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Dialogen MI-Kommentarer  
1. 
L (lærer): Tak, fordi du kommer til endnu en snak med en 
voksen. Det må godt nok være lidt svært at være i din 
situation lige nu…. 

L viser accept og respekt for Nicoles (N) autonomi ved at 
sige hende tak. Samtidig prøver L en hypotese: Bekræfter, 
det må være træls, hvor tonelejet går NED til slut (kaldes i 
MI for empatisk lytning) 
Passer på at holde en lille pause, så N kan få tid til at 
tænke. 

Nicole (N): Nåhhh ….. jeg er vant til det. 
 

 

2. 
L : … at voksne hele tiden fortæller, hvad du skal. Det kan 
af og til lyde, som om de truer dig…. når du formentlig kun 
gør, hvad du synes, der er godt for dig lige nu… 
 

Empatisk lytning, hvor tonelejet går NED til slut. L afprøver 
en hypotese og bekræfter N’s positive egenskaber, samt 
udviser accept og medfølelse. L arbejder bevidst på at 
undgå konfrontationer og i stedet engagere N i sin egen 
situation. Sagt på en anden måde: 
”Vi prøver forsigtigt, om isen kan bære her”. Kunne den 
ikke det, havde N reageret med modstandsadfærd, og så 
måtte L bakke. 

N: hmm …  
 

 

3. 
L : Måske du bruger rygningen til afslapning, til at falde lidt 
til ro, som så mange voksne gør … 

Ingen modstand. L fortsætter og afprøver endnu en 
hypotese, igen uden spørgsmål, og forsøger at gøre den 
mindre ’farlig’ ved at generalisere. Tonelejet går NED til 
slut. L’s hensigt er at få N engageret, til at tale. 

 
N : Hvorfor kan de ikke bare lade mig være, mange af dem 
ryger jo også selv? 

Der er nu kommet 3 sætninger fra læreren, som ikke 
skælder ud, men som leder efter Nicoles perspektiv. Det 
virker…. men det lyder, som om Nicole tester, om der 
kommer forsvar fra læreren…  

4.  
L : Det kan du have ret i..  
 

L hører N og opfanger ”testen”. Undlader at forholde sig 
til angrebet. Vælger at følge sin fornemmelse af en åbning 
for engagement og dermed samarbejde og vælger at 
bekræfte N. Og det virker.  

 
N: De bliver jo ikke smidt hjem på tænkepause .. 

 

5. 
Du er egentlig lidt træt af, at situationen er  
blevet sådan. Måske du kunne ønske dig, det her aldrig 
var sket …. 

L undlader igen bevidst at kommentere på N’s frustrerede 
udsagn. Vælger at blive hos N og følge en hypotese på den 
frustration, der måske ligger bag N’s udbrud. Igen undgår 
L spørgsmål og lader tonelejet gå NED til slut efterfulgt af 
en pause. Det er vigtigt at gøre sine hypoteser så 
ukonkrete som muligt for at give plads til svar i alle 
retninger. 

N: (har sænket skuldrene og tager øjenkontakt og siger 
stille) Det her er faktisk én af de bedste skoler, jeg har gået 
på. Jeg har ikke lyst til at blive smidt ud .. 

 

6. 
L:  Endelig har du fundet en skole, hvor du føler dig godt 
tilpas, så du vil faktisk gerne finde ud af, hvordan du kan 
blive her… 

Strategien virker. L vover sig et skridt i retning af en plan. 
Igen uden at stille spørgsmål. Tonelejet går NED til slut. 
 
N’s forandringspotentiale og N’s værdier er 
motivationsfaktorer for en forandring. L ”puster N’s 
værdier op”. Anerkender N’s dilemma. Næste skridt vil 
være at støtte N i at træffe nogle for N gode valg under 
hensyntagen til bl.a. skolens regler. En slags opskrift har vi 
også på det i MI-værktøjskassen. 
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