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I rådande kristider får vi på Mindset allt mer förfrågningar kring stöd och hjälp med olika processer
som är kritiska för verksamheten. Nyligen fick vi möjlighet att stötta en av våra kunder i deras
utmaning med att digitalisera en chefsutbildning som behövde flyttas från ett klassiskt
klassrumsupplägg till ett virtuellt.

Vårt systerföretag Promote International kontaktades av en kund inom utbildningsbranschen som i rådande tid insett
att man behövde hjälp med att digitalisera en affärskritisk utbildning.  
De berättade att de hade en klassrumsledd chefsutbildning som snart skulle levereras och som de nu var i behov av
att digitalisera. Dock, som många andra vi träffar, visste man inte hur eller vart man skulle börja.

De hade även insett att de behövde bli ännu bättre på hur de arbetar med före, under och efter utbildningar
generellt, en annan vanlig utmaning vi upplever bland våra kunder och kursdeltagare. Promote valde här att
kontakta oss på Mindset för att vi tillsammans skulle kunna hjälpa vår kund på bästa sätt. 

Hur löstes utmaningen?

Promote i form av digitala experter och vi på Mindset som erfarna workshopsledare och utbildare med erfarenhet
från ledarskapsutbildningar – både fysiskt och digitalt.

Lösningen landade i en 3 timmars workshop där syftet var att få en ökad trygghet och kompetens gällande att
ställa om en klassrumsutbildning till att leverera den virtuellt i egen regi. Workshopen hölls online via verktyget
Zoom där ledarskapskonsulten Fredric Larsen agerade workshopsledare och inspiratör och genomförde en kreativ
workshop med engagerade deltagare från kundens sida.
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Under den virtuella utbildningen skapa engagemang genom att bete dig på
samma sätt som i ett fysiskt klassrum. Var engagerad, gestikulera och
skapa personlig kontakt genom att bjuda på dig själv.

Gå igenom tekniken innan leverans! Testa så att kamera och mikrofonen
fungerar. För en bättre bildkvalité kan det vara värt att investera i en
webbkamera. Kontrollera även så att du får med allt i bild, exempelvis om
du använder dig av en på white board under utbildningen. Koppla gärna
upp dig så att du kan se vad deltagaren ser. 

Planera upplägget, vilka uppgifter ska deltagarna göra före, under och
efter den virtuella utbildningen? Det är tufft at sitta framför en skärm hela
dagen.Bryt upp sessionerna och lägg in pauser. 

Less is more! Det går att göra många coola grejer i verktygen som finns,
men fokusera hellre på avskalat och budskapet. Vad är det du vill att
deltagarna faktiskt ska ta med sig från utbildningen?

 

 

 

Vad innehöll
workshopen?

Här kan du ta del av Fredric Larsens bästa tips för
att lyckas med övergången från klassrumsledd
utbildning till virtuell utbildning:

Är du nyfiken på hur vi kan hjälp dig med till exempel
en kortare workshop för ett specifikt behov?
 

Med Mindsets långa erfarenhet av utbildning som ger effekt fick
deltagarna stöttning att bli ännu bättre på före, under och efter genom
att få en djupare förståelse för beteendeförändring och lärandet.  En
viktig del som diskuterades var att största delen av lärandet sker i
vardagen. En del av lärandet är när du lär dig av någon annan och en liten
del genom själva utbildningstillfället.
 

Efter workshopens slut hade en gemensam grund för synen på virtuell utbildning för just kunden lagts. Tillsammans
hade de fått verktyg, inspiration och riktlinjer för hur det nu kunde gå tillbaka till sin klassrumsutbildning och anpassa
den till ett virtuellt format. Innehållet från workshopen skapades av deltagarna själva under ledning av Fredric som
med sin erfarenhet kunde guida deltagarna rätt och se till att en röd tråd följdes och att syftet och behovet uppfylldes.  

Vad hände sen?

Fredric Larsen
Konsult

Genom att vara medveten om det kan man skapa ett engagemang
oavsett om utbildningen sker i klassrummet eller virtuellt. Workshopen
bestod även av genomgång kring 15-70-15 samt 70-20-10 modellerna,
synkront och asynkront lärande samt best practice och övningar kring
klassrum v.s. virtuell utbildning. Fredric delade även med sig av flera tips
och tricks kring hur du flyttar och levererar en utbildning online.

Vi på Mindset är vana att snabbt sätta oss in i kundspecifika behov
och utmaningar där vi kan stötta genom workshop, rådgivning och
utbildningslösningar. Kontakta oss så berättar vi mer!

+46 8 586 389 27
fredric.larsen@mindset.se
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