
Intro 
Fra dit arbejde med unge eller voksne, kender du sikkert den adfærd, som kommer til udtryk, 
når et menneske mangler motivation. Ustabilitet, passivitet, laden-stå-til, en uengageret 
attitude, manglende deltagelse og involvering – er nogle af de mest typiske kendetegn på 
manglende motivation. Men hvad er den egentlige årsag til den manglende motivation? 
Kernen i den manglende motivation handler oftest om en oplevelse af meningsløshed,  
hvor den enkelte er fastlåst i et perspektiv, et meningsløshedsperspektiv. Det kan forandres. 
Meningsløshed kan veksles til meningsfuldhed – med den rigtige tilgang og de rigtige greb. 
Men hvorfor er den enkeltes oplevelse af mening – så vigtig, ja afgørende? Det er det fordi,  
når vi mennesker oplever meningsfuldhed, bliver vi tilfredse, motiveret engageret og modigere.  
Og det er åbenlyst positive forudsætninger for; læring, udvikling og positiv forandring.     

Dit udbytte 
I workshoppen tager vi afsæt i motivationens kerne – mening! Du lærer, hvordan du kan 
arbejde direkte med at veksle oplevelsen af meningsløshed til meningsfuldhed. Med den 
praksisanvendelige; kerne-model (The core of motivation with the empowerment approach) 
får du overblik og en konkret måde at arbejde med at skabe motivation med og gennem 
meningsfuldhed. Du vil opleve, at når du vælger at arbejde direkte med meningsfuldhed,  
er det motivationsmæssigt en gamechanger hos den enkelte. 

Du får 
Workshoppen tager udgangspunkt i; meningsfuldhed – som er motivationens kerne med 
empowerment tilgangen. Det er en gamechanger i dit arbejde med mennesker, der kæmper 
med manglende motivation og overskud. På workshoppen får du blandt andet: 

✓  Praksisviden og greb, der bidrager til, at flere i din målgruppe motiveres og lykkes 
(endnu bedre) med en uddannelse, et job og et godt arbejdsliv.

✓  Indsigt i og viden om, de typiske årsager til, at de unge og voksne, du arbejder 
med oplever meningsløshed og dermed manglende motivation (ja, der er flere 
forskellige årsager, der har direkte indflydelse på oplevelsen af mening).

✓  Konkret praksisviden om, hvordan du – med fokus på den enkeltes oplevelse af mening 
– kan hjælpe de unge og voksne du arbejder med til at vende ustabilitet, manglende 
deltagelse og involvering til aktiv deltagelse, stabilitet, engagement mv.

✓  Den let anvendelig Kerne-model kan du bruge i dit daglige arbejde. Modellen er i øvrigt 
også særdeles anvendelig som et konkret refleksions - og undersøgende redskab på 
personalemøder, i forbindelse med kollegial sparring mv. 

✓  Du får, med andre ord, praksisviden, greb og en konkret model – som du kan tage med hjem 
og bruge i din praksis. Alt sammen bidrager det til, at du kan hjælpe de unge og voksne, 
du arbejder med, til at opleve meningsfuldhed, en øget motivation og et større mod. 
Det er empowerment med fuld styrke. 

✓  Der er selvfølgelig også sørget for, at du får kaffe/te og friskbagte croissanter, når du 
kommer. En lækker frokost og eftermiddagsforfriskning med kage og frugt. 

Målgruppe 
Workshoppen er for dig, der arbejder indenfor beskæftigelsesindsatsen, uddannelsesområdet 
eller i en zone derimellem. Måske arbejder du på en erhvervsskole, et jobcenter, gymnasium eller 
FGU. Det kan også være, du er uddannelseskoordinator eller praktikvejleder og arbejder med 
elever eller praktikanter indenfor social – og sundhedsområdet. Du behøver ikke have viden  
om empowerment tilgangen i forvejen, da workshoppen relaterer til og tager afsæt i praksis.
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Det praktiske 
Dato: Torsdag d. 19. maj 2022 
Tidspunkt: Kl. 10:00 – 15:00 
Sted: Mit Plenum, Godthåbsvej 8A  

Baghuset 1. sal 
2000 Frederiksberg C

Pris: 1.424 kr. ekskl. moms  
pr. deltager. 

Forplejning:  Der er kaffe/te og friskbagte  
crossianter, når du kommer.  
Frokosten består af en lækker  
buffet og senere vil der være 
kage og kaffe/te. 

Tilmelding:  Tilmeld dig workshoppen  
på hjemmesiden 
nordicempowerment.dk  

Betaling:   Du kan vælge enten at betale 
med EAN eller kort, når du 
tilmelder dig på 
hjemmesiden eller få 
tilsendt en faktura. 

Kontakt 
Du er altid velkommen til at kontakte  
Lene Værge, hvis du har spørgsmål.  
Send en mail til lene@noem.nu eller  
ring på 25218935.

Underviser 
Lene Værge er underviser på workshoppen. 
Hun har beskæftiget sig med menneskelig 
motivation og empowerment tilgangen 
i mere end 25 år. Hun holder workshop, 
oplæg og kompetenceudviklings- 
forløb i hele landet. Lene har  
mere end 15 års erfaring fra 
beskæftigelsesindsatsen  
og uddannelsesområdet  
– ligesom hun har erfaring 
fra det sociale område. 
Hendes undervisning 
relaterer altid til praksis 
og i hendes undervisning 
kan du forvente en høj 
grad af praksisinvolvering. 

OBS! Der optages max 20 
deltagere på workshoppen.  

Det er først til mølle-princippet.


