
Målgruppe:
Kurset henvender sig til praktikere inden for sundheds- 
og forebyggelsesområdet, job- og beskæftigelsesområdet, 
alkohol- og misbrugsbehandling, mental sundhed og kri-
minalforsorgen. Deltagelse i kurset forudsætter et fornuf-
tigt 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 motiveren-
de samtale i grupper.

Fokus er rettet mod træning i praktiske værktøjer, der sik-
rer at deltagerne går hjem med en værktøjskasse, der di-
rekte 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. Undervis-
ningsformen er involverende og bygger på høj grad af aktiv 
deltagelse.

Til dig, der ønsker at arbejde med Den Motiverende Samtale i grupper, og ønsker velafprøvede 
værktøjer til at arbejde struktureret med menneskers motivation i et gruppeformat.
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Underviser
Gregers Rosdahl

Gregers er medlem af MINT og har 
undervist i den motiverende samtale 
i en årrække. Gregers er forfatter til 
bøgerne ‘Den motiverende samtale i 
teori og praksis’ og ‘Den motiverende 
samtale – Praktisk håndbog til sam-
taler om rehabilitering’. 

Tilmelding og spørgsmål
Kontakt Gregers Rosdahl på mail: 
Gregers@denmotiverendesamtale.dk 
eller pr. tlf: 3179 1080. 

Dato og tidspunkt:
Datoer: 25.- 27. august 2020 
Alle dage fra kl. 9:00-16:30

Sted: København

Pris:
Kr. 7.000,- ekskl. moms og inkl. 
materialer og arbejdspapirer.

Gregers Rosdahl er forfatter til bøgerne ‘Den motive-
rende samtale i teori og praksis’ og ‘Den motive-
rende samtale – praktisk håndbog til samtaler om 
rehabilitering’, Munksgaard Forlag 2013 og 2016.


