
Pedagogiska tips vid konferenser och events 

Åstadkom delaktighet 

• Använd minst halva programtiden för interaktion. 

• Inventera mängden av digitala verktyg för interaktivitet så som Menti, Tablet, polls och 

Jamboard. Vid fysiska möten finns motsvarande metoder så som fish tanks, feed back-jakt, 

bikupor, omröstningar i rummet mha att sätta post-it-lappar på olika stationer osv. Tänk på 

vilken effekt de skapar och vilket syfte ni har med att använda dem. 

• Blanda inte alltför många olika tekniklösningar eller metoder under en och samma 

konferens, det tar fokus från innehållet. 

• Ställ uppföljande frågor när deltagarna ger ett bidrag. Exempel på öppna och direkta frågor: 

• Vad kan det konkret betyda? • Hur brukar ni göra på er arbetsplats? • Du ser ut att 

fundera över något, berätta! 

Ge känsla av sammanhang 

• Börja konferensen med att efterfråga deltagarnas förväntningar. Dessa antecknas där alla 

kan se och så att moderatorn vid konferensens avslut kan återkoppla till dem för att stämma 

av om de blivit uppfyllda. 

• Ha ett körschema för konferensen tillgängligt så att alla kan se och orientera sig i 

programmet. 

• Återkoppla till tidigare möte (om sådant skett) genom att låta deltagarna checka in med vad 

som hänt sedan sist. Avsluta mötet med att berätta om kommande aktiviteter. 

Skapa vi-känsla 

• Presentationer som kan kopplas till något som har med konferensens tema att göra 

• Låt deltagarna checka in genom att bjuda på goda exempel som inte behöver komma från 

den egna verksamheten. 

• Fotografera gruppen (om det är en fysisk konferens med en grupp som återkommer till 

varandra) och lägg upp i anslutning till annan dokumentation som konferensdeltagarna kan 

komma åt. 

Skapa rörelse 

• Vi både lär oss mer och presterar bättre när kroppen är i rörelse. Lägg in dialogpromenader, 

diskussionsstationer eller skapa fysiska labbar där deltagarna kan utforska eller utveckla 

olika ämnen. 

• Vernissageredovisningar av en gruppuppgift innebär att alla måste kliva upp och gå runt för 

att ta del av varandras arbeten. Det skapar också möjlighet till mingel. 

• Tvärgruppsredovisningar gör att nya möten uppkommer och grupperna behöver samarbeta 

för att berätta för den andra gruppen vad man åstadkommit. 

Tempo och längd på konferenser och events 

• En digital konferens behöver vara kortare än en fysisk. Det krävs också att arrangören lägger 

in fler pauser och tid för egen reflektion ju längre konferensen är. 

• En fysisk konferens kan och bör vara längre tid för att ge utrymme för nätverkande och 

mingel samt att det ska vara värt att resa långt för att delta. Innehållet behöver naturligtvis 

vara relevant och sammanhållet ändå. 



• När deltagarna förväntas delta i innehållet kan instruktionerna inte bli för tydliga. Använd 

gärna flera kanaler för att instruera; berätta om vad som ska hända samtidigt som ni visar en 

instruktion i skrift, lägg upp den i chatten och ha frågan tillgänglig där den ska lämnas in.  

Teknik vid digitala konferenser 

• Skicka ut enkla men tydliga instruktioner om tekniken för konferensen i kort tid innan den 

går av stapeln (ca en eller två dagar i förväg). Vid samma tid kan också länken skickas ut till 

deltagarna. 

• Starta det digitala mötet ca 15 minuter innan programmet börjar. Det ger tid för deltagarna 

att logga in och prova sin egen teknik. Då finns också tid att komma med påminnelser om 

instruktioner om att stänga av kamera och mikrofon etc. 

Hjälp era medverkande att bli bättre föreläsare 

• Erbjud ett test av teknik och kanaler någon dag innan konferensen för att du och den 

medverkande ska känna er trygga med att hens teknik fungerar. 

• I inbjudan till den medverkande är det bra att beskriva målgruppen utifrån antal, 

sammansättning och förväntad tidigare erfarenhet av ämnet. Samtala om vilken typ av 

frågor som kan vara av vikt för deltagarna att få svar på. 

• Låt en del av föreläsarens medverkan bli en dialog med någon annan för att skapa en känsla 

av sammanhang med resten av programmet och temat. 


