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De svære samtaler er de vigtigste
Vi kender dem alle sammen. De svære samtaler. Det er de samtaler, hvor der
er meget på spil. Hvor vi er uenige. Og hvor følelserne kan spille ind. Det er de
vigtigste samtaler, vi har. Og de sværeste. Desværre mislykkes vi alt for ofte
med de svære samtaler – eller vi undgår helt at tage dem.

Men det kan du lave om på. Der findes en veldokumenteret og effektfuld
metode til at lykkes med de svære samtaler.

Når du ikke lykkes har det store konsekvenser
De svære samtaler i byggeprojekter handler ofte om uenigheder omkring
tid, økonomi eller den kvalitet, der forventes. Kommer man dårligt ud af de
svære samtaler, kan det have store konsekvenser for byggesagen og for de
involverede parter. Alt for ofte ender vi i konflikter som kan medfører dårlig
økonomi, dårligt arbejdsmiljø og forlængelse af tidsplaner.

Bliv god til at håndtere de svære samtaler
Nu kan du lære metoden til at lykkes med svære samtaler i byggebranchen. 
Du lærer, hvad der ofte går galt i de svære samtaler. Du får indsigt i 
årsagerne til at det går galt.  Og så lærer du hvordan du skal håndtere de 
svære samtaler. 

På dette kursus lærer du kort fortalt en effektiv metode til at lykkes med 
svære samtaler.

DERFOR UDBYDER BEDRE BEDRE 
BYGGEPROCESSERBYGGEPROCESSER ET 
KURSUS I SVÆRE SAMTALER
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Meld dig til kurset, hvis du gerne vil lære metoden til at håndtere svære 
samtaler i dine relationer og på dine byggeprojekter. 

Kurset er for alle, der arbejder på byggeprojekter, og som skal få 
samarbejdet med folk fra egen og andre virksomheder til at fungere godt.

Læringsform på kurset er en kombination af inspirerende oplæg, dialog 
med undervisere og de andre deltagere, samt arbejde med mindre cases 
og arketypiske udfordringer (problembaseret læring).

KOMPETENCER
VI BYGGER DE RETTE
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INDSIGT LÆRING

METODISK 
VÆRKTØJSKASSE OVERBLIK   

DIT UDBYTTE

Indsigt i psykologien bag de 
svære samtaler. Du får indsigt 
i  hvad der sker, psykologisk og 
fysisk,  i situationer med svære 
samtaler. Herunder indsigt i din 
egen stil såvel som i andres stil 
og reaktioner. 

Læring om at sætte de rigtige 
rammer for svære samtaler. Du 
lærer hvordan du forbereder dig 
på en svær samtale, og hvordan 
man på forhånd analyserer 
hvad samtalen skal handle om.

Du får en indføring i de 
metodiske redskaber der 
effektivt kan sikre succes med 
svære samtaler. Samt træning i 
at bruge dem i praksis.

Overblik over de mest 
almindelige svære samtaler 
på byggeprojekter, samt en 
checkliste til hvordan du lykkes 
med dem og finder de optimale 
løsninger.

Som deltager på kurset får du indsigt i de dybereliggende 
årsager til, hvorfor vi ofte mislykkes med de svære 
samtaler. Og du lærer hvordan man skaber dialog og løser 
problemer. 

DET FÅR DU UD AF DET
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DIN UDDANNELSE I SVÆRE SAMTALER 

KURSETS INDHOLD

På kurset vil vi komme igennem følgende: 

Hvad er en svær samtale?
Få indsigt i den svære samtale. Hvornår den opstår, hvad der er på spil og hvilken gevinst der 
er ved at lykkes.

Hvilke fejl begår vi oftest?
Opnå en forståelse for de mest almindelige fejl i svære samtaler, så du bliver bedre til at 
undgå dem.

Hvad er din stil under pres?
Lær din egen stil under pres at kende – få et indblik i hvilke fælder du er tilbøjelig til at falde i 
og hvorfor.

Hvordan får du succes med de svære samtaler?
Få indsigt i den overordnede metode til at lykkes med de svære samtaler.

Hvad skal du helt konkret gøre i den svære samtale?
Lær at bruge trin for trin guiden til at få succes med svære samtaler.

Hvordan kommer du i gang med at få succes med svære samtaler?
Handlingsplan til at komme i gang med at bruge din nye viden til at lykkes med svære samtaler.

Overblik over arketypiske udfordringer
Få indblik i typiske arketypiske udfordringer som går igen på mange byggesager, og hvordan 
svære samtaler kan føre til succesfulde løsninger.

Ved gennemført uddannelse udstedes et kompetencebevis fra Bedre Byggeprocesser.

UDDANNELSESBEVIS



UNDERVISERNE
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4. & 5. NOVEMBER 2020

Begge dage fra 9.00-16.00

Kurset afholdes på:

DTU SCIENCE PARK
Diplomvej 381
2800 Lyngby

Kurset koster 
9.800 kr. ex moms.

Forplejning på 
begge kursusdage er 
inkluderet i prisen
 

Send din tilmelding til: 

aj@bedrebyggeprocesser.dk

TILMELDINGPRISTID OG STED

DET PRAKTISKE

Uddannelsen udbydes af bedre byggeprocesser, som er en virksomhed der er specialiseret i 
samarbejde på byggeprojekter. 

Underviserne fra Bedre Byggeprocesser har mange års erfaring fra byggebranchen og 
ekspertise i sociologi, adfærdspsykologi og kommunikation.


