
Strukturer för meningsfulla möten 
 
Nedan följer förslag på olika samtalsstruktur och kooperativa metoder för att stärka gruppens 
arbete och fördela taltiden så att varje gruppmedlem får möjlighet att bidra. Det är viktigt att 
vid varje möte ha en struktur för arbetet, välj den som passar tillfället och behoven bäst. 
 
Rundan 
Passar bra vid korta, konkreta och väl avgränsade ämnen eller frågor. Varje gruppmedlem 
får helt enkelt ordet i tur och ordning tills alla har fått tala.  
 
Varannan 
Hälften av deltagarna samtalar, de andra lyssnar (och antecknar) och reflekterar sedan kring 
det de hört.  
 
Open space-inspirerat 
Alla som vill skriver begrepp, frågeställningar eller åsikter de vill diskutera på post it-lappar. 
Ett förslag är att man gör detta precis innan kafferasten. En av deltagarna ansvarar sedan 
för att skapa kategorier för alla lapparna med övergripande teman som passar. Sedan väljer 
deltagarna vilket tema de vill diskutera, så att grupper eller par bildas. Om man vill väljer 
man i varje grupp ut den postit-lapp som bäst representerar temat varpå den person som 
skrivit den postit-lappen får inleda gruppdiskussionen med att berätta om sin lapp. 
 
Samtalstrappan 
 

1. Dela upp er i grupper om 4-6 personer. 
2. Bestäm hur många rundor ni ska köra samtalstrappan. 
3. Utse en person som har rollen som Tidshållare med klocka/mobil att ta tiden 

med. Tidshållaren håller koll på att alla håller sig inom tidsramen. 
4. Enas om ett ämne att diskutera kring, eller en öppen fråga. 
5. Inled med att alla får enskild tid att tänka på vad de tycker/tänker. 
6. När diskussionen startar får en deltagare ta ordet. Tidshållaren startar då 

klockan, och stoppar deltagaren när tiden är slut, efter ca 15-20 sekunder. 
7. En annan deltagare tar ordet. 
8. Avsluta samtalstrappan och sammanfatta tillsammans vad som sades.  

Om man vill kan man bygga på samtalet genom ytterligare instruktion, till exempel att man 
måste vänta 5 sekunder innan man börjar prata eller att man måste ta en tanke som en 
kollega sagt och bygga vidare på den innan man kommer med något eget.  

 
 
Fler tips på bra kooperativa metoder och stöd för givande samtal finner du med hjälp av 
källorna på nästa sida. 
 
 



 

Källor:  
 
“Samtalskonst i praktiken”, 
https://www1.lararforbundet.se/web/shop2.nsf/webdescription/F33FDF13F6CAACA6C12571
5400550D9E/$file/Samtalskonst_i_praktiken.pdf  
 

● Utforskande frågor 
 

● Sensus https://www.sensus.se/Var-pedagogik/Metodbanken/  
 

● Kooperativt lärande : https://kooperativt.com/strukturer/  
 

● Open space: https://openspaceconsulting.com/om-open-space-metoden 
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