
Motiverende samtale
med elever

Rådgjervarkonferansen. 12.11.2014

Fredrik Sylvester Jensen

Stiftelsen Bergensklinikkene



Program

 Historikk og generelle prinsipp
 Kommunikasjonsferdigheter
 Endringsprosessen
 Endringssnakk
 Spesifikke rådgivningsstrategier



OVERTALELSER



Overtalelsesøvelse 

 Gå sammen med sidemannen. En er rådgiver, en forteller. Rådgiver 
spør ut etter versjon A. 

Versjon A
 Nå vil jeg snakke med deg om dette med frukt og grønnsaker.
 Hvor mange porsjoner med frukt og grønnsaker spiser du hver dag?
 Du burde spise minst 4-5 porsjoner frukt og grønnsaker hver dag for å 

ta vare på helsen
 Det eneste du behøver å gjøre, er å spise grønnsaker til alle måltider, 

og ta en frukt iblant som mellommat.
 Har du for eks. prøvd å ta med deg et eple i vesken? Det er så greit å 

ha om man skulle bli sulten.
 De fleste forklaringer på at man ikke spiser nok frukt og grønnsaker er 

egentlig unnskyldinger. Hvis man vil, så får man det til!
 For at jeg skal kunne hjelpe deg som helserådgiver, er det viktig at du 

investerer i dette-



Overtalelsesøvelse, forts.

 Gå sammen med sidemannen. En er rådgiver, en forteller. Rådgiver 
spør ut etter versjon B.

 Kan vi snakke litt om det med å spise frukt og grønnsaker?
 Det er en helsegevinst i å spise minst 4-5 porsjoner frukt og 

grønnsaker per dg. Hvordan høres det ut for deg?
 Hva er du ikke så glad i når det gjelder frukt og grønnsaker?
 I tilfelle du har bekymringer om ditt inntak av frukt og grønnsaker, 

hva skulle de være?
 Hvilke forandringer har du tenkt deg å gjøre når det gjelder frukt 

og grønnsaker? 
 Som helserådgiver vil jeg gjerne oppmuntre deg til å spise mer 

frukt og grønnsaker. Det vil bedre di n helse, og gi deg mer 
motstandskraft mot sykdommer. Det er selvfølgelig du so 
bestemmer når det kommer til stykke. Hva tenker du om dette?



Feller  ved overtalelser

 Konfrontasjon – Benekting  
 ”Ja – Men…”

 Ekspert – pasient
 Pasient – forsterket asymmetri

 Spørsmål – svar
 aktiv / passiv

 For tidlig fokusering
 Finne den som har skylden



Historikk og generelle 
prinsipp



Motiverende samtale

Er en klientsentrert, styrende metode
som gjennom å

utforske og løse opp ambivalens
bygger opp

den indre motivasjonen for endring





UTVIKLINGSHISTORIE
Motiverende samtale

(Motivational Interviewing)

 Startet med William. R. Miller på Hjellestad-Klinikken 
i 1982.

 Utviklet videre i tett samarbeid med Stephen Rollnick 
(1991)

INSPIRERT AV;
 Carl Rogers & Thomas Gordon- klientsentrert 

psykoterapi. Humanistisk teori. 
 Transtheoretical Stages of Change – Prochaska & 

DiClemente
 Selvpersepsjons teori- Daryl Bem
 Kognitiv dissonans teori- Leon Festinger



Motiverende samtale
har to hovedformål

 Å finne frem til og iverksette strategier for 
forandring

 Å manøvrere seg rundt motstandskrefter som kan 
hindre endring gjennom utforskning og 
bearbeiding av ambivalens overfor atferdsendring



MI – spirit

 Utforskende stil:
 utløse, søker etter klientens ideer, er tålmodig og nysgjerrig

 Samarbeidende stil:
 samarbeide, respekt for klientens ideer, ikke overtale, ikke 

ekspert
 Autonomi:

 respektere klientens valg, også ikke-endring

Skiller seg fra:
 Sympati – følelsesmessig deltakelse uten å formidle tro på 

endring
 Ekspertise – som tar utgangspunkt i terapeuten
 Tolking/avdekking – handler om ting som er ”utenfor” klienten



EN OVERORDNET PERSONSENTRERT TILNÆRMING

’The Spirit’

 Samarbeid 

 Lytte mer enn å snakke

 Få frem pasientens motivasjon enn å pådytte

 Bruk av åpne spørsmål og refleksjon

 Respekter personens autonomi, ressurser og evne til å 
velge selv



Motivasjonsbyggende samtale

 Rådgiverstyrt

 Målrettet

 Klientsentrert

 Rådgivningsstil i fokus



Prinsipper og atmosfære i 
Motiverende samtale

 Rådgivningsstil er tilbakelent og rolig
 Rådgiver er dirigerende mot det å hjelpe 

pasienten med utforskning av ambivalens
 Pasientens modenhet for endring er ikke 

et trekk eller egenskap ved personen, 
men delvis et produkt av samspill mellom 
rådgiver og pasient

 Det terapeutiske forholdet; ’et møte 
mellom eksperter’



Egenskaper ved terapeut -
god terapeutatferd
 Empatisk kommunikasjon som er evne til innlevelse  og evne til å 

formidle innlevelsen på en måte som oppleves støttende

 Behandlingsresultat på kort sikt påvirket av terapeutens grad av 
empati

 Pasientens atferd påvirket av terapeutens atferd

 Terapeut kan øke eller minske pasientmotstand

 Jo mer motstand, jo dårligere resultat

 Erfaring



Særlige faktorer i  
arbeid med ungdom

 Autonomi og identitetsutvikling vanlige 
utviklingsoppgaver

 Å teste ut grenser og utfordre sosiale regler, 
gir ungdom muligheten til å lære og utvikle 
indre kontroll over egen atferd

 ”emerging adulthood” (EA)– den langsomme 
tilsynekomst/prosessen i retning av 
voksenlivet

 18-25, denne gruppen skiller seg vesentlig fra 
aldersgruppene over og under



 EA – høyere på risikoatferd (røyking, rusbruk, 
seksuell omgang, risikokjøring)

 Denne atferden er særlig synlig hos ungdommer 
hvor foreldre ikke ser ut til å ta ansvar for å 
moderere

 Utviklingsoppgaven er å stille spørsmål ved og 
opponere mot autoriteter

 Ambivalens er en vanlig følelse hos ungdom – også 
på helt vanlige spørsmål om identitet og roller

 MI bidrar til å minimere argumenterende mønstre, 
og bruker ambivalens til å utvikle motivasjon til 
endring

 Få ungdommer er selv uroet av egen atferd – MI er 
ikke-dømmende og ikke-konfronterende, og kan 
være nyttig i møte med ubegrunnet ubekymrete 
ungdom



Reaktans 
Et annet norsk ord er trass

 Menneskers iboende psykologiske tendens til å ragere 
mot det de opplever som press eller begrensninger i 
deres bevegelsesfrihet

 Brehm & Brehm, 1981

 Argumenter for den ene siden av ambivalensen blir 
automatisk møtt av tanker / argumenter for den andre 
siden

 Sterke påvirkningsforsøk, overtalelse og direkte 
rådgiving er ofte lite effektive metoder for å påvirke den 
ambivalente og vekker ofte en ”ja, men…” situasjon



Reaksjoner på retterefleksen

 Manglende anerkjennelse: Ikke respektert, 
ikke lyttet til, ikke forstått, sint, skamfull, 
ukomfortabel, håpløs

 Motstand: Argumentering, defensiv, 
opposisjonell, benektende, utsettende, 
rettferdiggjøring

 Tilbaketrekning: Ikke-engasjert, antipati, 
uoppmerksom, passiv, unngå/forlate, 
uteblivelse



Fokus på rådgiverstil (MITI)

MI-plus
 Ber om lov til å spørre
 Bekrefter 
 Understreker 

pasientens autonomi
 Støttende uttalelser

Non-MI
 Gir  råd uten å 

forberede
 Konfronterer
 Dirigerer, beordrer

MI-plus Non- MI



Motivasjonsbegrepet 

• Motivasjon to sentrale aspekter
vil – kan

tilleggsspørsmål; klar?



Motivasjon
består av og forutsetter

Problem
- innsikt
- erkjennelse

Positive forventninger 
om resultat

Problem 
”bekymring”

Tillit til egen 
mestringsevne
(self efficacy)



Indre og ytre motivasjon

• Indre motivasjon
– Beslutning, planlegging

• Ytre motivasjon
– Press / tvang, belønning (”gulrot & pisken”)

Indre motivasjon ser ut til å gi mer varig 
atferdsendring enn ytre motivasjon



Motivasjon – rådgivers oppgave
• Legge forholdene til rette slik at pasienten kan 

komme med selvmotiverende utsagn (”change 
talk”) gjennom bruk av:

– Åpne spørsmål
– Refleksjoner

Slik at pasienten selv får mulighet til å uttrykke 
motiver, ønsker og planer om endring

Hva tror vi at personen har godt av å høre seg 
selv si?



Motiverende intervju
Strategier

Gi personlig og motiverende feedback
Ta opp tema; meny og agenda

Informasjonsutveksling
Møte og håndtere motstand

Ambivalensutforskning
Lokke frem selvmotiverende ytringer

Hjelp til å ta beslutninger
Hjelp til å planlegge endring

Kommunikasjonsferdigheter
Stille åpne og utforskende spørsmål

Lytt nøye og reflekter
Oppsummer
Prinsipper
E empati
D Diskrepans
R Rull med motstand
A Aksepter ambivalens
S Støtte mestringskompetanse



Oppsummeringer



Oppsummeringer

En oppsummering er:
 En sammenfatning av to eller flere momenter av det 

ungdommen har sagt
 Et kortfattet ”referat” av tema man har vært innom

Introduksjon til oppsummeringer
 ”du har nevnt flere ting..”
 ”for å oppsummere…”
 ”så du….”
 ”det du mener er altså…”
 ”vi har snakket om….”



Oppsummeringer 

 Funksjon:
 En måte å kontrollere at man ha forstått riktig
 En mulighet for ungdommen å korrigere / gi utfyllende 

informasjon
 En måte å ta vare på eller forsterke tendenser til endring
 En måte å styre samtaler på

 Å skifte tema
 Å lukke eller avslutte



Oppsummeringer

 Stabiliserende oppsummering
 Å gjenta deler / hele av det som er sagt

 Drivende oppsummering
 Rådgiver legger noe til som kan være drivende for 

motivasjonen hos den unge



Øvelse oppsummering
To og to går sammen, en forteller, en lytter

1. Fortelleren snakker uavbrutt i 90 sekunder om en 
vane, atferd eller situasjon man tenker å endre. Det er 
også mulig å snakke om en elev man er opptatt av. 

2. Lytterens oppgave er å høre nøye etter og gi en 
oppsummering av det fortelleren har fortalt. Du skal 
ikke si noe, eller spørre om noe undereis. Bare lytte 
interessert. Når du gir oppsummeringen skal du 
forsøke å UNNNGÅ å legge til noe nytt eller å 
forandre på noe av det som er sagt. Forsøk å gi en så 
nøyaktig oppsummering som mulig.

3. Bytt roller.



Øvelse oppsummering forts.

Bytt samtalepartner
1. Fortelleren snakker uavbrutt i 90 sekunder om den 

samme vanen, atferden osv man tenker å endre. 
2. Lytterens oppgave er å høre etter og gi en 

oppsummering av det fortelleren har fortalt. Du skal 
ikke si noe, eller spørre om noe undereis. Bare lytte 
interessert. Når du oppsummerer skal du ta med det du 
vurderer som er underliggende mening eller følelser I 
det som er sagt, det du tror er betydningsfullt eller 
kjernen I fortellerens dilemma.

3. Bytt roller.



Åpne og lukkete 
spørsmål



Lukkede spørsmål
 Kan besvares med ja / nei, med fakta, med få ord
 Egner seg til å få fremdetaljerte fakta, eller å 

bekrefte / avkrefte noe
 Kan virke som veisperringer for åpen 

kommunikasjon med en ”motvillig” person, gi dårlig 
flyt i samtalen

 ”Spørsmål - svar” fellen

 De begynner ofte med et verb
 Eks.;  ”Er du fornøyd med valg av skole?”
 ”Trener du noe?”
 ”Bekymrer du deg over bruken av tid på dataspill?”
 ”Fester du hver helg?” 



Mange lukkede spørsmål

 Kan være et uttrykk for at noe i situasjonen 
gjør rådgiver usikker

 Kan være et signal til rådgiver om å stoppe 
opp litt og utforske egne underliggende 
tanker, bilder og følelser i forhold til 
ungdommen



Åpne spørsmål
 Inviterer til lengre svar
 Øker muligheten til nyanserte svar
 Utforskende og gir ikke avgrenset bestemt svar
 Ligger ikke forventninger til svaret (klientsentrert)
 Begynner ofte med spørreord; Hvilke, hva, 

hvordan, hvor, hvem
 Eks. ”Hva er det som er kjekt med å være på 

Bystasjonen?”
 ”Hvordan holder du kontakten med venner i 

byen?”
 ”Hva tenker du om den bekymringen dine 

foreldre formidler?”



Hva vil vi med åpne spørsmål i 
motiverende samtale

 Produsere motivasjon
 Hjelpe pasienten til å uttrykke ambivalens
 Klargjøre grunner til å gjøre forandringer
 Oppfordre pasienten til å snakke mest
 Åpne opp slik at personen får uttrykke sitt 

ståsted



Øvelse
åpne & lukkete spørsmål

Lag åpne og lukkete spørsmål til hvert av følgende 
tema:

 Konsekvenser av å fortsette som nå..
 Bekymring over nåværende situasjon
 Behov for forandring
 Forandringens resultat; håp, tro og optimisme
 Tillit til å klare, tiltro til å lykkes
 Måter å løse problemet på 
 Kjennskap til metoder
 Veier å gå



Øvelse; ”Mener du at …”, s.12
 FORMÅL

 Å bli oppmerksom på mulige underliggende 
meninger i et flertydig budskap

 FREMGANGSMÅTE
 Øvelsen foregår i grupper a 3, en som forteller og to 

som spør
 Fortelleren presenterer en positiv egenskap ved 

seg selv:
 ”En ting jeg liker med meg selv er at jeg….”

 De to andre forsøker å finne frem til hva fortelleren 
egentlig mener og sier:
 ”Du mener at du….”

 Fortelleren har bare lov til å svare ”ja” eller ”nei”
 Bytt om slik at alle får prøvd seg som forteller



Refleksjoner



Refleksjoner

 Å gjenspeile, å kaste tilbake, reflektiv lytting
 Refleksjon er:

 Et eller flere ord
 et utsagn, en setning, en metafor, fortelling, analogi
 Korte / lengre konstateringer

 Refleksjon er ikke:
 Et spørsmål
 Å gi råd
 Å bruke pekefingeren

Obs stemmebruken



Hensikt med refleksjon

 Brukes til å styre en samtale; en forsterker noe, ignorerer 
noe annet i ungdommens utsagn

 Styre ungdommen mot en handling

 Å teste ut / sjekke ut / nyansere hypoteser rundt det den 
unge sier / mener

 Dytte / drive endringsprosessen videre

 De beste refleksjonene er de korte

 Melodien/dansen:
 Åpent spørsmål  refleksjon åpent spørsmål  refleksjon 

oppsummering



Nivå av refleksjon

 1. Gjentakelse (papegøye)

 2. Synonym /omformulering

 3. Refleksjon av 
underliggende mening

 4. Refleksjon av 
underliggende følelser

ENKEL /
STABILISERENDE

REFLEKSJON

KOMPLEKS /
DRIVENDE

REFLEKSJON



Eksempel refleksjoner

 Utsagn; ”jeg klarer ikke dette”

Enkel refleksjon:
1. ”klarer.. /klarer ikke..”
2. ”å få dette til..”

Kompleks refleksjon:
3. ”du har ikke tro på at du skal få dette til”
4. ”du er redd for å mislykkes”



REFLEKTIV LYTTING ’Så 
du føler.’.’Det høres ut som du…’. ’Du lurer på om…’  ’Du…’

2. HVA SIER 
KLIENTEN

3. DE ORDENE 
RÅDGIVER HØRER

1. HVA MENER 
KLIENTEN

4. DET RÅDGIVER 
TROR KLIENTEN 
MENER



Dobbelsidig refleksjon

 Vi prøver å holde orden på ambivalens gjennom å 
splitte og holde atskilt de pos. og neg. sidene  for å 
skape orden i vår selvoppfatning. Dette gjøres 
gjennom
 Språklige formuleringer, ”innerst inne..” , ”egentlig..”
 Bruk av tidsakse; ” jeg skal slutte senere / en eller annen gang”

 Det vil derfor kunne være en ny og viktig opplevelse 
å bli akseptert for at man føler på to måter overfor 
sammen fenomen.

En dobbeltsidig refleksjon skal inneholde argumentene 
for og imot endring.



Dobbelsidig refleksjon

Vi erstatter splittende ord som ”men”
med 

bindeord som OG og SAMTIDIG
 Personens splittede opplevelse blir speilet 

tilbake som en helhet:
 Viser aksept for personens dilemma
 Inviterer til å se helheten. En ny måte å tenke om seg selv 

og om rusatferden sin
 Introduserer en ny måte å håndtere motivasjons-konflikten 

på



Øvelse refleksjon 

EKSEMPEL 1 EKSEMPEL 2

NIVÅ ”Jeg må gjøre noe med 
drikkingen min”

”Jeg er så ensom”

Enkle refleksjoner ”….gjøre noe”
”….gjøre noe med drikkingen”

”….så ensom”
”Du er så ensom”

”…….forandre på 
alkoholvanene”
”…….slutte å drikke”

….”alene”
”Du er så isolert”

Komplekse 
refleksjoner

”Alkoholbruken fører med seg 
en del problemer”
”Du kan ikke fortsette å bruke 
alkohol slik du har gjort det”

”Du har ingen du kan gjøre 
ting sammen med”
Du har vanskelig for å ta 
kontakt med andre”

”Du er bekymret for at alkohol 
kan ødelegge livet ditt”
”Når du ser framover blir du 
noen ganger skremt”

”Du savner andre mennesker”
”Uten andre føler du deg tom”



OBSERVASJONSSKEJMA –
KOMMUNIKASJONSFERDIGHETER
Fokus på rådgiveren

RÅDGIVERATFERD REGISTRERING

Lukket spørsmål

Åpent spørsmål

Refleksjon

Annet



Endringsprosess
Prochaska & DiClemente

 En generell modell for 
planlagt 
atferdsendring –
røykere

 Helseatferd, 
rusmidler, 
risikoatferd, psykiske 
lidelser, 
spiseforstyrrelser

 Faser og prosesser 
forut og etter 
igangsatt endring

 Endring en gradvis 
prosess

Tre hovedmomenter;
 Mulig å jobbe 

fornuftig før 
motivert for 
endring

 Tilbakefall er vanlig
 Råd kan ha liten 

effekt, avhengig av 
fase



Endringsprosessen 

 Føroverveier 
 Ser ikke at det er nødvendig med endring, ikke problem

 Overveier
 Ser det gode og det mindre gode ved status quo, lurer på om 

endring er nødvendig?? Hva kan jeg vinne, hva kan jeg tape
 Forbereder

 Tenker at nå skal jeg i gang, har kanskje gjort små endringer, 
”stukket tåen i vannet” for å ta tempen

 Handler
 Er i gang med endringen, synlig for n selv og andre at det skjer 

noe
 Vedlikehold 

 Må fremdeles ta noen tankerunder for å begrunne nødvendighet 
av endringen, stort sett går det bra!



Stages of  Change
Prochaska & DiClemente

TILBAKEFALL



Endringssnakk 

Fiske ut, hente fram det ungdommen selv har

Bevisstgjøre i ungdommen gjennom egne 
utsagn

”hva tror jeg at min ungdom ville ha godt av å 
høre seg selv si?”



Paul Amrheims forsking om forholdet mellom endringssnakk og 
atferdsendring

Changetalk Commitment Change



Utsagn som handler om:
 Problem-gjenkjenning og problem-bekymring

 ”kanskje har jeg tatt unødvendige sjanser”
 ”dette er alvorlig”

 Beslutning / intensjon om endring
 ”jeg tror det er på tide for meg å begynne å tenke på å kutte ut de vennene”
 ”jeg må gjøre noe”

 Konkrete planer om endring – fremgangsmåter

 Realistisk optimisme om egen mestringsevne
 ”Jeg tror jeg skulle klare det dersom jeg gikk inn for det”
 ”jeg klarte å slutte å stjele for noen år siden, det var tøft, men jeg klarte det”

 Håp om at livet kan bli bedre
 ”sannsynligvis ville jeg føle meg mye bedre”
 ”mamma ville like det, hun maser stadig om at jeg må slutte”

 Grunnleggende verdier som er uforenlige med selve problematferden eller 
konsekvenser av den



5 kategorier endringsfokuserte 
/motiverte ytringer

 Opplevelse av problem
 Bekymring & negative følelser
 Ønske og intensjon om forandring
 Planer og fremgangsmåter
 Tiltro til egen evne til å gjennomføre 

endringer



Motivasjonsbyggende ytringer

”skille gullkorn fra gråstein” –
gjennom bruk av kommunikasjons-ferdighetene

”Jeg lærer hva jeg tror på når jeg hører meg 
selv snakke” (selvpersepsjon, Daryl Bem)



Teknikker for å få frem 
motivasjonsbyggende ytringer

1. Direkte spørsmål om problemopplevelse, bekymringer, tro på egen 
mestring, planer om å endre

2. Balansevekten 
3. ”fortell litt mer”, ”hva mer” – utbroderinger av utsagn
4. Utforskning av verste bekymringer
5. Andre personers synspunkt / bekymring
6. Se tilbake på tider før problemene oppsto
7. Se fremover. Fokus på håp om bedring
8. Utforske mål / verdier
9. Underdrivende refleksjon



Få frem motivasjonsbyggende
ytringer

 På hvilken måte ville det være bra for deg å …?
 Hva ville være de gode tingene med…?
 Om du bestemte deg for å .. Hvordan ville du 

gjøre det?
 Hvorfor ville du ønske å …?
 Balansen: Hva er de gode tingene med.. Hva er 

de mindre gode tingene med..?
 Se fremover. Om du ikke gjør en endring, hva 

tror du vil skje da? Hvor vil du like å være innen 
5 år. Hva håper du vil være forskjellig?



Spesifikke 
rådgiverstrategier



Spesifikke rådgivningsstiler

Motivasjon
 Informasjonsutveksling. NB undersøke hva personen allerede vet
 Kartlegging med feedback
Mestring
 Tilby en meny over ulike fremgangsmåter
 Gi støtte 
 Formidle håp
 Tilby råd, spørre om lov
Ved tilføringsstrategier er det to viktige utfordringer:
 Forbered personen, få tillatelse til å ’tilføre’ og dermed øke sjansen for 

samarbeid
 Ivareta personens aktive deltakelse i endringsarbeidet



Venner

røyking

Kosthold

alkohol

angst

MENY
Hasj

utdanning



Agendasetting

 Når det er mange 
problemer og du kjenner 
deg overveldet
 Lage liste over de tema 

som kommer i samtalen
 En ting om gangen
 Sette fokus

 Ok å bruke når det er 
mange tema som dukker 
opp i samtalen

 Skaper oversikt
 En måte å introdusere nytt 

tema for pasienten



Om å gi råd via tre ulike veier

 1. Personen gir tillatelse, spør om råd

 2. Du spør om tillatelse til å gi råd 
 ’Det er noe som bekymrer meg her. Vil det være ok om jeg…?’
 ’Jeg vil kunne si noe om hva andre unge i din situasjon har gjort og som 

har virket?’

 3. Du legger frem rådet ditt med en tillatelse til å være uenig/     se bort 
fra det.
 ’Dette kan være eller trenger ikke være viktig for deg.’
 ’Du er kanskje ikke enig..’’
 ’Jeg vet ikke hvordan du tenker om dette’.
 ’Fortell meg hva du tenker om..’

Det er ofte bedre å foreslå/ gi flere valg enn ett.



Spesifikke rådgiverstrategier
AgendaHvordan ta opp temaet:

 Be om lov
 ’Er det ok for deg at vi bruker litt av tiden i dag til å snakke om 

alkohol? Om hasjrøyking? Om selvskading? Om spiseproblemer?
 Legitimere din rolle:
 ’Et av temaene vi tar opp i kartleggingen her er rus, er det et tema 

som er aktuelt for deg?’’
 Legitimere ut fra ungdommens helse:
 ’Det er flere ting som kan være gunstig for at du skal greie å 

fortsette på skolen, en veldig god ting vil være å gjøre noe med 
rusbruken. Hva tenker du om det?’



Spesifikke rådgiverstrategier
U - T - U

Dialog istedenfor forelesning

 Utforske hva personen allerede vet
 ”Hva vet du allerede om, kjenner til…?”
 Lytte og oppsummere

 Tilby informasjon
 Kort, saklig, tilpasset til…

 Utforske
 ”hva tenker du om dette? Hva innebærer dette for deg?”
 Lytte og oppsummere



Skalering

Skalering av viktighet ”å ville”:
 På en skala fra 0 til 10, hvor viktig er det for deg …
 Og hvorfor er du på.. Og ikke mindre? Svaret er endringsnakk

Skalering av tiltro til egen mestring ”å kunne”:
 På en skala fra 0 til 10, hvor sikker er du at du kan…?
 Og hvorfor er du på .. Og ikke mindre?
 Svaret et mestringstillit snakk

 Se fremover. Om du ikke gjør en endring, hva tror du vil skje 
da?

 Hvor vil du like å være innen 5 år?
 Hva håper du vil være forskjellig?
 Og hvordan passer rusbruken inn i det?



Skalering

 På en skala fra 0 til 10, hvor viktig er det for deg 
å…

0     1     2     3     4     5     6    7     8     9     10

 På en skal fra 0 til 10, hvor sikker på er du at du 
kan…

0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

Totalt
uviktig

Svært
viktig

Ikke sikker Helt sikker



Spesifikke rådgiverstrategier
Skriftlig plan for endring

1. Endringer jeg vil gjøre…
2. Grunnene til disse endringene…
3. Følgende skritt jeg vil ta…
4. Andre mennesker kan hjelpe meg på følgende 

måte…
5. Jeg vil vite at planen min virker derom…
6. Det som kan skape vanskeligheter for min plan 

er…

Dersom ungdommen viser motstand – returner til 
motivasjonsbygging



Strategi for å hjelpe den unge til beslutning 
om endring

1. Stor oppsummering – rekapitulere
2. Nøkkelspørsmål; 

”hva nå?” ”hva skal være ditt neste skritt ?” ”hva 
tror du at du vil gjøre?”

3. Lytt reflekterende
4. Tilby råd – eller veiledning
5. Skriftlig plan for endring
6. Oppsummere grunner for endring og plan for 

endring
7. Få bekreftelse



Motiverende intervju
Strategier

Gi personlig og motiverende feedback
Ta opp tema; meny og agenda

Informasjonsutveksling
Møte og håndtere motstand

Ambivalensutforskning
Lokke frem selvmotiverende ytringer

Hjelp til å ta beslutninger
Hjelp til å planlegge endring

Kommunikasjonsferdigheter
Stille åpne og utforskende spørsmål

Lytt nøye og reflekter
Oppsummer

Prinsipper
E empati
D Diskrepans
R Rull med motstand
A Aksepter ambivalens
S Støtte mestringskompetanse



FORMÅL:
 Få øvelse i motivasjonsbyggende samtaleteknikk.

FREMGANGSMÅTE:
 Gå i grupper à 3 og rollespill en rådgivningssamtale, med 

følgende roller: Klient, en rådgiver,  og en observatør.
 Klienten kan være ”en elev du kjenner til". Skikkelsen kan 

utbroderes, men forsøk å ikke gjøre ham/henne for vanskelig.
 Rådgiverens oppgave er å følge strukturen i en 

motivasjonsbyggende samtale. Legg vekt 
på "E-D-R-A-S". 

 Observatørene registrerer rådgiverens atferd på 
observasjonsskjemaet under.

 Bytt om slik at flest mulig får prøvd seg i de forskjellige rollene.

Øvelse
de ulike kommunikasjonsferdighetene



1. rollespill 2. rollespill 3. rollespill 

Åpnet spørsmål

Refleksjon

Oppsummering

Støtte på prosessen

Annet
Lukket spørsmål

Registreringsskjema 
motivasjonsbyggende samtale


