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Lärgrupp 
En lärgrupp är att jämföras med studiecirkeln. Metodiken är självlärande grupper, där initiativ och planering görs gemensamt av varje grupp. Lärande sker i planerade studier över tid 
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 Ett processarbete avgränsat i tid 

 Utbildad processledare, godkänd av SISU Idrottsutbildarna  

 Minst tre deltagare exklusive processledaren  

 Arbetet/processen ska utmynna i någon form av dokumentation/handlingsplan 
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