
AT LYTTE TIL OG FORSTÅ ANDRE 

Det største problem, vi mennesker løber ind i i vores forhold til andre, er at vi faktisk ikke forstår hvad det 

er der foregår. Vi forstår ikke hvad den anden føler, eller hvad der driver dem til at gøre som de gør. Fordi 

den andens motiver er ukendte for os (eller vi er fuldstændig overbevist om at vi allerede ved præcis 

hvorfor de gør so  de gør…), så bliver vi ved med at mislykkes i vores forsøg på at løse problemerne.  

Det at lytte er en aktiv – ikke en passiv – proces. Og uden aktiv lytning falder al kommunikation fra 

hinanden. 

Hvis man ikke er 100 % committed, når man lytter til en anden person, vil man aldrig komme til at forstå 

vedkommendes følelser, behov og perspektiv.  

Det du bliver nødt til at finde ud af mht. den anden person er præcis det samme, som gælder dig selv,  

når du giver udtryk for dine egne behov på en assertiv måde – dvs. hvad personen tænker, føler og ønsker. 

 

Når du skal lytte til og forstå andre mennesker, kræver det at du gør følgende 2 ting: 

 Du bliver nødt til at stoppe din talestrøm og droppe at forberede det næste du vil sige. 

Og mens du tier stille, bliver du nødt til virkelig at lytte og prøve at huske hvad det er den anden 

siger. 

 

 Du bør stille opklarende spørgsmål, så du finder ind til, hvordan verden ser ud fra den anden 

persons perspektiv.  

 

  Her er nogle anbefalede spørgsmål du kan stille: 

 

 Hvad er problemet, som du ser det? 

 

 Hvad får situationen dig til at føle? 

 

 Er der noget du er bange for der kan ske? 

 

 Hvad ønsker du, eller hvad har du behov for, i den situation? 

 

 Hvad er dit forslag til den bedste måde at løse problemet på? 

 

 

 

 

 

Typiske lytte-blokeringer – Se næste side… 



Typiske lytte-blokeringer 

 

Der er visse ting der kan blokere for at du åbner dine ører for hvordan den anden persons perspektiv ser 

ud.  

Sæt kryds ud for de blokeringer du kan genkende fra dig selv: 

 Du ligger på lur: 

Du lytter for at finde noget du kan være uenig med, og når du så finder noget, så kaster du dig 

over det, og afsporer samtalen. 

 

 Du planlægger din næste replik: 

Du hører ikke efter, fordi du er i gang med at planlægge hvad du vil sige. Nogle gange fordi du er 

stensikker på at du ved præcis hvad det er den anden person vil sige – inden vedkommende har 

talt sætningen til ende. 

 

 Du filtrerer: 

Du lytter kun til det der er vigtigt og relevant for dig og ignorerer så resten  

– dvs. bl.a. det der er vigtigt for den anden person. 

 

 Du dømmer: 

Du evaluerer den anden person i stedet for at prøve at forstå det han/hun siger. 

Du tæ ker åske: ”Nej, hvor er det uri eligt. Ha  er bare såda  e  stor idiot!”  

 

 Du tankelæser: 

Du antager at du ved hvad den anden person føler og har brug for. 

 

 Du vil have ret: 

Du bekæmper alt der antyder at du har uret eller bliver nødt til at ændre dig. 

 

Vær på aktivt udkig efter disse lytte-blokeringer hos dig selv, når du har en konflikt med en anden person.  

 

Husk at skrive i din træningsdagbog hvor mange gange om dagen du har anvendt ovenstående  

lytte-og-forstå-redskab. 

 


