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Om du behandlar en individ som den han är, kommer han
att förbli den han är, men om du behandlar honom som
den han borde och kunde vara, kommer han att bli den
han borde och kunde vara.
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
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Andan i motiverande samtal
 Lyssna
 Samarbete - Partnerskap – MI görs ”för” och ”med” en person, ett aktivt samarbete
mellan experter

 Acceptans –
-

absolut värde, ett intresse för att den andra personen kan växa och utvecklas som den han
är
äkta empati, ett aktivt intresse för och strävan mot att förstå den andres inre perspektiv
autonomistöd, att hedra och respektera varje persons rätt till och kapacitet för
självbestämmande
bekräftelse, att söka och tillerkänna en person styrkor och strävanden

 Medkänsla – att aktivt underlätta för att den andra ska må bra, att ge prioritet för den
andras behov

 Framkallande –din uppgift är att framkalla det som personen redan har inom sig av
resurser och motivation
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Autonomi
Att utveckla autonomi är en av de viktigaste uppgifterna
under tonåren, och den här självständigheten i fråga om
tankar, känslor och beslut är ett grundläggande
mänskligt behov.
(Deci & Ryan, 1985)
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Betona personlig kontroll - autonomi
Elev
Jag tycker inte att mina matvanor är något problem för
mig. Jag äter mycket frukt och mina vänner äter lika
mycket som jag gör. (status-quo yttrande)
Skolsköterska
Ja, det är verkligen ditt val om du ska förändra dina
matvanor eller inte. Dina föräldrar kan bestämma över
vissa saker, som vad de köper hem för mat, men de kan
inte vaka över dig hela tiden. Det måste vara ditt beslut.
(betona personlig kontroll)
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Motiverande samtal kommunicerar inte
’Jag har vad du behöver’ utan istället
’Du har vad du behöver,
och tillsammans ska vi finna det’
Jennifer Hettema
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Övning - sammanfattning
Del 1: Grupper om 2 och 2, en berättare och en lyssnare
1. Berättaren pratar i 90 sek om en vana, ett beteende, dilemma eller
situation som hen funderar på att förändra.
2. Lyssnarens uppgift är att vara intresserad lyssnare utan att säga
någonting och sedan göra en sammanfattning av vad som sagts. Försök
inte lösa berättarens problem eller ge råd. Din uppgift är att försöka lyssna
och komma ihåg, så gott du kan , och ge en sådan exakt sammanfattning
som möjligt. Undvik då att ändra eller lägga till saker till det som sagts.
3. Byt roller och gör samma sak igen.
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Del 2: Byt roller. Gör samma sak igen; en person berättar och en
lyssnar
1. Personen som berättar repeterar sin historia i 90 sek utan att bli
avbruten.
2. Lyssnarens uppgift är att vara intresserad lyssnare utan att säga
någonting och sedan ge en sammanfattning. Emellertid ska du nu i din
sammanfattning lägga till vad du tror är den underliggande meningen,
känslan eller dilemmat i den historia du hört.
Ex:
- Du känner, tänker….
- Så du funderar på…..
3. Byt roller och repetera.
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 Vilka är skillnaderna mellan de två olika





sammanfattningarna?
Hur var det för personen som mottog sammanfattningen?
Hur var det för personen som gjorde sammanfattningen?
Vilken sammanfattning var svårast? Varför?
Vilken är effekten av att berätta en historia flera gånger?
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4 Processer i MI

Meny - Agenda
Om det finns flera problemområden:
kom överens med eleven om agendan
” Det finns ju flera saker som är trassliga för dig
nu.…både…och…och…”

”Vilken av de här sakerna skulle du vilja att vi pratar
mera om?..”
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Meny - Agenda

Dålig sömn

Relationer

Stress
Betygen
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Bedöm beredskapen för förändring

- På en skala från 0 till 10, hur intresserad är du av
att göra den här förändringen?
0
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Förändringsprocessens fem stadier
•

Ointresserad,
ej beredd
Bra nu?
Nackdelar nu?
Erbjud info
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Intresserad,
ambivalent
Fördelar
ändra?
Hinder?

Beredd,
förberedelse
Hur gör
man?

Handling
Hur gör
man nu?

Underhållsfas
Hur
vidmakthålla
förändringen?

”Att argumentera för och försöka övertala någon att
förändras brukar ha som effekt att personen börjar
argumentera emot och att motståndet förstärks och
detta sätt att samtala är inte förenligt med
förhållningssättet i MI.”

Grände m.fl. 2009
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Be om lov
att få fråga, informera, rekommendera, föreslå
Är det ok att…?
Får jag berätta om…?
Kan jag få fråga…?
Vill du höra lite om…?
U – E- U
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Framkalla förändringsprat
Ställ öppna frågor en och en, lyssnar och berättar
tillbaka
med egna ord (reflektioner, sammanfattningar)
1. Vad är nackdelarna med läget nu?
2. Vad skulle du vinna på att göra förändringen?
3. Hur skulle du kunna göra om du verkligen ville lyckas
göra förändringen?
4. Vilka styrkor har du som kan hjälpa dig att lyckas?
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Förändringsprat som kompass

- Lyssna efter och reflektera, förstärk
- Ställ öppna frågor som lockar fram
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Vad är MI ?

”MI är en samarbets- och målinriktad kommunikationsstil
som riktar särskild uppmärksamhet mot förändringens
språk. Den är avsedd för att stärka personlig motivation
och åtagande för ett specifikt förändringsmål genom att
framkalla och utforska personens egna skäl för förändring
inom en accepterande och medkännande atmosfär.”
(Miller & Rollnick, MI i svensk översättning 2013)

2020-11-30

En varsam, respektfull metod för att samtala med andra om
deras svårigheter att förändras och möjligheterna att övergå
till andra, mer hälsosamma beteenden som överensstämmer
med deras egna mål och värderingar och tar till vara hela
deras mänskliga potential.
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Grundläggande kommunikationsfärdigheter
• Bekräftelser

• Öppna frågor
- frågor man inte kan besvara med ja eller nej
• Reflektioner
- upprepa / omformulera med egna ord
- reflektera vad personen menar och känner
• Sammanfattningar
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Reflektivt lyssnande
Bekräftelse
visa genuin uppskattning för personens styrkor och
ansträngningar

”Du jobbar hårt med det här”. (handling)
” Du är en person som månar om andra”.
(egenskap)
”Du är en tålmodig person”.
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Reflektivt lyssnande
Öppna utforskande frågor
”Berätta …hur ser du på…..?”
” Vad är det som gör att du funderar på…?”
” Vad känner du till om…?”
”Hur ser du på…?”
” Vad innebär detta för dig?”
”Vad gör du redan…?”
” Vad skulle du kunna börja med/göra mer av…?”
” På vilket sätt…?”
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Reflektivt lyssnande
Reflektioner
”Engelskläraren är en satkärring. Hon tjatar på mig hela
tiden utan anledning.”

Enkel:
”Hon tjatar på dig”.

Komplex:
”Du tycker att hon behandlar dig orättvist”.
”Det är frustrerande att det inte fungerar som du vill”.
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Enkel och komplex reflektion
Reflektioner – 4 nivåer
” Jag måste göra något åt spelandet.”
1.Upprepning
”…göra något åt spelandet.”
2. Omformulering, andra ord, samma mening
”… förändra spelandet.”
3. Omformulering, andra ord, annan mening
”Spelandet för med sig en del problem för dig.”
4. Reflektion av känslor
” Spelandet gör dig bekymrad.”
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Övning: Formulera enkla och komplexa
reflektioner på utsagorna a – c
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.

Jag känner mig ensam och jag skulle vilja ha fler vänner.
Nu har jag blivit skickad till rektorn igen, hahaha….
Ju mer jag tänker på det, desto mer inser jag att jag bara
ställer till det för mig själv.
Jag är inte i skolan så mycket och när jag är där är det fett
tråkigt.
Jag förstår inte varför jag ska lära mig det här!
Jag orkar inte med den här skitskolan!
Jag tycker inte om när någon talar om för mig hur jag ska
uppfostra mitt barn.
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Övning:
Din elev säger:
” Jag vill verkligen inte sluta röka, men jag vet att jag
borde. Jag har försökt förut och det är verkligen svårt.”
Du säger:
A. Du vill verkligen inte sluta.
B. Det vet egentligen att det vore bra för dig att sluta.
C. Du är inte säker på att du kan sluta.
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Diskrepans
” Vi har talat om att du har rökt på rätt ofta under de
senaste månaderna. Du har också sagt att det är viktigt
för hur du presterar att du är i riktigt god form. Jag
undrar hur du får de här båda sakerna att gå ihop.”
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Maja har haft problem med vikten ända sedan hon var barn och väger nu mer
än 25 kilo över vad som anses vara normalvikt. Hon har nu börjat utebli från
lektionerna och hennes betyg blir allt sämre.

Jag har prövat allt men alla i min familj är tjocka. Det spelar
ingen roll om jag gör allt som du säkert tycker jag ska göra för
det hjälper ändå inte och jag kommer aldrig sluta med
mackan på kvällen och jag tänker inte börja på gym. Dom
andra får väl fortsätta att retas, det är inte så mycket jag kan
göra åt det! Det är klart att jag blir ledsen ibland men det
hjälper ju inte.
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Reflektivt lyssnande
Sammanfattningar
för överblick, dra samman till helhet, skapa plattform för
nästa steg
”Låt mig se om jag har uppfattat dig rätt, du tycker …
och det är viktigt för dig att …och så har det hänt att…
och du känner dig ”
Använd och eller samtidigt som istället för men när du redogör för
två sidor av ambivalensen.
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Reflektionernas funktion
 Bekräftar
 Visar att man lyssnar, klienten känner sig förstådd
 Klienten berättar vidare, stimulerar till mer prat
 Kan bidra till fokus
 Klienten för höra vad hen själv sagt
 Förstärker, (ett hjälpmedel för att ”styra”)
 Organiserar klientens upplevelse
 Komplexa sätter ord på tankar och känslor som klienten

kanske inte är helt medveten om
 Komplexa bidrar till ny förståelse
 Aktiverar självreflektion
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Motstånd – några skäl
• Brist på arbetsallians
• Samtalet sker ofrivilligt
• Upplever som inskränkningar i personlig frihet
• ” Ja, men….” dialogen.

• Något eleven har med sig
• Låga förväntningar
• Hot mot sin autonomi
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Kom ihåg!

Motivation och motstånd är växlande och påverkas av
både ditt bemötande och det du väljer att
uppmärksamma och reflektera i ämnet.
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Fällor
 Rättningsreflexen
 Expertfällan
 Konfrontation
 Frågor- och svar-fällan
 Sätta etikett
 Klander

 För tidig fokusering
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Vid kognitiva och språkliga svårigheter
Rita och skriv
- Meny – Agenda
- Skalfrågor

- Ambivalensutforskning

Öppna frågor
- Gör frågorna mindre öppna: ”Berätta vad du gör på morgonen då du går

upp?”
- Föreslå olika alternativ: ”Tänker du så eller så eller så?”
- ”Vad tycker du om skolan?” istället för ”Hur känns det i skolan?”

Reflektioner
- Verifiera med kontrollfråga: ” Har jag fattat rätt om jag säger…? ” Menar du

att…?”
- Koppla känsloreflektion till specifik situation: ” När läraren sa att du skulle
skynda dig blev du arg.”
Sammanfattningar
- Gärna i punktform
- Tala gärna om att det är en sammanfattning: Är det ok om jag sammanfattar…

Sammanfattning
MI-förhållningssätt
Reflektivt lyssnande (öppna frågor/reflektioner/sammanfattningar)
1. Inledning: engagera, skapa trygghet och samarbetsallians

2. Utforska, fokusera, bedöm motivationen
Meny – Agenda, Skalfrågor
3. Framkalla förändringsprat, utveckla diskrepans, stöd självtillit
Öppna frågor -anpassa till grad av beredskap
Ambivalensutforskning
Rulla med motstånd
Information i dialog – UEU
4. Avslutning: sammanfatta, försök framkalla ett åtagande, planera
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