
Att leda övningar under MVP/AT-utbildningar: 
Syfte: att själva hålla övningar för varandra (så som de hålls i klassrummet) och få öva inför 
en snäll och trygg publik. Vi lär oss bäst av att själva göra, få reflektera samt diskutera 
tillsammans med andra.  

Steg 1. Planering 
• Varje ledarpar får först 40 min på sig att läsa in, planera sin övning. Vi går runt och

hjälper dem i planeringen och svarar på frågor om övningarna.

Steg 2. Öva inför varandra i halvgrupp 
• I nästa steg samlas vi i halvgrupp. Fördela ut så att varje ledarpar får ett annat par

som de får i uppgift att ge positiv feedback till.

• Introducera kort övningen som kommer genom att berätta vad den heter, vilken
lektion till hör till, och vad vi gjort precis innan i lektionsserien (för att ge en kontext
och röd tråd till diskussionerna/övningen).

• Ett ledarpar testar att själva hålla övning (20 min). Sätt alarm och bryt efter 20
minuter, även om övningen inte är helt klar (vissa tar mer än 20 minuter). Ge en
signal till ledarparet när det är 5 min kvar.

• Tågordning för samtal och reflektion:
• Sätt alarmet på 15 minuter (för samtal och reflektion).
• Reflektion från ledarparet. Ledarparet får säga några ord om hur övningen

skulle ha slutförts (om ni bröt mitt i). Fråga dem sedan ”Hur kändes det att
leda den här övningen?”

• Feedbackparet: får boosta dem som ledde övningen med positiv respons på
vad de gjorde bra. Du som processledare kan behöva fylla på med pepp om
feedbackparet inte kommer på tillräckligt. Fler deltagare får gärna fylla på
med positiv feedback om de vill.

• Processledare: ger feedback och även eventuellt viktiga medskick kring
övningen eller ledarrollen.

• Öppna upp för metareflektion om övningen i helgrupp (ca 5 min):
• Varför gör vi en sådan här övning? Vad är syftet? Vad kan vi få syn på?
• Vad kan vara svårt med den hör övningen (i ett klassrum)?
• Medskick från oss: Vad ser vi är viktigt att tänka på för att övningen

ska bli bra.

• Skriv ner tankar, frågor och reflektioner som kommer upp.

Steg 3. Reflektion och frågor i helgrupp 
När alla par lett sina övningar återsamlas vi i helgrupp för en gemensam metareflektion om 
hur det var att jobba med övningarna.  

Generella medskick i metadiskussionen: 

- Läs noga mål/syfte. Förhåll er till det om ni behöver anpassa.
- Följ strukturen. Finns en tanke med att övningen görs i den ordning den görs. Blir

bättre då säger även Skolverket.



- Fokus: reflektion/dialog/samtal! Det viktigaste är att få igång ett samtal i
elevgruppen utifrån lektionen tema och övningens syfte. Det finns inga rätta svar –
utan handlar om att stimulera kritiskt tänkande! Stanna hellre kvar och slutför en
viktig diskussion än att nödvändigtvis komma igenom alla steg.

- Ni kommer få koll på helheten! När de jobbar med programmet några gånger lär de
sig den röda tråden och vet vilka diskussioner/teman som kommer tillbaks senare
och kan lättare avgöra var de behöver stanna upp eller gå vidare.

- Ni kommer inte hinna allt. Många övningar har en mängd fördjupningsfrågor.
Kommer inte hinna alla på tiden. Välj dem som väcker mest engagemang och som är
mest relevanta för er grupp. Stanna hellre kvar och fördjupa en fråga än att hasta
igenom alla.

- Pedagogiska utmaningar. Ställ frågan tillbaks till gruppen. Hur skulle ni lösa detta?
Hur gör ni i andra fall? Testa olika sätt att få alla att komma till tals: enskild reflektion,
bikupor, samtal i mindre grupper, linjeövningar m.m.

- Fokus på åskådarrollen. Fokus i de flesta övningar bör vara åskådarrollen. Hur kan vi
som åskådare göra skillnad? Vad är svårt? Vilka strategier kan vi ha?


