
Välkommen till 

Praktisk pedagogik



►10.00 Inledning 

►11.00 Pedagogik och lärande

►12.00 Lunch

►13.00 Utbildning i Vision – så funkar det

►14.00 En utbildning för alla

►15.00 Lärande på distans och rörelseprat

►15.30 Reflektion

►16.00 Hej då!

Program



Delar med oss 

Lyssnar aktivt 

Ställer frågor (i chatt eller i bild)

Är öppna, nyfikna och närvarande

Har tålamod och visar respekt

Har roligt tillsammans

Håller tider och tar pauser

Det som sägs här stannar här

Vad är viktigt för dig?

Trivselregler
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”Utbildningen ska inspirera till engagerade utbildare som bidrar till 

medlemmars utveckling och stärker bilden av Vision,  genom en 

framgångsrik utbildningsverksamhet”

2020-12-21

Syfte med

praktisk pedagogik
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fått kunskap om Visions utbildningsverksamhet och våra styrdokument

förståelse för uppdraget som utbildare i Vision

grundläggande kunskap om pedagogik och kommunikation

fått ta del av några pedagogiska metoder och övningar 

fått kännedom om pedagogiskt stödmaterial, länkar och tips inför utbildning

2020-12-21

Mål: Efter utbildningen 

ska du ha



►Namn och center

►Nobelpristagare jag gärna äter middag med..       

och varför (eller valfri gäst)

►En sak jag är stolt över..

Presentation på 

minuten

?





Vi tar en paus!



Pedagogik och lärande



Pedagogik och utbildning

i Vision – en introduktion



Hur ser Vision på 

pedagogik?

►Positiv människosyn 

►Dialog, delaktighet och demokrati

►Utgår från deltagarna

►Skapar bra lärmiljöer 

►Varierar metoder

►En process; före-under-efter

►Inspirerar till handling

►Bidrar med rätt förutsättningar

►Stärker bilden av Vision

►Jobbar för flexibilitet och tillgänglighet
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Involvera!

Variera!

Konkretisera!

Bearbeta!

Reflektera!

Återkoppla!

Praktisera!

Stimulera! 

Överraska!

Pausa!

10 pedagogiska tips!





Gruppsamtal 1

Dilemman

►En person är inkluderare

►En person antecknar i notes

►Diskutera dilemmat ni fått

►Ge förslag på 3 lösningar

►Redovisa på 3 minuter i helgrupp

►Påminnelse innan återsamling



Dags för lunch!



Utbildning i Vision 

- hur funkar det?



Vad heter Visions utbildning där deltagaren lär sig allt på två dagar?

Utbildningsutbudet i Vision



►Utbildare (Anställd)

► Ombudsmän

► Övriga anställda

► Praktisk pedagogik – ”Kick Off”

►Kursledare (Förtroendevalda)

► Yrkesverksamma

► Har ett förtroendeuppdrag

► Är medlemmar i Vision

► Kursledarutbildning - ”KLUD”

Vem utbildar i Vision och i vad?

►Utbildare 

► Arbetsrätten

► Löneprocessen

► Ordförande

►Kursledare

► Skyddsombud

► Visionombud

► Ideologi och ledarskap

► Styrelseutbildning



►Utbildningen består av

► 20 % färdigt material

► 80% det som deltagare och utbildare tillsammans skapar

►Visions mål

► 80% nöjda deltagare

► 20% mindre nöjda deltagare

80 – 20 principen



Vad ansvarar   

utbildningsgruppen för?

Utbildning för medlemmar och ombud              

i klubbar och allmänna klubbar

Utbildning för styrelser i klubbarna

Utbildning för olika uppdrag 

Utbildning för nya ordförande

Ideologi och ledarskap

Ledare i Vision

Specialutbildningar efter beslut



Och…

Samordning av 

kursledarverksamheten

Utveckling och revidering

Uppföljning och kvalitetssäkring 

Innehåll och pedagogiskt upplägg

Nätverka och samverka



►Utbildningstillfället planeras året innan

►Utbildningsgruppen gör en planering som förankras hos Centren

►Utbildningsgruppens samordnare administrerar utbildningarna och bokar kuranläggningar

►Deltagare bjuds in och kurser annonseras på vison.se

►Deltagare är med i urvalsprocessen och centren prioriterar

►Samordnarna skickar ut bekräftelser

►Utbildningen genomförs

►Utbildningsgruppens efterarbete och registrering

►Kompasser återkopplas

Bakom kulisserna



► Före

► Förkunskaper

► Föruppgifter

► Under

► Utbildningstillfället

► Delta aktivt

► Efter

► Tillämpa kunskaperna

► Efteruppgift 

► Webbseminarium

Före, under och efter



Coronasituationen har påverkat hela Visions utbildningsverksamhet

Inställda fysiska kurser är det gott om – alla förbundets fysiska utbildningar är inställda t.om juni 

2021

När vi ställer in behöver vi ställa om

Avdelningar är självstyrande och kan fatta andra beslut

Två perspektiv utbildningsgruppen arbetar med

Fysiska utbildningar startar igen i efter sommaren 2021 i någon form

Utbildningar är inställda längre tid – arbetet med digitaliseringen fortsätter

Ställ inte in – ställ om



►Inställda utbildningar hanteras på olika sätt

►Ideologiska utbildningar ställs in helt (Ideologi & En arbetsplats för alla)

►Utbildningar kopplat till uppdrag prioriteras

►Särskilt prioriterade är utbildningarna 

► Arbetsrätt

► Huvudskyddsombud

► Löneprocess

►Utbildning för skyddsombud och Visionombud kan genomförs på distans

Inställda utbildningar och hanteringen



Gruppsamtal 2

APT för utbildare
Så vill jag att utbildning i Vision skall funka!

Tre fokusområden

►Det här fungerar bra

►Det här behöver förbättras

►Det här önskar jag

►Diskussion i smågrupper

►En person antecknar

►En person redovisar



Utbildning i framtiden



1. Utbildningsstödet ska bidra till att Vision når sina mål. 

2. Utbildningsstödet ska leda till aktiva, engagerade, kompetenta 
och trygga medlemmar och förtroendevalda. 

3. Utbildningsstödet ska upplevas som tydligt, modernt och 
tillgängligt. 

4. Utbildningsstödet ska kännetecknas av snabbhet, enkelhet, och 
anpassat efter olika förutsättningar. 

5. Utbildningsstödet ska vara generellt för många, djupare för 
vissa. 

6. Utbildningsstödet ska vara kvalitetssäkrat i alla led. 

Sex övergripande principer för 

framtidens utbildningsstöd



►Nå fler med mer - grund för många, fördjupning för vissa

►Flytta utbildningstid från det fysiska rummet till andra kanaler

►Fortsätta utvecklingen av webbutbildningar och blandade upplägg

►”Luckra upp” synen på vad utbildning eller lärande är…

Utveckling pågår…



Ny lärplattform



►Distansutbildningar

►Blandade upplägg

►Lärprocess över längre tid

►Facilitator – leda, motivera, engagera, coacha

►Hur organiserar vi oss?

►Ska alla utbilda?

Rollen som utbildare



En utbildning för alla



Vi tar en paus!



Lärande på distans



Ja, det funkar!



Och ja, det finns utmaningar!

►Teknikutmaningar

►Förkunskaper

►Förberedelser för deltagare

►Förberedelser för kursledare

►Samspel utbildare på distans

►Känna in gruppen och individen

►Energi och variation

►Samma värde på distans & fysisk utbildning



1. Diskutera med kollega (fota bild)

►Vad ser du för utmaningar och möjligheter?

►Har du tips att dela?

►Hur kan vi utbildare stötta varandra ?

►Är det något jag behöver som stöd?

2. Svara på två frågor i klassrummet

► Ditt bästa tips

►En öppen fråga

3. Kort summering

Rörelseprat!



10 tips

►Övning ger färdighet

►Testmöten (i Adobe) viktigt

►Starta förberedelser i god tid – frågor?

►Rätt förutsättningar under utbildningen 

►Var beredd att byta pass

►Ge tydliga instruktioner

►Engagera; dialog, frågor, rörelse och pauser

►Deltagarna vet bara det du berättar

►Vi gör varandra bättre

►Lär, fira och ha kul!



Reflektion



https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Vagmarken/Varningsmarken/varning-for-olycka/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Vagmarken/Anvisningsmarken/Motorvag/




Tack för idag!


