PMI
Gällande 7 st föreläsningar under vårterminen 2011 vid Yrkeshögskoleutbildningen
Djursjukvård – Smådjur, Svalöv. Ämnen: kommunikation, stress, gruppdynamik,
kundrelationer, ergonomi, ledarskap samt krisens olika faser/sorgearbete. Siffror inom
parentes anger antal personer som svarat ungefär likadant

Plus
Dina erfarenheter/exempel/historier (13) gör att man lättare kan komma ihåg och ta till sig
innehållet/se sig själv i samma situation/enklare att hänga upp och fästa informationen
Bra/mycket bra bildspel/powerpoint/upplägg/bilder i powerpointpresentationerna (11)
Föreläsningarna har varit väldigt/jätte intressanta (10)
Bra/lärorikt att man får diskutera med grannen/egna reflektioner (10)
Bra/tydligt/roligt kroppsspråk (9)
Engagerad (8)
Kul/rolig att lyssna på (7)
Intressant/bra/tydligt/lärorikt innehåll/har lärt mig mycket (7)
Föreläsningarna har varit väldigt/jätte bra (6)
Bra tonfall/röstläge/pigg/hög röst (6)
Intresserad av/brinner för/lever sig in i det hon föreläser om (4)
Glad och positiv föreläsare (4)
Lätt att förstå/lyssna på (3)
Maggan är en bra/jättebra föreläsare (3)
Bra tempo/hastighet/tid att anteckna (3)
Tydligt (3)
Inspirerande/medryckande/positv energi (3)
Påläst, vet vad du pratar om (3)
Alla föreläsningsämnen har varit mycket bra att ha – jag kommer att ha nytta av detta i
arbetet och privat (2)
Bra förklaringar (2)
Lagom långa föreläsningar (och paus emellan) (2)
Bra/mycket bra att man kunde hämta material på hemsidan efter föreläsningen (2)
Knyter an till branschen/specifika exempel som rör oss blivande djursjukvårdare (2)
Tänkvärt (2)
Bra tempo på talet/ Lagom fort (2)
Bra med frågor som vi pratade om, då hänger man med/koncentrerar sig mycket bättre (2)
Ditt sätt att hålla föreläsningarna på är mycket positivt ‐ gör en alert/intresserad (2)
Några AHA‐upplevelser och några lite mer bekanta upplevelser/information (2)
Har aktiverat oss väldigt mycket vilket gör föreläsningen mer levande och vi känner oss
delaktiga
Du har fått mig att lyssna och jag blir engagerad i ditt ämne
Maggan har jättebra föreläsningsmetod med mycket exempel och lite skådespeleri. Mkt bra
Trevlig inställning
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De reflekterande frågorna gör att man tänker till ordentligt
Kul med extern föreläsare
Personlig, bra fart, humor och många olika berättelser från livet att relatera till
Lär ut på ett mycket bra sätt och gör föreläsningen intressant!
Föreläsaren är duktig på det hon gör
Pratar verkligen så man lyssnar och förstår
Tröttnar inte på att lyssna, då det händer saker emellanåt
Känner igen sig själv och andra i det som tas upp
De bästa föreläsningarna vi haft i utbildningen hittills
Bra med exempel från ”riktiga världen”
Har alltid sett fram emot att gå till dina föreläsningar
Har fått en bredare uppfattning i hur människan uppfattar, tänker och agerar – hur olika vi är
och att man måste anpassa sitt eget sätt att vara
Ämnen som passar utbildningen
Väldigt bra ämnen, det är kanske inte det första man tänker på inom detta yrke, men det
känns bra att vara förberedd på att det kan hända och vad jag kan göra
Krishantering – hur man ska gå tillväga
Hur människor fungerar i grupp
Att hon gjort och upplevt så mycket i livet

Minus
Inget minus/negativt (18)
Svävade ut ibland från ämnet/tappade tråden/lite rörig (4)
Lite/för mycket repetition vid varje tillfälle/under de följande föreläsningarna (4)
Bitvis intensivt/gick fort fram (2) speciellt de första föreläsningarna så man hade svårt att
hänga med, speciellt när man antecknar/kunde delat upp föreläsningarna mera
Ergonomi och arbetsmiljö är ej samma sak, blandades ihop (2) hade varit bättre att den
lektionen kallats arbetsmiljö istället
Ätstörningar skulle inte tagits upp (2)
Ibland lite för mycket exempel (dock för det mesta bra då det kan vara lättare att förstå med
ett konkret exempel, t ex tsunamin)
Berättade alldeles för mycket om sina egna upplevelser och historier som var väldigt
ointressant. Och upprepade dem minst två gånger om. Tyckte hennes föreläsningar var
väldigt självklara och dryga.
Låta eleverna prata mer om sina erfarenheter kring de olika ämnena
Det enda jag kan komma på är för dålig belysning
Möjligen att du inte kommer hit igen
Kan prata aningen för sakta ibland = man tappar fokus
För många föreläsningar av samma person, hade räckt med 3 st
Ibland var det lite tungt med mycket fakta på en gång
Fler bilder i powerpointen
Egentligen ingenting men det hade varit kul att se någon kort film med olika situationer och
exempel
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Egentligen inget om föreläsningarna men ämnet i sig var ofta lite långtråkigt
Ergonomi och krishantering har inte varit lika intressant som övriga delar.
Vissa saker så som döden, är alldeles för stora och känslomässigt laddade för att flyga
igenom helt apropå under en föreläsning
Klocka som fungerar att gå efter 
Det känns som om du kunde tryckt in alla föreläsningar i en enda om du bara sa saker en
gång. Tack ändå, det har varit intressant
Ytterst lite negativt, mer skolan som ej gett rätt info till henne, hon tror vi haft bättre
sammanhållning i vår klass och kan skolan, men vi har knappt sett skolan, ej haft ens en riktig
rundtur i skolan. Så när hon kört exempel och försökt relatera till skolan har man ej kunnat
känna igen sig.

Intressant
Allt  (4) ibland mer, ibland mindre intressant
Alla föreläsningar har varit intressanta (3)
Allt har varit nyttigt att få ta del/lärdom av
Det mesta var intressant
Alla ämnen har varit intressanta
Mest föreläsningen om kroppsspråk och hur viktigt det är
Guldfiskarna, kroppsspråket, hur grupper arbetar och roller inom gruppen, höger/vänster
hjärnhalva, vad som gör en bra ledare, olika faserna i kris, kundrelationer m m
Har lärt mig jättemycket!
Något alla skulle få gå på, kvittar vad man går och läser till
Att föreläsaren själv hade väldigt mycket erfarenhet av människor i olika sammanhang, vilket
gjorde att man förstod vissa saker bättre, i hur människor kan reagera eller reagerar i olika
situationer
Intressanta ämnen, ex sorgearbete, ledarskap, stress
Första föreläsningen – kommunikation
Det vi lärt oss hjälper även i livet allmänt
Livssyner, tankebanor som jag själv inte reflekterat över
Hur olika reagerar olika i situationer, att man som människa är så olika överlag
Allt, jag tycker alla, ens föräldrar, kompisar osv. på deras arbeten skulle fått höra detta du
berättat. SÅ bra, just för att det ofta är saker man vet, men ALDRIG tänker på, så du har fått
upp ögonen. Har fått många AHA‐upplevelser.
”Egna historier” som kopplas samman till föreläsningen = större förståelse, ökad förståelse
för mina medmänniskor.
Alla berättelser från verkliga livet har varit intressanta. Speciellt kommunikation, grupp‐
dynamik och sorgearbete
Kundrelationer var väldigt intressant, då det kan vara så små saker som påverkar hur man
känner sig bemött och vad man kan ta till för knep för att få kundens förtroende. Väldigt
viktigt i detta yrke! Ergonomi också viktigt i ett sådant slitsamt yrke.
Jag tyckte att föreläsningen om kommunikation var intressantast. Jag fick reda på många
saker jag inte visste förut, bl. a att det var så lite av vad man egentligen sa som spelade roll.
Kris, sorghantering, stress bäst
Kommunikation
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Hur vi människor kommunicerar, att kroppsspråket spelar en stor roll. Att gnäll är skadligt för
hjärnan och hela stressföreläsningen var intressant! Sorgföreläsningen var mycket givande
också! Kundrelationer och gruppdynamik var intressant! (Ergonomi och ledarskap har jag
redan läst om på gymnasiet)
Kommunikationsföreläsningen, Maggans tankar kring att hantera människor med en strategi
och att bli medveten om hur man upplevs av andra och välja själv hur man vill agera och inte
gå på reptilhjärnan
Hur människans kroppsspråk är, även om vissa är omedvetna om det
Rekommenderar henne för eleverna på skolan, man tröttnar inte på att lyssna på henne
Det är mycket som varit intressant, många småsaker som jag inte tänkt på innan, t.ex. hur
mycket info (det man säger) i ett samtal som verkligen når fram, hur viktigt det är med olika
personer i en grupp; alla behövs. Alla reagerar olika i olika situationer
Kundrelationsläxan, man började lägga märke till hur man blir bemött och hur man bemöter
Den mest intressanta föreläsningen var gruppdynamik
Hur allt kan tolkas så pass olika av olika människor
I stort sett allt har varit intressant. Det som hon föreläst om och historierna hon använt för
att förklara vad hon menat
Man börjar rannsaka sig själv emellanåt om vad man kan förbättra hos sig själv för att bli en
”bättre” människa
Man började tänka hur man själv var, hur man uppförde sig
Lärde mig bra metoder för att inta en mer positiv ställning till livet. Tack för det
Kommunikationsbiten och gruppdynamik
Bra med repetitioner och att man får reflektera och tänka till
Hjälper i vardagen
Kroppsspråk
Hur vi uppfattas
Ja, väldigt mycket, gruppdynamiken och alla rollerna som förekommer, hur hjärnan fungerar.
Hur andra människor tänker och kan tänka.
Kommunikationen var väldigt intressant och förmodligen viktigaste för oss även om alla
ämnen är intressanta och viktiga
Alla föreläsningar har varit väldigt intressanta, dock kan de kännas lite svårt att koppla till
verkligheten. För att skapa en fungerande dynamik så krävs det att alla befinner sig på
samma blad, detta upplever jag inte är situationen på många ställen i dagens samhälle
”störst går först” helt enkelt!
Att vi alla är väldigt olika, tänker olika och upplever saker olika
Att vi alla människor är så olika och uppfattar saker på olika sätt 
Upplysningen om hur viktigt allt vi gör ändå påverkar vardagen och livet
Att vi ofta är våra egna fiender med negativa tankar

4

