att de som tillhör andra kulturer känner sig
föraktade och inte blir respekterade. Skulle detta beteende fortskrida kan det leda till att team
inte arbetar effektivt och det blir svårt att samarbeta.
Beteende och övertygelser – Kroppsspråk, kampanjer, synsätt, kommunikation, uppförande
och normer är alla exempel på olika beteenden och personliga egenskaper som kan leda till
misskommunikation. Olika religioner och spirituella övertygelser kan leda till konflikter och
kross-kulturella barriärer.
”Vi” vs ”dom” (etnocentrism) – Från en evolutionär ståndpunkt, att tillhöra en grupp gör dig
starkare och du har en större chans at överleva i en fientlig värld. Främlingar eller andra
grupper brukade vara ”fiender” som alla kämpade för mat, säkerhet och territorium. Vi och
dem tänkandet är infött i vårt undermedvetna vilket kan leda till en känsla av  främlingsskap, 
 om någon beter sig på ett sätt vi inte förstår eller hade förutsett. Standarden blir den lokala
kulturen och desto mer någon avviker med en annan kultur, beteende, språk eller tro, desto
mer blir man stämplad som annorlunda. Det här påverkar ens förståelse och kan leda till
fientligt beteende.

I ett sammanhang av mångkultur och gemenskap betyder öppenhet att man engagerar sig i och
med olika situationer samt den andra personens kultur. I kommunikation och interaktion med
andra människor krävs öppenhet från båda håll. En bra interkulturell attityd förväntar sig öppenhet
från båda sidor och bygger inte på vissa förväntningar och stereotyper. Det är en vilja att lära sig
om skillnader och att behandla varje person som en individ på ett sätt som i slutändan kan
förstärka beteendeförståelsen för kultur (Hopia, 2015).

När människor från olika kulturer interagerar kan många utmaningar dyka upp. Till exempel:

Öppenhet i samhället hjälper till att övervinna dessa utmaningar.
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Modul 2 - Öppenhet 

Syfte



Att vara reflekterande – Personen är medveten om bedömningar och fördomar och försöker
förstå ursprunget till det – om de är baserade på tidigare erfarenheter eller något han/hon hört
talas om
Att kunna utmana sina egna tankar – Personen observerar sina snabba slutsatser och frågar om
det är absolut sanning. En öppen person begränsar sig inte och accepterar många möjliga
alternativ.
Ständigt lära sig – Den fördomsfria personen försöker se saker från olika vinklar och
perspektiv och på så sätt bredda sin förståelse för andra kulturer, grupper och seder.

För att uttrycka det enkelt, genom att erkänna och respektera andras övertygelser och exempel kan
personen bygga en mer harmonisk relation med andra som leder till en känsla av tillhörighet i en
gemenskap. Att ha en känsla av gemenskapstillhörighet är "en känsla av att medlemmarna är
viktiga för varandra och för gruppen". Att ha ett öppet sinne kan hjälpa både migranter och
infödda invånare att lägga skillnader åt sidan och samarbeta för att utvecklas som individer och
som samhälle. dessa tider är det mångkulturella samhället oundvikligt och av denna anledning kan
ett öppet sinne hjälpa till att erkänna och acceptera dessa skillnader.

Fördelarna med att ha ett öppet sinne är:
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Modul 2 - Öppenhet 

Varför är öppenhet viktigt



Material: utskrivet material och
pennor 

Max number: 20
people

Välj vilket beteende som är relaterat till öppenhet och vilket som inte är det. Markera de

rätta svaren.

Syfte med övningen: att fördjupa förståelsen för öppenhet.

Steg för att utföra övningen:
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Modul 2 - Öppenhet
Övning 1

Förberedelsetid:  5 min
Längd: 15 min

Justeringar: Denna övning kan
utföras online 

Genomförande



Lära sig om världshändelser
och tänka på hur de kan
påverka min familj eller mitt
samhälle.

Det är viktigt att lära sig
om händelser som bara är
relaterade till mitt eget
land.

Jag tycker om att lära
mig om olika
människor, länder och
kulturer.

Saknar respekt för de
olika världsreligionerna
och deras troer
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Modul 2 - Öppenhet
Övning 1

Öppenhet Avsaknad av
öppenhet
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Jag tror att mina
idéer är mer
värdefulla än andras

När du inte håller med
någon är det viktigt att
försöka övertyga den andra
med din åsikt.

Tänker att alla har
värdefulla idéer att dela
med världen.

När jag träffar en ny kollega
på jobbet som ser annorlunda
ut eller pratar annorlunda än
jag så försöker jag undvika
honom.

Modul 2 - Öppenhet
Övning 1

Öppenhet Avsaknad av
öppenhet
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Öppenhet Avsaknad av
öppenhet

När jag träffar en ny kollega på
jobbet som ser annorlunda ut
eller pratar annorlunda än jag
är jag vänlig och välkomnande.

När man inte håller med någon
är det viktigt att lyssna och
försöka förstå deras synvinkel.

Modul 2 - Öppenhet
Övning 1



Material: bilder, foton, olika
små föremål till 20 deltagare
(relaterat till ämnet migration,
kultur, kommunikation,
integration, kartor länder etc) 
Setting: stolar i en cirkel

Berättelsens ämne: "Mångfald, fördomar och öppenhet".

Välj en bild/bild/ord/liten föremål från rutan som placeras i rummets cirkel i

slumpmässig ordning och börja skapa berättelsen. Den första personen kommer att

berätta den första meningen i berättelsen med inbyggd bild/bild/ litet föremål/ord i

berättelsen. Personen som sitter bredvid väljer den andra bilden/bilden/ordet/det lilla

föremålet och fortsätter berättelsen och lägger till den andra meningen och detta

fortsätter. När bilderna/bilderna/orden/små föremål är klara slutar berättelsen också.

Reflektera över processen att skapa en berättelse. Vilka var utmaningarna? Hur kan

du relatera till berättelsen utifrån din personliga erfarenhet? Var ämnet relevant för

dig?

Syfte med övningen: att förstå vikten av öppenhet för att underlätta integration.

Steg för att utföra övningen:

1.

2.

3.
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Modul 2 - öppenhet 
Övning 2

Förberedelsetid:  20min
Längd: 40 min

Högst antal: 20 personer

Genomförande



 
Har du blivit mer öppen

efter att ha lärt känna
personer från andra

kulturer? 

Frågor att reflektera över

 
Möter du utmaningar

relaterade till kulturella
olikheter? 

 
Hur kan öppenhet
vara ett medel för
att komma över

dessa utmaningar? 

18

Modul 2 - öppenhet 
Övning 2



Modul 3 
Flexibilitet



Flexibilitet är en kompetens som är mycket viktig när det gäller att förstå och anpassa sig till olika
kulturer utan att förlora sin egen identitet. I denna modul vill vi ge dig lite kunskap och verktyg för
att hjälpa dig förstå hur denna kärnkompetens kan hjälpa dig i din vardag och omgivning.

För att vara skicklig i flexibilitet och implementera det i ditt liv måste du kunna leda dig själv och
inse hur olika värderingar kan tolkas olika. I denna modul kommer du att undersöka vilka
värderingar som är viktigast för dig, varför du tycker så, hur andra tolkar dig och när dessa
värderingar kan överdrivas så att det blir något negativt. Du kommer också att skapa berättelser
med dessa värderingar för att hjälpa andra i ditt samhälle att förstå vad som gör oss lika även om
vi kan uppfatta saker annorlunda.

Kunskap och förståelse
Visa en kulturell förståelse för normer och verktyg för att förebygga kognitiva förvrängningar

Färdigheter och förmåga
Utveckla en förmåga att självbedöma och få självförverkligande för att etablera inkluderande
beteende
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Modul 3 - Flexibilitet

Introduktion/bakgrund

Lärandemål



Vårt samhälle förändras snabbt där ny teknik introduceras, företag gör ständiga förbättringar och
ett nytt landskap har rest sig från coronaviruset. Vi har nu mer än någonsin insett hur snabbt
samhället kan förändras. Förändringarna i vardagen återkommer och därigenom måste vi kunna
hantera dem inte bara nu utan även i framtiden, detta görs lättare om vi kan vara flexibla. Om du
kan anpassa dig till oväntade krav eller förändringar i vardagen du anses vara flexibel, kommer
detta att tillåta dig att snabbt reagera på förändringar och lösa akuta problem (3). Flexibla
människor får ofta beröm av människor runt omkring dem och samhällen eftersom de bidrar till att
stabilisera krissituationer. Flexibilitet ses också som en egenskap där man anstränger sig extra för
att alla ska må bra och lugna i sin omgivning. Flexibilitet leder ofta till nya vägar av kunskap och
färdigheter, som kan hjälpa individen i sin vardag och för personlig utveckling.

Ordet "flexibilitet" betyder tekniskt sett förmågan att böja sig utan att gå sönder. Men människor
använder det ofta för att beskriva förmågan att anpassa sig till livsförändringar såtillvida att man
lätt kan ändra sina planer och anpassa sig till nya situationer. Denna egenskap är särskilt viktig i
olika samhällen där ditt ursprung tar upp en stor del av ditt liv, men du bör också vara öppen för
din nya kultur.

Det hela är sammankopplat. Tillhörighet är det som gör att samhället kan vara sitt autentiska jag
utan rädsla för diskriminering, annorlunda behandling eller straff – och det har en inverkan på
prestation och bevarande (1).
När man är flexibel är man mångsidig, motståndskraftig och lyhörd för förändringar. Man kan
anpassa sig till oväntade krav i vardagen – plötsliga ändringar i arbetet, akuta problem eller
oförutsägbara händelser (2).

Flexibilitet ger enligt vår erfarenhet en större chans till framgång och en avancerad möjlighet till
hållbar effektivitet.
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Modul 3 - Flexibilitet

Syfte

Varför är flexibilitet viktigt



Välj 7 egenskaper som du känner representerar dig - Titta på värdeträdet

Prioritera dina egenskaper så att du väljer ut 3 som du tycker representerar dig bäst.

Tänk på när du har blivit ifrågasatt i dessa egenskaper och när du har stått upp för dem

(något som gör dig stolt).

Berätta din historia om dina valda egenskaper för andra. Medan någon berättar sina

historier – ge inte feedback eller kommentera. Bara lyssna.

  Turas om så att alla får dela sin historia

Välj tre styrkor du ser hos dig själv – Titta på styrkor.

Titta och se vad det kan innebära när dina styrkor är överdrivna. Diskutera varför detta

kan bli något negativt.

Du har fått en överdriven styrka. Gör en bild genom att rita, ta ett foto eller skapa

bilden med hjälp av ett digitalt program så att den blir positiv.

Skapa en förklaring/berättelse genom att spela in en ljudfil på din telefon varför du tror

att denna egenskap är så viktig.

Innan övningen börjar

1.

2.

3.

Under övningen

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Modul 3 - Flexibilitet
Online övning
Förberedelsetid: 30 min
Längd: 2 timmar

Minst antal: 6 personer

Miljö: En plats där deltagare kan bli
indelade i olika rum eller i olika del
av ett rum så att de är i separata
grupper
Material: papper och penna. 

Justeringar: Kan genomföras online
om man skapar "grupprum" så att
varje grupp kan göra övningen utan
att bli störda. Om övningen görs
online se till att skriva ner berättelsen
och skicka till handledaren. 

Genomförande
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Inkludera

Jämlikhet

Med-
beroende

Integrera

Ansvar

Acceptans

Självstän-
dig Utforska

Utmaning Balans

Stabilitet

Rättvis

Respekt Uppskattning

Effektiv Lojal



Insiktsfull 

Ledande

Social

Laganda 

Vis 
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Modul 4 
Socialt Initiativ



Kunskap och förståelse
Att förstår vad socialt initiativ innebär och hur man kan applicera det i ens egna samhälle. 
Skaffa sig teoretiska och praktiska verktyg för att kunna replikera de sociala initiativ som är
presenterade. 

Färdigheter och förmåga 
Utveckla empati och själv-identifierings färdigheter genom berättande och sociala initiativ. 

Bedömning och förhållningssätt 
Utveckla en inkluderande ledarskapsstil  

Modul 4 - Socialt Initiativ

Introduktion/bakgrund

Lärande mål

Socialt initiativ kan definieras som medvetna handlingar som siktar på att upplysa sociala svårigheter.
Det kan involvera sociala och miljömässiga aspekter, förbättra tillgängligheten och möjligheterna för
marginaliserade individer, grupper, eller samhällen. Vissa forskare definierar det som förmågan att
förbättra socialt välmående och att hjälpa till med övergripande hållbarutveckling (Ankuram, 2018) att
agera bortom finansiering eller filantropi, som involverar riktig interaktion med personer, samhällen
eller företag i behov (Hess, Warren, 2008). Oavsett olikheterna i dessa definitioner, är socialt initiativ
en bas för ett sammanhållet och inkluderande samhälle, eftersom de syftar till att genera en gemensam
grund som välkomnar all mångfald. Ett samhälle där sociala initiativ är implementerade är generellt sett
mer sammanhållna och starkare, detta är fördelaktigt då det drar nytta till fullo av medborgarnas
potential och dessa samhällen transformerar sociala barriärer till möjligheter för utveckling och tillväxt. 
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Modul 4 - Socialt Initiativ

Syfte

Varför är socialt initiativ viktigt
Bland medlemmarna av ett samhälle, hjälper sociala initiativ till med att få en känsla av
sammanhållning. Det finns flera fördelar med sociala handlingar, oavsett om de är individuella
eller kollektivt (genom informella grupper eller föreningar): samhället ökar dess kapacitet att
lösa och hantera problem, till och med att förutspå dem: samarbete mellan 
medborgare, institutioner och territorium blir 
det nya normala; medlemmar blir bättre på att hantera 
mångfald, att göra det till en gemensam 
berikning och inte ett ämne för konflikt; Utbytet 
av idéer och information leder till möjligheter och 
livsalternativ. (CESVOT, 2012, The value 
of volunteering). Dessa element är speciellt 
viktigt för framgången av interkulturell integration
och mottagandet av migranter i varje samhälle. 

Ett socialt initiativ inom ett samhälle är ett uttryck av värdet att relatera till andra människor.
Personen som gör hens tid och färdigheter tillgängliga för andra i samhället som man tillhör kommer
att röra sig fritt utan kostnader, främja kreativitet och effektiva svar på de behov som finns hos de
mottagare till hens handlingar eller bidrag till det gemensamma samhället (Charter of Voluntary
Service Values, 2001, CSVnet). 
Solidaritet handlar om alla aktiviteter som möjliggör att kunna njuta av sina rättigheter, livskvalité
för alla under alla omständigheter, att övervinna ekonomisk, social, kulturell och miljömässig
diskriminering samt nackdelar. Genom socialt initiativ, bidrar individen med tillväxten av den lokala,
nationella och internationella samhörigheten för att kunna stötta dess svagaste medlemmar samt klara
av möjliga nederlag (Charter of Values of Volunteering, 2001, CSVnet). 

Att främja de som är i nöd innebär att främja ett ömsesidigt beroende baserat på solidaritetens
dynamik där alla uttrycker sina gåvor och egenheter. Detta är kopplat till att övervinna välfärdens
perspektiv: sökandet och avlägsnandet av de orsaker som gör så att folk känner obehag. (Caritas,
2006, Reflections on Characteristics and Core Values of Volunteering in relation to Social
Institutions).
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 En historia värd att

upprepas

”en hjälp till de äldre” ett initiativ som blev

lanserat i juli 2016 i Italien, vilket involverar

migranter att dra fördel av mottagande

projekt i volontär aktiviteter riktade mot äldre

individer som blev stöttade av sociala tjänster.

Genom att besöka de äldre gemensamt på

olika forum, kan aktiviteter tillsammans och

generationsöverskridande konfrontation

uppmuntras kulturellt utbyte och fördomar

kan övervinnas.  

 



Modul 4 - Socialt Initiativ
Fysisk övning

 Ledaren läser en historia om en man som kom till Sverige och var välkomnad av
en svensk jordbrukare för arbete (https://www.youtube.com/watch?
v=gP4eT1xXsIw&t=3s). För att starta ett utbyte frågar ledaren deltagarna: 
Har du någonsin känt någon med en liknande historia? 
Hur många personer i din stad tror du kan ha upplevt en liknande situation? 
Efter att ha samlat ihop några kommentarer, avslöjar ledaren för deltagarna att
historien inte kommer från en enda person utan att det är en sammanflätning av tre
unga personers som kom till Italien för olika anledningar historier. Ledaren
förklarar hur många historier som kan bli sammankopplade, och innehålla liknande
eller olika sätt ta kraft och fördel av möjligheterna och svårigheterna som är en de
av livet. 

Förberedelse tid: 30 min
Längd: 1 timme

Miljö: öppen yta
Material: penna och papper till
deltagarna 

Mål: 
genererar empati och förståelse hos
deltagarna och för varandras historier.  

Justeringar: 
Övningen kan genomföras online på
plattformer så som Zoom, där det är
möjligt att dela in deltagarna i olika
"rum". 

Genomförande 
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Modul 4 - Socialt Initiativ
Fysisk övning

Genomförande 
Efter en kort introduktion, startar en workshop på kollektivt skrivande och historieskapande.
Ledaren delar in deltagarna i delgrupper på ungefär 3/4 individer. Uppgiften går ut på att skriva
en livshistoria där varje medlem i gruppen sätter in en del av hens egen historia (det kan handla
om barndomen, livet i hens hemstad/ land, skol- eller arbetserfarenhet, drömmar eller planer för
framtiden). Varje deltagares del ska bli sammanvävd med de andras för att skapa en enda historia.
Deltagarna har 10/15 minuter på sig att skriva en historia på max 30 rader. En representant från
varje grupp läser upp historien som skapats och ledarna ger möjlighet till de som önskar att
berätta mer om de själva, hålla med i historien eller kommentera det som de hört. Om deltagaren
önskar, kan de också avslöja vilken del av historien som är deras. 
För att sammanfatta ska ledaren förklara hur historier kan ha likheter, trots att de kan verka olika,
samt hur våra liv och vägar kan vara sammanvävda precis som denna historia. Bara vetskapen av
de andra och vetskapen av hens historia tillåter individen att arbeta med sina förutfattade
meningar. 
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Modul 4 - Socialt Initiativ
Fysisk övning

Ledaren läser en historia om
en ung man som kom till

Italien och blev välkomnad av
en familj 

Ledaren delar upp deltagarna i gruppen.
Deltagarna ska skriva en historia med en

del från en riktig historia från varje
deltagare. 

 

Delen från varje person ska vara
sammanvävd med resten och

deltagarna har 10/15 minuter på
sig. 

 

En representant från varje grupp läser
upp historien. Ledaren förklarar hur

historier kan ha likheter trots att de kan
verka långt ifrån varandra. 

 

Bild från pilot implementeringen... 

Efter att ha samlat in kommentarer,
så förklarar ledaren att det inte var
en historia av en individ utan flera

stycken sammanvävda. 
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Modul 4 - Socialt Initiativ
Online övning

Förberedelse: 5 min
Längd: 30 min 

Miljö: öppen yta 
Material: blädderblock,
tuschpenna, papper och penna
rill deltagarna. 

Mål: Erbjuda konkreta exempel på sociala
initiativ som kan bli implementerade i
deltagarens organisation. 

Justeringar finns inte då denna
övningen genomförs online

Genomförande

Gruppen med skeptiker får uppgiften att peka ut alla möjliga hinder i att implementera
liknande sociala initiativ i deras samhälle. 

Visionärs gruppen får uppgiften att peka ut alla möjligheter som finns i att implementera
liknande sociala initiativ i deras samhälle. 

Som första del i denna övning kommer en video om welcHome projektet att visas för deltagarna
https://www.youtube.com/watch?v=gP4eT1xXsIw&t=3s
Sedan delar ledaren upp deltagarna i två grupper: 

OBS nackdelarna bör vara satta i vardagens perspektiv och ska inte vara abstrakta eller
generella. 

OBS fördelarna måste också vara relaterade till vardagen, varken abstrakta eller generella. 

*Lista över möjliga aktiviteter kommer att delas ut till deltagarna: 
En debatt kommer nu att starta och grupperna skall övertyga varandra att deras argument är bäst.
Ledaren kommer att göra en lista av alla för- och nackdelar som grupperna kommer fram till. I
debatten kommer det centrala vara att fokusera på den praktiska appliceringen av initiativen i
deras kontext. Ledaren sammanfattar sedan sessionen genom att sammanfatta de argument som
grupperna tagit fram och att ta gemensamt ansvar med sociala initiativ kan leda till ett flertal
fördelar för hela samhället.  
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Modul 4 - Socialt Initiativ
Online övning

Deltagarna tittar på en video
om inkludering och socialt

initiativ

Ledaren delar in deltagarna i två
grupper: 

Skeptikerna och visionärerna

Varje grupp diskuterar och gör
lista på för- och nackdelar av att
implementera sociala initiativ 

Sedan startar en debatt där
varje grupp skall övertyga

varandra om tt deras argument
är bäst. 

Till sist sammanfattar ledaren
övningen och vilka fördelar som finns

att arbeta med sociala initiativ
tillsammans. Bild från pilot

implementeringen
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Modul 5 
Emotionell Stabilitet 



Kunskap och förståelse
Öka den ömsesidiga förståelsen och solidariteten 
Förbättra interkulturell kommunikation

Färdigheter och förmåga 
Förbättra kulturell, social och den medborgerliga kompetensen
Kunna reglera känslor 

Bedömning och förhållningssätt 
Känna igen känslor 

Modul 5 - Emotionell Stabilitet

Introduktion/bakgrund

Läroändamål

Emotionell stabilitet är en egenskap som är svår att definiera eftersom den är subjektiv till varje individ.
Emotionell stabilitet kan dock beskrivas som till vilken utsträckning och med hur hög effektivitet sim det
emotionella systemet automatiskt återvänder till sin utgångspunkt (Li, Ahlstrom, 2016). Desto högre emotionell
stabilitet en individ har desto svårare är det för omgivningen att påverkas dess emotionella system, och man kan
effektivt återgå till en neutral position. Detta underlättar för individer att anpassa sig till olika situationer. 

Med andra ord är emotionell stabilitet, förmågan att bibehålla ditt fokus oavsett hur svårt eller utmanande
omgivningen är. Du kan förhindra dina känslor att kontrollera dig. 
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Modul 5 - Emotionell Stabilitet

Syfte

Varför är emotionell stabilitet viktigt

Emotionell stabilitet är förmågan att förhålla sig lugnt och självsäkert i stressiga situationer
(McCrae & Costa, 1997), och det är också sett som en viktig del i subjektivt välmående
(Vitterso, 2001). Emotionell stabilitet kommer ifrån begreppet emotionell intelligens.
Emotionell intelligens är definierat som förmågan att förstå och hantera dina egna känslor, så
väl som att känna igen och påverka dina medmänniskors känslor. Emotionell intelligens är ofta
indelat i fyra olika kompetenser: självmedvetenhet, förmåga att hantera sig själv, social
medvetenhet, samt en förmåga att hantera sina relationer väl (Goleman, D., 1999). Människor
med högre nivåer av emotionell intelligens har ofta förmågan att justera sina känslor för att
passa in i miljön för att kunna dra nytta av dem. 

Livet är fullt av förändringar och motgångar och varje individ reagerar olika. Det är i de förändringar
som emotionell stabilitet får sin betydelse. Emotionell stabilitet hänvisar till en individs förmåga att
hålla sig stabil och balanserad. Att besitta emotionell stabilitet innebär att individen kan stå ut i de
virvelvindar som livet ibland består av och försätta vara produktiv igenom dem. Emotionell stabilitet
är en önskvärd egenskap. Den innebär att du kan utså svåra situationer, hantera motgångar, och vara
produktiv under tiden. När du är emotionellt stabil är du förutsägbar och konsekvent i dina
emotionella reaktioner, utan humörsvängningar. 
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Modul 5 - Emotionell Stabilitet
Fysisk övning

Förberedelser: 20 min
Längd: 1 timme  

Justeringar: 
Denna övning kan bli
implementerad online

Genomförande
·Ledaren frågar deltagarna om de är medvetna om känslomässig reglering. Varje deltagare
delar med sig om vad hen tror att det är. 
·Sedan kommer ledaren att läsa följande historia högt för deltagarna:

·Deltagarna skall nu diskutera historien och svara på frågor så som ”reglerade hon sina
känslor?” ”Hur gjorde hon det?” ”Hur hade du reagerat om du var i hennes situation?” etc. 
·Sedan skall deltagarna göra en lista på sätt man kan reglerar sina känslor på och identifiera
hur de reglerar sina egna känslor. 

 I ett möte för hyrestagarna i lägenhetshuset: En kvinna blir kritiserad framför alla av hennes
grannar för att hon spelade hög musik häromdagen på hennes födelsedagsfest. Hon ignorerar
att hennes kropp signalerar att hon är arg och sårad av kritiken och fortsätter med mötet.
Senare den kvällen känner kvinnan att hon har som en klump i magen, men hon förstår inte att
det är hennes kropp sätt att säga att hon inte hunnit processa det som sades på mötet idag. Det
är inte förens hon gör en mindfulness övning som är en skanning av kroppen innan hon ska sova
som hon inser kopplingen mellan hennes magont och mötet. Hon låter nu sig själv att känna de
känslor som hon haft och hon gör de sunda valet att gå och prata med sina grannar om hur de
behandlade henne. 
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Minst antal
deltagare: 4 personer



I ett möte för hyrestagarna i lägenhetshuset: En kvinna
blir kritiserad framför alla av hennes grannar för att

hon spelade hög musik häromdagen på hennes
födelsedagsfest. Hon ignorerar att hennes kropp

signalerar att hon är arg och sårad av kritiken och
fortsätter med mötet. Senare den kvällen känner

kvinnan att hon har som en klump i magen, men hon
förstår inte att det är hennes kropp sätt att säga att hon
inte hunnit processa det som sades på mötet idag. Det
är inte förens hon gör en mindfulness övning som är
en skanning av kroppen innan hon ska sova som hon
inser kopplingen mellan hennes magont och mötet.
Hon låter nu sig själv att känna de känslor som hon
haft och hon gör de sunda valet att gå och prata med

sina grannar om hur de behandlade henne. 
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Modul 5 - Emotionell Stabilitet
Fysisk övning

"För varje minut som du är
arg förlorar du 60 sekunder

av glädje"
Ralph Waldo Emerson

Reglerade hon sina
känslor? Hur gjorde

hon det? Hur hade du
reagerat om du var i

hennes situation?



Modul 5 - Emotionell Stabilitet
Online övning

Genomförande
I lådan nedan finns det olika känslor och känslo-reglerande tekniker. Deltagaren skall
göra två listor där hen separerar känslor från de känslo-reglerande teknikerna. 

Efter att ha kollat igenom de två listorna efter fel, skall deltagaren berätta om de
tekniker som dem använder för att reglera sina egna känslor. Om de inte har några
tekniker så är det ett bra tillfälle att försöka anta dessa tekniker till framtiden. 
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Adjustments: 
Kan genomföras både online
och fysiskt utan justeringar



Modul 5 - Emotionell Stabilitet
Online övning
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emotionell dagbok         panik   
medkänsla      omvärdering 

trycka undan
att skämmas          sympati 

besvikelse
att lugna sig själv     optimism  

uppmärksamhets kontroll             
 irritation  

självdistansering

"Våra känslor är
vår mest

genuina väg till
kunskap."
–Audre Lorde




