
Temadag 

Den vanskelige samtale 

I det socialpædagogiske arbejde er der mange gode samtaler, 
med borgere, pårørende, eksterne samarbejdspartnere m.m. 
Der er dog visse samtaler der ikke er lette at tage, de kan være 
konfliktfyldte, angstprovokerende og noget vi helst vil undgå. 
Bliv bedre til at håndtere den svære samtale, få konkret 
værktøjer til at takle udfordringen. 

At mestre den vanskelige samtale kan være en kunst, men det er 
en kunst vi alle kan mestre. Når man har det rette fokus, er i 
stand til at holde fokus, og undgå faldgruberne går samtalerne 
lettere.  

En vanskelig samtale med en pårørende der f.eks.er vred og 
utilfreds med bostedet, kan være svær at undgå. Den pårørende 
har ret til at blive hørt, men det pædagogiske personale har også 
ret til ordentlige arbejdsforhold. Det kan være en stressfaktor at 
skulle takle med konfliktfyldte samtaler, noget der kan gøre 
arbejdsdagen vanskelig at komme igennem. 

Få redskaber til at holde fokus, kontekstafklare, sætte egne 
grænser på en respektfuld og konfliktnedtrappende måde, holde 
konteksten i samtaler eller møder samt afslutte samtaler på en 
konstruktiv facon. 

Undgå at blive stresset eller udbrændt af de udmattende 
konfliktfyldte samtaler, lær at have kontrol i situationen samt få 
dit budskab ud. Med en anerkendende konfliktnedtrappende 
tilgang til vanskelige samtaler, bliver det lettere at håndtere 
opgaven i det daglige arbejde.  

Gør den vanskelige samtale til et godt arbejdsredskab og undgå 
at det bliver en kamp om hvem der har ret.  

 

 

 

 

 



Kurset henvender sig til fagpersonale på 
bosteder, herberg, forsorgshjem, skoler, 
institutioner, offentliglige instanser m.m. 

 

Indhold:  

Kurset bygger på teori koblet på praksis. Dagen vil byde på 
oplæg, med mulighed for spørgsmål i plenum i forhold til egen 
praksis. Der vil være gruppearbejde med øvelse i at takle den 
svære samtale. Temaet er bygget op omkring en anerkendende 
konfliktnedtrappende tilgang. 

 

Underviser:  

Psykoterapeut, Helle Black Jensen. 27 års praksis erfaring i 
psykiatrien. Har været teamleder, afdelingsleder og områdeleder 
på bosteder for voksne. Har mange års praksiserfaring med 
konflikthåndtering. Nuværende arbejdsfelt: faglig konsulent og 
underviser i EKKOakademi.  

 

 

 

 

Program: 

8.30 – 9.00  Morgenmad 

9.00 – 10.30  Intro 

  Den svære samtale  

!0.30 – 10.45  Kaffepause 

10.45 – 12.15 Den anerkendende tilgang 

12.15 – 13.00 Frokost 

13.00 – 14.30 Øvelser i den konfliktnedtrappende 
  samtale 

14.30 – 14.45 Kaffepause 

14.45 – 15.30 Opsamling i plenum 

15.30 – 16.00 Evaluering og afslutning 

 

 


