
01-10-2020

1

Absalon den 30. september 2020

Samtaler der bygger bro
Introduktion til vildspor og udveje 
i fagprofessionel samtalepraksis. 

Samtaler
der

bygger 

bro

Supervision, temadage og foredrag

Kommunikation, 
samarbejde og 

konflikthåndtering for 
fagprofessionelle. 

SIF
SYSTEMISK INSTITUT
FOR FAMILIETERAPI

Psykoterapeutuddannelse

Supervisoruddannelse

At være samtalenavigatør

At have en fornemmelse af styring … … men være parat til at ændre kursen.
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Indhold

Relation

Indhold

Relation

… deltagerne har med hinanden 
… de har det med emnet
… vi skal tale om det

Hvad vi skal tale om

Indhold

Relation

Hvordan

Den særlige opgave, som du har.

Hvordan

Hvad

Blandingsforhold 1:

Indhold Relation
Jeg afleverer 
mit faglige 
budskab 
uanset hvad.

Jeg bevarer 
den gode 
stemning for 
enhver pris.

Indhold Relation
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Hvor er du mest? / Hvad hælder du til?

Hvor tilfreds er du med dit blandingsforhold?

Hvad ville du evt. gerne justere lidt på –
fordi?

Jeg afleverer mit faglige 
budskab uanset hvad.

Jeg bevarer den gode 
stemning for enhver pris.

Samtalen som en flyvetur

Hvordan

Indledning Undervejs Afslutningsvis

Hvad

- Hvilken stemning håber du, 
denne samtale kommer til at forløbe i?

- Er det let eller en svært for dig, at have 
samtaler som denne? Fordi?

- Hvilke erfaringer har du fra lignende samtaler?

- Er der noget, du håber på kommer til at ske?

- Er der noget vi i fællesskab skal prøve at undgå sker?

- Hvad vil du gerne bede mig om at være særlig 
opmærksom på? 

Hvordan

Indledning Undervejs Afslutningsvis

Hvad
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• Hvordan går denne her samtale 
– får vi talt om det, der er vigtigt for jer?

• Er det ok, med den måde vi tale om det på?
Og er der plads til I alle får fortalt om det, der
ligger jer på sinde?  

• Hvordan går det for mig? 
Taler jeg for lidt eller for meget?
Siger jeg noget om det, I gerne vil høre? 

[ Som samtalenavigatør også at huske 
at kigge på andre end den, der aktuelt taler ]

Blandingsforhold 2:

Lytte / spørge / forståTale / forklare / give råd

”Hvad synes 
du selv?”

Det vigtigste er, at 
mit budskab bliver 

formidlet.

Hvor er du mest? / Hvad hælder du til?

Hvor tilfreds er du med dit blandingsforhold?

Hvad ville du evt. gerne justere lidt på –
fordi?

Tale, forklare, give råd Lytte, spørge, forstå Øre-mund-øre-modellen

Øre-mund-øre-modellen - Prøv at sige lidt om, hvordan du oplever situationen.

- Hvad tænker du, der er vigtigt i forhold til 
problemstillingen?

- Hvad er dine konkrete erfaringer med den slags 
udfordringer?

- Har du prøvet noget lignende før?

- Hvad har du allerede prøvet at gøre?
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Øre-mund-øre-modellen
Sammenfletning af viden

Det, du sagde om …

Fik mig til at tænke på ... 
Gav mig den idé at …

Øre-mund-øre-modellen
- Hvad tænker du om det, som jeg sagde?

- Hvordan lyder det for dig? 

- Var der noget, som passe særlig godt til dig?
Fordi …..?

- Hvilke spørgsmål rejser det for dig?

- Hvordan bliver mine faglige 
bidrag mest brugbare for dig?

Blandingsforhold 3:

Problem-fokus

Det hjælper at 
sætte ord på og 
komme ud med det.

Positivitet

Vi bør udelukkende 
fokusere på det 
positive.

Hvor er du mest? / Hvad hælder du til?

Hvor tilfreds er du med dit blandingsforhold?

Hvad ville du evt. gerne justere lidt på –
fordi?

Problem-fokus Positivitets-fokus
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Problemer er kongevejen til 
at komme til at tale om det, 

der er vigtigt

Allan Holmgren

Blandingsforhold 3:

Problem-fokus Positivitet

Det vigtige

En have-fortælling

Det hjælper at sætte ord på 
og komme ud med det.

Vi bør udelukkende 
fokusere på det positive.

- Jeg gerne vil have at gæster, der kommer på 
besøg, fortsat skal anerkende og beundre den.

Det med haven er vigtigt fordi …

- Jeg sætter stor pris på natur og frisk luft.

- Jeg har brug for en pause fra mors 
talestrøm et par timer om dagen.

Det underforståede 
men vigtige

Problemets 
spejlvendte tvilling

Bekymret over …………>..………Fordi du håber på hvad?

Vred over …………>……….…Fordi hvad er vigtigt for dig?

Ked af det ………. > ………… Fordi hvad bringer dig glæde?

Savne ….…>…….. Fordi hvilken nærhed er betydningsfuld?

Frustreret over ……>…..... Fordi du har erfaring med hvad?

Skuffet over ….....>…….. Fordi du havde regnet med hvad?
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Problem landskabet Det foretrukne landskab

”Hvad handler det her om, som er vigtigt for dig?”

”Det er vigtigt for mig, at mine 
samtaler har en høj grad af …”

”I mine samtaler er det vigtigt for mig, 
at udvise en høj grad af …”

”Det er vigtigt for mig, at de mennesker, jeg 
har samtaler med, oplever en høj grad af …”

Grænseløs Lydhør Struktureret Rigid

Redningskransen?

Allergi? Hvor er du mest? / Hvad hælder du til?

Hvor tilfreds er du med dit blandingsforhold?

Hvad ville du evt. gerne justere lidt på – fordi?

Grænseløs Lydhør Struktureret Rigid

Hvad hjælper 
dig til ikke at 
have her?

Hvad hjælper 
dig til ikke at 
have her?

Kurser * Foredrag * Supervision

Organisationsudvikling * Ledersparring

: Jacob Folke Rasmussen

: Narrativt Selskab

: www.narrativt-selskab.dkInternet
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