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Fria tankars hem
År 1920, i Slöinge i Halland, såddes ett frö till det som idag är Studieförbundet Vuxenskolan. Tillsammans med några kamrater skapade bröderna
Rudolf och Eric Carlsson en studie- och diskussionsgrupp, som de gav
namnet Fria tankars hem. Studiecirkeln var ett sätt att ta till sig kunskap
på egna villkor, för att förändra samhället till det bättre.
När Studieförbundet Vuxenskolan bildades förenades en landsbygdsrörelse och en liberal idétradition i samma studieförbund. Individens rätt att
få vara en aktiv samhällsmedborgare, närvaro i hela landet och lokal utvecklingskraft är våra utgångspunkter.
I dag, precis som för 100 år sedan, finns det krafter i samhället som vill
begränsa oss i vår frihet att tänka, samtala och lära av varandra. Låt dem
aldrig lyckas!
Studieförbundet Vuxenskolan vill med den här handboken bidra till fria
tankars hem på varje ort, i varje sammanhang och för varje människa. Det
är bildningens idé; att genom samtal mellan människor får fler tillgång till
varje persons erfarenhetsrum. Detta, ett slags medborgarkunskap, är ett av
kitten för att stärka tilliten till varandra och till demokratin.
Så låt samtalen flöda i fria tankars hem!
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Det goda samtalet
Förutsättningar för ett inkluderande samtalsklimat
Det goda samtalet är ett uttryck som används ofta – men vad är ett
gott samtal? Försök alltid att skapa ett inkluderande samtalsklimat där alla
känner sig uppmärksammade och får stöd, utan att befästa rådande maktstrukturer. Då stärks också tilliten. Här är några förutsättningar som kan
vara ett stöd i planeringen och genomförandet av ett gott samtal.

1. TRYGGHET

2. EN GOD MILJÖ

En förutsättning för ett gott

Hur och var ni sitter påverkar

samtal är att deltagarna känner

samtalet. Ser alla varandra,

sig trygga i gruppen.

är det annat som lockar till

I en ny grupp tar det lite tid

uppmärksamhet eller är miljön

att nå den trygghetskänslan.

stimulerande för just det samtal

Om du ansvarar för samta-

ni ska föra? Det kan vara bra

let kan du planera för några

att ha tillgång till kaffe/te, frukt

samarbets- eller presentations-

eller vatten under samtalet.

övningar. En ledstjärna är att

Att byta rum eller miljö kan för

alla får komma till tals och säga

vissa öka fokuset och för andra

något i en inledande del av

skapa en osäkerhet. Försök

samtalet, då är tröskeln lägre

skapa de bästa förutsättning-

att ta nästa steg.

arna för den grupp du ska föra
ett samtal med.
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4. DIALOG ELLER
DISKUSSION
Ett gott samtal är ingen tävling.
I dialogen möts deltagarna på
lika villkor, ni söker en gemensam lösning. I diskussionen
handlar det om att bryta isär
olika åsikter för att se vem som
har rätt eller fel. När du leder
ett samtal är det bra att veta
vad du vill uppnå med samta-

3. GE ALLA TID

let, ofta är dialogen bäst för

I en del grupper fördelar sig

skapa lärande och utvecklande

ordet på ett naturligt sätt så att

samtal.

att gemensamt utforska och

alla får lika mycket tid, i andra
är några deltagare mer dominerande. Använd metoder för
att se till att alla som vill säga

5. LYSSNA OCH FRÅGA

något kommer till tals. Det kan

Att ställa frågor som lockar till

du göra till exempel genom

reflektion och eftertanke är ofta

mindre grupparbeten, talarrun-

ett sätt att fördjupa ett sam-

dor eller digitala metoder som

tal. Tänk på att det är skillnad

öppnar upp för alla. En annan

mellan att fråga och ifråga-

metod som kan öppna upp för

sätta. Lyssna aktivt på svaren

fler att våga delta i samtalet

och ställ gärna följdfrågor som

kan vara att var och en först får

fördjupar samtalet.

fundera själv ett par minuter
för att sedan prata två och två
ett par minuter innan du lyfter
samtalet i helgrupp.
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Det digitala samtalet
Tillsammans på distans
Idag är digitala enheter – som mobilen, surfplattan och datorn –
en naturlig del av vårt samhälle och våra liv. Ibland använder vi digitala
verktyg av bara farten, de underlättar och vi reflekterar kanske inte ens över
det. Andra gånger kan samma verktyg kännas som ett hinder och skapa fler
utmaningar än lösningar.
Teknikutveckling förändrar våra vanor och vårt samhälle hela tiden. Det
gäller också vårt sätt att föra samtal och lära. Intresset för och tillgängligheten till digitala samtal har ytterligare förstärkts av coronapandemin.
Att föra ett samtal i digital form kan för en del kännas
helt naturligt och för andra kännas både lustigt och
svårt. För att skapa ett så inkluderande och jämlikt
klimat som möjligt är det bra att både tänka efter
Testa tekniken
lite extra före samtalet och stämma av med deltaföre samtalet.
garna under samtalets gång.
Testa tekniken före samtalet. Är det flera ovana
deltagare kan det vara bra att bjuda in alla till ett
testmöte någon dag i förväg. Rekommendera deltagarna
att använda headset, för att ljudet ska bli så bra som möjligt och för
att undvika rundgång. Uppmuntra deltagarna att ha kameran på så att det
känns som om alla är närvarande i rummet under samtalet.
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TIPS FÖR
ETT BÄTTRE
DIGITALT
SAMTAL

2

Om ni är fler än tre: Börja
med en runda där alla

får säga hej och sedan stänga
av sin mikrofon. På det sättet
får alla komma till tals tidigt i

1

samtalet vilket ökar känslan av
Hälsa välkommen till sam-

delaktighet.

talet, förklara formerna och

introducera ämnet.

3

Använd gärna chatten eller
funktioner för handupp-

räckning för att be om ordet.

4

Placera ut deltagarna som
på en klocka (tilldela dem

en siffra som de får komma

Om det alltid är samma delta-

ihåg) för att enklare kunna göra

gare som pratar: Använd en

en avstämningsrunda utan att

annan metod, till exempel en

missa någon. Det kan också

runda där var och en, i tur och

öka tryggheten för deltagarna,

ordning, får säga något.

om de vet när de förväntas
säga något.

5

Ha många pauser! Det är
faktiskt ganska jobbigt

med digitala möten. Så mini-
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För att öka gemenskapen kan ni i förväg

bestämma att ni förbereder

pauser på några minuter gör

samma sorts fika. Då kan

stor nytta. En riktlinje kan vara

ni i början eller mitten av

cirka 45 minuters samtal och en

samtalet fika tillsammans

kvarts paus.

framför kamerorna.
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Det svåra samtalet
Möte med oliktänkande
Vi måste föra fler samtal och våga prata om svåra
frågor. Men hur för jag ett samtal med människor som
inte tycker som jag? Hur gör jag om jag vill samtala med
människor som inte har samma värderingar som jag?
Vi vet att folkbildningen bygger broar av förståelse och
tillit där det behövs som mest. Ibland kan det vara svårt att veta hur du ska
ta dig an och konfrontera de svåra frågorna. Men vi måste ha modet att
stå emot och bemöta till exempel antidemokratiska och faktaförnekande
åsikter. Samtalet kan vara ett första avväpnade och förlåtande samtal som,
precis som studiecirkeln, ger människor ett sammanhang.

1. Börja med dig själv
•

Börja i dig själv, varför är detta samtal viktigt för dig, vari ligger ditt
intresse och din drivkraft? Vilka av dina värderingar och åsikter är drivkraften till samtalet?

•

Varför är just dessa värderingar viktiga att samtala om med just den här
personen?

•

Vad har du för självklarheter och utgångspunkter med dig utifrån vad du
kommer från för kultur och sammanhang? Försök att få syn på det så att
du i samtalet kan släppa den förförståelsen och bli ännu mer nyfiken på
världen från den andra personens perspektiv.

•

Gör dig nyfiken på personen, försök förstå vad åsikten befinner sig i för
sammanhang, var den personen kommer från och befinner sig.
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2. Var nyfiken och våga lyssna
•

Utgå från din nyfikenhet och försök förstå personens argument och
ingångar i frågan.

•

Fråga gärna: Hur menar du?

•

Be personen att komplettera med ett konkret exempel. Det gör oftare att
korta uttryck och inövade argument får en begripligare innebörd.

•

Kolla av att du förstått rätt genom att återge vad du uppfattat.

•

Avväpna gärna din återgivelse med ”du får gärna rätta mig om jag har fel,
men jag uppfattade att du tyckte så här…”. Då ger du den andra personen en möjlighet att ändra och förklara igen, utan att det blir en pingpong-mach med ”du sa…”/”nej det gjorde jag inte…”.

•

Kom ihåg att du inte behöver hålla med i sak, bara för att du försöker
förstå. Du kan bekräfta den andras upplevelse – utan att automatiskt hålla
med.

3. Försök förstå
•

När det gäller människor med olika värderingar och utgångspunkter är
vi ofta rädda för att lyssna och försöka förstå. Vi är rädda för att det ska
uppfattas som att vi håller med.

•

Vill du förstå den andra människans tankar och argument behöver du
också förstå den andra människans utgångspunkter.

•

Många saker är en självklarhet för dig, till exempel beroende på vad du
kommer från för kultur och hur du har växt upp. Försök släppa den förförståelsen och bli nyfiken på världen från den andra personens perspektiv.

•

Genom att prata om varandras olika perspektiv och utgångspunkter kan ni
också nå en ökad förståelse för varför
ni tycker olika i sakfrågan.

EMPATISK NYFIKENHET
Empati: Att leva sig in i hur någon har det.
Att se världen ur den andras ögon.
Nyfikenhet: Följdfrågor som kollar
av vad du ser, upplever och
Inspirerat
beskriver, samt bekräfav SV:s
tar att jag har
studiematerial
med Poul Perris
förstått.
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När du är i ett samtal
med människor som du
inte känner så väl kan du upptäcka stora åsiktsskillnader. Det
kan ha att göra med att ni har väldigt olika värderingar. Då är det
väldigt lätt att ni pratar förbi
varandra helt och hållet i
sakfrågan.

4. Säg ifrån!
Markera när någon går över gränsen
Att lyssna och försöka förstå den andra människans värderingar, åsikter och
ståndpunkter är inte detsamma som att hålla med. Men det kan också finnas
tillfällen där du vill och måste markera att något den andra säger går emot
de demokratiska värdena, är nedsättande mot andra människor eller utgår
från antaganden som inte håller samman. För även om du är intresserad och
vill förstå – så måste du utgå ifrån dina värderingar och markera när den du
samtalar med går över den gränsen.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT NÄR DU BEHÖVER MARKERA
•

Var modig! Det är lättare att hålla med och undvika konfrontation, men i
obehaget visar du också ett mod som bryter ett mönster och som andra
kan följa efter.

•

Tänk på att förbli sansad och hålla ett vänligt (men bestämt) tonläge.

•

Tänk på att inte obetänksamt överta den andras språk och symbolik. Raljera eller smutskasta inte.

•

Markera med kraft, men inte med hat. Vänliga blickar och ord värnar en
fortsatt dialog och en social sammanhållning.

•

Fortsätt samtalet, det är inte slut nu. Genom att fortsätta ett utforskande
samtal bygger ni gemensamt en tillit istället för att skapa sociala barriärer.

•

Fortsätt att säga ifrån! För varje gång du gör det, bryter du en tystnad och
skapar en förutsättning för fler att bli modiga och för att agera gemensamt.
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Det faktabaserade
samtalet
Våga tro på sanningen
Alla har vi nog undrat ibland i ett samtal – stämmer det här verkligen? Kanske har du också dragit till med någon ”fakta”, och sedan haft svårt
att redogöra för var uppgiften kommer ifrån?
Att samtala kring fakta är svårt. Vi ska vara källkritiska, men i god källkritik ingår också att ha större tillit till källor som strävar efter opartiskhet och
saklighet, som etablerade medier.
Ibland landar källkritik i att ”man kan inte lita på någonting”. Det är ett
stort underbetyg till oss själva och vår förmåga att tänka och resonera. Samtidigt som vi är källkritiska och ifrågasätter uppgifter är det lika viktigt att
försvara kunskap, vetenskap och journalistik. Vi måste tro på sanningen!
Att vara kritisk får inte bli det centrala. Många som hamnar i att skarva
när det gäller källa och fakta, är redan väl kritiserade och finns kanske i ett
bildningsutanförskap. Vi måste också lyssna och försöka förstå vad som
finns bakom. Att samtala och gemensamt utforska kunskapen skapar en
förlåtelse och närvaro av bildning.
Stanna upp i samtalet och resonera kring ”varifrån kommer den fakta
som vi pratar om?” I vilket syfte är den framtagen, går den att omsätta till
detta ämne? Är den aktuell och vem står bakom den? Ni kan också fråga er
om fakta är relevant i just detta samtal, eller är det andra perspektiv, som
känslor, värderingar eller praktisk tillämpning som ni egentligen vill fördjupa? Kolla upp den fakta ni är i behov av, för att föra samtalet vidare.
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ATT FUNDERA PÅ
NÄR DET GÄLLER KÄLLOR

VEM

står bakom källan? Är fakta hämtad
direkt från den som tagit fram den?
Är det någon som behärskar ämnet?
Är det någon du litar på?

VAD

är det för innehåll? Är det relevant
statistik, klargörande fakta eller
sammanfattningar av forskningsläget?

VARFÖR

– Vad är syftet med att källan är skapad?
Är det för att informera och presentera
fakta, eller är det för att övertyga dig, påverka en opinion eller sälja en
produkt?

NÄR

är källan skapad? Har det gått lång
tid sedan uppgiften togs fram?
Finns det någon nyare? Finns det flera uppgifter
som visar på en rörelse över tid?
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Det framåtsyftande
samtalet
För att skapa utveckling
Ett framåtsyftande samtal är en form av processarbete där syftet
är att aktivt röra sig framåt mot ett mål. Vägen dit växer fram steg för steg
genom olika frågeställningar och svaren på dem. En stor vinst med att föra
framåtsyftande samtal är att de skapar delaktighet. Metoden är demokratisk
i den mening att alla behövs och ingen tillåts dominera. Eftersom metoden
är just framåtsyftande skapar den ett engagemang där deltagarna bidrar
till och skapar en gemensam helhetssyn. Metodiken bygger på, och ger bäst
effekt, i en grupp om fyra till sju personer.
Den som leder samtalet i en sådan här process ansvarar för att se till så att
gruppen håller styrfarten och fortsätter att sikta mot målet. I dessa samtal
är farten viktig, gruppen måste hålla ett bra tempo och komma fram till
målet för sitt arbete. Det är bra att planera
in tid till reflektion i frågorna eller under
själva samtalet, för att alla ska få plats och
för att gruppen inte ska glömma något
perspektiv.
Framåtsyftande samtal passar i många
sammanhang, men framför allt när ni ska
hitta gemensamma utgångspunkter, starta
någon förändring eller göra en planering.
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5 steg
i ett samtal
som leder
framåt.

1

VARFÖR? Det första steget handlar om att tydliggöra gruppens
uppdrag vilket är grunden för det fortsatta arbetet. Ni måste ha

samma uppfattning om uppdraget.

2

NULÄGE. Analysera och reflektera över verkligheten idag och vilka
förutsättningar ni har för ert fortsatta arbete. Vad känns bra och

vad känns mindre bra? Vad är vi bra på och vad är vi mindre bra på?

3

IDÉER. I det här steget spånar ni fram idéer. Genom ett kreativt
samtal ska ni komma på vad som kan eller ska göras. Det kan vara

aktiviteter, verksamhetsområden som ska prioriteras, något som ska
utvecklas, nya utmaningar, internt arbete eller framtidsvisioner.

4

HUR? Nu är det dags att komma ett steg till. Från idéer på vad
som ska göras till hur ni ska göra det. Här görs någon form av

strategi för de områden eller aktiviteter som kom fram under förra frågan.
Ta ett område eller en aktivitet i taget. Frågor ni kan resonera utifrån kan
vara: Vad vill vi uppnå? Vilken är vår målgrupp? Vilka resurser behöver vi?

5

HANDLINGSPLAN. Sammanfatta idéer och resultatet från
diskussionerna och skapa en handlingsplan där det är tydligt för

gruppen vad som ska göras och för vem det ska göras. Även hur det ska
göras, vem som ska göra det och när. Samt om det behövs särskilda
resurser för det som ska göras.
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Det lättpratade
samtalet
För att alla ska förstå vad du säger

Fler personer än du tror
kan inte läsa en vanlig artikel i tidningen
och sedan berätta vad de läst.
Det kan bero på flera saker, till exempel att personen
• är född med en utvecklingsstörning
• är ny i Sverige
• har dyslexi, afasi eller någon annan funktionsnedsättning
• är utbränd
• inte är van att läsa längre texter.
Många blir glada när det finns lättläst text.
Det gäller så klart även i ett samtal.
Så försök att samtala så ”lättpratat” som möjligt,
för att alla ska förstå vad du säger
och vad du vill få fram.
Fundera på vad du tycker är viktigast.
Säg det först!
Då vet den du samtalar med vad du tycker.
Sedan kan den du pratar med ge sitt svar.
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Bra att tänka på
för att alla ska förstå
1. Använd direkt tilltal; du-tilltal.
Jag lyssnar bättre, när du talar direkt till mig.
2. Säg det viktigaste först.
Då vet den du pratar med vad den ska svara på.
3. Ge exempel.
Förklara med exempel, som personen känner igen
från sin vardag.
4. Säg samma sak två gånger, fast på lite olika sätt.
Det ena sättet är kanske lättare att förstå.
Det blir också en repetition av din åsikt.
5. Förklara svåra ord i ett sammanhang.
Det gäller även namn, platser och annat, som du pratar om.
6. Förenkla.
Du ska inte ta bort innehåll i samtalet, men förenkla gärna.
7. Var konkret, rak och tydlig.
Många människor kan inte förstå
liknelser, metaforer och uttryck.
8. Använd aktiv form när du pratar.
Berätta vem som ska göra vad och hur.
Till exempel: Vaktmästaren ska laga duschen.
Passa dig för den passiva formen: Duschen ska lagas.

Lättläst text: Ylva Bjelle
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Det tysta samtalet
Eller görandets samtal – där ord inte behövs
Kanske har du själv någon gång hamnat i ett sammanhang där ord
inte behövs och du ändå känt att ni samtalat eller ja, i alla fall interagerat
med varandra? Kanske när ni suttit och jammat i en musikstudio, eller när
ni alla varit superkoncentrerade på stickningen i knät framför er eller att
tälja den där skeden från träbiten i handen. Eller suttit runt en eld i skymningen eller i någon helt annan situation.
Då är det som att du kliver in i ett rum där du släpper den medvetna
närvaron och går in i en form av omedveten närvaro. Ett fokus där öga, öra
och hand är de som interagerar i nuet istället för intellektet och jaget. Det
uppstår ett sorts flöde där tanken börjar röra sig friare och öppnare. Dessa
sammanhang innebär också en interaktion och skapar närhet och tillit.
Om du är samtalsledare kan du på olika sätt använda dig av dina erfarenheter av tysta samtal och försöka föra in det friare och öppnare flödet också
i andra samtal.
18

TIPS FÖR ATT HAMNA I DET TYSTA SAMTALET

Väck entusiasmen och nyfikenheten. Det kan till exempel vara
en rolig och lekfull övning som får
igång energin. Med hjälp av den här
energin lär vi oss mycket mer och
blir nyfikna.
Nyttja naturen som
en bra plats att vara i.
Samma sak gäller kultur
och hantverk som till
exempel att musicera,
tälja eller måla.
Fokusera
uppmärksamheten. Skapa
koncentration
mellan öga, öra,
näsa och hand.
Låt alla dela
sina erfarenheter och
upplevelser
med de andra i
gruppen. Gärna
som en runda
där de andra är
tysta medan var
och en delar sina
erfarenheter.

Skapa direkta
upplevelser.
Att själv göra
och skapa egna
upplevelser i
kroppen, genom
att uppleva
rytmerna,
dofterna
och flödena
i naturen,
musiken eller
materialet.
Ha öppna frågor
kring det ämne
som ni samtalar
om. Låt var och
en få reflektera
under tystnad.
19
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Lär dig av
dina samtal
Samtal och reflektion är grunden till folkbildningens pedagogiska
förhållningssätt. Genom samtal med andra människor och gemensam eller
egen reflektion kan du öka din medvetenhet om det egna lärandet.
Genom att samtala om dina erfarenheter och vara nyfiken på andras, ökar
du dina insikter och kunskaper, men du får också en möjlighet att få syn på
känslor, tankar och beteenden. Det är också genom samtal och
reflektion som du sätter fart på deltagarnas personliga
kunskaper och erfarenheter.
FRÅGOR ATT
REFLEKTERA
ÖVER
SAMTAL OCH VÄRDERINGAR
•

Vilka värderingar är viktiga för dig?

•

Hur återspeglas dina värderingar i samtal och
möten med andra människor?

•

Vilka frågor vill du väcka hos de människor som du samtalar med?

•

Vad kan du göra för att lyssna aktivt på andra?

•

Vad gör du för att göra din röst hörd? Och vad kan du göra för att
andra människor ska göra sina röster hörda?

•

Hur använder du ditt kroppsspråk för att förstärka det du säger?

•

Hur reagerar du när du får kritik eller blir motsagd?

•

Hur leder du samtal? Hur skulle du vilja göra det?

•

Vad är ett bra samtal för dig?

•

Tänk på ett bra samtal, vad har varit speciellt bra vid det tillfället?

•

Dialog kännetecknas av att deltagarna möts på jämlika villkor. Hur
gör du för att bidra till ett sådant klimat?
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Det bildande
samtalet
För att bygga ett gemensamt samhälle
Ett samtal som också leder till bildning – som kunskap, förståelse
och stärkta relationer – är inte vilket samtal som helst. Det är de samtalen
som utvecklar och leder oss och samhället framåt.
Det demokratiska och brett bildande samtalet är folkbildningens, och
SV:s, idé. Folkbildningen bygger på att människor samtalar och genom det
delar något av sig själv till en annan människa. Det är när du delar med dig
och lyssnar på en annan människa som ni omskapar verkligheten, bryter era
åsikter mot varandra och börjar veta tillsammans. Detta är en nyckelfaktor
för utveckling av dig och samhället – det är det vi kallar fria tankars hem.
Genom samtalet får fler tillgång till varje enskild persons erfarenhetsrum;
det som hen har upplevt, lärt sig eller tänkt och känt. När farmor ger dig en
av sina pusselbitar från sitt liv, grannen kompletterar med en av sina och
barnbarnet med sina reflektioner. Här bildas en form av gemensam kunskap, ett gemensamt vetande som inte bara förstärker sakfrågan här och nu,
utan också skapar samhörighet och tillit er emellan.
Kanske gör också ett sådant samtal att farmors eller grannens känsla och
kunskap förs vidare i en ny tappning till nästa samtal, en annan konstellation eller till en ny generation. Detta blir till ett kitt som stärker så väl tilliten
till varandra, som demokratin i sin innersta och viktigaste skepnad.
Detta är en viktig del av vårt uppdrag och för att bygga ett gemensamt
samhälle.
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