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GENOMFÖRANDE: 
 
1. Introducera övningen. Deltagarna ska skriva 

ner tre styrkor som de har observerat hos de andra 
personerna i triaden under övningen ”storytelling”. De 
ska sedan skriva ner tre av de främsta styrkor de ser 
hos sig själv. Skriv på postit-lappar. Tips: Låt 
deltagarna göra detta när de sitter samlade i 
gruppen. 

 
2.Sätt ramen för att en person är fokusperson och 

två personerna ger feedback. Personerna som ger 
feedback delar de tre styrkor som de observerat hos 
fokuspersonen. Därefter ger fokuspersonen sina 
reflektioner på de hen fått höra som feedback, för att 
sedan dela vilka tre främsta styrkor hen ser hos sig 
själv och hur de ger sig i uttryck i vardagen. Innan de 
byter fokusperson kan den nuvarande fokuspersonen 
gärna skriva ner de andras intryck för att lättare 
komma ihåg det senare. 
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3.Sätt tidsramar. Fokuspersonen är i fokus totalt 

10 min, och det är viktigt att använda hela tiden. När 
man är klar byter man roller.  

 
4.Demo. Ge ett konkret exempel på en styrka du ser 

hos någon i gruppen och hur den gett sig i uttryck.  
 
5.Att tänka på. Det är viktigt att deltagarna håller 

sig till att dela tre styrkor, inte fler eller färre.  
 
6. Återkoppling med gruppen. Fråga gruppen: 

Hur kändes detta, vad var intressant, bra, svårt etc.? 
Fråga specifikt hur det var att ge positiv feedback och 
hur det var att ta emot positiv feedback. Lyft 
reflektionen att vi allt för ofta glömmer att 
uppmärksamma det positiva hos varandra, och att vi 
behöver aktivt träna på det. Poängtera att det vi delat 
stannar inom gruppen man gjorde övningen med. 

Processledning av Positiv återkoppling 

Syfte: Övningen ska ge deltagaren en djupare förståelse för den positiva kraften av ett styrkefokus och 
hur det kan stärka ens relationer och självtillit.  
Förberedelser: Förbered ett konkret exempel inför din demo. 
Totaltid: ca 40 min 


