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# 1 – undgå at tale for meget

Der findes mange forskellige professionelle samtaler.

✔interne samtaler, team-møder, afd. møder mm
✔eksterne samtaler, kunder/forældre/brugere/pa=enter mfl

✔Spontane kollegiale samtaler, på gangen-samtaler mm

Og der gælder én overordnet regel for dem alle

Du skal ly=e mere end du taler.

(Her kunne den velkendte 20/80 regel være god at huske. Du taler 20% - du ly;er 80%).

Når du lyFer, føler samtalepartneren sig set, hørt og mødt og dermed anerkendt  
……. vejen er banet for en posi=v rela=on.

Hvorfor er det et problem, hvis du taler mest?
- fordi du risikerer at gå glip af essensen i situa=onen.  Hvad er det i 

virkeligheden det her handler om?
- fordi du påtager dig hele ansvaret for en mulig løsning
- fordi du risikerer at din samtalepartner melder sig ud, eller ikke engagerer sig i en 

evt. løsning
- fordi du går glip af en fantas=sk chance for at danne gode rela=oner med den 

anden part. Rela=oner der er nødvendige for det videre samarbejde

Hvad kan du gøre i stedet?
- du kan SPØRGE og LYTTE
- du kan være nysgerrig og lyFe bag om ordene der bliver sagt
- du kan indbyde =l dialog – igen og igen – også når det er en svær samtale og en 

svær rela=on
- Du kan undlade at tolke, men være objek=v i din beskrivelse af situa=onen.
- du kan tale om ”drømmen” og ikke ”problemet” – hvad er det vi 

ønsker skal ske?

"Når du taler, gentager du blot, hvad du allerede ved. 
Men hvis du lytter, kan du måske lære noget nyt." 

- Dalai Lama



# 2 – undgå ”støj” i kommunikationen 

Vi taler om ”støj” i kommunikationen, når der f.eks. er tale om ikke afstemte 
forventninger mellem parterne, uenighed om målet med samtalen eller når 
udefrakommende faktorer spiller ind på muligheden for at lykkes med samtalen

I denne lille guide, er der fokus på det du kan ændre ganske let, med stor effekt.

Hvis du ønsker at skabe de mest optimale forhold for samtalen, bør du sikre dig at de 
fysiske rammer er bedst mulige.

- Find et sted, hvor I ikke bliver forstyrret.

- Hvor alle parter kan sidde nogenlunde komfortabelt (ingen barnestole til 
far på 2 m!)

- Sørg for at den anden part føler sig velkommen. Der er måske en kop kaffe, 
småkage, lys på bordet el. lign. (vigtigt ved en svær samtale)

Hvis det er muligt, bør du sikre dig at I ikke sidder overfor hinanden. Dette er specielt 
vigtigt ved den svære samtale. 

Undersøgelser har påvist følgende om den fysiske placering ved mødebordet:

Konkurrence og forsvarsplacering: bordet danner barriere mellem parterne og kan 
føre til en defensiv og rivaliserende atmosfære.

Hjørneplacering: begge sidder ved hjørnet. Venlig og afslappet samtale.  Mulighed for 
god øjenkontakt, kropssprog og gestik kan ses. Ingen territorial opdeling af bordet. 
Mindsker spændt atmosfære ved bordet, og øger chancerne for et positivt udfald.

Samarbejdsplacering: begge parter på samme side. 55% vælger denne som den mest 
samarbejdsfremmende placering. Hvis der er flere end 2 personer, indtages 
bordenden – væk fra døren og med ryggen mod væggen.

Rundt bord: at foretrække ved ligeværdige samtaler – signalerer ligeværdighed.

Gør det lidt lettere for dig selv.
Brug disse små tricks – de virker!



# 3 – undgå fokus på ”problemet”

Du genkender måske følgende situa#on fra skoleverdenen?
Mortens forældre kommer =l samtale. Emnet er en episode der har udspillet sig i frikvarteret 
dagen før.
Samtalen starter med at have fokus på, hvad der er sket. 

Hvem sagde hvad – hvem gjorde hvad – hvorfor gjorde barnet sådan – andre lignende 
episoder inddrages – øvrige elever og forældres mening og bemærkninger inddrages osv. osv.

Det meste af møde=den er gået, og sidste spørgsmål fra forældrene er:

HVAD VIL DU GØRE VED DET?

Stemningen ved mødet er nu på nulpunktet, alle holder på sin version og forforståelse. En 
løsning kan synes langt væk.

Hvorfor kan denne udvikling på mødet være et problem?
- Fordi det ikke fremmer håbet om en god løsning for alle parter.

- Fordi du ender med aben og det fulde ansvar for en løsning – helst et Quickfix
- Fordi forældrene/brugerne/paPenten ikke føler sig medansvarlige for en løsning.

Hjerneforskere har i disse år fuld fart på. Man ved mere om hjernens veje, end nogensinde 
=dligere og ét af resultaterne er viden om  FOKUS-LOVEN.

Undersøgelser viser, at hjernen danner netværker og nervebaner alt e_er, hvor du har dit 
fokus. Med andre ord - det du giver energi #l, vokser. Den viden kan du bruge direkte i 
samtalerne.

Hvad kan du gøre i stedet?
Du skal naturligvis afsæFe =d =l at modparten får fortalt deres version og oplevelse. Derved 
føler de sig set, hørt og mødt, og dermed anerkendt.

Dernæst skal du meget kort og objek#vt redegøre for din side af sagen, og dere_er skal du 
hur=gst muligt sørge for at samtalen reFer sig imod DRØMMEN - altså; 

- hvad er det vi ønsker skal ske fremadre;et? 
- hvad er målet så disse episoder ikke gentager sig? 

- hvilke delmål kan vi opsPlle? 
- hvad gør I/du ?

- hvad gør vi/jeg?
Det betyder, du skal anvende spørgsmålstyper der åbner op for refleksion, 
løsningsmuligheder og åbenhed. Eks. ”hvad kunne 1. skridt mod en løsning være?”

(Arbejdet med forskellige dialog-redskaber og spørgsmålstyper rækker ud over denne lille 
guide, men du kan læse mere om online-kurset (Når vi taler sammen) på min hjemmeside: 
jannibang.dk )


