
	  

En samling övningar för att komma igång med samtal  
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Övning 1  Spegling  -  

 

Enkel: säga samma sak tillbaka 

	  

2	  personer	  –	  en	  berättar	  och	  en	  speglar	  

	  

-‐Jag	  har	  en	  röd	  cykel…	  

Du	  säger	  att	  du	  har	  en	  röd	  cykel…	  

-‐Jag	  gillar	  att	  cykla	  till	  jobbet…	  

Du	  gillar	  att	  cykla…	  

	  

osv	  

	  

Komplicerad: tolka, lägga in en innebörd  

 

-‐ Jag	  borde	  börja	  träna,	  men	  jag	  vet	  inte	  vad	  jag	  ska	  börja	  med	  
	  
Du	  undrar	  över	  vad	  som	  kan	  passa	  dig	  för	  att	  du	  ska	  kunna	  träna,	  som	  
du	  verkar	  ha	  lust	  till	  
	  

-‐ Jag	  är	  här	  nu	  för	  att	  min	  pappa	  betalar	  för	  behandlingen	  
	  
Du	  har	  ett	  starkt	  stöd	  i	  din	  familj	  –	  särskilt	  din	  pappa	  

 

 

 

 

 

 



Övning 2  

	  

Öppna	  frågor	  

Börjar	  med	  frågeord;	  Hur?,	  Var?,	  När?,	  Vilken?,	  Vad?	  

Undvik	  Varför?	  –	  kan	  uppfattas	  som	  ifrågasättande	  –	  risk	  för	  
försvarsställning	  

Slutna	  frågor	  

Börjar	  med	  verb,	  dvs	  något	  man	  gör.	  

	  

	  

Öppna	  de	  slutna	  frågorna:	  

Använder	  du	  tandtråd?	  

Köpte	  du	  eltandborste?	  

Städade	  du	  ditt	  rum?	  

Dricker	  du	  kaffe	  med	  socker?	  

Tömde	  du	  diskmaskinen?	  

	  



Övning 3  Förändring – genom spegling och öppna 
frågor – leta efter personens egen lösning 

	  

2	  personer	  –	  en	  berättar	  och	  en	  speglar	  och	  ställer	  öppna	  frågor	  

	  

-‐Jag	  skulle	  vilja	  börja	  träna	  mer	  
regelbundet	  

Du	  säger	  att	  du	  vill	  börja	  träna	  
regelbundet	  

	  

-‐Jag	  har	  svårt	  att	  komma	  iväg	  på	  
kvällen	  efter	  jobbet	  

Du	  säger	  att	  det	  är	  svårt	  att	  komma	  
iväg	  efter	  jobbet	  

	  

-‐Ja…	  

Hur	  tänker	  du?	  Kan	  du	  utveckla?	  

	  

-‐Ja,	  alltså…	  Jag	  är	  trött	  efter	  jobbet.	  

Efter	  jobbet	  är	  du	  trött	  –	  berätta	  om	  
du	  ser	  någon	  annan	  möjlighet?	  

…	  	  

	  



Övning 4  Överföring av information i ett MI-samtal 

	  

2	  personer	  –	  en	  berättar	  och	  en	  informerar	  

	  

Sätt	  en	  rubrik	  

	  

Bjuda	  upp:	  

Kan	  vi	  prata	  om	  det	  här	  med	  tändernas	  hälsa	  idag?	  

-‐Ja…	  

	  

Tar	  reda	  på	  var	  patienten	  befinner	  sig	  /	  Orientering	  

Allra	  först:	  Vad	  vet	  du	  redan	  om	  det	  som	  orsakar	  hål	  i	  tänderna?	  

-‐jaaa…	  man	  får	  hål	  av	  att	  småäta	  

Du	  vet	  redan	  att	  man	  får	  hål	  av	  att	  småäta	  –	  det	  är	  helt	  riktigt.	  Vill	  du	  veta	  
mer	  om	  hur	  maten	  påverkar	  tänderna?	  

-‐jooo…	  

	  

Överför	  information	  

…berättar	  om	  kolhydrater	  och	  bakterier	  som	  orsakar	  hål	  	  

	  

Tar	  reda	  på	  vart	  informationen	  tog	  vägen…	  

Nu	  när	  jag	  berättat	  om	  maten	  och	  bakterierna	  –	  hur	  tänker	  du	  nu?	  

-‐ja,	  det	  var	  ju	  inget	  nytt…	  

Vad	  bra,	  du	  visste	  redan	  om	  det	  sammanhanget.	  Kan	  du	  berätta	  mer	  om	  det,	  
så	  jag	  vet	  vad	  du	  kanske	  behöver	  höra	  mer…?	  

-‐jag	  vet	  att	  det	  är	  dumt	  att	  dricka	  läsk	  

	  



Orientering	  igen	  

Ok,	  förklara	  mer…	  Berätta	  vad	  du	  tänker…	  	  

	  

Osv	  

Orientering	  –	  Kolla	  av	  	  

	  

Till	  slut…	  

	  

Sammanfattning	  -	  Avstämning	  

Nu	  har	  vi	  pratat	  om	  tänderna	  och	  hur	  de	  påverkas	  av	  vad	  man	  äter.	  Du	  är	  
helt	  medveten	  om	  många	  saker	  –	  att	  om	  man	  äter	  ofta	  så	  får	  bakterierna	  
näring	  och	  kan	  bilda	  syra	  som	  fräter	  på	  tänderna	  och	  att	  det	  blir	  hål	  av	  det.	  
Du	  vill	  inte	  ha	  fler	  nya	  hål,	  och	  det	  känns	  som	  att	  du	  är	  beredd	  att	  ändra	  på	  
några	  av	  de	  sakerna	  som	  vi	  talat	  om	  idag	  –	  stämmer	  detta?	  



 

Övning 5 

Samtal med observatör 

 

3	  personer:	  en	  berättare,	  en	  lyssnare	  och	  en	  observatör	  

Berättare	  har	  ett	  problem	  som	  hon	  behöver	  prata	  om	  –	  hon	  är	  sugen	  på	  
förändring	  

Observatören	  sitter	  helt	  tyst	  och	  noterar	  på	  ett	  papper:	  Notera	  speglingar,	  
notera	  om	  terapeuten	  ber	  om	  lov	  innan	  hon	  lämnar	  över	  information,	  Hur	  
många	  öppna	  frågor,	  Hur	  många	  sluta	  frågor,	  gör	  en	  uppskattning	  av	  vem	  
som	  pratar	  mest	  –	  berättaren	  eller	  terapeuten.	  

Samtalet	  följer	  samma	  ordning	  som	  i	  övningen	  innan:	  	  

Sätt	  en	  rubrik	  

Bjud	  upp	  

Orientering	  med	  spegling	  

Överföring	  av	  information	  

Avstämning	  med	  spegling	  –	  Hur	  tänker	  du	  nu?	  

Ny	  orientering	  -‐	  Vad	  vet	  du	  redan?	  

Överföring	  av	  information	  

Avstämning	  

Sammanfattning	  

	  

Efter	  samtalet:	  Diskussion	  mellan	  observatören	  och	  de	  
andra	  två	  –	  sammanräkning	  av	  antalet	  öppna	  och	  slutna	  
frågor.	  Hur	  gick	  det	  med	  speglandet?	  

	  



Skal-frågor:	  

Var	  är	  du	  på	  en	  skala?	  

Hur	  viktigt	  är	  det	  för	  dig?	  

Hur	  bedömer	  du	  din	  vilja	  att	  förändra?	  

Hur	  bedömer	  du	  din	  tilltro	  till	  din	  förmåga	  att	  förändra?	  

	  

Mellan	  1-‐10	  

	  

-‐Ja,	  det	  är	  kanske	  en	  fyra	  

Bra,	  det	  är	  en	  fyra	  

_ja	  

Kan	  du	  berätta	  vad	  det	  är	  som	  gör	  att	  det	  är	  en	  fyra	  och	  inte	  en	  tvåa	  (alltid	  
ett	  LÄGRE	  nummer)?	  

När	  vi	  ber	  om	  ett	  lägre	  nummer	  så	  kommer	  berättaren	  att	  ge	  alla	  höjande	  
argumenten	  och	  kanske	  kan	  siffran	  stärkas	  av	  det.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  



Samtalsövning för att se skillnad på ett traditionellt samtal (1) 
och ett MI-inspirerat samtal (2) 

(från	  Denise	  MINT)	  

	  

1 Traditionellt samtal 

	  

En	  hälsoinformatör	  möter	  en	  klient	  för	  ett	  hälsosamtal	  

	  

Välkommen,	  

Idag	  ska	  jag	  berätta	  för	  dig	  om	  frukt	  och	  grönsaker.	  

Du	  äter	  väl	  frukt	  och	  grönsaker	  varje	  dag?	  

Du	  vet	  väl	  att	  man	  ska	  äta	  4-‐5	  frukter	  om	  dagen	  för	  att	  kroppen	  ska	  få	  alla	  viktiga	  
vitaminer.	  

Frukt	  är	  naturligt	  godis.	  

Du	  kan	  ta	  med	  dig	  en	  frukt	  i	  väskan	  när	  du	  går	  till	  jobbet,	  så	  har	  du	  den	  där	  när	  du	  blir	  
sugen.	  

Om	  jag	  ska	  kunna	  hjälpa	  dig	  så	  är	  det	  viktigt	  att	  du	  gör	  som	  jag	  säger.	  

Vill	  man	  så	  kan	  man!	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

 

 

 

 



 

2 MI-inspirerat samtal 

 

En	  hälsoinformatör	  möter	  en	  klient	  för	  ett	  hälsosamtal	  

	  

Välkommen,	  

Idag	  ska	  vi	  prata	  om	  frukt	  och	  grönsaker,	  är	  det	  ok	  för	  dig?	  

	  

Det	  är	  ju	  bra	  att	  äta	  frukt	  och	  grönsaker	  varje	  dag	  –	  hur	  ser	  det	  ut	  för	  dig?	  

	  

Om	  klienten	  äter	  bra	  med	  frukt	  och	  grönt:	  

Vad	  bra,	  kan	  du	  berätta	  lite	  om	  hur	  du	  brukar	  göra?	  Hur	  mycket	  äter	  du	  
varje	  dag?	  

Spegla,	  bekräfta	  och	  beröm	  för	  att	  hon/han	  ska	  få	  stöd	  för	  ett	  fortsatt	  bra	  
beteende.	  

	  

Om	  klienten	  inte	  äter	  frukt	  och	  grönsaker:	  

Vill	  du	  veta	  lite	  om	  varför	  man	  bör	  äta	  frukt	  och	  grönsaker	  varje	  dag?	  

- bra	  vitaminer,	  antioxidanter,	  minskar	  förekomst	  av	  sjukdomar	  
Vad	  tänker	  du	  om	  det?	  

	  

Undrar	  du	  över	  hur	  mycket	  frukt	  och	  grönt	  man	  behöver	  varje	  dag?	  

	   4-‐5	  frukter	  och	  en	  tallrik	  grönsaker	  ungefär…	  

Hur	  tänker	  du	  om	  det?	  

	  

Vad	  behöver	  du	  för	  att	  öka	  din	  frukt	  och	  grönsakskonsumtion?	  

Spegla,	  bekräfta	  och	  sammanfatta.	  	  

	  


