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1. Presentation av två verktyg för lärande 

2. Planering för fortsatt arbete 



• Personcentrerat lärande – en samskapade och kunskapande process

• Personcentrering en etik – något som måste erövras 

• Verktyg för att stödja lärande kring både VAD och HUR - fakta, 
erfarenheter och möjlighet att testa varvas  

Verktyg för lärande om personcentrering



Verktyg för lärande om personcentrering

Kurser

Implementeringsprogram
”GPCC Implement”

Utbildning Medmänniska 
PCV - spelet

Böcker 



• Varför ett spel?

• Kan man lära sig mer om personcentrering 
via ett spel? 

Här hittar du information om, och en 
pedagogisk handledning i spelet: 
https://www.gu.se/gpcc/pcv-spelet

PCV - spelet

https://www.gu.se/gpcc/pcv-spelet


• Består av 10 moduler á 50 minuter

• Leds av en person från verksamheten

• Pedagogisk vägledning (instruktioner)

• Här hittar du information om utbildningen 
och utbildningen:

https://www.gu.se/gpcc/med-manniska-
onlineutbildning

https://medmanniska.org/

Medmänniska

https://www.gu.se/gpcc/med-manniska-onlineutbildning
https://medmanniska.org/


Medmänniska 









Forskningsprojekt GPCC

Implementering av 
personcentrerad vård i svensk 
högre utbildning 



Uppgift mellan tillfällena - exempel på 
läraktivitet  

Dela erfarenheter ifrån att testa ett personcentrerat samtal. Knyt gärna 
tillbaka till grundfundament - person, partnerskap och eventuellt 
dokumentation. 



Diskussion i mindre grupp 

1. Vad innebär det att lyssna på någon, och hur fungerade det i dina 
samtal? 

2. Kunde du i samtalen initiera/upprätthålla ett partnerskap, 
varför/varför inte? 

3. Var det något som var speciellt utmanande i samtalen? 

4. Något som fungerade väldigt bra? Vad var det som gjorde att det 
fungerade så bra?

Menti.com kod: 



Planering för fortsatt arbete 

• Vad tar du med dig ifrån utbildningen som du skulle vilja arbeta med 
konkret? Välj det som du tycker är mest väsentligt för att ta ett steg 
mot ökad personcentrering. 

1 vecka

Idag

1 månad

1 år



Eget arbete och diskussion i mindre grupp 

• Tid till egen skiss 

• Dela upplägg och diskutera med de andra i gruppen. Var inte rädd för 
att ändra dina val efter input från andra 

Menti.com kod: 



https://www.gu.se/gpcc/resursmaterial-och-lankar

https://www.gu.se/gpcc/resursmaterial-och-lankar

