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Lärdomar

▪ Få deltagare i förhållande till hur många som detta var relevant för – inbjudan borde kanske

ha gått direkt till lärare och inte till rektorer

▪ Färre föreläsningar, mer “arbetstid” och/eller en heldag

▪ Uppskattat av lärarna och av oss på förlagen

▪ Efterfrågan efter en ny träff eller fler träffar var stor
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Vad tyckte deltagarna? 



• Ett par av föreläsningarna var intressanta, mer sådant.

• Mycket bra, roligt att träffa andra lärare, mycket bra föreläsningar

• Föreläsningarna framför allt den om Dyslexi som var väldigt bra. Bra presentationer av 

litteratur. Trevliga samtal i grupperna och bra kontakter

• Det var en bra blandning av föreläsare

• Att få samlas alla kollegor. Ni gjorde det möjligt tack för det

• Upplägget med föreläsningar varvat med diskussion fungerade bra.

• Jättebra val av föreläsningar! Speciellt intressant var dyslexiföreläsningen och författarna 

till boken Funktionshinder.

• Bra föreläsare som inspirerade

• Bokutställningen och att få samtala med personal från förlagen

• God mat och fika :)

• Välorganiserat

• Jättetrevligt. Bra upplägg att bokförlagen med författare var på plats samt intressanta 

föreläsningar hur de har tänkt med innehåll och upplägg av böckerna

• Jag tyckte att allt var bra: Bra och varierande föreläsare, bra diskussioner i grupperna, 

bra mat och dryck och trevlig "monter" för alla förlag med bra information.

• Trevligt upplägg med intressanta föreläsningar och trevligt att träffa andra vårdlärare.

• Föreläsningarna var tänkvärda och upplysande!

1. Vad tyckte du var bra under dagen? 
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- Föreläsningarna 

uppskattades 

- Att mötas upplevdes som 

givande 



2. Har du några förbättringsförslag?
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• Fler gruppdiskussioner.

• Tyckte det var bra och alldeles lagom.

• Annan dag. På vår skola har vi yrkesmännen bara på torsdagar 

vilket gav ett bräck i utbildning till eleverna. Man fick göra en 

nödlösning som inte kändes så bra i kvaliten.

• Ett bra upplägg

• Med tanke på att kurslitteraturförlagen var där så hade jag gärna 

sett ännu mer fokus på vad som kännetecknar bra kurslitteratur 

och diskussioner kring hur de använts och kan användas.

• Fler författare till kursböckerna som föreläser.

• Kanske lite workshops tex. om undervisningstips, om bedömning 

eller uppgifter som är kopplade till vissa kunskapskrav. 

Diskussioner om utmanande elevgrupper/individer hur man 

anpassar lektionsinnehållet för dem.

• Fortsätt gärna med riktade gruppdiskussioner, alltså tydliga 

ämnen som vi får diskutera i tvärgrupper. Vi skulle också kunna 

skicka in önskemål om vad vi vill diskutera på möten framöver 

Sammanfattat 

- Mer tid till samtal och 

kunskapsutbyte önskas 



3. Upplever du att dagen gav dig nya tankar och
inspiration som kan hjälpa dig i ditt arbete?

• Intressant att höra vilka svårigheter alla kan uppleva. Bra att vi fick träffa er förläggare och prata 

litteratur. Kul att bara få lite omvärldsbevakning. Skulle även vara intressant att höra om ni har några 

tankar hur vi ska få ungdomar att söka sig till utbildning i vård och omsorg.

• Många tankar , särskilt efter sista föreläsningen om Dyslexi.

• Bra  föreläsningar som gav bra tankar och bra at kunna ta del av litteratur som är ny.

• Absolut. Intressant att diskutera med kollegor hur det kan se ut på vuxen, gymnasiet och med lärlings 

utbildning.

• Ja, framför allt tog jag till mig vilken bredd det finns i utgivet material, att det inte bara handlar om 

specifika kurser utan att även att böcker som handlar om språksvårigheter, funktionsvariationer m.m

finns att tillgå.

• Absolut. Alla föreläsningarna hade jättebra tankar och idéer som man kunde ta med sig.

• Ja dels runt kurslitteratur men även delar från föreläsarna.

• Absolut. Bra att ta del av hur andra skolor har det, fick nya tips på hur jag kan utveckla min undervisning 

och intressant att ta del av nya digitala verktyg.

• Absolut man får små tips från föreläsningar, era bokbord och kollegor i branschen. Tack för en trevlig 

dag.

• Ja! Det blir vettigt att samlas igen en gång per termin när vi alla arbetat lite längre tid med den "nya" 

usk-utbildningen, och med den nya litteraturen därtill! Då kan vi säkert diskutera upplägg, innehåll mm 

mer konkret!
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Lärarna kände att de fick 

med sig något av dagen


