Minnesstöd för genomförandeprocessen
av ett AAR-möte
1. Skriv ut sidorna 2 och 3 i färg på båda sidor i A4 eller A3
2. Plasta sedan in den, laminera. Då går det att skriva på den med tusch
och sedan sudda ut
3. Materialet fungerar att använda såväl utomhus som inomhus

1.
Vad förväntades
hända?
Vad var det
ursprungliga
målet?
- Vad skulle vi
rädda?
-

2.
Vad hände?
- Vad blev det
faktiska
resultatet?
- Vad räddade
vi?

3.
Varför blev det
som det blev?
- Lärdomar?
- Fokus på vad,
inte vem!

4.
Vad kan
förbättras
och hur?
- Fokus på det
vi faktiskt kan
påverka

5.
Vad kan vi
sprida vidare?
- Kan andra lära
av detta?
- Vem/vilka?
- Hur ska vi
sprida vidare?

Fortsätta göra

Sluta göra

Börja göra

Grundläggande principer för dialog
 Vi skapar medvetet en vänlig och öppen atmosfär
 Fokus på vad, inte på vem
 Alla får möjlighet att bidra till helhetsbilden
 Alla perspektiv och uppfattningar är ok
 Lyssna respektfullt och aktivt på den som talar, inget sidoprat
 En konversation åt gången – alla är ansvariga för ordningen
 Var tydlig, närvarande, tillåtande och våga ändra åsikt
 Facelook – no Facebook
 Fokusera i första hand på det ni själva kan påverka/genomföra

Självutvärdering för dialogledare
 Beskriv kortfattat händelsen och din roll och uppgift
 Hur många deltog i AAR?
 Hur lång tid varade AAR?
 Var ägde AAR rum?
 Hur blev AAR initierad?
 Deltog någon utomstående från den egna verksamheten?
 Deltog någon utomstående expert?
 Gjordes följande:
o Beskrivningar av upplevelser
o Teknisk/faktisk genomgång av händelsen
 Diskussion om målet med insatsen
 Diskussion om vad som bidrog till att insatsen gick bra/dåligt
 Diskussion om lärdomar för framtiden
 Fördes anteckningar som stöd för framtida insatser
o Övrigt
 Kom alla till tals?
 Hur hårt styrde du samtalet?
 Hur bedömer du själv värdet av denna AAR?
 Hur tror du att flertalet deltagare bedömer värdet av denna AAR?
 Hur bedömer du värdet av denna AAR för din egen del?
 Hur tror du att flertalet av de andra deltagarna bedömer värdet av denna AAR?

