
 

     

 

Vi vil og kan 

Hva motiverer for læring og endring? 
Vil du høre hva de lærende selv forteller? Vil du vite mer om dialogens betydning for læring og 
motivasjon? Da er du velkommen til et seminar som både vil gi deg verktøy for personlig 
utvikling og innsikt i hvordan du best motiverer andre. 

 

 

Dato: 20. oktober 
Tid: Kl 0930 – 1500 
Sted: Internasjonalt Kultursenter og Museum, IKM,  
Tøyenbekken 5, Grønland  

 

0930  Velkommen ved Berit Mykland, Voksenopplæringsforbundet 

0945– 1030  Dialogen som verktøy for motivasjon 
Jan Georg Kristiansen har 20 års erfaring med å undervise i læringsglede og studieeffektivitet. Han kan mye 
om læringsstrategier og lese- og skrivevansker, er lærerutdannet adjunkt, siviløkonom og Erickson sertifisert 
coach. Han er daglig leder i kompetansehuset Erickson.  

1030 – 1130  Bli kjent og lunsj 
 

1130 – 1230 Hva motiverer meg? 
Du får høre korte fortellinger om hva som motiverer: Kvinne i ukjent 
læringslandskap. Hva tilrettelegging kan bety. Motivasjon og dialog i fremmed 
land. Motivasjon i arbeid. Ung motivasjon. Lese-og skrivevansker, hva kan det føre 
til?  

1230 – 1445 Cafédialog ” Kunnskap på begge sider av bordet”.  
 Hva må til for å få til en motiverende dialog? Hva trenger vi kunnskap om? Hva  
må vi vite om hverandre? Vi formulerer fem utfordringer til cafédialogen sammen. 

Dialogen ledes og veiledes av Annica Øygard. www.du-kan.no  Hun er en samhandlingsfantast, 
prosessleder og coach. I 2007/2008 har hun vært ansvarlig for prosessen i prosjektet fra Læringshelt til  
læringsambassadører. Nå skal hun lede oss gjennom en cafédialog der vi, læringsambassadører og 
fagpersoner skal dele erfaringer og kunnskap med hverandre. 

1445 – 1500 Oppsummering: 
Refleksjoner og innspill.  
Resultatene vil bli sendt ut til samtlige deltakere samt inngå i en rapport som sendes til Vox og NVL. 
Alles bidrag er viktig! 



 

     

 

 

Seminaret er et samarbeid mellom prosjektet ”Fra læringshelt til Læringsambassadør”  
(Se brosjyre) og NVL s nettverk Læring og hindringer. (www.nordvux.net) (NVL er 
Nordisk nettverk for Voksnes Læring) 

Mål: Å synliggjøre at dialog fjerner myter og stereotype holdninger, som ofte kan være 
hindringer for menneskers muligheter til å få delta, utvikle og engasjere seg. Å synliggjøre at 
motivasjon er mer enn å ville, det er også å få positiv respons og anerkjennelse. Å 
synliggjøre de lærende som motiverende ressurs.  

Målgruppe: Beslutningstakere og alle andre interesserte (NAV, politikere, departement, 
forskere, medier, utdanningstilbydere, organisasjoner, LO, NHO) som kan påvirke 
enkeltindividers livssituasjon. Med enkeltindivider menes spesielt de som møter hindringer i 
arbeid og utdanning fordi de ikke passer inn i de etablerte systemene. 

 

Konferansen er gratis!  
Påmelding til bm@vofo.no  eller es@vofo.no innen 10. oktober 

 

Velkommen!  
 


