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Hva er motivasjon?
Kan motivasjon bestilles? Er det et 
talent som kan utvikles eller en stabil 
egenskap man enten besitter eller ikke 
besitter?  I dagligtalen omtales ofte 
motivasjon som en ønskelig egenskap i 
ulike sammenhenger. Det søkes etter 
motiverte medarbeidere i stillings-
annonser (som om det finnes 
umotiverte søkere?). Skolelever blir 
ofte omtalt som umotiverte, mens 
dyktige ledere roses for sin evne til å 
motivere andre.
 
Faktum er at motivasjon er ikke en 
stabil egenskap. Den kan vekkes til live 
hos en tilsynelatende svært umotivert 
person, og like raskt kan den slukkes 
med noen få drepende ord eller 
handlinger.  Vi får ikke mer motiverte 
medarbeidere enn det vi fortjener. 

Hva gir motivasjon?
Motivasjon er ikke noe man kan 
kjøpe, men det kan skapes, og 
dessverre også kveles. Problemet er 
bare at det finnes ingen oppskrift. De 
motivasjonsutløsende faktorer er 
individuelle. Det som motiverer èn kan 
virke direkte demotiverende på en 
annen. På kurset skal vi se på en del 
grunnleggende faktorer som kan gi 
bedre forståelse av denne dynamikken. 

Sentrale begreper her er innflytelse og 
medbestemmelse, trygghet, realistiske 
krav og meningsfulle utfordringer, 
konkrete tilbakemeldinger og kanskje 
viktigst av alt mestringsfølelsen. 

Slipp gleden til
Følelsen av mestring er motiverende 
og gledesskapende. Nært knyttet til 

motivasjon er også arbeidsglede. Den 
frigjør krefter, den inspirerer til 
handling og den smitter omgivelsene. 
Det er èn faktor som har større 
betydning for arbeidsgleden enn noe 
annet - enkelt sagt, din arbeidsglede 
styres av deg selv.   

Sett mål
Det er kanskje selvsagt, men like fullt 
viktig at høy motivasjon fordrer et 
mål. Å sette mål som er utfordrende, 
men likevel realistiske i en bedrift er 
en balansekunst som krever god 
menneskekunnskap. Vit hva du vil og 
hvor du skal. Snakk om det du ønsker. 
Målsetting gir en følelse av mening og 
hensikt. Det vekker motivasjonen. 

På dette kurset skal vi innom mange 
temaer som påvirker motivasjonen og 
på den måten gi en bedre forståelse av 
hvordan du kan jobbe med din egen 
motivasjon, og hvordan du kan legge til 
rette for at andre skal gjøre det 
samme. For husk at engasjement og 
glede er smittomt! 

DETTE KAN DU FORVENTE AV 
KURSET:

✦En innføring i motivasjonens 
dynamikk

✦Å få et begrepsett rundt temaet 
motivasjon

✦Konkrete råd for «vekking» av 
motivasjon

✦Gode tips for motivering av deg selv 
og andre
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MOTIVASJON OG MESTRING
Slipp gleden til! Om hvordan du kan bli din egen motivator og 
skape gode ringvirkninger i bedriften med fokus på mestring.  
Kilden til motivasjon og mestring handler mest av alt om tillit og 
trygghet til å gå inn i nye situasjoner - og helst med glede.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER:

Nøkkelord:  Motivasjon, mestring, 
arbeidsglede, innflytelse, trivsel, 
trygghet, meningsfullhet, variasjon, 
tilbakemeldinger, positivitet, realisme, 
spennende utfordringer, kreativitet

VARIGHET                               

Kurset er bygget på moduler. 

Grunnkurset tar ca 4 timer.  Kan 

bygges på med videregående kurs I 

og II. 

    

OM KURSHOLDER:          

Evy Ihlen er utdannet pedagog ved 

UIO med hovedvekt på 

arbeidslivspedagogikk og 

mestringsmotivasjon. Evys entusiasme 

og energi er kjent for å engasjere og 

gir gode dialoger og refleksjoner 

rundt kurstemaene.

Nysgjerrig? Les mer om dette og 

andre kurs på kompetansehjelpen.no

Be om et pristilbud i dag!
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Evy Ihlen         
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