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dialogspegeln

KONSTEN ATT TÄNKA TILLSAMMANS
En spegel för din färdighet i Konsten Att Tänka Tillsammans

Dialogen, konsten att tänka tillsammans bygger på fyra färdigheter.

Här har vi sammanställt ett antal påståenden som kännetecknar de 
människor som är skickliga att tänka tillsammans. Om du går igenom 
dessa påståenden och värderar hur skicklig du själv är, får du dels en 
uppfattning om dialogens praktik, dels en idé om vad du ska fundera över 
om du vill utveckla din skicklighet att föra dialog. Därefter följer 10 
påståenden som gäller ledarskap i dialogen.

Vad är en Spegel?
Det finns en teori bakom rekommendationerna i dialogen. Teorin mynnar 
ut i ett antal rekommendationer för den som vill utveckla sin skicklighet. 
Dessa rekommendationer har vi formulerat om till 34 påståenden. Om du 
tar ställning till hur du tycker att dessa påståenden stämmer in på dig så 
får du en ”spegelbild” av dina egna färdigheter. Instrumentet räknar fram 
din ”betygsättning” automatiskt.

På sista sidan anges hur stor del av ”full pott”, av136 poäng, som du 
givit dig själv för var och en av de fyra färdigheterna och för ledarskapet.
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dialogspegeln

Dialogens fyra fundamentala färdigheter (sid 1 av 3) 1 = sällan             2 = ibland 
3 = ganska ofta   4 = oftast

Jag handlar så här:  1= sällan; 2= ibland; 3= ganska ofta  4= oftast 1 2 3 4

01 
L

Jag märker när jag blir distraherad av mina egna tankar och 
associationer i ett samtal.

02
R

När ett samtal kör fast i ett dilemma, att oförenliga 
värden är i konflikt, brukar jag söka efter ett gemensamt 
överordnat mål som stöd för att lösa upp konflikten.

03
A

Även när det är bråttom brukar jag föreslå att vi ska stanna 
upp och värdera vilka andra verkningar än de vi avser, som 
ett beslut kan få.

04
T

Förslag till lösningar, som verkar bra, har ofta konsekven- 
ser utöver det som man vill uppnå. Därför försöker jag  
stanna upp före ett beslut och uppmana andra att gemen- 
samt utvärdera sådana konsekvenser.

05
L

När jag själv eller någon annan verkar dra förhastade slut- 
satser brukar jag fråga mig själv eller den andre vilka obser- 
vationer slutsatsen är baserad på.

06
R

Jag är medveten om att det kan vara svårt att redogöra för 
sina egentliga motiv. Därför brukar jag stödja min motpart 
genom att berätta öppet om vilka mina motiv är.

07
A

Jag är alltid medveten om vad vi ska åstadkomma med ett 
samtal och var jag själv befinner mig i förhållande till vårt 
gemensamma mål.

08
T

Självcensur lägger krokben för kreativiteten. Därför brukar 
jag uppmana andra att dela med sig även av stolliga idéer 
och själv föregå med ”gott exempel”.

09
L

När jag själv eller någon annan blir okoncentrerad t ex p g a 
irritation eller tankeflykt under ett samtal, brukar jag aktua- 
lisera detta så att den okoncentrerade kan få ”prata av sig”.

10
R

Jag kan koppla bort  ovidkommande tankar och känslor för 
att göra mig tillgänglig för en annan människa i ett samtal.

11
A

Frågor som leder till tystnad skapar spänning, som ofta 
leder in i något nytt. Därför brukar jag försöka bidra till att 
hålla fast vid spänningen tills den leder till resultat.

12
T

Under samtalets gång brukar jag ställa mig frågan ”Vad är 
det som sker nu, som vi alla bör uppmärksamma?”

Summera kolumnerna var för sig och multiplicera antalet markeringar 
med respektive kolumns värde (Ex 6 markeringar i kolumn 4 = 24)
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ATT-spegeln

Dialogens fyra fundamentala färdigheter (sid 2 av 3 1 = sällan             2 = ibland 
3 = ganska ofta   4 = oftast

Jag handlar så här:  1= sällan; 2= ibland; 3= ganska ofta  4= oftast 1 2 3 4

Transport från föregående sida:

13
L

Jag är noga med att först förstå vad andra människor säger 
och varför, innan jag värderar det som de har sagt.

14
R

Jag har upptäckt att jag ofta kan lära mig något om mig 
själv genom att förstå människor som är helt olika mig.

15
A

När ett samtal är slutfört brukar jag reflektera över vad som 
blev sagt och fråga mig hur jag kunde ha agerat i stället.

16
T

Jag försöker motverka min tendens att ibland avstå ifrån att 
uttala min uppfattning – fastän jag borde göra det.

17
L

När jag själv eller någon annan är stressad under ett samtal 
brukar jag föreslå att vi gör ett avbrott för att bli av med 
stressen.

18
R

Jag har märkt att något viktigt ofta kommer  fram när det 
känns spänt och jobbigt under ett samtal i en grupp. Därför 
brukar jag stödja de andra att hålla kvar spänningen i stället 
för att försöka bli av med den.

19
A

När vi har löst ett problem brukar jag aktualisera frågan hur 
vi ska undvika att detta eller liknande problem återkommer.

20
T

När jag har något viktigt att säga brukar jag tänka över vil- 
ka ord jag ska använda för att förmedla det som jag verk- 
ligen menar.

21
L

När jag lyssnar till andras uppfattningar försöker jag få ett 
”kvitto” på att jag har förstått, genom att ge min tolkning av 
vad de har sagt.

22
R

När någon under ett samtal i grupp verkar ha en avvikande 
mening, brukar jag stödja henne eller honom att uttala den 
och beskriva det bakomliggande motivet.

23
A

Både för att söka nya möjligheter och för att utforska ovän- 
tade konsekvenser av olika alternativ brukar jag föreslå att 
vi ska ta en rejäl paus för att få distans.

24
T

När jag har sagt något som är viktigt brukar jag lyssna på 
de andras reaktioner för att utröna om de verkligen upp- 
fattat det som jag vill förmedla.

Summera kolumnerna var för sig och multiplicera antalet markeringar 
med respektive kolumns värde (Ex 6 markeringar i kolumn 4 = 24)
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ATT-spegeln

Dialogens ledarskap (sid 3 av 3) 1 = sällan            2 = ibland 
3 = ganska ofta   4 = oftast

Jag handlar så här:  1= sällan; 2= ibland; 3= ganska ofta;  4= oftast 1 2 3 4

25 När ett samtal ”går i stå” eller urartar till ”pajkastning” bru- 
kar jag tänka igenom vilka normer som behöver utvecklas 
för att vi ska komma vidare.

26 När det hettar till i ett samtal försöker jag undvika att 
ryckas med och i stället se mönstret i det som händer.

27 När spänningen stiger gör jag hotet inför ett misslyckande 
tydligt och aktualiserar anledningar till att ha självförtro- 
ende och tillit till gruppens förmåga att finna en lösning.

28 När jag tror att någon känner oro eller osäkerhet försöker 
jag stödja vederbörande att uttrycka vad han eller hon 
känner.

29 När ett uppdrag känns svårt att få grepp om brukar jag före- 
slå att vi ska dela upp det i ett antal mindre bitar. 

30 För att hålla kontakt med färdriktningen i en process brukar 
jag föreslå att vi ska formulera några centrala frågor att 
söka svar på.

31 I svåra uppdrag försöker jag se till att medvetet skydda 
processen från störningar utifrån.

32 När jag märker att det behövs nya normer för att ett samtal 
ska kunna utvecklas, brukar jag föreslå att vi gemensamt 
ska fastställa några regler som vi kan hålla oss till.

33 När det finns tendenser till att ”sopa motsättningar under 
mattan” ger jag stöd för att få upp dem på bordet.

34 Jag är noga med att alla uttalanden i god vilja ska mötas 
med respekt.

Summera kolumnerna var för sig och multiplicera antalet markeringar 
med respektive kolumns värde (Ex 10 markeringar i kolumn 4 = 40)
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dialogspegeln

Resultat av ATT-spegeln 1 = knappast         2 = svagt 
3 = ganska starkt  4 = starkt

Fyra färdigheter 1 2 3 4

1 L Lyssna (1, 5, 9, 13, 17, 21) (max 24)

2 R Respektera (2, 6, 10, 14, 18, 22)  (max 24)

3 A Avvakta (3, 7, 11, 15, 19, 23) (max 24) 

4 T Tala oförställt (4, 8, 12, 16, 21, 24)  (max 24)

Ledarskap

5 Ledarskap i dialogen (25 - 34)  (max 40)

Du har tilldelat  dig själv poäng av 136 möjliga
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