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Den svære samtale 
Af Jakob Arnbjerg 
 
Overskriften ’Den svære samtale’ kan forstås på to måder: 

1. at al samtale er svær. 
2. at der er nogle samtaler, som er særligt svære. 

 
Meget af det vi kalder samtaler, er ikke samtaler, men monologer på skift. Det kan godt være, at 
der bliver stillet spørgsmål, men de vil ofte være appellerende og snarere forsøg på bekræftelse 
end regulære spørgsmål. Samtalen som dialog, som en udveksling, er mere sjælden. Prøv at lægge 
mærke til det i toget eller andre steder, hvor du har mulighed for at overhøre en ”samtale”. Læg 
mærke til hvordan det er den ene, der taler, og den anden der er mere eller mindre passiv, og 
hvordan de evt. kan bytte roller. Det kan godt være, at den talende stiller spørgsmål, men da mest 
for at få bekræftelse. Dialogen, den ægte samtale, hvor begge parter er parate til udveksling, til at 
stille åbne spørgsmål, er sjælden. 
 
Så det første spørgsmål kan lyde: Er du parat og klædt på til denne samtale? Eller er der hos dig 
hindringer i vejen? Det kunne for eksempel være din iver efter at nå et bestemt sted hen med 
klienten, at du overser, hvilket menneske klienten er, at du glemmer at stille åbne spørgsmål, at 
du glemmer at være nysgerrig, eller at du er bange for, hvad der sker, hvis du stiller bestemte 
spørgsmål. 
 
Et andet spørgsmål kunne være: Er du bevidst om at i mødet med klienten, er du mere end din 
person? Du repræsenterer et system, som i værste fald kan opfattes som fjenden af klienten, i 
bedste fald som det modsatte. Denne bevidsthed kan hjælpe dig til ikke at tage voldsomme udfald 
mod dig personligt. 
 
Der er forskel på en samtale med en ven og en samtale med en klient. Den sidste er asymmetrisk i 
den forstand, at du som hjælper har ansvaret for samtalen, både med hensyn til rammer og 
indhold. Du skal faktisk både kunne forholde dig konkret til indholdet og samtidig være på 
”metaplanet”. Du skal være bevidst om, hvad der sker, og her er der tre ting, du kan have fokus 
på: 

1. ikke kun, men selvfølgelig også klienten. 
2. hjælperen – hvad er hans projekt?  
3. relationen – hvordan er kontakten, kemien? Er det en kamp? 

 
At lytte er mange ting. 

1. lytte til teksten, det konkrete indhold 
2. lytte empatisk – er du parat? 
3. lytte til underteksten - hvad gemmer sig under overfladen? 
4. lytte på tiltalen - hvorfor siger han det til mig? 
5. lytte til modsigelser, f.eks. mellem ord og krop. 
6. lytte til egne følelser. De bliver let undertrykt, fordi vi ikke skal lade os påvirke af, om det er 

en sympatisk eller usympatisk person. Ofte projicerer klienten ubevidst følelser, så som 
angst, vrede eller foragt, over i hjælperen. 
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Hvis det lyder som uoverkommeligt, så kommer her et godt redskab at have med til den svære 
samtale: nysgerrighed. Sig til dig selv før en samtale, som du på forhånd bare ikke orker, at her har 
du en enestående mulighed for at få fortalt en historie. ”Mennesket er en historie”. 
 
Den særligt svære samtale 
Eksempler som den særligt svære samtale kan handle om: alvorlig sygdom som kræft eller HIV, 
seksuelt overgreb (såvel gerningsmand som offer), dødsangst, den utroværdige eller usympatiske 
person mm.. 
 
Generelt gælder: 

1. at du skal kende dine egne ”blinde pletter”. Det kan være svært, fordi man netop ikke altid 
selv har erkendt dem. 

2. at du skal formidle din magtesløshed/svaghed over for klienten. ”Jeg synes også, det er 
noget svært noget”, eller ”Jeg kan mærke, at jeg har svært ved at acceptere det, du 
siger”(din frygt for at støde klienten fra dig skal ikke få dig til at blive uærlig). 

3. at du skal overveje konsekvenserne af din svaghed: 
a) arbejde med svagheden. 
b) overlade opgaven til en kollega. Ingen hjælper er omnipotent. 

4. at du skal være autentisk. Alt hvad du under samtalen sidder og tænker og ikke får 
formuleret, risikerer at blokere for udviklingen af samtalen. Jo mere kontaktsøgende 
klienten er, desto mere vil han mærke din ”undertekst”. 

5. at du skal stole på din intuition. 
6. at du ikke skal forsøm dine muligheder for supervision. 
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