
Kompetensutveckling 
med effekt 
Maximera lärandet™ 
för dig som går utbildning
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Så stärker du effekten  
av din utbildning
Du kan på olika sätt både före och efter din utbildning säkerställa att det du lär dig blir något 
som du verkligen har nytta av under lång tid. Att det får det resultat som du vill och har behov 
av. En utbildning är bara ett startskott till möjlig utveckling. Det är först när du är hemma igen, i 
vardagen som du kan ta dina kunskaper vidare och höja din kompetens. Vår metod Maximera 
Lärandet™ och detta material ger dig en möjlighet att tillsammans med din chef metodiskt gå 
igenom hela lärprocessen och nå önskvärda mål och resultat. Säkerställ att du i god tid förbe-
reder dig och har en plan tillsammans med din chef.

Utbildningen ger dig kunskaper och insikter
Oavsett längd på utbildningen så är en stor procentuell 
del av en utbildning kunskapspåfyllnad. Våra utbild-
ningar fokuserar på aktivitetsbaserat lärande för att 
lära så mycket som möjligt på kort tid. Vi varvar korta 
kunskapspass med tid för reflektion och diskussioner 
likväl som att skapa insikter i övningar och case. Du 
kommer att avsluta dagen/arna med att i din personliga 
handlingsplanen sätta konkreta mål för att jobba vidare 
med på hemmaplan.

Men det mesta kan glömmas på några dagar
Minneskurvan går ganska brant nedåt. Redan efter en 
vecka är mycket glömt. Det är avgörande att du avsät-
ter tid för repetition, övning och reflektion på hem-
maplan så snart du kan för att gå igenom kursmaterial 
och anteckningar och dina tankar som du haft under 
utbildningen. Att du har en fortsatt plan för utveckling. 

Nya beteenden tar tid och kraft att utveckla
Att ta ny kunskap till nya beteenden kan vara en utma-
ning. Det tar tid att lära sig göra gamla, invanda saker 
på ett nytt sätt. Gamla beteenden är oftast lättare och 
tryggare att hålla fast vid. Det nya kan kännas svårt 
och utmanande eller skapa stress. Att göra nytt kräver 
ibland stöd och uppmuntran, coaching och feedback 

för att ta sig ur sin komfortzon och ta steget mot för-
ändring. Din chef kan vara en viktig del av den resan. 
Prata om vilka möten och vilket stöd du behöver av 
hen. Eller av andra kollegor.

Maximera ditt lärande – före-under-efter
Vår metod Maximera Lärandet™ hjälper dig i tre enkla 
steg att stärka effekten. Checklistan på nästa sida gör 
det enkelt och tydligt vilka steg som kan vara bra att 
säkerställa i din plan så att utbildningen får effekt i 
vardagen och blir till en kompetenshöjning.
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Gå tillsammans med din chef igenom vad som behöver göras före, under och efter utbildningen 
för att säkerställa ett gott resultat. Be om stöd och prata om konkreta målbilder så att du kan 
följa upp och utvärdera och får stöd under hela utvecklingsresan.

Checklista – stärk effekten  
av din utbildning

FÖRE KLART

Gå igenom ditt behov och stäm av att utbildningen 
motsvarar det behovet och ditt mål.

Har du rätt förutsättningar för att kunna gå en 
utbildning och ta tid till utveckling? Både under själva 
utbildningen och efteråt i några månader så att du tar 
hand om kunskapen så det blir till ny kompetens?

Gå tillsammans igenom innehållspunkter och vilka 
områden som är viktigast att fokusera på.

Titta på utbildningens målformulering och formulera 
ett eller flera egna mål som du vill uppnå som ett 
resultat av utbildningen på några månaders sikt.

Stäm av vilka förväntningar som din chef har på din 
utveckling och hur ni styr mot målbilden tillsammans. 

Gå igenom hur du konkret ser att utbildningen  
kommer in i det dagliga arbetet – eller på vilket sätt 
du kommer att använda kunskaperna.

Sätt tider gemensamt för några avstämningsmöten 
och uppföljning efter utbildningen. Kanske 2–3  
möten under ett halvår. Planera extra tid direkt  
efter utbildningen för att repetera och ta hand om 
kunskaper och lärande.

Planera så det finns backup och möjlighet att vara 
helt närvarande på utbildningen och helt frånvarande 
från jobbet. Helst med mail och mobil helt avstängda 
för att kunna fokusera och gå in ett djupare lärande.

Behöver andra veta att du går utbildning? Ibland är 
det bra att hela gruppen vet vilken utbildning som 
pågår – vad målet är. Dina kollegor kan bättre vara 
med och komma med både stöd och glada tillrop.

UNDER KLART

Det går inte att ta in kunskap och utvecklas om  
man samtidigt ska vara telefonbackup på jobbet, eller 
hantera mail. Försök så långt som möjligt att sätta 
svarsmeddelanden på mail och telefon.

EFTER KLART

Gå tillbaka till din målbild och den personliga  
handlingsplanen som du gjort under utbildningen.  
Se över målbild och planering och skapa bra  
förutsättningar för att jobba vidare under en tid.

Gör ett första avstämningsmöte med din chef.  
Återkoppla utifrån din upplevelse och det du fått med 
dig. Revidera eventuellt planer och målbilder.

Använd formuläret på nästa sida som ett sätt att  
både direkt och sedan senare följa upp och utvärdera 
dina framsteg och resultat.

Lägg in tid för reflektion – 5 min/dag kan räcka –  
vad har jag lärt mig idag? Har jag använt mina  
nya kunskaper? Hur gick det? Vad är min  
erfarenhet av det nya?

Kan du se några resultat och effekter av att du 
jobbar på nytt sätt eller gör något annorlunda? Vad? 
Förtydliga och reflektera.

Avsätt tid för träning och övning i vardagen  
under 3–6 månader.

Gör avstämningar enligt plan och räkna med att nya 
beteenden tar tid. Med rätt stöd och återkoppling går 
det både fortare och enklare.
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Utifrån satt målbild, gör en utvärdering och följ upp utbildningen i ett antal steg. Formuläret kan 
vara en vägledning så att du både direkt efter utbildningen utvärderar förutsättningar för mål 
och resultat men även längre fram för att kunna utvärdera. Nådde du målet? Behöver du mer 
stöd eller tid? Använd formuläret tillsammans i era målstyrda möten en tid efter utbildningen.

A. DIREKT I ANSLUTNING TILL UTBILDNING – finns motivation att börja göra något?
Att föra in i min arbetsorganisation vad jag lärt på utbildningen är (kommer att vara):
 Lätt   -- -- -- -- Svårt
 Möjligt  -- -- -- -- Omöjligt
 Viktigt  -- -- -- -- Oviktigt
 Nödvändigt  -- -- -- -- Onödigt

B. DIREKT I ANSLUTNING OCH EFTER 1 OCH 3 MÅNADER – finns någon effekt?
Lista det innehåll som fanns i utbildningen eller några delar som är specifikt viktiga att jobba vidare med. Följ upp 
i flera steg och börja med att utvärdera om det känns relevant och något att ta vidare. Följ sen i nästa steg upp att 
kunskapen är implementerad och i sista steget vilka effekter som du ser. Tidsangivelserna är ungefärliga och kan 
variera beroende på situation och ämne.

DIREKT DIREKT 1 MÅN 3 MÅN

INNEHÅLL
Jag har fått kunskaper 

som kommer vara hjälp-
samma i mitt jobb

Jag kommer att kunna 
börja tillämpa detta i 

mitt jobb

Jag har börjat 
implementera och 

göra detta

Jag ser följande 
resultat av detta i

mitt arbete nu

Exempel: Prioritera / planera ❏ ❏ ❏

❏ ❏ ❏

❏ ❏ ❏

❏ ❏ ❏

❏ ❏ ❏

❏ ❏ ❏

C. UPPFÖLJNING AV EFFEKT – annans bedömning efter 3–6 månader
Har någon sagt eller på annat sätt låtit dig märka att de tycker att du i din roll har förändrat ditt sätt att arbeta 
under utbildningstiden?  

❏ JA  ❏ NEJ

Om du svarade ja på frågan, ange hur personen/erna anser att du förändrat ditt sätt att arbeta och vad det finns 
för konkreta effekter av det. Gör eventuellt en enkät och låt dessa personer svara mer konkret på frågan.

Resultatuppföljning


	JA: Off
	NEJ: Off
	Kryssruta1: Off
	Kryssruta2: Off
	Kryssruta3: Off
	Kryssruta4: Off
	Kryssruta5: Off
	Kryssruta6: Off
	Kryssruta7: Off
	Kryssruta8: Off
	Kryssruta9: Off
	Kryssruta10: Off
	Kryssruta11: Off
	Kryssruta12: Off
	Kryssruta13: Off
	Kryssruta14: Off
	Kryssruta15: Off
	Kryssruta16: Off
	Kryssruta17: Off
	Kryssruta18: Off
	Kryssruta19: Off
	Kryssruta20: Off
	Text21: 
	Kryssruta22: Off
	Kryssruta23: Off
	Kryssruta24: Off
	Kryssruta25: Off
	Kryssruta26: Off
	Kryssruta27: Off
	Kryssruta28: Off
	Kryssruta29: Off
	Kryssruta30: Off
	Kryssruta31: Off
	Kryssruta32: Off
	Kryssruta33: Off
	Kryssruta34: Off
	Kryssruta35: Off
	Kryssruta36: Off
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text39: 
	Text40: 
	Text41: 
	Text42: 
	Text43: 
	Kryssruta40: Off
	Kryssruta41: Off
	Kryssruta42: Off
	Kryssruta43: Off
	Kryssruta44: Off
	Kryssruta45: Off
	Kryssruta46: Off
	Kryssruta47: Off
	Kryssruta48: Off
	Kryssruta49: Off
	Kryssruta50: Off
	Kryssruta51: Off
	Kryssruta52: Off
	Kryssruta53: Off
	Kryssruta54: Off
	Kryssruta55: Off


