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ANVÄND SÅ MÅNGA SINNEN
SOM MÖJLIGT
• Film
• Musik
• Dikter
• Bilder
• Poddar

JAMBOARD
•

Är ett Google verktyg, som vi kan använda gratis

• Är en digital whiteboard som flera deltagare kan använda samtidigt oberoende av vart de är.
• Du som handledare kan förbereda flera olika Jamboard till utbildningstillfället, du kan lägga in en länk
till ex en tidningsartikel, klippa in en bild, skriva en utmaning/fråga
• Länken delar du i ett mejl, chatten på Google Class Romm, Messenger
• Vi kan tillexempel använda Jamboard till:
•
•
•
•
•

Skriva ner det vi i gruppen har kommit fram till
Spåna fram idéer med postit
Klippa in bilder, göra collage
Göra en tallinje/termometer
Presentations övning (vem vaknade/ vem är född/ vem har längst till)

• https://jamboard.google.com/d/1f7g4VfSwTeUVnus6NOcfziSX4bvbiaW8TJ
aLu47HQwg/viewer?f=0

LÄRA KÄNNA VARANDRA
ÖVNINGAR
• Intervjua varandra/ walks and talks/ break out rooms
- Ditt namn och din S-förening/ AK
- Varför är du socialdemokrat?

• Gör en film och dela i en sluten FB grupp
• Rita och visa upp på ett A4
• Dela in break out rooms

– 10 saker som ni har gemensamt
– 3 saker jag tycker om och 1 sak som jag inte tycker om

LÄS INNAN/FLIPPAT
KLASSRUM
EX Läsecirkel
Gemensamt material studeras hemma inför sammankomsten,
exempelvis en bok, en filmsnutt, en text eller en filmad föreläsning.
–
–
–
–
–

Walks and talks
Break out rooms
Telefon
Messenger
SES

FISH BOWL ARGUMENTATION
Formulera i förväg två ståndpunkter kring ett visst ämne
Dela in deltagarna i två grupper, den ena gruppen har en ståndpunkt
och den andra gruppen den andra. Be dem komma på argument för sin
ståndpunkt. Välj en deltagare från varje grupp som ska presentera
argumenten.
De andra deltagarna lyssnar med avstängd mikrofon och kommenterar
sedan vad de såg och hörde

VÄRDERINGSÖVNING HETA STOLEN
Ses ni fysiskt så använd er av rummet och sätt allas stolar i en ring.
Handledaren läser högt upp ett påstående, gruppen agerar efter sin åsikt.
Om man är av samma åsikt som påståendet, reser man sig. Om man är av
annan åsikt, sitter man kvar.
Digitalt så höjer man handen om man håller med och håller man inte med så
gör man ingenting. Eller så kan man skriva en 1 i chatten för att man håller
med eller så kan handledaren fråga några personer vad det tycker. Kan
också avända färgat papper och visa rött för nej och grönt för jag

MINIÖVNINGAR
• Guidad tur där du är
• Hämta något rött och visa upp det
• Visa och förklara
– Be deltagarna ta en bild på något i deras vardag (arbetsplats, skor, måltid, en
bild från när deltagaren var ung) och skicka den i förväg till dig. Visa bilderna
samtidigt och turas om att gissa vems bild som tillhör vem.

PRAKTISKT
– Lek som handledare själv i verktygen innan du kör en utbildning
– Mejla ut instruktioner om de tekniska hjälpmedlen till alla deltagare innan utbildningen
– Låt deltagarna få en test tid några dagar innan ni börjar utbildningen, då man loggar in
och testar allt
– Mejla ut en info med tips om hur man bäst deltar i en digital utbildning
– Som handledare ring gärna runt till deltagarna och fråga upp
– Dela gärna en presentationsfilm om dig själv till deltagarna
– Ta paus ofta, kör inte 8 timmars utbildningsdagar
– Sitt inte fast i en form utan laga efter läge
– Var 2 handledare så en kan prata och den andra ser om någon räcker upp handel eller
skriver något i kommentars fältet

KONTAKT
• Carina Oskarsson
carina.oskarsson@socialdemokraterna.se

