
Gåfulness 

Studiematerial

Lär känna din inre 
sengångare



Pass 1

Vi inleder med ett teoripass på 45 minuter innan vi tar tag i de praktiska övningarna. 
Idag kommer vi att vara inomhus i lokalerna här, men de två andra gångerna ses vi utomhus på 
platser som vi bestämmer tillsammans innan vi går hem idag. 
Vi lär känna gruppen och lär oss bli bekanta med vår egen inre sengångare. 

Presentation
Berätta om dig och dina förväntningar på studiecirkeln. Ta god tid på 
dig.
Det finns två typer av människor: De som går snabbt och de som går 
långsamt. Det finns inget däremellan, oavsett vilken ”sida” du frågar. 
Men alla tycker själva att de går ”lagom” fort.

Föreläsning
Vi välkomnar Gåfulness grundare, som också har skrivit boken som vi 
skall använda. Välkommen Mañana Skalman!

Mañana berättar mer om metoden som vi skalla använda innan 
det är dags att praktisera det vi lärt oss.

LITE KURIOSA

Det hörs nästan på 
namnet att sengång-
aren är det mest 
långsamma djuret i 
världen. Det kan ta en 
timme för den att röra 
sig i en meter.

Praktikpass 1 A
Välj en av hängmattorna som spridits ut i rum-
met i och lägg dig till rätta.
Slut ögonen och upprepa tyst för dig själv i 20 
minuter Jag är en sengångare, jag är en sen-
gångare….
Detta kommer att bli vårt mantra under kur-
sen.

5 minuters bensträckare innan nästa 20 minu-
ters pass.

Sprid ut er i rummet. 
Gå sidledes sakta 5 steg snurra runt långsamt 
och sidledes sakta 5 steg tillbaka. Upprepa i 10 
minuter.
Gå baklänges sakta 10 steg, gå framlänges sakta 
10 steg, upprepa proceduren under 10 minuter.
Paus i 5 minuter.

Praktikpass 1 B
Samling utanför hissen.
Vi går in hissen tillsammans. Halva gruppen i ena hissen och den andra halvan i den andra hissen.
Vi tittar på panelen och bekantar oss med vad de olika knapparna och pilarna betyder.
Siffrorna står för antal våningar och trycker ni på knappen ENTRÉ så kommer vi ner till Foajén. Alla 
skall prova att göra det nu, så ses vi där nere när alla kommit ner.

Nu kommer en av de svårare övningarna har det visat sig: 
Att välja hissen framför trappan även när vi skall åka upp.
Tryck på knapp 6, så ses vi våning 6, när alla är uppe.



Dagens sista övning
Naturligtvis får ni välja trappan – men då får ni INTE springa i den utan gå – och gå sakta upp 
och ner.
Nu tränar vi på det: Gå ner och gå upp. Ta tid. Om detta går fortare än 3-4  minuter gör om och 
träna igen. Målet är att det skall ta ca 5 minuter upp och 5 minuter ner. Tänk på mantrat Jag är 
en sengångare!
Nästa gång ses vi på Torget utanför Köpcentrumet X-place kl 19:00.
Kom ihåg att gå i god tid hemifrån så att promenaden får ta ca en timme och kom ihåg att ni 
inte får springa och glöm gympaskorna. 
Klackskor på! 

”Jag är en sengångare!” Vårt mantra under kursen. 



Pass 2
Utomhus

Idag har vi mätt upp ett antal sträckor. Det är tre stycken, totalt 
1 km.
På varje sträcka finns det saker att titta på och att reflektera kring 
om vikten av långsamhet. Varje reflektionspunkt är utmärkt med 
en snigel, så de är lätta att hitta.
Det finns också korgstolar utplacerade här och var om ni vill vila 
benen när ni  reflekterar. Ni har 120 minuter på er. Sedan samlas 
vi här och läser av era klockor och kilometerräknare för att se om 
någon gått för snabbt.

Pass3
Träning utan hjälp med uppmätta sträckor.

Samma tid som förra gången, 120 minuter och målet är att inte gå längre än 1 km.
Om ni märker att ni har en tendens att gått för fort - stanna upp och reflektera.
Vi samlas och läser av era klockor när alla är framme.
Därefter blir det utvärdering och utdelning av kursintyg.
                            

Reflektionspunkter utmärks med en snigel.

Utrustning
Skor med klackar, minst 7 cm
Handväska ej av ryggsäckstyp.
Tålamod
Klocka med kilometerräknare tillhandahålles av 
studieförbundet.

Eventuella extrakostnader
Om någon går fler km än rekommenderat 1 km 
per studietillfälle tillkommer en extra avgift på 
100 kr per extra kilometer. 
Övningshäfte ingår. 

Studiematerial
Studiematerialet är gratis och kan laddas ner 
från studieförbundets hemsida. 
Övningshäftet är skrivet av medlemmarna 
i studieförbundets Torg för existentiell och 
psykisk hälsa.

Bra att veta inför kursen



NNN 
 

NNN har deltagit i studiecirkeln 

Gåfulness- 
Lär känna din inre 

sengångare
                                  

2021 05 31 – 2021 06 14
9 studietimmar, 3 km


