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Idébank – planeringsdokument Upplevelseverkstad 

Planeringsdokument 
Upplevelseverkstad 
Upplevelseverkstäder – ”Göra inte höra” 

Upplevelseverkstad är en upplevelsebaserad aktivitet för att visa upp branschens 
bredd och möjligheter. En verkstad består av 4–6 olika stationer med innehåll som 
speglar funktionshinderområdet, äldreomsorgen, hälso- och sjukvård och psykiatri. 
Yrkesambassadörerna som finns på stationerna jobbar inom aktuellt område och de 
speglar mångfalden i branschen. Det vill säga att de har olika ålder, genus och etnicitet. 

Upplevelseverkstäder kan ha olika målgrupper som elever på högstadiet och unga 
arbetssökande och de behöver anpassas därefter. Se mer information på Vård- och 
omsorgscollege hemsida under fliken idébank. 

En verkstad kan genomföras på ett kliniskt träningscentrum eller annan uppbyggd plats 
lämpad för ändamålet.  

Metod 

• Kort gemensam inledning, samla hela gruppen och ge en kort information. 

• Deltagarna är indelade i grupper när de kommer till upplevelseverkstaden. 

Rekommenderad gruppstorlek 10–15 per grupp.  

• Alla grupper besöker alla stationer. 

• Varje station tar mellan 20 och 30 minuter. 

• Varje grupp har en ”gruppledare”. För elever på högstadiet är det en lärare 

eller annan vuxen från skolan. 

• Kort gemensamt avslut med utvärdering av verkstaden. 

Förslag på stationer 

1. Kommunikation, ”prova på” legoarbete (något som görs på daglig verksamhet) 

eller annat praktiskt. Använd exempelvis skidglasögon med silvertejp så att den 

som testar inte ser – mata varandra, klä på och kamma varandra – rollspel.  

2. HLR och hjärtstartare, gärna med tilltalande teknik.  

3. Venprover på attrapp, blodtryckstagning, linda ben. 

4. Taktil massage, beröring och lugn och ro.  

5. Hjälpmedel, rullstol, liftar, turner, förflyttningsbälte, antiglid, 

förflyttningsteknik och rullstolsrace.  

6. Mingelstation med fika, samtal om utbildning och jobbmöjligheter, 

handspritskontroll, selfies med mera. 

7. Utbildningsstation med representanter från skola, lärare/elev som har en 

”minilektion” med tex kroppsdelar, skelett eller annat.  
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8. Vårdhund (om lokalen tillåter).  

9. Ny teknik – matningsrobot, dokumentation i mobiltelefon, larmmattor, 

ljusslingor i golv, med mera. 

10. Rollspel som teater med olika scenarion som yrkesambassadörer spelar upp 

och/eller som deltagarna testar själva. 

11. Diskussionsuppgifter till exempel om etiska dilemman – vad en gillar när en blir 

gammal, med mera. 

Tänk på att  

Stationerna planeras så att de innehåller olika områden som i största möjliga 

utsträckning speglar mångfalden i branschen – kommunal, privat och 

landstingsregional verksamhet.  

Yrkesambassadörerna på stationerna är både män och kvinnor, unga och gamla med 
olika etnicitet för att visa på mångfalden. Inom områden som är svårare att ”prova på” 
och visa, kan det vara lämpligt att det görs en utställning eller en berättelse som 
eleverna förslagsvis får ta del av på mingelstationen. Yrkesambassadörerna förbereds 
genom deltagande i förberedelsemöten/Yrkesambassadörsutbildning och får stöd att 
utveckla sina specifika stationer på upplevelseverkstäderna. 
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Exempel på schema för bemanning av stationer och 
schemaplanering av en verkstad  

Bemanning 
yrkesam-
bassadörer 

Station 1  

HLR 

Station 2  

Venprov 

Station 3 

Hjälpmedel 

Station 4 

Mingel-
station 

Station 5 

Bemöta och 
beröra 

Station 6 

Kommunika
tion 

Kommun       

Landsting/ 
region 

      

 

 Grupp 1 Grupp2 Grupp 3 Grupp 4 Grupp 5 Grupp 6 

Station 1 13.00–13.25 15.30–15.55 15.00–15.25 14.30–14.55 14.00–14.25 13.30–13.55 

Station 2 13.30–13.55 13.00–13.25 15.30–15.55 15.00–15.25 14.30–14.55 14.00–14.25 

Station 3 14.00–14.25 13.30–13.55 13.00–13.25 15.30–15.55 15.00–15.25 14.30–14.55 

Station 4 14.30–14.55 14.00–14.25 13.30–13.55 13.00–13.25 15.30–15.55 15.00–15.25 

Station 5 15.00–15.25 14.30–14.55 14.00–14.25 13.30–13.55 13.00–13.25 15.30–15.55 

Station 6 15.30–15.55 15.00–15.25 14.30–14.55 14.00–14.25 13.30–13.55 13.00–13.25 

 

 

 


