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Sakligt, provocerande, upplysande, stärkande, hoppingivande. 

 

Varit jätte intressant och värdefull kunskap som ni har förmedlat dessa 4 dagar. Mycket att ta in som 
pedagog, nu gäller det att man ta vara på de så gott det går. Hellre små steg och det blir gjort än stora 
kliv och vi missa budskapet. Tack för bra dagar!  

 

En grym utbildning som lyfter upp väldigt många tunga aktuella samhällsfara teman, skapar 
diskussioner. Tack för den! 

 

Väldigt lärorik och intressant med många svåra och tunga ämnen som jag känner att jag vill fortsätta 
att diskutera med mina kollegor. 

 

Innan har man mest skrapat på ytorna angående dessa olika ämnen. Här under bygga broar har vi gått 
in på djupet och verkligen pratat om ämnena. Jag har insett hur lite jag kunde om de olika ämnena och 
jag har lärt mig otroligt mycket. Allt vi pratat om är idag högst relevant och mer kunskap behövs nå ut 
till fler människor. 

 

Fantastiska dagar med många tårar och kullerbyttor. Bra variation mellan föreläsningar, diskussioner 
och mentimeter. Djupa och svåra ämnen med väldigt viktiga att diskutera 

 

Mycket mycket bra 10 av 10!!! 

 

Mycket givande och något som alla skulle fått möjlighet till att ta del av. 

 



Intressant och vill gärna ha flera utbildningar som detta 

 

Det var en väldigt lärorik utbildning med mycket bra information. Tydligt och strukturerat på ett bra 
sätt så man har lätt att hänga med. Är väldigt glad att jag har fått möjligheten att gå denna utbildning 
då jag fått mer kunskap och blivit stärkt i min roll som pedagog. tack 

 

Jätte bra rekommendera att alla som jobbar inom skolor och förskolor ska vara med 

 

En toppenutbildning som jag skulle vilja att hela min arbetsplats skulle få uppleva!! Stort tack!! 

 

En mycket bra och gedigen utbildning! Många bra och viktiga ämnen som ni har tagit upp och jag 
känner mig verkligen inspirerad och motiverad att arbeta vidare med frågorna. Bra varvning med teori 
och lite praktiska övningar. Duktiga och kompetenta föreläsare som vet vad de pratar om! 

 

En utbildning som berör frågor som är svåra och känsliga men tydligt sätter människan i fokus vilket 
gör att den känns både relevant och viktig. Den utmanar perspektiv och förgivettagande samt lyfter på 
ett tydligt sätt att vi ALLA måste ta ansvar för det samhälle som vi vill leva i. 

 

Jag tycker att denna utbildningen har fungerat bra. Har ju inget att jämföra med. Känner att dessa små 
grupper har gett mycket. Denna utbildningen borde alla få gå för våra barns skull. TACK 

 

Fantastiskt men väldigt jobbiga ämne som berör. Bra information där man kan diskutera hur vi ska 
kunna lyfta det i verksamheten på ett bra sätt. Tycker det har varit såååå bra och det är väldigt tråkigt 
att det är slut!!!! 

 

Mycket bra fyra dagar, speciellt de två sista som gav mycket ögonöppnande kunskap.  Otroligt tydligt 
och strukturerad kunskap som är värdefull och nödvändig, även utmanande tex. Övningarna ,och bästa 
utbildningen jag har varit på! 

 

Mycket bra dagar. Eldsjälar. Beundrar ert enträgna arbete- som ger resultat. Bra med 
värderingsövningar som ger förståelse för ibland mkt svåra och nästintill omöjliga val människor ställs 
inför. 

 

Super viktigt! Mycket bra, det finns en före bygga broar och ett efter. Stor tack!  

 

Helt fantastisk och underbara möjlighet. Lärt mig extrem mycket och är tacksamma dessa nya 
kunskaper både i mitt jobb och privat 



 

Önskar att alla fick ta del av denna utbildning. Hoppas mina kollegor också får gå så vi har en 
gemensam grund att stå på. Väldigt bra! Många Aha, oj och va?? Ps. näsdukar hade behövts ( o kanske 
en bensträckare) till sista dagen 

 

Tack för en mycket bra och viktig utbildning. Många nya tankar och sätt att se på saker. Rör om 
mycket i mitt huvud och många funderingar och känslor som kommer fram. . 

 

Har utvecklat mig som medmänniska och pedagog 

 

Mycket lärorik utbildning, man har fått en helt annan syn på olika situationer. Mycket intressant 

 

Jättebra, tycker att denna utbildning borde ges till alla inom skola, både utbildad samt outbildad 
personal. Det är superviktiga teman som tas upp 

 

Mycket bra! Skulle rekommendera den till alla som arbetar med människor i utsatthet 

 

Mycket givande utbildning. Diskussionerna var mycket bra och alla var delaktiga. Öppnade nya dörrar 
att tänka och fundera annorlunda. Föreläsarna var duktiga och engagerade. Lycka till och stort tack 

 

Jag är så glad över att jag fick vara med på bygga broar. Öppnade mina ögon mer och jag fick mer 
kunskap. Önskar att ALLA mina kollegor får utbildningen i detta. 

 

MVG förstår varför tidigare deltagare uttryckt att de är nöjda., ögonöppnare 

 

En mkt bra utbildning, många bra föreläsningar och mkt som sätts igång i huvudet. Önskar verkligen 
att fler får tillfälle att gå den här utbildningen. Den är mkt lärorik. Tack! 

 

Jag är så nöjd att jag fått ta del utav denna utbildning. En viktig utbildning med mycket nya kunskaper 
och tankesätt. fördjupningarna i alla delar har varit mycket givande. ni är grymma! 

 

Denna utbildningen har varit den viktigaste och mest givande utbildningen jag någonsin varit på. 
Aldrig har vi kommit tillbaka så utvecklade, med nya verktyg och glasögon. Vårt konstanta pratande 
om bygga broar, nya sätt att ta upp ämnen. Jag är så nöjd efter denna utbildningen 

 



Jag tycker den har varit lärorik. Både genom själva upplägget och genom diskussioner och 
erfarenhetsutbyte från andra deltagare. Jag har fått en klarare bild på den utmaning vi står inför i vårt 
samhälle. Passar på att tacka så mycket och denna kurs borde alla gå, alla vi som jobbar inom skola 
och omsorg. 

 

Mycket bra utbildning! Spännande, engagerande, bra upplagd. Och viktig! Önskar som sagt att 
fler/alla som arbetar inom skola (eller andra människor vårdande verksamheter) fick ta del av den. 

 

Bra med dilemmafall där man får utvärdera sina tankar och åsikter.  

 

Man fick en aha upplevelse, jag kommer att sätta på mig nya glasögon och se min verksamhet på ett 
annat sätt.   

 

Bra med värderingsövningar då det ger en chans att tänka till lite extra. 

 

Det blir lättare med bilder, bilder säger mycket och man minns bilder mer än ord. 

Det har tydliggjorts att man måste jobba med sin egen ryggsäck och sina egna värderingar. 

Har andra perspektiv nu, inte så mycket mitt utan nya. 

Könsstympning, radikalisering, överlag en ökad förståelse för hedersrelaterat våld och förtryck och 
hur man kan arbeta emot det i dialog med vårdnadshavare. 

Att få hjälp genom styrdokument. 

Väldigt givande och lärorikt. 

Har fått mer kunskap och hjälp till mitt arbete. 

Jag tänker använda detta material under inskolning och utvecklingssamtal. 

Lättare att bygga relationer då man visar ett större intresse barnet och föräldrarnas historia. 

Mer tips på HUR man tar upp vissa saker, annars väldigt bra och lärorikt, spännande. 

Vi har många barn med olika religioner, uppfostran, familjeförhållande osv, ordet kontext har stärkt 
och öppnat upp nya sätt för mig att bemöta dessa barn och familjer. 

Har öppnat mina ögon för förståelsen kring kulturkrockar, religionsfördommar, kunskap om 
hedersrelaterat våld, tvångsäktenskap, syn på sex- och samlevnad i olika kontexter och en massa annat. 

Ja nu är det lättare för mig att lösa vardagssituationer både barn och föräldrar. 

Mycket om situationen i Sverige- övriga världen, kulturer, synsätt m.m. vidgat mina åsikter och 
ställningstaganden i många frågor.  

Det sista arbetet med texten av Fadime gav mig ett tydligt helhetsperspektiv, gjorde att allt som vi 
pratat om föll på plats.  

Att vara mer öppen för olikheter och att ta tillvara dem mer. 



Viktigt att alla i arbetslagen får gå denna utbildning för då är vi alla på samma plan och då blir det 
lättare att få ner kunskapen till barnen. 

Svårigheterna är att få alla att möta vårdnadshavare på ett respektfullt vis och verkligen lyssna, känns 
viktigt att all personal får gå på denna utbildning för att skapa en djupare förståelse för hur viktigt det 
är att skapa tillitsfulla relationer. 

Möjligheter att få djupare kontakter med familjer, svårigheterna ligger i olika kulturer….. har redan 
använt bygga broar i ett känsligt familjeärende vilket lett till öppenhet och förtroende. 

Ja jag ser möjligheter, jag har fått kunskap via exempel. Svårigheter är att alla inte har den förståelsen 
som jag fått genom bygga broar och hur för jag den förståelsen vidare, hur gör jag andra mottagliga för 
detta, att förstå skillnad mellan att förstå och acceptera, lösa problem på ett helt annat sätt. 

Jag ser det först och främst som en möjlighet för mig att utvecklas och förändras detta i sin tur leder 
till att jag blivit bättre i mitt arbete. 

Alla barn är lika viktiga och vi måste stötta alla utan någon exkludering på grund av religion, tradition 
eller något annat. 

Vi pratar om det mycket redan men jag känner att jag är oerhört positiv till detta med 
värdegrundsfrågor och vill gärna att barnen ska få ta del av så mycket som möjligt i vardagen, jag och 
mina kollegor ska hjälpas åt när de gått utbildningen. 

För varje gång jag får möjligheten att delta i detta arbete så lär jag mig nya saker, jag blir mer och mer 
övertygad om vilka möjligheter denna modell innebär för alla barns framtid. 

Tunga och starka ämnen men otroligt bra det här kommer jag att bära med mig hela livet, stort tack. 

Värdefull bl.a. att man får mera förståelse för hur människor reagerar på olika sätt pga. följder av 
kulturer och religioner, det kanske går att bemöta barn och föräldrar på ett mera medvetet sätt, jag 
funderar också på min egen bakgrund och sätter det i relation till mina reaktioner och min verklighet. 

Viktigt verktyg för alla som arbetar med barn, en förutsättning för att vi ska skapa en möjlighet för alla 
barn att få leva utifrån de rättigheter de har samt att skapa goda, tillitsfulla relationer och en förståelse 
mellan förskolan och hem för att barn ska kunna växa upp till demokratiska medborgare. 

Jättebra bra upplägg, intressant och viktigt innehåll bra att sitta i små diskussionsgrupper intressanta 
värderingsövningar. 

 

 

 


