
Kognitive vejledningssamtaler 



”Kognition” betyder tænkning, erkendelse eller tolkning. 

”Mennesker plages ikke af 
tingene, som de er … 

 
 

…men af den måde,  
de opfatter dem på” 



  
Kognitiv Vejledning 
 

• Kognitiv Vejledning er ikke terapi – men kan have terapeutisk effekt 

• Kognitiv vejledning handler ikke om at udvikle positive urealistiske 
tanker 

• Én af metoderne er arbejdet med at udforske tænkningen, så den bliver 
mere nuanceret, realistisk og selvunderstøttende 

• Målet er, at handlemulighederne øges og kvaliteten af den 
følelsesmæssige oplevelse bedres     



Aktuelt Selv-syn 

Hvordan ser jeg mig? 
 

Se mig som den 
 jeg er 

Lad mig høre til 
ligesom dig 

Giv mig passende  
udfordring 

Vis mig hvem/   
hvad jeg kan  

blive 

Aktuelt Selv-syn 

Hvordan støttes og udfordres 
jeg? 

 

Aktuelt Selv-syn 

Hvordan oplever jeg at høre 
til? 

 

Aktuelt Selv-syn 

Hvordan ser jeg mening og 
fremtid? 

Ønskeligt Selv-syn 

Hvordan vil jeg gerne se mig? 

Ønskeligt Selv-syn 

Hvordan vil jeg gerne støttes og 
udfordres? 

 

Ønskeligt Selv-syn 

Hvordan ønsker jeg at se 
mening og fremtid? 

Ønskeligt Selv-syn 

Hvordan vil jeg ønske at høre 
til? 

 

Første skridt..? 

Første skridt..? 

Første skridt..? 

Første skridt..? 
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Spørgsmål der giver refleksion: 
  

Sørg for der ikke ligger et ”rigtigt” svar skjult. (Hér skal man også huske 
kropssproget og hmm´erne) 

Sørg for at være konkrete og præcise. Jo svagere og yngre unge – jo mere 
konkret bør du være. 

Sørg for at bevare nysgerrigheden – ikke prøve at presse den anden i en 
bestemt retning. 

Sørg for, at lytte til de svar der kommer – ikke have travlt med det du selv vil 
sige. 



 
Fordele og ulemper 

Fordele Ulemper 

Fortsætte som hidtil 

Foretage en ændring 



Klassiske sokratiske spørgsmål: 
 

Vil du give et konkret eksempel?  

Hvornår har du lært at tænke sådan?  

Hvad er din andel i problemet? 

Hvis vi sætter det op på en skala fra 0 – 100% - hvor ligger du så?               
Hvad er optimalt? Hvad er det værste? Hvad er det bedste? Hvad er realistisk?  

Hvilke beviser er der for at din tanke er rigtig?  

    (f.eks. ”Alle hader mig” ”Jeg dur ikke til noget”) 

Hvilke modbeviser er der for din tanke? 

 



Eksempler på kommentarer der                        
ikke giver anledning til refleksion: 
• ”Det kender jeg godt fra min søster…” 

• ”Hvis jeg var dig så…”  

• ”Det minder mig om dengang jeg…” 

• ”Det er jeg ikke enig i…” 

• ”Du tager helt fejl når du tror…” 

• ”Det du mener er i virkeligheden…” 

• ”Dit problem handler vist mere om…” 

• ”Måske skulle du hellere…” 


