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Det här dokumentet innehåller exempel på värdegrunder, teman och hur vi kan utforma en
utbildning. Vi anpassar oss efter era önskemål om specifikt tema eller innehåll. Kontakta oss för
mer information:
INNEHÅLL/KONCEPT
BOKNING/OFFERT
ANSVARIG CHEF
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KURSLEDARE: Mathias Berglund

GRUPPEN OCH INDIVIDEN
ETT FÖREBYGGANDE OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE
ALLT BÖRJAR MED KOMMUNIKATION
Hur kommunicerar jag och hur tas det emot
av andra. Hur gör vi i vår grupp. Hur är våra
emotionella och relationella förmågor. Vad vinner
vi på att utmana vår bekvämlighetszon?
Vi arbetar även med att iscensätta upplevelser
och situationer. Att identifiera, tolka och bygga
situationer utifrån givna teman.
Arbetet bygger mycket på att reflektera och
analysera sin egna och andras upplevelser. När vi
upplever och undersöker försätter vi oss i andras
situation och sammanhang. Deltagarna utvecklar
sin fantasi, sin förmåga att uttrycka sig, sin förmåga
att ta ställning samt sin förmåga att samarbeta
eftersom allt arbete sker i grupp.

Vi arbetar även med gruppen gemensamma
kapital. Vilka är mina individuella styrkor och hur
kan de bäst bidra till gruppens gemensamma
arbete. Att bli medveten om sin egna roll i gruppen
för att utvecklas som individ. Att kunna sätta ord
på denna process och reflektera kring sitt egna
lärande.
Vidare arbetar vi med att få syn på sin egna
funktionalitet. Hur fungerar jag i en grupp och
varför. Vad har jag med mig in i en situation och
hur använder jag mig av det i mitt arbete med
andra. Vi förtydligar och belyser skillnaderna vi
alla bidrar med och på vilket sätt det kan berika
gruppens arbete.

NPF - NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSVARIATIONER
BEMÖTANDE – FÖRSTÅELSE - ACCEPTANS
Mötet med människan är det som ska bana
vägen. Att förstå andra personer handlar om att
förstå sin egen och andras funktionalitet, att våga
kommunicera och att se styrkan i olikheterna. Hur
fungerar jag i en grupp och varför? Vad har jag med
mig in i en situation och hur använder jag mig av
det i mitt arbete med andra?
MÖTET MED MÄNNISKAN HÄR OCH NU
Vi förtydligar och belyser skillnaderna vi alla bidrar
med och på vilket sätt det kan berika gruppens
arbete. Detta varvas med upplevelsebaserade
övningar eftersom förändrad förståelse kräver
upplevelser. Utan känslomässig inlevelse rubbas
inte invanda förhållanden.

•
•
•
•
•

Kort föreläsning om hjärnans funktion.
Kartläggning av din egen funktionalitet.
Upplevelsebaserat, interaktivt,
inkluderingsarbete med gruppen.
Samtal och reflektion.
Att göra på normens sätt med icke normativa
förutsättningar.

Kan göras halvdag som grundutbildning eller
heldag med fördjupning.

”

”Två människor som förstår att
de inte förstår varandra förstår
varandra bättre än två människor
som inte förstår att man inte
förstår varandra”
Citat från person med Asperger

SPECIALUTFORMAD UTBILDNING
Vi har kompetens att utforma specialutformade
utbildningsinsatser riktat mot personalgrupper så
väl som elever.
Det kan handla om allt från gruppstärkande
T.E.A.M-building till riktade och målstyrda
utbildningar som syftar till att stärka elevers
kunskapsutveckling, främja läroplanens värdegrund
och uppfyllandemål.
Allt i dialog och efter era önskemål.

NÅGRA EXEMPEL PÅ UTBILDNIGAR
• Fortbildning för personal som arbetar inom
årskurs F-6. En kortare workshop där man
får fortbildning i övningar man kan göra med
eleverna i klassrummet.
• Vi kan göra utbildningar som är upplevelsebaserade samtidigt som de bygger på skolans
läroplaner. På så sätt får skolor och lärare
både avlastning och förstärkning i eller utanför
klassrummet.
• Utbildningar kan utformas förebyggande kring
ämnen som konflikthantering, mobbning,
utanförskap, inkludering, motivation osv.
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SPRÅKUTVECKLING
Med upplevelsebaserat lärande och
dramapedagogik arbetar vi med språkutveckling
och jag-stärkande övningar.
•
•
•

Det jag hör glömmer jag
Det jag ser kommer jag ihåg
Det jag gör förstår jag

DRAMAPEDAGOGIK OCH UPPLEVELSE
Med upplevelsebaserat lärande menar vi att lära
med hela kroppen. Att inse att det finns olika sätt
att ta in kunskap samt låta dessa olika sätt berika
varandra. Sätt som kan vara svåra att sätta ord på
men som vi lär oss av varje dag.
Bengt Molander har i sin bok ”Kunskap i handling”
bland annat sagt ”Kunskap lever i och genom
uppmärksamhet och att lära sig lära – i handling”.
Det ligger något väldigt klokt i det ”att lära sig
in i kunskap…” Du stiger in med hela kroppen i
kunskapen och är fullt uppmärksam och tillgänglig
för den.
I dramapedagogiken står handlingen i centrum.
Man dramatiserar en handling i rummet. Fokus

ligger på människors sociala och kreativa
utveckling. I arbetet med dramapedagogik
utvecklar man sin fantasi, sin förmåga att uttrycka
sig, sin förmåga att kommunicera, sin förmåga
att ta ställning samt sin förmåga att samarbeta
eftersom allt arbete sker i grupp.
Det jag hör glömmer jag
Det jag ser kommer jag ihåg
Det jag gör förstår jag
Den här fortbildningen kan vi erbjuda lärare och
personal som undervisar på till exempel SFI, som
ett komplement för att förstärka och utveckla
ordinarie undervisning.
Målet är att ge lärare verktyg för att kunna
implementera detta arbetssätt i sin undervisning,
att tydliggöra den betydelse kroppsspråk, attityd
och ordval har vid kommunikation. Att träna
samarbete, tillit till varandras styrkor, förståelse
från ord till handling, synliggörande av beteendemönster och kroppsspråkets betydelse vid
kommunikation människor emellan.

FÖRÄNDRINGSARBETE OM NORM OCH GENUS
Vi undersöker vilka normer vi lever under, samt
vad det är som skapar vilka förutsättningar och
förväntningar vi får.
Vi undersöker begreppen och innebörden av Norm
och Genus.
Ett arbete som passar väl för dig som undervisar
eller för dig som kommer i kontakt med barn och
unga i ditt arbete.
NORM:
Normer kan beskrivas som underförstådda och
allmänt delade regler för hur vi ska bete oss mot
varandra samt tycka och tänka i olika frågor
Den som lever innanför normens gränser märker
sällan av dem, medan den som bryter mot normen
riskerar att utsättas för bestraffning.
Att arbeta normkritiskt betyder att man försöker
hitta vilka normer som finns för att förändra dem
så att ingen person diskrimineras.
Vi undersöker vad det innebär att aktivt sträva
efter att förändra sin undervisning/arbetssätt
och medvetet undvika att ”göra som vanligt”. Vad
det innebär att konfronteras med sig själv och
sina egna levnadsförhållanden, liksom sina egna
erfarenheter, uppfattningar och föreställningar.
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GENUS:
Att skapa villkor för att ge flickor och pojkar, killar
och tjejer, män och kvinnor samma möjligheter
till utveckling, kunskap, social kompetens, glädje
och utmaning. Utan att hämmas av traditionella
könsmönster.

”

”könet sitter mellan benen
och genus i huvudet”
Citat från 17-åring

Vi jobbar med att synliggöra,
problematisera och utveckla
deltagarnas föreställningar och
könsmyter.
Det är inte de biologiska
skillnaderna i sig som utgör
genus, utan varje människas
tolkning av dessa.

FORTBILDNING PERSONAL- OCH ARBETSGRUPPER
FÖREBYGGANDE & HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE
Allt börjar med kommunikation.
Hur kommunicerar jag och hur tas det emot
av andra. Hur gör vi i vår grupp. Hur är våra
emotionella och relationella förmågor. Arbetet
bygger mycket på att reflektera och analysera sin
egna och andras upplevelser.
En individ- och gruppstärkande fortbildning
som bygger på reflekterande process. Stärker
arbetslaget och utvecklar självkännedom,
relationella förmågor, samarbete och
kommunikation. För grupper i behov av ett
tillåtande, utvecklande, gruppstärkande klimat.
Förändrad förståelse kräver upplevelser. Utan
känslomässig inlevelse rubbas inte invanda
förhållande. Enbart teorier åstadkommer sällan
förändring.
T.E.A.M – Together everyone achives more
Vi arbetar med problemlösande samarbetsträning
för att synliggöra varje persons styrkor, och på
vilket sätt var och en bidrar till att gruppens
samarbete underlättas. Deltagarna blir medvetna
om gruppens samlade kapacitet. Deras individuella
styrkor blir gruppens gemensamma kapital. Vem
är du i gruppen och varför. Att bli medveten om sin
egna roll i gruppen för att utvecklas som individ. Att
kunna sätta ord på denna process och reflektera
kring sitt egna lärande.

KOMMUNIKATION OCH INKLUDERING
Vi arbetar med att få syn på vår egna funktionalitet.
Hur fungerar jag i en grupp och varför. Vad har jag
med mig in i en situation och hur använder jag mig
av det i mitt arbete med andra.
Ett personlighetsutvecklande perspektiv. Varför
gör jag det jag gör. Varför arbetar jag med det här.
Hur är min funktionalitet, och hur är mina kollegers
funktionalitet. Vem är jag, hur beskriver jag mig
själv, vilka är mina sammanhang. Vad är mina
kollegers styrkor. Hur är vårt sätt att kommunicera.
Hur är våra emotionella och relationella förmågor.
VÄRDEGRUNDER
Vad är norm/”normalt” på vår arbetsplats, i vår
stad, i samhället. Vem röst hörs och varför. Vilka
gemensamma värderingar har vi. Hur styr de oss.
Hur lever vi upp till dem. Vi identifierar och tar till
oss av varandras tankar, åsikter och funderingar.
Hur blir jag en möjliggörare till förändring.
KROPPSPRÅK, ATTITYDER OCH BEMÖTANDE
Vi utvecklar vårt kroppsspråk och vår
kommunikation. Vad berättar jag med kroppen
samt hur kan jag påverka det. Vilka signaler sänder
jag ut. Vilka signaler snappar jag upp. Hur påverkar
mina förutfattade meningar om en person mitt
bemötande av denna. Vad vinner vi på att utmana
vår bekvämlighetszon. Vi förtydligar och belyser
skillnaderna vi alla bidrar med och på vilket sätt det
kan berika gruppens arbete.

VILKA BEHOV
FINNS PÅ DIN
ARBETSPLATS?
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INKLUDERING
Här beskriver vi hur ett inkluderingsseminarium
fungerar och ett förhållningssätt till just
inkludering. Vi jobbar med ett aktivt deltagande och
ett interaktivt arbete med gruppen.
INKLUDERING - ETT FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Våra erfarenheter från den unika inkluderande
utbildningen Kulturkommunikatör ligger till grund
för denna workshop. Vi blandar berättelser och
exempel från utbildningen med interaktivt arbete
där vi utforskar gruppens samlade kompetens och
individens styrka.

som hindrar människor från att uppnå sin fulla
potential. Vi ser gärna att deltagarna har genomgått
web utbildningen e-autism innan workshopen.
INKLUDERINGSSEMINARIUM
En upplevelsebaserad interaktiv utbildningsdag
som bygger på aktivt deltagande. Vi blandar höra,
göra och reflektera. Temat kan anpassas efter
beställarens önskemål.
För bästa upplevelse rekommenderar vi en grupp
med blandade yrkesroller.

Vi samtalar om olika funktionsförutsättningar
och strukturer i samhället och på arbetsplatsen

INKLUDERING - ETT FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Varje dag möter vi människor både som
privatpersoner och i yrkesrollen.
• Vad vet vi om dessa människor och deras
funktionalitet och behov?
• Vad vet vi om vår egen funktionalitet?
• Hur medvetna är vi om våra egna behov?
Att ha ett inkluderande förhållningssätt handlar om
att möta människor med ett öppet sinne, att inte
förutsätta att en fungerar och uppfattar världen
som jag själv.

Denna halvdagsutbildning låter människor med
olika funktionaliteter komma till tals.
Genom praktiskt arbete med gruppen och
individuellt, samt samtal om samhället och
dess förutsättningar och strukturer skapar vi
förutsättningar för att ha ett mer inkluderande
förhållningssätt både privat och i yrkeslivet.

SKAPANDE SKOLA
VÄRDEGRUNDSARBETE
Att genom dramapedagogik, forumteater och
värdegrundsarbete genomföra ett förändringsarbete med till exempel åk. 4. Allt arbete utgår från
upplevelsebaserat lärande med hög delaktighet
hos deltagarna.
I detta arbetssätt står handlingen i centrum. Man
dramatiserar handlingen i rummet. I dramapedagogiken och forumteatern ligger fokus på
människors sociala och kreativa utveckling. I
arbetet med dramapedagogik och forumteater
utvecklar man fantasi, sin förmåga att uttrycka sig,
sin förmåga att kommunicera, sin förmåga att ta
ställning samt sin förmåga att samarbeta eftersom
allt arbete sker i grupp.
Vi vill att deltagarna ska inse vilken betydelsen
av kroppsspråk, attityd och ordval har vid
kommunikation. Att träna samarbete, tillit till
varandras styrkor, förståelse från ord till handling,
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samt kroppsspråkets betydelse vid kommunikation
människor emellan.
Allt i ett prestigelöst, lekfullt, inkluderande och
tillåtande klimat.

EXEMPEL

Forumteater är som en bild av en
verklighetssituation. En rörlig, talande,
gestaltande bild. Forumteaterbilden
skildrar ett ögonblick eller en tidssekvens
som rymmer ett förtryck, en kränkning,
eller diskriminering, en maktobalans. Den
bilden utmanas av publiken. Publiken går in
i bilden. Genom sina olika röster, rörelser
och sätt att handla förändras bilden.
Publiken går in i scenen och tillför mening.

T.E.A.M. PERSONAL- OCH ELEVGRUPPER
T.E.A.M utgår från att stärka individen och i
förlängningen gynna gruppers utveckling. En
fungerande grupp tar ansvar för individerna,
gruppen, samt ser sitt eget ansvar. Tillsammans
jobbar vi för att medvetandegöra individuella
styrkor och resurser.
T.E.A.M – TOGETHER EVERYONE ACHIEVES MORE
Vi arbetar med problemlösande samarbetsträning
för att synliggöra varje persons styrkor, och på
vilket sätt var och en bidrar till att gruppens
samarbete underlättas. Genom att arbete individstärkande vill vi göra deltagarna medvetna om
gruppens samlade kapacitet. Genom att vara
medveten om vad gruppen klarar hittar vi lättare
vägar in i samarbetet för att successivt klara
svårare utmaningar. Deltagarnas individuella
styrkor blir gruppens gemensamma kapital.

Ett långsiktigt arbete som stärker gruppen samt
individen i gruppen och ger deltagarna användbara
samarbetsverktyg i vardagen.
Steg för steg synliggör och utvecklar vi gruppens
unika kvalitéer, samt belyser och tillgängliggör de
individuella rollerna och styrkorna som möjliggör
gruppens samarbetsutveckling.
Utifrån erfarenhet rekommenderar vi denna metod
till åk 1 på gymnasiet, just för att de alla är nya
och ska arbeta under flera år tillsammans. Där
ser vi en stor fördel av att snabbt identifiera och
utveckla de olika individernas styrkor, samt att
alla får gemensamma verktyg och en gemensam
upplevelse som de kan tillämpa och referera till
resten av gymnasietiden.
Denna utbildning fungerar också utmärkt för
personalgrupper i behov av tillåtande, utvecklande
och gruppstärkande klimat.

KUNDREFERENS
”Jag fick kännedom om Malin och Mathias, och från början tänkte vi på dem som en insats för
ungdomarna, men ju mer jag hörde så förstod jag att det här var ju precis vad vi i personalen behöver.
Det är ju vi – vi som ska vara ett team – som behöver det här. Så vi bestämde att vi skulle testa någon
gång och se vad det kunde ge - vad det kunde ge en personalgrupp. Och det blev ju jättebra! När Malin
och Mathias hade varit här första gången så såg jag en lyrisk personalgrupp. Alltså, de var så glada de pratade med varandra på ett annat sätt. Och jag kom närmre personalen på ett nytt sätt som jag
kanske inte trodde skulle kunna ske. Jag blev en del av dem, och det är ju också jätteviktigt när vi jobbar
med så tuffa frågor. Och för varje gång Malin och Mathias kom så hände det ytterligare något nytt med
personalen här”
Annica Norlin
Enhetschef				Tfn
070-531 62 69
Projektledare Ung i Söderhamn
E-post annica.norlin@soderhamn.se

”
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Tillsammans skapar vi framtid
Vi erbjuder ett interaktivt upplevelsebaserat arbete med aktivt deltagande som
fortbildning/utbildning/vidareutbildning för personal, ledning och studerande. Vi
varvar höra, göra och reflektera. Utbildningens innehåll och metod utformar vi
efter era önskemål och förutsättningar.
Vi jobbar med förändrad förståelse, och det här kan vara ett sätt att stärka
gruppen, samt individen i gruppen. För att få en förändrad förståelse så krävs
upplevelse. Utan känslomässig inlevelse och upplevelse rubbas inte invanda
förhållningssätt, enbart teori åstadkommer sällan förändring.

www.hufb.se/fortbildning

