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Oplæg til refleksion: Spørgsmål til din indlevelsesevne
Spørgsmål

Spørgsmål til din indlevelsesevne
I denne refleksion beder vi dig tænke på din sidste samtale, hvor du og din
medarbejder så meget forskelligt på det, I talte om.
Din sociale bevidsthed
 Hvordan kan d’et, din medarbejder sagde, give mening for vedkommemde?
 I hvilket omfang lykkedes det i samtalen at forstå din medarbejders indre
landkort?
Dit sociale talent
 Hvordan var kemien i samtalen, og hvordan bidrog du til det opnåede
resultat?
 Hvorledes kan du gennem et ændret perspektiv skabe en mere udbytterig
dialog med din samtalepartner?
Ud fra dine svar beder vi dig reflektere over, hvilke dele af egenskaberne i figur
3.10, der er veludviklede hos dig, og hvilke egenskaber du bør træne i at
videreudvikle.
 Hvordan bidrog samtalen til udvikling af din egen selvforståelse og
indlevelsesevne?

Baggrund for opgaven
Hvordan kommer jeg i
gang?

Hvilke typer svar
forventes?
Hvordan kan jeg
fastholde mine
overvejelser?
Det videre arbejde
med opgaven

Dels at afdække dit eget syn på din indlevelsesevne og dels forhåbentlig at
åbenbare nogle felter, der kan videreudvikles.
Tænk på din seneste samtale, hvor du og din medarbejder så meget forskelligt på
det, I talte om. Det skal ikke være en voldsom uoverensstemmelse, men en
almindelig opgave i hverdagen, hvor I ser forskelligt på tingene.
Svarene på spørgsmålene skal helst være så åbne, at du kan se noget i dit eget
mønster for at kunne håndtere dialoger og dermed din egen indlevelsesevne.
Tag noter af dine svar og de efterfølgende refleksioner

Hvis du går åbent ind i denne refleksion, så vil der med stor sandsynlighed vise sig
elementer, som du kan arbejde videre med. Det kræver dog, at du er både åben
og ærlig overfor dig selv, og tør se kritisk på din egen måde at agere på.
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