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NØGLEN 
 Kan bruges som ramme for enhver terapisession. 

 En metode til at give overblik over og forståelse for klientens problematik. 

 En metode til afklaring af terapeutiske metoder, teknikker og modeller. 

 

N Nuværende tilstand 

Hvad er den aktuelle problemstilling? Hvor og med hvem er problemet aktuelt?  

Bed klienten om at tage udgangspunkt i en konkret situation. Dette associerer klienten og er 
særligt vigtigt hvis intentionen er at komme bedre i kontakt med bestemte følelser eller 
tilstande. Hvad gør du? Hvordan gør du? Hvad føler du?  

Hvad er du i stand til – hvad er du ikke i stand til?  

Hvad er din indstilling til dig selv? Hvad er vigtigt for dig? 

Hvad er din rolle? Hvad gør din rolle ved dine relationer? 

 

Ø Ønsket tilstand/mål 

Hvad ønsker klienten at opnå? 

Få klienten til at beskrive den ønskede tilstand så konkret som muligt: Hvad gør du? 
Hvordan gør du? Hvad føler du?  

Hvad er du i stand til – hvad er du ikke i stand til?  

Hvad er din indstilling til dig selv? Hvad er vigtigt for dig? 

Hvad er din rolle? Hvad gør din rolle ved dine relationer? 

 

G Grund 

Hvad er grunden til problematikken? Hvilket grundlag skal der til for at skabe forandring? 
Hvad forhindrer klienten i at opnå det, han/hun gerne vil? 

Findes grunden i klientens adfærd, sindsprocesser, roller og relationer, erfaringer og 
erindringer, eksistentielle grundvilkår, potentiale og livsværdier, spiritualitet eller åndelige 
tilhørsforhold. (De syv lag af identifikation, se ID-Træet)   
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ID-Træet:   se uddybende forklaringer: http://www.vadum.net/id_traeet/   

L Ligevægtsskabende ressourcer 

Hvilke ressourcer har klienten brug for, for at opnå den ønskede tilstand? 

I hvilket lag af identifikation skal problematikken løses? Det skal svare til det niveau, som 
grunden er på.  

Her kan man få brug for forskellige terapeutiske løsningsmodeller, metoder, teknikker samt 
forandringsprincipper. 

 

E Etik og effekt 

Indre etik: Er det okay med hele dig at nå dit mål? Er der evt. positive/negative sidegevinster 
ved at nå dit mål? Passer dit mål med hvordan du gerne vil leve dit liv? 

Ydre etik: Er det okay med dine omgivelser, at du når dit mål? Er der noget du vil miste fra 
andre - eller er der noget, de vil miste fra dig? 

Effekt: Hvad er effekten af at nå dit mål? 

Hvad sker der, hvis du når målet? Hvad sker der, hvis du ikke når målet? 

Hvad sker der ikke, hvis du når målet? Hvad sker der ikke, hvis du ikke når målet? 

 

http://www.vadum.net/id_traeet/

