
Diskussionskarusell
En diskussionskarusell är en bra metod för att på ganska 
kort tid få in mycket information samtidigt som alla ges 
möjlighet att komma till tals.

user Antal deltagare: En diskussionskarusell går att genomföra 
med ett stort antal människor, men antalet deltagare måste 
vara jämnt. Deltagarantalet beror på antalet frågor, finns det 
exempelvis sex frågor som ska besvaras ska karusellen innehålla 
tolv personer. Det går bra att dela in gruppen i flera parallella 
karuseller.

Instruktioner
compress-arrows-alt Förberedelser: Placera ut deltagarna i diskussionskarusellen 
i två ringar, en inre och en yttre, med lika många deltagare i 
respektive ring. Alla som sitter i den inre cirkeln får varsin fråga 
och en penna. 

COMMENTS Påbörja diskussionskarusellen (varv 1): Karusellen går ut på 
att personerna i den inre ringen ska ställa den fråga de tilldelats 
till personen som är placerad mittemot i den yttre ringen. 
Denne har sedan 1 minut på sig att svara. Personen i den inre 
ringen antecknar svaret.

ARROW-ALT-CIRCLE-DOWN Fortsätt varv 1 – yttre ringen byter plats: Efter att en 
minut har gått flyttar alla i den yttre ringen ett steg vänster. 
Personerna i den inre ringen sitter kvar. Personen i den 
inre ringen ställer sin fråga till den nya person som nu sitter 
mittemot i den yttre ringen. Denne har en minut på sid att 
svara. Fortsätt tills deltagarna i ytterringen har gått ett varv.

Expand-Arrows-Alt Varv 2 – inre och yttre ringen byter plats: När alla i 
ytterringen gått ett varv och besvarat samtliga sex frågor byter 
de plats med personerna i den inre ringen, så att även de får 
besvara samtliga frågor. Den som tidigare har ställt frågor 
kommer nu få chans att svara på frågor. Precis som i varv 1 har 
personen en minut på sig att svara på en fråga innan de flyttar 
ett steg vänster för att svara på nästa fråga.

Copy 10–15 minuter sammanställning och avslutning: Slutligen 
går deltagarna ihop i par (eller i grupper om fyra eller fler 
beroende på hur måna karuseller som är igång samtidigt) för att 
sammanställa svaren på frågorna. 1:or går ihop med 1:or, 2:0r 
med 2:0r och så vidare. Låt varje grupp kortfattat lyfta det som 
framkommit i just den frågan som de sammanställt.
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Placera deltagarna i två ringar. 
Alla i inre ringen har varsin fråga 
som de ställer till personen som 
sitter mittemot i yttre ringen & 
antecknar svaret.

Personen i yttre ring svarar på 
frågan och flyttar därefter ett 
steg vänster och svarar på ny 
fråga, tills hen flyttat ett varv. 
En minut svarstid per fråga.

När alla i ytterringen gått ett 
varv byter yttre och inre ring 
plats. Frågerundan går ett varv 
till, så alla deltagare får svara på 
alla frågor.

Avsluta med 10–15 minuter 
sammanställning. 1:or, 2:or, 3:or 
och så vidare bildar par.


