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ATT FÖRHANDLA 
 

1. Bestäm om ni tycker olika om en sak. 

2. Berätta vad du tycker om det. 

3. Fråga vad den andra tycker om det. 

4. Lyssna noga på svaret. 

5. Tänk efter varför hon/han tycker så. 

6. Kom med en bra kompromiss för båda två. 
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ATT FÖRHANDLA      Namn: 
 
Veckans utmaning: 
När kan du pröva detta under nästa vecka?________________________________________________________________ 
Med vem kan du träna detta?___________________________________________________________________________ 
 
                                                                                                          Ja    Nej 
Kunde du vara tydlig med vad du tyckte?                 o       o 
Kunde den andre uppfatta ditt sätt som provocerande?                      o       o                             
Lyssnade du noggrant på den andre?            o       o 
Ställde du följdfrågor?                                                                   o       o 
Försökte ni kompromissa?                                                                   o       o 
 
Detta kan jag göra bättre: 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Bedöm själv hur bra du använde färdigheten: 
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Nr 25: Förhandla 

1. Bestäm om ni tycker olika om en sak. 

2. Berätta vad du tycker om det. 

3. Fråga vad den andra tycker om det. 

4. Lyssna noga på svaret. 

5. Tänk efter varför hon/han tycker så. 

6. Kom med en bra kompromiss för båda två. 
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