kŞŸĩųĜüƋŞ¿

ů%ěĸƈŝäŲŷńĸīěČäƈÅńČů
ÈŸƋ±ųƋåĹÚåÆ±čüų±È

ƖŞĬ±ŸƋĜÏĬŅĵĵåų

ĉŞĬ±ŸƋĜÏĬŅĵĵåų

kŞč±ƴå±ųĩĵåÚ
ů`ńŲÙäƊƈŝ¾ƈÙäĸƈŷńŲƊäƈėäŷƊů

kŞč±ƴå±ųĩĵåÚ
ůBƲ°ÙƈäŲƈÙěĸƈŷƙŝäŲĨŲ°ûƊů

`ńŲÙäƊƈŝ¾
ÙäĸƈŷńŲƊäƈėäŷƊ

ŎŞĬ±ŸƋĜÏĬŅĵĵå

BƲ°ÙƈäŲƈÙěĸ
ŷƙŝäŲĨŲ°ûƊ

ŎŞĬ±ŸƋĜÏĬŅĵĵå

kŞč±ƴå±ųĩĵåÚ
ůUěĴŷƈīäČů

kŞč±ƴå±ųĩĵåÚ
ů°ĨĨäĨńŲƊů

°ĨĨäĨńŲƊ

)

`



UěĴŷƈīäČ

åĵ±±ųĩĵåÚ
ů°Ĵ°ŲÅäĢÙäů

ƐŞĬ±ŸƋĜÏĬŅĵĵåų
Úåųĩ±Ĺ¿ÆĹåŸ

UŅĵĵƚĹĜĩ±ƋĜŅĹŸ±ųĩĵåÚ
ÙäƈĈƈČƺīÙĸäƈŲäČīäŲƈ
ŠĜåĹŞĬ±ŸƋĜÏĬŅĵĵåš

1

Hvad
vil du
sige

2

Tag en
ting ad
gangen

Hold dig
på egen
banehalvdel

LYT

Alt for ofte ender kommunikationen i noget rod, fordi tingene
blandes sammen.

Opstår der en konflikt, glemmer
mange ofte hvad der egentlig
startede den, og så diskuterer
de
noget helt andet.

Tag ansvar for dig selv og
meld ud hvordan du har det;
“Jeg føler…”

zńŷƊĚěƊ
°ĨƊěƲěƊäƊ

”min oplevelse er…” fremfor
“Du er/gør…”
Det er meget nemmere at lytte
til
noget, når vi ikke føler os
angrebet.

Mange samtaler går galt fordi
vi går til
modangreb eller fordi vi går
i forsvar.
Begge dele ødelægger fornemmelsen
af
at blive hørt. Derfor LYT og
stil dit ego
til side.
anerkend den andens følelser
uden
modangreb eller forsvar,
det er dybest
set ikke vigtigt for det den
anden føler.

)

`
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kŞč±ƴå±ųĩĵåÚ
ůzńŷƊĚěƊƈ°ĨƊěƲěƊäƊů

Vær meget præcis omkring
hvad
du gerne vil sige, også selvom
det
er svært.
Kommunikationen kan ofte
være
upræcis, og så kommunikerer
du
indirekte og uklart, og det
er svært
for modtageren at forstå.

UŅĵĵƚĹĜĩ±ƋĜŅĹŸ±ųĩĵåÚ
ƙīƲäŷŝŲńČ ŠĜåĹŞĬ±ŸƋĜÏĬŅĵĵåš

ulvesprog
optrappende sprog

Du-sprog
Afbryder

åĵ±±ųĩ
ůĸäŲĨäĸÙäīŷäů

Ligeglad
Ledende spørgsmål
B
Bebrejder/kritiserer/stiller

krav

Abstrakt
Generaliserer
Placerer skyld og dømmer
Fokusere på fortiden
Går efter personen
H
Hold
Holder sig IKKE på egen banehalvdel

Kilde:
Center for konfliktløsning

ƅŞĬ±ŸƋĜÏĬŅĵĵåų
UŅĵĵƚĹĜĩ±ƋĜŅĹŸ±ųĩĵåÚ
ČěŲ°ûŷŝŲńČ ŠĜåĹŞĬ±ŸƋĜÏĬŅĵĵåš

Girafsprog
G
Nedtrappende sprog

Jeg-sprog
Lytter til ende
Interesseret
Åbne spørgsmål
Udtrykker sit ønske
Konkret
Holder sig til sagen
Tager ansvar
Fokuserer på nutiden/fremtiden
Fo
Går efter problemet
Ho
Holder sig på egen banehalvdel

Kilde:
Center for konfliktløsning

~ńīīäŷŝěī

:¾ƈŝ¾ƈ
ńŝÙ°Čäīŷäƈ
ěƈÙěČƈŷäīƲƈ
ńČƈÙěĸäƈ
Ĩī°ŷŷäĨ°ĴĴäŲ°ƊäŲ

)
`



)

`



kŞč±ƴå±ųĩĵåÚ
ů~ńīīäŷŝěīů

kŞč±ƴå±ųĩ
ů:¾ƈŝ¾ƈńŝÙ°ČäīŷäƈěƈÙěČƈŷäīƲƈ
ńČƈÙěĸäƈĨī°ŷŷäĨ°ĴĴäŲ°ƊäŲů

åĵ±±ųĩĵåÚ
ůUńĴĴƙĸěĨ°Ɗěńĸů

åĵ±±ųĩ
ůX·ŲƈÙěĸƈĨī°ŷŷäƈ°ƊƈĨäĸÙäů
DIN PERSONLIGE BOG
Navn:
Klasse:
åčĹåĬĬåųĀĹÚÆĜĬĬåÚåųØŸŅĵÆåƋƼÚåųĹŅčåƋüŅųÚĜčţ

8ŅųŸĜÚåĹ

