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Til dig, der ønsker at arbejde med Den 
Motiverende Samtale i grupper, og ønsker 
velafprøvede værktøjer til at arbejde struk-
tureret med menneskers motivation i et 
gruppeformat.

Målgruppe
Kurset henvender sig til praktikere inden for sundheds- og 
forebyggelsesområdet, job- og beskæftigelsesområdet, 
alkohol- og misbrugsbehandling, mental sundhed og krimi-
nalforsorgen. Deltagelse i kurset forudsætter et fornuftigt 
kendskab til den motiverende samtale i både teori og 
praksis.  

Udbytte
Deltagere på dette kursus får en forståelse for, hvordan 
den motiverende samtale kan anvendes i arbejdet med 
at styrke menneskers motivation i grupper, og hvad man 
skal være særligt opmærksom på, når man anvender den 
motiverende samtale i grupper.

Fokus er rettet mod træning i praktiske værktøjer, der sikrer 
at deltagerne går hjem med en værktøjskasse, der direkte 
kan anvendes i arbejdet med grupper hjemme i egen 
organisation.

Når du kommer hjem, har du: 
•	 Fået en forståelse for rollen som gruppeleder
•	 Fået en forståelse for at arbejde med motivation i grupper
•	 Fået redskaber til at styre gruppeprocesser
•	 Fået redskaber til at afklare en gruppes mål
•	 Fået redskaber til at afklare en gruppes ambivalens 
•	 Fået redskaber til at arbejde med en gruppes værdier  
 og styrker
•	 Fået redskaber til at arbejde med en gruppes plan om  
 forandring
•	 Fået inspiration og kompetence til at overføre læringen  
 til eget arbejde

Metode og pædagogik
Undervisningen har fokus på træning og læring, og veks-
ler mellem forelæsninger og træning i grupper. Under-
visningsformen er involverende og bygger på høj grad af 
aktiv deltagelse.

Inspiration
Læs mere om kurser og Den Motiverende Samtale på 
vores hjemmeside www.DenMotiverendeSamtale.dk

Web: DenMotiverendeSamtale.dk
Email: gregers@denmotiverendesamtale.dk
Telefon: +45 3179 1080

TID
17.-19. maj 2016
Alle dage fra kl. 9:00-16:30

STeD
København

UnDervISere
Gregers Rosdahl er uddannet cand. 
mag.	i	filosofi	med	speciale	i	mening.	
Han er uddannet i Den Motiverende 
Samtale hos Pip Mason i Birming-
ham og er medlem af det interna-
tionale netværk bag Den Motiverende 
Samtale (MINT).

Helene Foss Kjeldsen er uddannet 
sygeplejerske og har en baggrund 
som alkoholbehandler. Helene er 
medlem af det internationale net-
værk bag den motiverende samtale 
(MINT).

PrIS
Kr. 7.000,- ekskl. moms og inkl. materialer og arbejds-
papirer.

TILMeLDInG OG SPØrGSMÅL
Kontakt Gregers på email eller telefon.
Email: gregers@denmotiverendesamtale.dk
Telefon: 3179 1080

'Den MOTIverenDe SaMTaLe 
I TeOrI OG PrakSIS'
Gregers er forfatter til bogen 'Den 
Motiverende Samtale i teori og praksis', 
Munksgaard Forlag 2013.


