
Du lærer, hvordan du får en mere åben, reflekterende, og bekræftende samtaleadfærd 

Du lærer at arbejde ud fra ud fra ’Empowerment’-tankegangen og forståelsen bag  
’Den Motiverende Samtale’ – Motivational Interviewing (MI) 

Du styrker dit lederskab og din personlige kommunikation ift. øget borgerinddragelse 

Du opnår læring og viden om ’Den Motiverende Samtale’ og udviklende dialoger gennem praksis 

Du styrkes i at hjælpe mennesker til at skabe positive forandringer i deres private og professionelle liv 

Ønsker du at blive bedre til at skabe dialoger og ud-
vikling hos andre, hvor vækst i erkendelse, indsigt og 
selvforståelse går hånd i hånd med en kraftfuld hand- 
len? Brænder du for at frembringe borgerens egne 
argumenter og gode grunde til at lave en forandring? 

’Den Motiverende Samtale’ er et 2-dages intensivt 
kursusforløb, der giver dig en grundig indføring og 
træning i de væsentligste samtaleteknikker, som 
åbner op for motiverende dialoger gennem reflek-

terende lytning kombineret med en interesseret og 
åben spørgeteknik. Du lærer at indtage kommuni-
kative positioner, der skaber et bemyndigende og 
løsningsorienteret fokus. Du bliver trænet i meto-
der, hvor fokus er at fremdrage noget fra borgeren, 
som allerede er der, og derigennem undersøge 
borgerens egne ønsker for fremtiden. Endelig, så 
tilegner du dig endvidere nyttige kommunikative 
værktøjer i forhold til at skabe flere forandringsud-
sagn i dine samtaler. 
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Dialog / Indsigt / Forandring 

DEN MOTIVERENDE SAMTALE 

UDBYTTE

Medarbejdere og ledere i Job- og Arbejdsmarkedscentre.

MÅLGRUPPE

Min. 12 deltagere (og max. 18 deltagere).

DELTAGERE

Undervisningen varetages af en eller flere konsulenter fra Incento, der har såvel teoretisk indsigt som praktisk 
erfaring med motiverende dialoger og professionelle samtaler i organisatoriske sammenhænge. Incento har  
afviklet uddannelser og andre typer forløb inden for coaching og professionelle samtaler i hele landet siden 2006.

UNDERVISERE

Vi benytter et multipelt perspektiv på det at skabe udvikling og arbejder action learning-orienteret. Det vil sige, 
at vi har fokus på at lære nye metoder og tilgange på træningsmodulerne og samtidig sætte deltagerne i stand 
til at afprøve disse mellem dagene. Dette gør vi, fordi vi tror på, at læring først og fremmest sker i deltagernes 
egen praktiske hverdag, ligesom det er en vigtig metode til at sikre organisatorisk forankring. Endelig sikrer 
denne tilgang også, at deltagerne forpligter sig til at handle i egen kontekst, hvilket skaber vigtige refleksioner. 

SÅDAN UNDERVISER VI



DEN MOTIVERENDE SAMTALE Side 2

PROGRAM Indholdseksempel på et 2-dages kursusforløb

Menneskesynet bag Empowerment

Introduktion til Empowerment og de 4 stadier

Empowerment-forskning (Mønsterbrydning)

Professionelle dilemmaer med Empowerment-tilgangen

At indtage en kommunikativ position, så borgeren bemyndiges og ikke instrueres

Anerkendelse som grundelement i løsningsfokuserede og motiverende samtaler

At arbejde med et løsningsfokuseret fokus frem for et problemfokus (LØFT)

Samtaleteknikker: åbne spørgsmål, reflekterende lytning, bekræftende udsagn og opsummering 

DAG 1: Empowerment – løsningsfokuseret kommunikation

Forståelse for metoden ’Den Motiverende Samtale’

Den motiverende samtales forskellige faser introduceres, og modellen ”Stages of Change” gennemgås. 

Overblik over de konkrete teknikker og principper i den motiverende samtale

Samtaleteknikker – fremkaldelse af forandringsudsagn

Ambivalens og afklaringsarbejde

Forandringsudsagn og model for forandringens stadier

Samtaleteknikker ift. at arbejde med følelser/værdier og forhindringer i forbindelse med forandringsprocesser

Forankring af nye erfaringer i egen samtalepraksis

DAG 2: Den Motiverende samtale – fremkaldelse af forandringsudsagn


