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PRAKTISK INFORMATION:
MÅLGRUPPE: Pædagoger, lærere ,sundhedsfagligt personale, socialrådgivere, boligrådgivere, 

jobkonsulenter og andre, som er optaget af kommunikation, professionelle samtaler og egne 

kommunikative kompetencer.

  

Læringsforløbet kan tilrettelægges både, som et kortere forløb, eller som et længere varende 

forløb , alt efter jeres ønsker og økonomi. Vi kommer gerne til en uforpligtende samtale, hvor 

vi kan drøfte de forskellige muligheder, ligesom vi gerne hjælper jer med at lave en projektbe-

skrivelse, som I evt. kan bruge til at søge eksterne midler. Læringsforløbet kan tilrettelægges 

hos jer eller på Toftemosegaard.

Med venlig hilsen

Flemming Zuschlag Christiansen

Aut. Psykolog, PD. i familieterapi, Daglig leder af Psykologselskabet

Psykoterapeut MPF, Certificeret AART træner, 

Master in AART (Training in social skills) og Børne- og familiekonsulent

LÆRINGSFORLØB 
OM KOMMUNIKATION:

FÅ STYR PÅ
SAMTALEN!



At kunne udtrykke os tydeligt og få sagt det, 

der var samtalens mål er ikke den letteste 

opgave, specielt ikke hvis vi synes, det er 

en følsom eller ubehagelig samtale, der er 

i vente.

Evnen til at kommunikere er centralt for et 

godt samarbejde både kollegialt og med 

brugere/kunder, det er mindst lige så afgø-

rende, som den faglige kompetence.

Derfor er det utroligt vigtigt, at vi har kend-

skab til kommunikative metoder og redska-

ber, som vi kan bruge på en professionel 

måde. At vi er opmærksomme på egen 

adfærd og kommunikationsform, og hvilken 

betydning dette har for kommunikationsfor-

løbet er en meget vigtig forudsætning for, 

at fx den svære samtale kan blive en god 

samtale.

PÅ KURSET VIL DU FÅ VIDEN 

OG METODER TIL:

•  Din personlige kommunikationsstil

•  Narrativ teori, og hvordan den kan an-

vendes i praksis

•  At blive bedre til at lytte -Anerkendende 

kommunikation

•  Få kommunikative ”redskaber” til at 

håndtere konflikter, uenighed, modvilje 

og ”modstand”

•  Få viden om sammenhængen mellem 

nonverbal og verbal kommunikation, og 

hvordan din egen adfærd kan påvirke 

den professionelle samtales forløb.

•  Få viden om kontekstens (rammens) 

betydning og lær at stille refleksive og 

cirkulære spørgsmål.

•  Få viden om hvordan man skaber en 

åben empatisk samtale, og hvordan vi 

får budskabet leveret, så det bliver mod-

taget og forstået.

•  Få viden om ”Solution Focused Commu-

nication”, en unik anerkendende kommu-

nikationsform.

•  Få viden om hvad det er, der kan gøre 

en svær samtale ”sværere”, herunder 

forsvarsmekanisme og nonspecifikke 

faktorer.

•  Find din egen professionelle kommu-

nikationsstil og lær at bruge den på en 

troværdig måde.

UNDERVISNINGSFORM:

Teoretisk oplæg om kommunikation og 

samtale, bl.a. G. Bateson, Scott D. Miller, 

Peter Lang, Insoo Kim Berg, Micael White, 

Humberto Maturana, Tom Andersen, Dalai 

Lama og Paul Watzlakwick. Fælles reflek-

sioner over og inddragelse af deltagernes 

egne erfaringer. Rollespil og øvelser indgår 

som en naturlig del af undervisningen.

•  Få styrket dit mod til at gennemføre 

krævende kommunikative processer og 

få styrket din tro på at ”det nytter”

•  Styrk din personlige integritet, og bliv 

tættere forbundet med dine egne værdi-

er og normer.

INDHOLD:

•  Få viden om kommunikationsteori.

•  Få viden om narrativ og poststrukturali-

stisk teori.

•  Få viden om de principper, der er for-

bundet med at formidle følsomme eller 

ubehagelige budskaber.

•  Få indsigt i hvordan du reagerer og 

handler, når en situation (evt. en samtale 

med forældre, en ekstern samarbejds-

partner, eller en kollega) føles svær, og 

hvordan du kan håndtere dette på en 

professionel måde.

UNDERVISER: 

Flemming Zuschlag Christiansen, aut. Psyko-

log, Master in ART og Psykoterapeut MPF.

Flemming har mere end 29 års pædago-

gisk erfaring med børn, unge og voksne fra 

daginstitutioner, behandlingsinstitutioner, 

døgninstitutioner og sikrede fængsler både 

som pædagog, leder, terapeut og supervisor. 

Desuden har Flemming været plejeforælder 

i 27 år. 

The belief that one’s own view 
of reality is the only reality 

is the most dangeruos af all delusions.
 (Paul Watzlawick)

Ingen ord 
eller sætning 
kan udtrykke 
rigdommen 

i det du prøver 
at sige...

 (Peter Lang)


