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PMI på Wången den 24 mars 2010 kl 13-16 Deltagare: 
fördjupningskurs trav, hästskötare (trav+island) 
(antal inom parentes anger antal som svarat ungefär likadant, för övrigt deltagarnas egna formuleringar) 

 

Plus 
Att du var duktig/mycket bra på att föreläsa (6) 

Engagerad/mycket engagerad (+kroppsspråk) (5) 

Pratade så att det blev intressant! (4) 

Att vi fick diskutera i grupperna (3) 

Fick en tankeställare (på mycket, bra!)(3) 

Bra med blandgrupper (2) 

Du höll en föreläsning som du hela tiden höll vid liv. Vart inte tråkig. 

Väldigt positiv och glad 

Framåt och trevlig! 

 (Rörlig) att vi fick bestämma när vi ville ha rast och så 

Bra att du delade in i grupper för att få igång diskussionen 

Riktiga väckarklockor rörande uppfattning och kroppsspråk 

Hur det kommer bli i framtiden hur hästvärlden kommer utvecklas 

Du är mycket kunnig i det du berättar om och det är viktigt. Kunde svara på alla frågor. 

Pratade tydligt 

Får bra kontakt med åhörare 

Många intressanta funderingar som uppstod i mitt eget huvud 

Intressanta ämnen som man tänker på i vardagen 

Hela föreläsningen i sin helhet. Har varit bra och nyttigt 

Att ha en diskussion kring olika ämnen 

 

Minus 
Inget minus (8) 
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Mycket information på kort tid (2) 

För korta diskussioner i gruppen (2) 

Lite lång tid att lyssna (2) 

Passerade vissa bitar lite snabbt 

Svårt att tycka att det är intressant under 2 timmar 

Det blev lite ”mastigt” pass 

Förstod inte alltid precis vad vi skulle diskutera om i gruppen. Blev lite svåra saker att reflektera om 
ibland, då man inte hade någon vidare kunskap om det sen tidigare 

Jag är inte lika intresserad av att bolla saker med folk jag inte valt själv, värdesätter vissas åsikter, 
mindre bra bolla med oinsatta 

Vissa delar var lite för abstrakta 

Svårt, inget särskilt men miljökraven är svåra att greppa inför framtiden 

 

Intressant 
Allt (6) 

Att du fick en att se (lite) in i framtiden (2) 

Helheten och engagemanget 

Det du har berättat och jobbat med 

All information som man inte visste om innan 

Mycket man inte tänkt på men tar allt för självklart 

Diskussionerna i gruppen 

Det om facebook. Kroppsspråk. Upplevelse för t ex hästägaren 

Fick sig en tankeställare hur det är och hur man ska driva sitt företag 

Det var bra fakta, mycket att ta med sig i framtiden 

Höra hur andra tänker 

Kundvård, kroppsspråk, miljö, ”grön häst” 

Hur man uppfattas som arbetsgivare, chef 

 

Övrigt 
Tack för ett bra föredrag 
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