
Debatt Samtal



Diskutera i mindre grupp:

Hur är samtalsklimatet på din ort? 

På din arbetsplats? 

Är det debatt eller samtal?



Försvarsställning

Psykologisk 

reaktans

Kognitiv 

dissonans

Affektsmitta



”… Det må finnas fog för att ifrågasätta de åsikter och yttranden han 

basunerar ut i flödet, men genom mina filter blir han mig totalt 

väsensskild. Han är symbolen för något mycket större. Han är den 

mörka sidan. 

Det är med denna attityd vi sedan går ut i den riktiga världen. 

Vi är inte ens intresserade av att närma oss varandra, utan vi tar 

snarare aktivt avstånd från varandra.” 

Jonas Wendin, gymnasielärare i samhällskunskap och geografi
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Alternativ???



Öppna och tillåtande samtal där olika argument 

ges utrymme och skilda synsätt får komma till tals, 

tas på allvar och respekteras, 

men även utmanas i det gemensamma samtalet.

Det finns 

gränser…

Deliberativa samtal



”Om jag vill lyckas med att föra en människa  mot ett bestämt mål måste jag först 
finna  henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när
hon tror att hon kan hjälpa andra." Søren Kierkegaard

Börja där den andre är ...

”Vi tror vi ser världen som den är, 

när vi i själva verket ser den som vi är.”

Stephen R. Covey 
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Bekräftelse

Gå med –

inte emot

Lyssna

Visa intresse

Bygg tillit

Gå tillsammans!

Ömsesidigt lärande

FN:s deklaration om 

de mänskliga 

rättigheterna

Blunda inte för problem, 
våga se möjligheterna



Aldrig Alltid

Varför?



Vi måste få lyfta problem 

utan att kallas rasister 

och möjligheter utan att 

kallas naivt blåögda.



Metaperspektiv

Att prata om vad vi pratar om, 

och se vad vi verkligen gör …

Vi får inte tappa tron på vår gemensamma förmåga!



Fler 

perspektiv

En chans att 

välja …

Reflektion





Vill ni vara med?

Filmerna ligger fritt ute – men vi stöttar gärna upp om ni vill använda materialet!

https://kolabroadcast.online/

Utbildningsdag 6 februari i Avesta!
(Självkostnadspris) 

Skriv upp dig på vår 

intresselista!

https://kolabroadcast.online/


birgitta.hagg@avesta.se 0226-64 50 07




