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Alla vi bin i bikupan

Vad?

Varför?

Detta verktyg syftar till att få med
alla och skapa ny energi i en
gruppdiskussion. Det kan också
hjälpa deltagarna i en diskussion,
workshop eller kanske en
föreläsning att lära känna varandra.
Du har säkert hört talas om bikupan.

Bikupan fungerar som uppvärmning i en större
grupp, t.ex. vid starten av en gruppdiskussion eller
ett caseseminarium. Det är ett effektivt sätt att få alla
deltagare i en större diskussion aktiva. Även om alla inte
får en chans att tala i den större gruppen, innebär bikupan
att alla har fått prata med någon. Det är ett sätt att få
mindre aktiva deltagare att delta och samtidigt få de som
tar mycket plats att lyssna på andra. Genom bikupan får
deltagarna möjlighet att spegla sina idéer i en liten grupp
innan de lyfts i ett större forum.

Tid?
2-5 minuter, beroende på syfte.

Vad behövs?
Inga speciella redskap, bara deltagare. Om du vill inkludera en redovisning av det som diskuterats i
bikuporna kan papper, post-its och/eller whiteboardtavla användas.
Hur?
1. Be deltagarna forma grupper om två eller tre personer. Ge dem en specifik fråga att diskutera och
informera dem om att detta komma pågå några minuter, alternativt den tid som du tycker behövs.
2. Be dem vända sig mot varandra och börja diskutera.
3. När tiden är ute ber du alla att komma tillbaka till den stora gruppdiskussionen.
4. Fråga vad de har talat om i sina bikupor. Om detta ska redovisas på något sätt kanske du vill samla
in material eller information och tala om det redan nu, alternativt spara det till senare tillfälle i
diskussionen.
5. Fortsätt med den aktivitet som bikupan är en del av.
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Tips!
Bikupor kan användas flera gånger under en diskussion, särskilt om du känner att det går lite trögt och
att deltagarna inte är så villiga att diskutera. Bryt då diskussionen och låt dem gå in i sina bikupor en
stund, det kan få fart på diskussionen. Du kan också låta deltagarna forma nya bikupor, så att de får
prata med nya deltagare.
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Läs mera
Det är svårt att hitta originalkällan till bikupan. Vi föreslår att du söker på nätet och läser litteratur på
egen hand, ett förslag är att söka på den engelska benämningen “buzz groups”.
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