BEDRE SAMTALER
Tips om

Aktiv Lytning
For de fleste er lytning en passiv handling, og der hersker forvirring mellem at lytte og at høre. Der
er data som antyder at vi kun lytter til 30% af det vi hører.

Barrierer for aktiv lytning

omfatter blandt andet at være uopmærksom og optaget af
egne interesser eller bekymringer, den talendes udseende
og væremåde, støj, osv.

Aktiv opmærksom lytning

kræver evne til at høre, forstå og fortolke. Gode lyttere har
fuld opmærksomhed på den talende og tænker på
spørgsmål som kan stilles for at afklare tvivl og øge
forståelsen.

Opsummering eller reformulering

af hvad der er blevet sagt bekræfter interessen i den talende
og fremmer forståelsen.

Brug opmuntrende fraser

som ’Jeg forstår’ medens du lytter for at bekræfte du er
opmærksom. Det er særlig vigtigt når du vil kommunikere
at du har opfattet og reagerer på den talendes følelser.

Læsning af kropssprog

er uomgængeligt for aktiv og effektiv lytning idet mindre
end 10% af de budskaber vi kommunikerer sker med de
ord vi bruger. God lytning omfatter at holde direkte
øjenkontakt med den talende. Gensvar med passende
kropssprog som for eksempel et smil eller et nik bekræfter
også at du som den lyttende er interesseret i hvad der bliver
sagt.

Tips til forbedring af dine lytteevner når andre taler til dig:
•
•
•
•
•
•

Modstå trangen til at afbryde
Tillad ikke dig selv at blive distraheret af andre begivenheder eller mennesker
Vær tålmodig med mennesker som ikke har ordet i deres magt
Opmunter andre til at give udtrykke dem selv med smil, nik, opmuntring, osv.
Tænk over og vurder hvad der bliver sagt mere end hvem der siger det
Lad være med at tænke på hvad du skal sige om lidt
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