
Ibland kan det vara svårt att veta hur ens 
beteende uppfattas. 

Genom att be om och ta emot feedback 
får du veta det. 

Du slipper gissa och du undviker 
feltolkningar som kan ställa till det.



Förstärkande, eller 
bekräftande, feedback är 
när du uppmuntrar en 
persons nuvarande 
beteende. 

När du visar att du 
uppskattar det som görs 
bra.



Förändrande, eller korrigerande, feedback 
är när du vill ändra på eller utveckla en 
persons beteende. 

När du ger konstruktiva förslag på hur 
något kan bli bättre.



Att ge feedback

• Var specifik

• Ge konkreta exempel

• Utgå från dig själv

• Tänk på hur personen kan växa

• Ge feedback på beteenden som kan förändras



Att ta emot feedback

• Lyssna, utan att avbryta

• Undvik förklaringar och försvar

• Ställ frågor om du inte förstår

• Tacka personen, se feedback som en gåva

• Ta ställning till om du vill ändra något



Feed-backtrappan



Övning 1

Diskutera utifrån innehållet i webbkursen kring vad det betyder för er i patrullen/ledarteamet

Reflektera kring gruppkontraktet; vilka överenskommelser kan vi göra i vårt kontrakt kring hur vi 

jobbar med feedback. Själva gruppkontraktet kommer ni att jobba med på nästa pass.

Gå tillbaka till de spelregler som ni satte upp i gruppen under första förträffen. Vilket arbetsklimat 

och samtalston vill ni ha i gruppen? Repetera om någon av er har glömt vad ni kom överens om. Vi 

vill påminna om några värdeord:

Öppenhet – Dela gärna med er av så mycket som ni känner er bekväma med.

Ansvar – resan/upplevelsen blir vad du gör den till. Utmana gärna dig själv och dina patrullkamrater.

Respekt – vi är alla olika. Vi ser även på konceptet hållbarhet på olika sätt. Därför tycker vi att det är 

viktigt att vi behåller ödmjukheten inför varandra. Här är det fritt att vara öppen med sina tankar, 

idéer och prova nya vägar.



Övning 2
Tänk på att ni har olika erfarenheter bakom er. Några kan tycka att det är jättejobbigt att ge eller få feedback.

Egen reflektion:

Styrkor och svagheter: Sätt dig ner och fundera på dina egna styrkor och svagheter. Skriv ner 3 styrkor och 

3 svagheter. Var beredd att dela med dig av dessa i din patrull.

Feedback: Tänk på varje medlem i din patrull. Fundera på frågorna nedan och fyll i. Var beredd på att läsa upp 

detta i din patrull.

Detta budskap riktar jag till: …..Vad jag uppskattar mest hos dig är… Vad jag skulle uppskatta att du gör mer av 

är…

Övning i patrullen:

Dela med er av era förberedelseuppgifter. Vad nog med att alla får komma till tals och prata 

till punkt. Tacka gärna för den feedback du får. Ställ gärna följdfrågor, men försök undvika att komma 

i försvarsposition.

Avsluta med att koppla tillbaka till den första övningen och reflektera kring feed-backen. Var det som ni bestämde 

i gruppkontraktet?



Länk till webbutbildningen

• https://rise.articulate.com/share/vLxh9JJ-

mOpeqSKwS37RNnr39ei9rklG%20#/lessons/zhY37vhwujOUoBPzwu0eJ3PZPmUxGilL

• Lösenord: WSJ23

• https://discanalys.com/feedbacktrappan/

https://rise.articulate.com/share/vLxh9JJ-mOpeqSKwS37RNnr39ei9rklG%20
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