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Anteckningar gruppövning 1 

Tema: Dilemman under utbildning. 

 

Grupp 1, fråga 1 

Hur skapar jag mer energi? 

1 Flytta runt deltagarna / byta grupper 

2 Positiv ton, glädje, humor, musik 

3 Avbrott, typ lek, omröstning, frågesport, fysisk övning, diskussioner 

4. Rörelse i rummet  

5. Ta en extra paus 

Någon som tar för mycket plats? 

1. fördela ordet 

2. inkuderare 

-Ej trygg i ämnet? 

Ej samarbetar bra med annan utbildare? 

Grupp 2 

Hur gör jag när några personer tar för mycket plats? 

Tre förslag på lösningar: 

1) Balansera genom att utbildaren aktivt bjuder in andra deltagare i samtalet. Skapa utrymme 

för alla. 

2) Tydliga spelregler från början där vi redan i inledningen sätter ramarna för hur 

utbildningen ska bli en positiv erfarenhet för samtliga deltagare. 

3) Sistahandslösning: Enskilt samtal med personen i en paus där man frågar hur hen upplever 

situationen och, om nödvändigt, förklarar att det finns en risk att övriga deltagare inte kan 

tillgodogöra sig utbildningen när de inte ges utrymmet. En utmaning digitalt! 

 

Grupp 3 



 

 

Hur gör jag om jag inte känner mig trygg med att utbilda eller i ämnet? 

 Före: prata med utbildningsenheten alternativt kollegan eller någon som hållit i den 

förut. 

 Uppdelar efter vars och en förmåga. 

 laga efter ett läge. 

 Prestigelöshet använd deltagare..  

 Direkten. Återkomma om det är oklart. 

 För bra!!!!!!! Tråkigt 

Grupp 4 

Hur gör jag om vi utbildare inte samarbetar bra? 

 Förarbetet till utbildningen är otroligt viktigt - boka in några tillfällen i förväg för att 

fördela passen/arbetet och lära känna varandra 

 Använda sig av pauserna för att återsamla tankarna, hitta tillbaka till 

manuset/körschemat 

 Prata med varandra om förhållningssätt/spelregler - hur kan vi komplettera varandra 

 

Grupp 5 

Hur gör jag när någon tar för mycket plats? 

 samtala med personen kring dess plats i gruppen 

 använd personen 

 

Anteckningar gruppövning 2 

Tema: APT för utbildare 

Så vill jag att utbildning i Vision skall funka! 

Tre fokusområden, se nedan. Alla gruppers anteckningar sammanslagna. 

 Det här fungerar bra 

 Blir servade på ett bra sätt från utbildningaavdelningen, med material och upplägg 

packat och klart.  

 God framförhållning på vem man skall utbilda ihop med. Kan planera uppdelning mm 

i god tid.  

 Bra jobb med utbildningslokaler. 

 Materialet i stort har varit bra.   

 Möjlighet att prata ihop sig innan utbildning. 

 Samordningen som fixar med allt runtomkring 

 Teknisk support 

 utbildningsenheten - lyhörda för våra åsikter och vill få in dem från oss utbildare 



 

 

 Teamwork med andra kollegor - att få lära känna kollegor på andra center! 

 Körschema och powerpoint, man kan checka av att man får med det som tänkt 

 

 Det här behöver förbättras 

 Uppdateringar i material kunde gärna gå fortare. 

 Om man är ny så får man veta sent vilket material man skall ha.  

 Körschemat är så detaljerat med ord att man har svårt att se skogen för träden. Kan det 

renodlas mer och sammanlönkas med tidsschemat och PPT i ett och samma dokument 

så vore det bra. Nu finns instruktioner och tops på flera olika ställen, det blir lite svårt 

att veta var man är i upplägget som stöd. 

 Materialet är bra i grunden 

 Möjligheten att lägga till eget material 

 80-20 procent fungerar inte opitmalt. Vad är målet att få ut av utbildningen  

 Mer stöd. 

 Lönepreocessutbildningen väldigt mastig. Lite luddigt i materialet kring 

löneprocessutbildningen 

 Lönekartläggningen skulle behöva ligga i en egen utbildning. Då arbetsrätten grund 

kortats ned hinns inte nödvändig arbetsrätt att gås igenom. Behövs bättre stöd med 

powerpoint och anteckningar i arbetsrätten. Andra utbildningar har bättre med sådant 

stöd. 

 Digitalt strul , uppkoppling, ljud och ljus 

 Lång tid innan utbildningarna uppdateras -  snabbare processer för detta.  

 Mycket fokus på HÖK i utbildningarna   

 Göra det lättare för deltagare att hitta allt material till förarbete. Tydligare skrivning att 

förarbetet är en viktig del i utbildningen. 

 Ibland svårt att få balans i den faktainformationen som behöver förmedlas och tid till 

diskussioner - t.ex arbetsrätten grund på en dag. Blir mycket komprimerad. 

 Stabilare teknikplattform 

 allt material är inte samlat på samma ställe 

 

 Det här önskar jag 

 Mer stöd, mer tid 

 Köra rena föreläsningsdelarna på video för att kunna få tid till diskussioner/gemensam 

reflektion på själva utbildningen 

 Möjlighet till utskrivet utbildningsmaterial skickat till mig när jag inte har en egen 

skrivare hemma 

 Skapa team att jobba ihop sig för att skapa en god effekt mot deltagarna.  

 Fördela ut utbildningstillfällena på ett strategiskt sätt så att det fördelas på ett 

bättre/effektivare sätt 

 Tillse att vi har utbildingstillfällen utefter behoven som finns hos våra fv/medlemmar. 

 flera digitala utbildningar för att beta av behovet och då använda digitala verktyget för 

att öka takten. 


