
 

   

Hemuppgift efter Tema 4: Regionalt ledarskap  

Alla organisationer som deltar i Regional brytningstid har en egen digital whiteboard, som vi 
använder för dokumentation under hela lärprojektet. Länkarna till era whiteboards finns på vår 
gemensamma anslagstavla.  

 
 
VÄRDET AV REGIONAL UTVECKLING 
Fortsätt samtalet om värdet av regional utveckling från Tema 3.  Jobba gärna tillsammans, ta med 
erfarenheterna från intervjuerna med samverkanspartner i förra hemuppgiften. 
 

1. Individuellt: Tänk tillbaka på det senaste halvåret och beskriv en situation i arbetet när du har 
levererat ett högt värde. Vad var värdet? I vilken situation? Skriv på post-it, använd 
mirotavlan. 

 
2. Individuellt: Tänk tillbaka på det senaste halvåret och beskriv en situation i arbetet när du har 

levererat ett lågt värde. I vilken situation? Vad var värdet? Skriv på post-it, använd 
mirotavlan. 
 
Du avgör själv vad som är högt/lågt värde. Med detta tankeexperiment tydliggör du 
omfånget, spännvidden, av värdet av regional utveckling för dig. 

 
3. Dela era tankar i gruppen. Diskutera: Vad är ett högt eller ett lågt värde av regional 

utveckling? När skapar vi höga värden inom regional utveckling? (Använd också materialet 
från intervjuerna i Tema 3). 
 

4. Nu ska ni DRÖMMA! Brainstorma – vilket värde skulle du vilja leverera om du fick chansen? 
Om inga begränsningar fanns, om alla pusselbitar föll på plats – vilka är dina drömvärden? 
Skriv på post-it. 
 

5. Välj tillsammans ut de 3-5 lappar ni tycker är allra viktigast och placera dem i molnet. 
Nu har ni en gemensam vision av det regionala värde ni vill skapa. 
 

6. HUR kan ni skapa de värden ni önskar? Fundera vilka verktyg, förutsättningar, stöd, 
aktiviteter ni behöver för att kunna skapa de värden ni samlat i molnet.  
Skriv på post-it, fäst dem xx. Dela med varandra! 
 

7. Vad ska ni börja med? Välj ut tre av lapparna – förändringar som är realistiska och möjliga att 
genomföra. Ringa in dem eller placera dem i mitten, och bestäm hur ni går vidare för att 
genomföra dem. 

 

 

 


