
 

Den motiverende samtale 

Når man som frivillig bruger den motiverende samtale i sit frivillige arbejde, så handler det om at: 

1. Samarbejde. Konfrontation og restriktioner kan føre til modstand hos den unge 

2. Frembringe – ikke pålægge. Frembring den unges egne erkendelser og ikke lægge egne 

holdninger og værdier nedover den unge  

3. Acceptere – ikke bestemme. Fremhæv den unges selvbestemmelse og frie valg 

4. Have medfølelse. Udvis empati og anerkend den unges følelser og behov     

 

 

Vigtige elementer i den motiverende samtale 

At behandle indvendinger 

Når man har det svært, kan forandring virke helt uoverskueligt. I den motiverende samtale handler 

det om at invitere til samarbejde og forsøge at opløse modstand mod forandring hos den unge.  

Her kommer nogle eksempler på, hvordan man kan behandle indvendinger mod forandring:  

 

 

1. Ung: ”Jeg har prøvet, og det er ikke lykkedes for mig. Jeg ønsker ikke at ændre 

noget ved det.” 

Frivillig: ”Det her er lidt svært, men også vigtigt for dig – og måske drømmer du 

alligevel om forandring?” 

2. Ung: ”Jeg har affundet mig med det i så mange år og har det egentlig godt med det.” 

Frivillig: ”Måske kunne forandring være godt for dig i nogle sammenhænge?” 

3. Ung: ”Jeg kan og vil ikke gøre mere ved mit problem” 

Frivillig: ”Det kan være lidt svært det der med forandringer, og du har allerede gjort 

noget, så måske du kunne overveje bare et lille skridt…” 

 



 

At frame bekymringer og styre mod motivation 

At frame bekymringer vil sige, at man forsøger at sætte bekymringerne i parentes og udforske dem 

ved at stille spørgsmål til dem. Når man framer bekymringerne, kan det være nemmere at styre mod 

motivationen, da man har fået identificeret sine udfordringer.   

Her er eksempler på spørgsmål, som man kan stille for at frame den unges bekymringer:  

 

Når man har hjulpet de unge med at identificere deres problemet og skal forsøge at styrke den unges 

motivation, så kræver det opmuntring, og det er vigtigt at være omsorgsfuld og optimistisk.  

Her får I nogle eksempler på, hvordan man kan motivere de unge i samtalen: 

Når du framer bekymringer og styrer mod motivationen, så er formålet også at støtte den unge i sit 

ønske om at forandre noget, så den unge kommer til at trives bedre i hverdagen.  

 

 

 

 

• ”Jeg kan høre, at du bekymrer dig om at…” 

• ”Kan du fortælle mig lidt om, hvad den bekymring går ud på?” 

• ”Når du bekymrer dig, hvordan har du det så?” 

• ”Hvor meget fylder bekymringen for dig?” 

• ”Har du selv tænkt nogle tanker om, hvor meget bekymringen skal fylde i dit liv?” 

• ”Kan du måske gøre noget ved den bekymring?” 

 

• ”Jeg kan høre, at du allerede har gjort rigtig meget” 

• ”Når du fortæller mig dette, tænker jeg, at du allerede er godt på vej” 

• ”Du har tænkt rigtigt mange gode tanker om…” 

• ”Du er allerede godt på vej i den rigtige retning, kan jeg høre” 

 



 

At forfølge ambivalens og sætte lup på forandringsudsagn 

I den motiverende samtale er ambivalens det, vi møder, når vi oplever modstand. Vi vil gerne skabe 

en forandring i vores liv, men det kan være svært og hårdt at skabe denne forandring. Ambivalensen 

kan være en mulighed for at komme tættere på det, der kaldes forandringsudsagn.  

Forandringsudsagnene er en åbning for forandring, og udsagnene kan fungere som en dåseåbner for 

jer frivillige, der kan støtte den unge til selv at finde frem til løsningsmuligheder. 

Her er nogle eksempler på forandringsudsagn og mulige reaktioner: 

 

 

At lytte aktivt og med empatisk forståelse 

Empati handler om prøve at sætte sig ind i den unges følelser. I samtaler med de unge er det vigtigt 

at have respekt for, at den unge lukker op og deler sin historie. Samtidig er det vigtigt at acceptere 

de unge og deres udsagn, ved at man anerkender og udviser forståelse for den unges følelser. 

Aktiv lytning vil sige, at man er nærværende og ægte i samtalen. Man kan gentage nøgleord og 

opsummere, så den unge føler sig hørt og forstået. 

 

 

 

1. Ung: ”Jeg har det så dårligt, så jeg må gøre noget…” 

Frivillig: ”Måske kunne du bruge lidt støtte til at få det bedre.” 

2. Ung: ”Jeg ville kunne bestemme mere over mit eget liv, hvis jeg fik styr på…” 

Frivillig: ”Så du vil gerne tage kontrollen over dit eget liv.” 

3. Ung: ”Jeg orker næsten ikke mere, at det er sådan…” 

Frivillig: ”Det lyder som om, du gerne vil skabe forandring i din hverdag, der kan 

føre noget godt med sig.” 



 

At fremkalde refleksioner 

Ved at stille spørgsmål i samtalen, er I med til at skabe refleksioner hos den unge. Jeres spørgsmål 

og anerkendelse hjælper de unge til at blive klar over egne ressourcer og følge egne ideer.  

Her kommer nogle eksempler på spørgsmål, der skaber refleksion:  

 

 

At spørge om lov når vi vil motivere 

For at skabe tillid til den unge, kan man prøve at spørge om lov, før man kommer med gode råd. 

Her kommer nogle eksempler på måder at spørge om lov på:  

  

 

 

• ”Hvilke overvejelser har du gjort dig om…?” 

• ”Hvad indebærer det så for dig, når det lykkes at…?” 

• ”Du har allerede gjort dig nogle overvejelser om at… Hvad skal der til for, at det 

kan lykkedes?” 

• ”Er der noget, du har prøvet at gøre indtil nu, som har hjulpet dig lidt på vej?  

• ”Kan du komme i tanke om lignende tidligere situationer, som du har overkommet? 

Hvad gjorde du der?” 

 

• ”Det er op til dig, men jeg kan godt beskrive nogle muligheder?” 

• ”Jeg ved ikke, om du vil være enig i mine ideer, men vil du høre dem?” 

• ”Jeg kan ikke fortælle, hvad du skal gøre, men jeg kan komme med 

mine erfaringer og råd – har du lyst til at høre dem?” 

• ”Noget du kunne prøve, hvis du vil, er…”  

 


