
Guide til den gode samtale 
• Alle skal have mulighed for at sige noget til hvert spørgsmål, så tag en 

runde i gruppen ved hvert nye spørgsmål. 
• Hjælp hinanden med at komme i dybden ved at spørge uddybende. 

• Øv jer i at være konkrete og udtale jer på egne vegne: F.eks.: Jeg har 
erfaret, at… 

• Vær obs på, at en samtale er noget andet end en diskussion. En samtale 

handler ikke om at få ret eller vise, hvad man ved, men om sammen at 
blive klogere på livet. 

• Husk at der er ingen rigtige eller forkerte svar – der er kun den gode 

samtale, som alle bliver klogere af. 
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