
MI - MOTIVERANDE

SAMTAL I GRUPP

Att tillsammans röra sig mot förändring

Från början utvecklades Motiverande
Samtal (MI) som ett individuellt
förhållningssätt med fokus på samtal
mellan två personer. I det dagliga arbetet
har vi oftast samtal med fler än en person
och då kan vi behöva använda MI för att
öka motivationen till förändring för flera
personer parallellt. I och med det vinner vi
på att anpassa MI:s grundprinciper till ett
gruppsammanhang.   

Möter människor i grupp, t.ex. som behandlare, chef,
arbetsledare, utbildare, pedagog, kurator, coach och mötesledare.
Vill använda MI i ett gruppsammanhang.
Är beredd att vara aktiv under utbildningen genom
gruppdiskussioner och övningar.
Har tidigare kännedom om MI (önskvärt men inte ett krav).

Utbildningen riktar sig till dig som:

Kunskap om begrepp och principer inom MI
Förståelse kring möjligheterna och utmaningarna med att arbeta
med MI i grupp
Praktisk förståelse av MI i grupp kontra individuellt MI
Kunskap kring betydelsen av förändringsprat i MI Grupp
Kunskap om de olika formerna av MI Grupp
Teoretisk och praktisk kunskap om de fyra faser i MI Grupp
Praktisk erfarenhet av MI Grupp som deltagare
Öva på och få feedback kring sin egen gruppledarroll

Utbildningsinnehåll



Flerpartsmöten
Föräldramöten
Klasser- och elevgrupper
Personalgrupper och arbetsteam
Gruppcoaching
Nätverksmöten
Primärvårdsgrupper
Barn- och ungdomsgrupper
Idrottslag
Studiecirklar
Självhjälpsgrupper
Terapi- och behandlingsgrupper

Alkohol, Narkotika och Spel
Motivation & förändring
Våld i nära relationer
Tobaksavvänjning
Antimobbning
Värdegrundsarbete
Stresshantering
Skolfrånvaro
Självkänsla, Självförtroende & Självbild
Kroppsuppfattning
Psykiskt välbefinnande
Livsstilsförändringar

En inspirerande, engagerad och betrodd specialist på
Motiverande samtal (MI) med över 20 års erfarenhet av att
använda sig av och utbilda i MI, inom olika organisationer.
Dedikerad att sprida MI till förmån för organisationer.
Grundare av NovoVia, ett virtuellt center för utbildning av
professionella inom MI.
Väcker MI till liv med lättillgänglig kunskap, handledning och
vardagsexempel.

Vem är jag?

Ett virtuellt utbildningsföretag som vägleder dig till att anta
MIs tillvägagångssätt.
Introduktion-, fördjupnings- och uppföljningsutbildningar är
tillgängliga både online och på plats.
Enskilda samtal utifrån MI är snabbt tillgängliga för vuxna,
föräldrar och tonåringar som ett alternativ till resurser i det
traditionella socialsystemet.

NovoVia Consulting

Jennifer Ollis Blomqvist, BSc, MSW
Kognitiv och beteendeinriktad coach

MI-tränare, medlem i MINT

Ökar motivationen till förändring 
Höjer självförtroende till att uppnå mål
Utvecklar en tydligare vision inför framtiden
Främjar självreflektion
Ökar självinsikt och självkännedom

Framgångsrika MI-grupper:  

Användningsområden  Exempel på teman

Låter det här intressant?

Boka ett kostnadsfritt samtal eller kontakta mig direkt på jennifer@novovia.se

www.novovia.se

mailto:jennifer@novovia.se
https://www.novovia.se/

