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Samtaler der rykker med
Motivational Interviewing (MI)

1

Her er et problem
Hvad skal vi gøre, hvis eleven siger dette?:
Eleven siger:
Jeg synes det er så svært at komme op om morgenen. Og der er så mange af
fagene der er så kedelige, så det er derfor at jeg ikke får lavet mine lektier.
Vores hund er for resten også død. Han blev 15 år, så det er ok. Jeg vil jo
gerne gøre uddannelsen færdig, og jeg ved godt at jeg skal tage mig sammen
for ikke at blive smidt ud, men det er så svært i øjeblikket. Der er også mange
af lærerne der underviser på en kedelig måde og ikke forstår mig.
Du kan svare:
1. Hvilken hund var det?
2. Du har fuldstændig ret, det er nu det er nu ellers så er det ud!
3. Lad os lave en top 10 liste over ting, der taler imod at gå i skole. Hvad skal
mere stå på listen ud over de 4-5 ting, du har nævnt?
4. Så der er nogle ting der pt. gør det svært for dig, men du vil inderst inde
gerne færdiggøre uddannelsen. Hvad er egentlig grunden til det?
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Svaret kan vi finde her:
Nyeste forskning i MI’s kausalkædemodel
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1. antagelse i MI’s kausalkædemodel:
Personens sprog forudsiger personens adfærd
Kilder:

Amrhein & Miller, 2003
Moyers & Martin, 2006
Moyers et al., 2007
Gaume et al., 2008

Forandrings
udsagn

Forandring

Moyers et al., 2009
Magill et al., 2010&2014

Kilder:
Miller, Benefield &
Tonigan, 1993
Amrhein & Miller, 2003
Magill et al., 2010
Magill et al., 2014
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Status quo
udsagn

Ingen forandring

2. antagelse i MI’s kausalkædemodel:
Den professionelles adfærd forudsiger personens sprog
Kilder:
Miller et al 1993
Moyers & Martin 2006
Motiverende samtale
(MI+)

Forandrings
udsagn

Moyers et al 2007
Gaume et al 2007
Gaume et al 2008
Moyers et al 2009

Kilder:
Konfronterende
adfærd
(MI -)

Patterson & Forgatch
1985
Status quo
udsagn

Miller, Benefield &
Tonigan 1993
Apodaca, Longabough,
2009
Magill et al., 2014
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MI’s kausalkædemodel: Sammenhængen mellem personens
adfærd, personens sprog og den prof. adfærd
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Her er et problem
Hvad skal vi gøre, hvis eleven siger dette?:
Eleven siger:
Jeg synes det er så svært at komme op om morgenen. Og der er så mange af
fagene der er så kedelige, så det er derfor at jeg ikke får lavet mine lektier.
Vores hund er for resten også død. Han blev 15 år, så det er ok. Jeg vil jo
gerne gøre uddannelsen færdig, og jeg ved godt at jeg skal tage mig sammen
for ikke at blive smidt ud, men det er så svært i øjeblikket. Der er også mange
af lærerne der underviser på en kedelig måde og ikke forstår mig.
Du kan svare:
1. Hvilken hund var det? – Off target
2. Du har fuldstændig ret, det er nu det er nu ellers så er det ud! – MI3. Lad os lave en top 10 liste over ting, der taler imod at gå i skole. Hvad skal
mere stå på listen ud over de 4-5 ting, du har nævnt?– Fremmer SQ
4. Så der er nogle ting der pt. gør det svært for dig, men du vil inderst inde
gerne færdiggøre uddannelsen. Hvad er egentlig grunden til det? –
Fremmer FU
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MI er et opgør med tankpassermodellen for motivation og
troen på at motivation kan installeres

9

Intro til den motiverende samtale
Videodemo (Brief MI 00.00 – 04.05)
• Hvordan vil I karakterisere den professionelles tilgang til motivationsarbejdet?
• Hvad gør den professionelle for at fremme personens motivation?
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Motoren i MI er en hybridmotor, der bygger på to
motivationsfaktorer

Relationen

Sproget

• Pers. centreret

• Forandringsudsagn

• Empati

• Frembringe

• Samarbejde

• Styrke

• Autonomi

• Dæmpe status quo
Den
Motiverende
Samtale
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Ånden i den motiverende samtale (MI spirit)

Samarbejde

Omsorg

MI
spirit

Frembringe
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Accept

MI opererer med fire motivationsprocesser der hver især kan
forstås som et centralt led i motivationsarbejdet
Planlæg

Frembring

Fokuser

Opbyg relationen
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De fire personcentrerede værktøjer der tilpasses de forskellige
motivationsprocesser
Åbne spørgsmål
Åbner for personens
perspektiver, tanker, følelser,
værdier og handlinger
Refleksioner
Spejler det, personen siger.
Demonstrerer at man lytter og
forstår (empatisk lytning)
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Bekræftende udsagn
Bekræfter og anerkender
personens værdier, idéer,
styrker og handlinger
Opsummering
Fungerer som en genfortælling
og samler vigtige pointer ift.
personens mål om forandring

Kendetegn ved åbne og lukkede spørgsmål
Lukkede spørgsmål

Åbne spørgsmål

Har et kort svar (ja/nej)

’Story starters’

• Har du fået laver dine lektier?

• Hvordan lykkedes det dig at få lavet
dine lektier?

Spørger efter en specifik information
• Hvor bor du?
Kan indeholde vores holdninger
• Synes du ikke selv at din situation er
bekymrende?
Begrænser personens muligheder
for at udtrykke sig
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Opmuntrer personen til at tale
• Fortæl mig noget mere om det
Åbner for personens perspektiv
• Hvordan ser du på din situation?
Giver personen mulighed
for at udtrykke sig frit

Øvelse: Åbne og lukkede spørgsmål
I mindre grupper. Er nedenstående spørgsmål åbne eller lukkede?

1. Hvordan har du det med at gå her?
2. Hvor voksede du op?
3. Er det ikke vigtigt for dig at have noget at stå op til?
4. Hvor gammel bliver en ræv?
5. Hvad er vigtigt for dig at vi får talt om i dag?
6. Har du selv nogle ideer til hvad der kan hjælpe dig til at komme op om morgenen?
7. Hvilke gode ting tænker du der kan komme ud af at tage denne uddannelse?
8. I de perioder hvor du kommer op og i skole, hvad er det der fungerer der?
9. Hvorfor er du ikke startet før nu?
10.Tror du, at du kan klare opgaven?
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Refleksioner
Videodemo: (The effective school counselor, 5.05 – 9.40):
• Hvad er en refleksion?
• Hvilken funktion har en refleksion?

Notér gerne jeres pointer her:
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Refleksioner
• Er en verbal spejling
• Er en slags gentagelse af ord eller mening
• Viser og demonstrerer forståelse og empati
• Formuleres på samme måde som en påstand (går
ned i toneleje) og ikke et spørgsmål (der går op)
• Viser accept
• Er inviterende snarende end krævende
• Er ofte bedre til at få personen til at tale end et åbent
spørgsmål
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Eksempler på refleksioner
•

Jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skal nå at lave opgaven inden deadline.
Du er bekymret for at du ikke når at aflevere til tiden – noget som du egentlig gerne vil.

•

Jeg har har også en masse personlige ting og ting derhjemme, der gør det svært.
Du er presset på mange områder, og det gør det vanskeligt at overskue skolearbejdet lige pt.

•

Jeg skal også bare tage mig sammen nu.
Det er det du gerne vil; finde overskuddet og motivationen til at fastholde en god løsning.

•

Jeg har bare svært ved at koncentrere mig, når jeg også har ADHD.
Det er også en udfordring, der spiller ind i forhold til skolen.

•

Men jeg er også bare så genert, og derfor er det svært at deltage aktivt i timerne.
Du har noget på hjerte du gerne vil sige, men ved ikke rigtigt hvordan du skal få det sagt.
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Refleksioner
Der sondres mellem simple og komplekse refleksioner
Simple refleksioner
Simple refleksioner uddrager ingen eller kun
en smule ny mening til det, personen siger
og ligger sig tæt op af det sagte.

Komplekse refleksioner uddrager væsentlig
mening til det personen siger og hjælper til
at give et mere komplekst billede.

- Eksempler:

- Eksempler:

Person: Jeg er træt af, at alle fortæller mig,
hvad jeg skal gøre
Professionel: Det er du rigtig træt af.

Person: Jeg er træt af, at alle fortæller mig,
hvad jeg skal gøre
Professionel: Du vil helst gøre tingene på
din egen måde og har ikke brug for råd.

Person: Jeg overvejer at skære ned
Professionel: Du har tænkt på at få trappet
ned.
Person: Jeg har bemærket, at når jeg ryger,
kan jeg ikke koncentrere mig dagen efter
Professionel: Du har erfaret, at det kniber
med koncentrationen dagen derpå.
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Komplekse refleksioner

Person: Jeg overvejer at skære ned
Professionel: Det lyder som om du er ved
at være klar til en forandring.
Person: Jeg har bemærket, at når jeg ryger,
kan jeg ikke koncentrere mig dagen efter
Professionel: Og det bekymrer dig ift. …

Opgave: Refleksioner
50 sek.

Jeg er bare virkelig kørt død i at gå i
skole lige i øjeblikket. Tidligt op.
Lektier. Dumme lærere etc.
Refleksion:
______________________________
______________________________
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Opgave: Refleksioner
50 sek.

Jeg er bare virkelig kørt død i at gå i
skole lige i øjeblikket. Tidligt op.
Lektier. Dumme lærere etc.
Empati: Du er gået i stå og har svært
ved at finde overskuddet til at gå i
skole.
Sprog: Du leder efter noget der kan
få liv i dig igen.
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Opgave: Refleksioner
40 sek.

Jeg ved sgu heller ikke om det nytter
noget. Der er faktisk ikke rigtig nogle
af de jobs man kan få jeg gider ha’.
Refleksion:
______________________________
______________________________
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Opgave: Refleksioner
40 sek.

Jeg ved sgu heller ikke om det nytter
noget. Der er faktisk ikke rigtig nogle
af de jobs man kan få jeg gider ha’.
Empati: Du har svært ved at se
meningen med at gå her.
Sprog: Så du vil gerne finde ud af
hvad du egentlig skal jobmæssigt.
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Opgave: Refleksioner
30 sek.

Men jeg vil jo gerne ha’ en
uddannelse, og der må sgu da være
noget man kan bruge det her til.
Refleksion:
______________________________
______________________________
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Opgave: Refleksioner
30 sek.

Men jeg vil jo gerne ha’ en
uddannelse, og der må sgu da være
noget man kan bruge det her til.
Empati: Du tænker at der godt kan
komme noget godt ud af det.
Sprog: Du har et klart mål, og ser at
uddannelsen kan være en løsning.
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Opgave: Refleksioner
20 sek.

Der er så mange af mine venner der
pjækker. Og det trækker jo at se at de
har det sjovt mens jeg er her.
Refleksion:
______________________________
______________________________
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Opgave: Refleksioner
20 sek.

Der er så mange af mine venner der
pjækker. Og det trækker jo at se at de
har det sjovt mens jeg er her.
Empati: Det lokker og gør det svært
for dig at komme i skole.
Sprog: Du vil egentlig dybest set
hellere komme i skole i de situationer.
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Opgave: Refleksioner
10 sek.

Mine forældre synes også at jeg
pjækker for meget, og nu truer de mig
med at smide mig ud. Idioter!
Refleksion:
______________________________
______________________________
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Opgave: Refleksioner
10 sek.

Mine forældre synes også at jeg
pjækker for meget, og nu truer de mig
med at smide mig ud. Idioter!
Empati: De er på nakken af dig og
du føler de stikker dig i ryggen.
Sprog: Du ville ønske at de støttede
og bakkede dig mere op i denne
situation, for det har du brug for.
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Forandringsudsagn er alle personens udsagn, der taler for en
bevægelse i retning af forandring
Ytringer om:
ØNSKER Ú ”Jeg vil gerne bestå og gøre uddannelsen færdig.”

”Det vil være godt at få styr på mit fravær.”
Forandringsudsagn er
udtryk, der
fortæller om
personens
egne grunde
og fordele ved
forandring

EVNER Ú ”Jeg tror godt, jeg kan forbedre mit fremmøde.”
GRUNDE Ú ”Det vil være godt for mig”, ”hvis ikke jeg gør det,

så bliver jeg jo smidt ud.”
NØDVENDIGHED Ú ”Der er ikke noget at diskutere – jeg SKAL bare

ændre det.”, ”Jeg er nødt til at gøre det nu.”
FORPLIGTELSE Ú ”Jeg går hjem og laver en aftale med min mor.”
TAGE SKRIDT Ú ”Jeg har allerede forbedret mit fravær.”

”Forleden aftalte jeg med Oliver, at han vil hjælpe
mig med at komme i skole.”
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Øvelse: At genkende forandringsudsagn
Vurder hvorvidt følgende udsagn er status quo- eller
forandringsudsagn
• Jeg har faktisk kun dårlige erfaringer med at gå i skole.
• Jeg bryder mig ikke om at stå tidligt op om morgenen.
• Jeg er nødt til at komme i gang.
• Mit mål er at færdiggøre uddannelsen og arbejde inden for medier.
• Jeg får jo aldrig et job alligevel, når jeg er færdig.
• Jeg synes bare ikke den måde undervisningen foregår på er særlig
motiverende.
• Jeg havde en periode i foråret, hvor jeg næsten ikke havde noget
fravær og fik lavet alle mine opgaver til tiden.
• Jeg tror faktisk godt, at jeg kan gennemføre, hvis jeg kan få lidt
hjælp og støtte til at komme i gang i igen.
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At genkende forandringsudsagn
Videodemo: (The effective school counselor, 13.05 – 16.20)
• Hvilke forandringsudsagn hører I?
• Noter og tal med sidemanden?
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At frembringe forandringsudsagn
Spørgsmål der frembringer forandringsudsagn
Ytringer om:
ØNSKER Ú ”Hvad kunne du godt tænke dig var anderledes?”

Forandringsudsagn er
udtryk, der
fortæller om
personens
egne grunde
og fordele ved
forandring

EVNER Ú ”Hvilke styrker har du, der kan bruges her?”
GRUNDE Ú ”Hvilke grunde er der for dig til at komme i gang?”
NØDVENDIGHED Ú ”Hvordan kan det være, at det er så vigtigt

for dig at ændre på disse ting?”, ”Hvorfor nu.”
FORPLIGTELSE Ú ”Hvad kan vi aftale?”, ”Hvad kan du starte med?”
TAGE SKRIDT Ú ”Hvad har du allerede gjort for at forbedre

din situation?”
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At frembringe forandringsudsagn minder en del om at spille
jeopardy
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Fire svar på forandringsudsagn

Uddybe: Bed om uddybning, et eksempel, flere detaljer, på hvilken måde
Bekræfte: Bekræft personens forandringsudsagn
Reflektere: Reflekter personens forandringsudsagn
Opsummere: Opsummer med fokus på personens forandringsudsagn
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Giver man nogensinde information, råd og vejledning i MI

Ja
på en personcentreret og dialogbaseret måde

37

Guidende principper for rådgivning og information
Rådgivning og information virker med større sandsynlighed, hvis
• Eleven har lyst til at høre om det
• Eleven er klar til at høre det
• Eleven får at vide, at han/hun selv kan vælge, hvad der skal ske
• Vejlederen ses som en samarbejdspartner

Rådgivning og information virker med mindre sandsynlighed, hvis
• Eleven tvinges til at høre det
• Eleven får at vide, at han/hun ikke har noget valg
• Eleven ikke er parat
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UGU modellen
Information som dialog

U – Undersøg først om eleven ønsker at tale om det og hvad han/hun ved
G – Giv så information på neutral vis uden fagjargon (fx skolens fraværsregler)
U – Undersøg hvad eleven tænker om den information, du har givet

Der er altid to eksperter i samtalen
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Overtalelse med tilladelse
Eksempler fra praksis:
”Når man ser på din fraværsstatistik, er det tydeligt, at du har problemer med
at møde op til timerne om morgenen, selvom jeg kan gøre, du gør dig al den
umage, som du kan. Her på skolen har vi jo en vækkedame, hun hedder Jette,
der ringer ud til elever der har svært ved at komme op om morgenen og møde
til tiden. Mit bedste råd til dig er at lave en aftale med hende.
Er det noget, som du er villig til at overveje? Fortæl mig, hvad du tænker
om det.”
”Vores erfaringer er, at det hjælper mange elever til at møde til tiden, at vores
vækkedame Jette ringer. Så jeg vil anbefale dig at give det en chance.
Men det er selvfølgelig dit valg.”
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Evidensgrundlaget – virker det?

Ú Mere end 1500 videnskabelige artikler
Ú Mere end 200 randomiserede kontrollerede forsøg
Ú Flere metaanalyser
Ú Sågar et par cost-benefit analyser
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Vil du vide mere om den motiverende samtale –
litteratur om MI i skolen og litteratur på dansk
”Motivational Interviewing in
schools”
Rollnick, Kaplan & Rutschmann
2016

”Den motiverende samtale
i teori og praksis”
Gregers Rosdahl, 2013

”Motivational Interviewing for
school counselors”
Reagan A. North, 2017

”Den motiverende samtale
Praktisk håndbog til
samtaler om rehabilitering ”
Gregers Rosdahl, 2016
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Find mere information på nettet
Min hjemmeside www.denmotiverendesamtale.dk:

Min Facebookgruppe Den motiverende samtale
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