
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
Kommunikations-‐övningar	  
Improvisationsteater	  innebär	  väldigt	  effektiv	  kommunikation.	  

Det	  möjliggörs	  av	  att	  vi	  bekräftar	  varandra	  under	  hela	  tiden	  vi	  står	  på	  scenen.	  Låter	  
det	  jobbigt?	  Det	  är	  det	  inte	  om	  man	  vet	  hur	  man	  ska	  gå	  till	  väga.	  

Vår	  workshop	  lär	  ut	  just	  de	  verktyg	  som	  ni	  behöver	  för	  att	  få	  kommunikationen	  på	  
rätt	  kurs	  igen.	  Vi	  tycker	  det	  är	  viktigt	  att	  man	  får	  prova	  själv	  för	  att	  kunna	  lära	  sig.	  

	  
	  

	  
SYFTE	  OCH	  REFLEKTION	  
Testa	  övningen	  ”Presenter”	  

Reflektera	  efteråt	  över	  om	  det	  var	  lättare	  
eller	  svårare	  än	  ni	  förväntat	  er.	  Tog	  
presenterna	  ”slut”?	  Tvekade	  ni	  innan	  ni	  gav	  
bort	  någon	  present?	  Vilken	  present	  då?	  

	  

Denna	  övnings	  syfte	  är	  att	  undersöka	  hur	  
trygga	  ni	  känner	  er	  med	  varandra.	  De	  flesta	  
människor	  har	  någon	  de	  är	  mer	  avslappnade	  
med	  än	  andra	  och	  det	  grundar	  sig	  i	  tillit.	  Ju	  
tryggare	  du	  är	  med	  en	  person	  desto	  mer	  
vågar	  du	  säga.	  Så	  tänk	  om	  du	  kan	  öva	  upp	  
tryggheten	  eller	  med	  enkla	  verktyg	  hitta	  ett	  
sätt	  att	  skapa	  en	  trygg	  atmosfär?	  Undrar	  hur	  
många	  fler	  idéer	  och	  kreativa	  lösningar	  som	  
skulle	  födas	  då.	  	  

	  

	  

ÖVNING	  1	  

Presenter	  

En	  övning	  som	  utförs	  två	  och	  två.	  	  

Stå/sitt	  mot	  varandra	  och	  
ge	  ”imaginära”	  presenter	  till	  
varandra	  så	  fort	  som	  ni	  kan.	  

Person	  A	  börjar	  med	  att	  räcka	  
fram	  presenten	  samtidigt	  som	  
hen	  berättar	  vad	  det	  är.	  	  –	  
Varsågod	  här	  får	  du	  en	  boll!	  	  

Person	  B	  tar	  emot	  presenten	  
med	  glädje.	  Det	  är	  viktigt	  att	  
emot-‐tagandet	  inte	  är	  
sarkastiskt	  eller	  cyniskt.	  	  

Rollerna	  byts	  och	  person	  B	  ger	  
en	  ny	  present	  till	  person	  A.	  Detta	  
upprepas	  och	  så	  snabbt	  som	  
möjligt	  i	  ungefär	  två	  minuter.	  

	  



	  
	  
	  

	  
SYFTE	  OCH	  REFLEKTION	  
Testa	  övningen	  ”Ettordshistoria”	  

Reflektera	  efteråt	  över	  om	  det	  var	  lättare	  
eller	  svårare	  än	  ni	  förväntat	  er.	  

Upplevdes	  det	  som	  att	  din	  kollega,	  som	  
annars	  är	  så	  välartikulerad,	  plötsligt	  
fick	  ”dålig	  grammatik”?	  Kändes	  det	  som	  att	  
historien	  aldrig	  tog	  fart?	  Hade	  historien	  en	  
tydlig	  handling?	  

	  

Denna	  övnings	  syfte	  är	  att	  illustrera	  hur	  lätt	  
det	  är	  att	  hålla	  fast	  vid	  sina	  egna	  idéer	  
istället	  för	  att	  lyssna.	  Det	  vanligaste	  är	  att	  vi	  
oftast	  får	  tusen	  idéer	  väldigt	  tidigt	  under	  
övningen.	  Redan	  efter	  några	  ord	  brukar	  det	  
dyka	  upp	  många	  tänkbara	  alternativ	  i	  ens	  
huvud.	  Det	  är	  först	  när	  ni	  är	  villiga	  att	  
förändra	  er	  egen	  idé/historia	  som	  ni	  kan	  
lyckas	  med	  övningen	  och	  det	  är	  ett	  bra	  sätt	  
att	  öva	  på	  sin	  lyssning	  i	  arbetsvardagen	  
också.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

ÖVNING	  2	  

Ettordshistoria	  

En	  övning	  som	  utförs	  två	  och	  två	  
(eller	  fler)	  

Berätta	  en	  historia	  ett	  ord	  åt	  
gången.	  Målet	  är	  att	  lyckas	  få	  en	  
berättelse	  med	  en	  början,	  mitten	  
och	  slut.	  Starta	  gärna	  med	  
överenskommelsen	  att	  historien	  
börjar	  med	  ”Det	  var	  en	  gång”.	  

Ex.	  Person	  A	  och	  Person	  B	  

A-‐	  Det	  

B-‐	  Var	  

A-‐	  En	  

B-‐	  Gång	  

A-‐	  En	  

B-‐	  ???	  

o.s.v.	  

	  

	  



SYFTE	  OCH	  REFLEKTION	  
Reflektera	  efteråt	  vad	  som	  händer	  när	  vi	  
sätter	  ”men”	  efter	  ett	  ”Ja”.	  Ett	  ”ja	  men”	  är	  i	  
princip	  ett	  nej.	  Skulle	  det	  vara	  bättre	  att	  
säga	  ett	  rakt	  nej?	  Kan	  man	  säga	  nej	  och	  få	  
personen	  som	  tar	  emot	  det	  att	  uppleva	  
det	  som	  ett	  ja?	  Alltså	  känna	  att	  idén	  är	  bra	  
även	  om	  du	  får	  ett	  nej	  på	  ditt	  förslag.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

ÖVNING	  3	  –	  del	  1	  
Ja	  men/Ja	  och	  	  

En	  övning	  som	  utförs	  två	  och	  två	  

Låt	  den	  ena	  av	  er	  komma	  med	  ett	  
förslag	  på	  en	  aktivitet,	  vilken	  som	  
helst.	  

Ex.	  Person	  A	  och	  Person	  B	  

A	  –	  Ska	  vi	  gå	  och	  fiska	  

Person	  B	  har	  i	  uppgift	  att	  svara	  ja	  
och	  lägga	  till	  ett	  ”men”	  följt	  av	  an	  
anledning	  att	  hen	  inte	  kan	  följa	  
med.	  

B	  –	  Ja,	  men	  jag	  har	  inget	  fiskespö.	  

Person	  A	  har	  nu	  i	  uppgift	  att	  
försöka	  ”lösa”	  problemet.	  

A	  -‐	  Jag	  har	  ett	  extra	  fiskespö	  som	  
du	  kan	  låna.	  

Person	  B	  fortsätter	  i	  samma	  
mönster.	  

B	  –	  Ja,	  men	  jag	  gillar	  inte	  att	  låna	  
saker	  för	  jag	  är	  rädd	  att	  ha	  
sönder	  det	  jag	  lånar.	  

A	  –	  Du	  kan	  bara	  följa	  med	  och	  
titta	  på	  när	  jag	  fiskar!	  

B	  –	  Ja,	  men	  jag	  tror	  att	  det	  blir	  
tråkigt	  efter	  en	  stund	  

A	  –	  Jag	  kan	  ta	  med	  öl!	  

B	  –	  Ja,	  men	  jag	  har	  en	  nykter	  
period	  just	  nu.	  

A	  –	  Hallonsaft?	  

B	  –	  Ja,	  men	  doktorn	  har	  sagt	  att	  
jag	  ska	  dra	  ner	  på	  socker.	  

o.s.v.	  tills	  ni	  tröttnar.	  

	  



SYFTE	  OCH	  
REFLEKTION	  
Denna	  övning	  är	  till	  för	  att	  illustrera	  
skillnaden	  på	  hur	  vi	  kan	  säga	  Ja	  (och	  
nej)	  på	  olika	  sätt.	  Och	  vad	  som	  händer	  
med	  oss	  när	  vi	  får	  ett	  ”nej”	  eller	  ”ja”	  

Här	  bygger	  vi	  också	  vidare	  på	  varandras	  
ideér,	  Det	  finns	  fler	  moment	  i	  denna	  
övning.	  Ett	  moment	  är	  att	  bara	  säga	  ”Ja”.	  
Det	  visar	  på	  att	  ett	  ja	  är	  bra	  om	  vi	  vill	  
bejaka	  utan	  att	  bidra.	  Ett”	  ja	  och”	  är	  
samspel.	  Båda	  kommer	  med	  idéer	  och	  vi	  
hämtar	  inspirationen	  från	  varandra.	  	  

	  

	  

	  

	  

Vi	  har	  föreläst	  på	  många	  arbetsplatser	  där	  personalen	  var	  mer	  benägen	  att	  säga	  
nej	  istället	  för	  ja	  till	  varandra	  och	  detta	  har	  en	  tendens	  att	  bli	  en	  ond	  spiral	  där	  
energin	  blir	  lägre	  och	  lägre	  och	  då	  är	  det	  viktigt	  att	  man	  går	  in	  och	  skapar	  ”Högt	  
tak”	  d.v.s.	  att	  du	  som	  anställd	  och	  kollega	  känner	  att	  du	  vågar	  komma	  med	  idéer	  
och	  förslag.	  Att	  besvara	  dina	  kollegor	  och	  vara	  medveten	  om	  HUR	  du	  gör	  det	  kan	  
göra	  en	  stor	  skillnad.	  

	  

ÖVNING	  3	  –	  del	  2	  

Ja	  men/Ja	  och	  	  

Upprepa	  övningen	  men	  byt	  ut	  
ordet	  ”men”	  mot	  ”och”	  

Ex.	  Person	  A	  och	  Person	  B	  

A	  –	  Ska	  vi	  gå	  och	  fiska?	  

B	  –	  Ja,	  och	  så	  tar	  vi	  med	  lite	  öl!	  

A	  –	  Ja,	  och	  så	  kan	  vi	  prata	  ut	  om	  
dina	  senaste	  kärleksbekymmer!	  

B	  –	  Ja,	  och	  så	  gör	  vi	  upp	  en	  brasa	  
och	  tillagar	  fångsten	  på	  plats!	  

A	  –	  Ja,	  och	  så	  tar	  vi	  med	  tält	  och	  
campar!	  	  

O.s.v.	  

	  


