
Studiefrämjandets Ledarutveckling
Ledarmaterial

Matris kommunikation
Steg 1
Vad?

Steg 2
Hur?

Steg 3 
Jag?

Syfte

Öka medvetenhet om kommunikationens be-
tydelse för gruppens process och lärandet. Det 
lärande samtalet i folkbildning bygger på dialog. 
Vi tolkar omvärlden olika. Genom dialog ökar vår 
förståelse för varandra och risken för konflikter 
minskar.

Visa på att de icke-verbala språken har stor 
betydelse i vår kommunikation med andra.
Feedbackens betydelse för grupprocessen 
och lärande i form av bekräftelse eller som 
förbättringshjälp.

Fördjupa sig i hur kommunikation hör ihop med 
konflikter och visa på olika sätt att hantera dessa. 
Träna på framförande inför grupp.

Övningar

•	 Dialogkompetens (LEGO)
•	 Hur arbetar en bra grupp?
•	 Inre och yttre störningar
•	 Cirkelsituationer
•	 Musiksituationer (MCU)
•	 Hur arbetar en bra musikgrupp (MCU)
•	 Värderingsövning (MCU)

•	 Kassaapparaten
•	 Kroppsspråk bildanalys
•	 Röstens betydelse
•	 Rektanglar
•	 Feedback
•	 Blockera eller bejaka
•	 Pedagogen och roboten

•	 Kroppsspråk och makttekniker
•	 Framförandeövning med feedback
•	 Flytta stolar

Mål
Efter kursen vill vi att deltagarna ska:

Göra/ 
Kunna tillämpa

Kunna använda dig av dialogen som redskap för 
lärande och använda tekniker för att öka delak-
tighet och demokrati i samtalen.

Kunna ge och ta emot feedback på ett ut-
vecklande sätt. Med en större medvetenhet 
använda dig av kunskap om kroppsspråk för 
att förmedla och ta emot information.

Tala så att fler lyssnar.  Känna till hur du som le-
dare kan agera för att förebygga ogynnsamma 
konflikter och hantera dem när de uppstår.

Känna/Uppleva

Alla är viktiga i en grupp och studiecirkelns me-
todik bygger på viljan att lyssna och lära av var-
andra.

Din bild av verkligheten är inte samma som 
min, det behöver inte betyda att du har rätt 
& jag har fel - vi har  olika perspektiv! Vi tol-
kar ofta budskap på olika sätt. 

Bli säkrare på att tala inför en grupp.

Veta/Få insikt om

En väl fungerande kommunikation ökar trivseln 
i gruppen och påverkar förutsättningar för lä-
rande och måluppfyllelse. Ett bra samtals  fyra 
delar; tala, lyssna, inre reflektion och reflektion 
över andras tankar och idéer. 

Vi kommunicerar hela tiden både verbalt 
och icke-verbalt. Kommunikation är svårt 
och är ofta upphov till missförstånd. Det går 
aldrig att vara tydlig nog i sin kommunika-
tion.

Våra egna attityder och värderingar påverkar vår 
kommunikation. Missförstånd och konflikter byg-
ger ofta på att vi har olika bilder av verkligheten 
och olika sätt att kommunicera på.


