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Diploma Utbildning 

Den fysiska utbildningens 
kvalitéer med den digitala 
världens alla fördelar 
 

 

Diploma Utbildning har sedan starten 2012 haft som ambition att låta den traditionella utbildningen 
möta den digitala världen. Vi har tagit oss an uppgiften att digitalisera delar av landets mest populära 
utbildningar samtidigt som vi vill bibehålla våra omtyckta lärare i centrum. Det är trots allt deras 
kunskap som är värdefull. Mediet är bara ett sätt att sprida kunskapen. Idag är Dipoma Utbildning 
störst i landet när det gäller standardiserade E-learningsutbildningar. 

Diploma erbjuder en unik lärportal där vi kombinerar Sveriges största utbud av professionellt filmade 
utbildningar med stödfunktioner som både inspirerar till och underlättar lärande som ger resultat. I 
vår lärportal ryms idag 250 professionellt byggda utbildningar med många av Sveriges duktigaste 
pedagoger. En portfölj av utbildningar som växer med ca 4 - 5 nya utbildningar per månad.  

Här möter du lärarna - såsom de håller sina lärarledda utbildningar. De talar till dig, får dig att reflektera 
och lära. Skillnaden mot när de genomför sin utbildning ”live” är att de i förväg har tänkt till vad som 
brukar ske på deras utbildningstillfällen. Vilka reaktioner brukar komma? Vilka frågor brukar dyka upp 
och varför? Med detta som grund lägger utbildaren tillsammans med oss upp en pedagogik som svarar 
mot detta. Alla utbildningar är dessutom extra kärnfulla då vi, tillsammans med utbildarna, varit måna 
om att skala av sådant som inte bidrar till ett aktivt och intressant lärande för dig.  

Länk till vår utbildningskatalog. https://www.diplomautbildning.se/utbildningskatalog 
Länk till vår informationsfilm. https://www.youtube.com/watch?v=HVUdYMTVquk 
 

Värdet av en genomtänkt och professionell producerad webbaserad utbildning 

Varje utbildning speglar beprövade och uppskattade lärarledda utbildningar. Din webbutbildning kan 
du dessutom ta del av när helst det passar dig 24/7/365. De är uppdelade i olika pedagogiska mindre 
block (vanligtvis mellan 9 och 15 minuter långa) som gör det lättare för dig som deltagare att ta del av 
all information, reflektera och anteckna vad som är viktigt för just dig. Det gör det även lätt att hitta 
tillbaka till de moment som du vill se igen. För du kan pausa och återkomma till delar av din utbildning 
hur många gånger som helst.  

Jämför gärna med att läsa en bok. Du kan ta del av ett kapitel i taget, lägga ifrån dig utbildningen och 
sedan återkomma när du har tid igen. Glömt något? Då går du tillbaka till den del som du önskar 
repetera! Din lärare finns hos dig och förklarar momenten för dig om – och om igen. Om du ändå har 
frågor som du skulle behöva svar på finns vår helpdesk tillgänglig. Just detta gör att varje utbildning 
ger dig ett levande dokument när du själv ska träna in det du lärt dig i t ex ditt eget arbete.  

 

 

https://www.diplomautbildning.se/utbildningskatalog
https://www.youtube.com/watch?v=HVUdYMTVquk
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Från individuellt lärande till dynamisk grupputveckling 

Utbildningarna och lärplattformen underlättar även för grupparbeten kopplade till en utbildning. Till 
varje utbildning finns stöd för att anteckna och informera andra om olika värdefulla moment som tas 
upp. Detta kan du göra – just som du tar del av momentet i utbildningen. Att in realtid informera andra 
oavsett var de befinner sig.  Ett annat vanligt sätt att använda tjänsten är att i gruppen visa (spelar upp) 
en eller ett par exempel ur kursen man just deltagit i. Utifrån sina anteckningar, tankar och idéer 
framför deltagaren till gruppen hur detta kan komma till nytta i den egna verksamheten. Och – istället 
för att själv försöka återge – låta utbildaren med sin pedagogik förklara det som är viktigt. Sen är det 
kreativa och utvecklande grupparbetet igång – med kursen aktivt närvarande i utvecklingsarbetet! 

 

Kunskapstest och diplom 

Till varje utbildning och dess delmoment finns kunskapsfrågor kopplade. För att bli diplomerad till en 
utbildning behöver deltagare kunna klara dessa frågor. Frågorna med tillhörande diplom är framtagna 
tillsammans med den ansvarige utbildningsledaren för respektive utbildning. Att man erhåller ett 
diplom är ett bevis på att man har förstått och klarat de frågor som utbildningen lär ut. En 
kvalitetssäkring av kunskaperna. Detta gör att det diplom som man erhåller vid avklarad utbildning har 
ett reellt värde för såväl individen som arbetsgivaren. Till själva diplomet kan man, om så önskas, även 
få ett förtydligande om vad utbildningen tagit upp i sin helhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håll koll på din utveckling 

Vår portal hjälper även dig som användare att komma ihåg vad du deltagit för utbildningar, vilka 
moment du gjort. Vart efter du deltar på fler utbildningar växer din utbildningsprofil och du har hela 
tiden en överblick av din egen utveckling. Det hjälper dig både att hitta rätt fortsättning på din 
kompetensutveckling och att hitta tillbaka till valda delar som du tidigare har utbildat dig inom. Kanske 
vill du gå tillbaka till något utbildningsavsnitt för att lyfta fram valda delar av din kompetens inför ett 
projekt, eller av någon annan anledning. 
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Hög genomförandegrad  

Med genomförandegrad avses att påbörjade utbildningar slutförs. Diploma har en generellt hög 
genomförandegrad på runt 75% En anledning till detta är att utbildningarna i sig är kärnfulla, i kortare 
pass, engagerande samt är lätta att ta del av. Den lärplattform som utbildningarna ligger på gör det 
lätt planera och återkomma till vald utbildning när det passar i tiden. Planera gärna in en kvart om 
dagen, i väntan påbussen eller i väntsalen eller när helst man planerat in en kvart för sin utbildning? 
Eller varför helt enkelt inte planera in en så kort tid i arbetsschemat – t ex som uppstart på 
arbetsdagen?  

 

Omsätt kunskaperna direkt 

Den som omedelbart omsätter sina nya kunskaper i verksamheten minns ungefär 90 procent efter två 
veckor vilket är väsentligt högre än traditionell utbildning. Kunskapen blir då relevant och får hög 
effekt. Vi förespråkar 70:20:10 modellen som innebär att 70 procent av allt lärande sker på 
arbetsplatsen - i din vardag, där du är expert. 20 procent av det totala lärandet görs genom egen 
reflektion och genom samtal med kollegor. Resterande 10 procent läggs på kunskapsinhämtning. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

En utbildning? Eller flera utbildningar?  

Diplomas filosofi är att stimulera lärande till utveckling. Att underlätta för den enskilde användaren, 
gruppen eller hela företaget att hitta just det som är viktigast just nu. Det som svarar mot målen, 
hjälper till att inspirera och förklara hur man kommer vidare. Det är ni som vet bäst vad som är 
värdefullt. Vår lärportal ger stöd för var och en – och företaget att själva hitta de utbildningsprogram 
som leder till önskade resultat.  

Premium är en tjänst som innebär att licenstagaren får fri och obegränsad tillgång till alla våra 
tillgängliga utbildningar till ett fast pris per användare. Premiumlicensen innebär att man själv efter 
eget huvud och intresse, om så önskas kan planera sin kompetensutveckling bland alla våra c.a 250 
utbildningar. Den genomsnittlige premiumkunden genomför 6-8 utbildningar per år, men de finns de 
som nyttjar sin licens markant mycket mer. Såväl 15, 20, t o m över 60 utbildningar förekommer.  
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Varför är Premium så uppskattad?  

Premiumtjänsten är lite av ett nytänkande kring 
lärande och utveckling. Tjänsten innebär både 
kvalificerad utbildning i direkt bemärkelse - och ett 
uppslagsverk över metoder, arbetssätt, mm som lärs 
ut. Ungefär som "att Googla bland möjligheter och 
inspiration". Premium är ett mycket uppskattat och 
effektivt sätt att snabbt bygga upp sin kunskaps- och 
kompetensprofil. 

Istället för att delta i en utbildning där kanske 40-50% 
är riktigt träffande och nyttiga kunskaper – kan var 
och en plocka russinen ur kakan från MÅNGA olika 
tillika kärnfulla utbildningar. Här kan du snabbt söka 
dig fram till hela utbildningar som intresserar dig eller 
delmoment som svarar mot just det du söker just nu.  

Premiumkunden har alltid tillgång till 
kvalitetssäkrade utbildningar, där en färdigställd 
utbildning ger diplom som har verklig betydelse 
eftersom genomtänkta tester alltid medföljer alla 
utbildningar. Premiumkunden kan gå in och ur 
utbildningar precis som vederbörande behagar.  

Utbildningar är komprimerade och effektivt uppbyggda med hög pedagogik som verkligen förklarar på 
ett klargörande sätt. Där utbildare talar till dig personligen direkt - med målet att få dig att reflektera 
från dina egna erfarenheter. Man kan snabbt hitta det som är viktigast för just hen och "plocka ihop" 
just de pedagogiska övningsuppgifterna i valda utbildningar som hjälper hen att utvecklas på jobbet 
och även bygga sin egen profilutbildning. Denna funktion används flitigt och nära kopplat till 
utvecklingsarbeten, vilket gör att läreffekten (användbarhet och nyttoeffekt) för att nå 
resultatförbättringar ökar markant.  

 

 

 


