
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Til deg som ønsker et evidensbasert 
verktøy til å skape motivasjon for læring. 
 
Målgruppe 
Kurset er rettet mot lærere og ansatte i 
elevtjenesten som ønsker forståelse for hvilken 
teori, praksis og teknikk som påvirker elevens 
motivasjon for læring. 

 
Når du kommer tilbake til skolen har du: 

 Fått en teoretisk og praktisk forståelse for en  
elevsentrert samtaleform 

 Lært å lytte til elevens synspunkter 
 Lært å håndtere elevens opplevelse av  

egen situasjon 
 Lært å fremme elevens egne argumenter 

for læring 
 Fått veiledning på elevsamtaler i egen 

praksis 
 Fått inspirasjon og kompetanse til å overføre 

læringen til eget arbeid  

Utdanningens oppbygning 
Utdanningen tar utgangspunkt i nyere pedagogisk 
forskning om læring og veksler mellom 
undervisning, øvelser i grupper, logginnleveringer 
og veiledning på elevsamtaler. 
 
Kurset samsvarer med satsningen Bedre 
læringsmiljø. Forskning viser at fem forhold er 
grunnleggende for å utvikle og opprettholde et  
 

 
godt læringsmiljø. En av de fire er verdien av god 
klasseledelse: 
 
”Læreren har evne til å inngå i en positiv og 
støttende relasjon med hver enkelt elev. Læreren 
skaper engasjement og motivasjon for læring, og 
bidrar til god selvfølelse hos alle elevene” 
    www.udir.no 
 

Bakgrunn 

Skoleprogrammet VIP (Veiledning og Informasjon 
om psykisk helse hos ungdom) er et evidensbasert 
og helsefremmende program utviklet av 
daværende Blakstad sykehus. VIP er en del av 
Lærings- og mestringssenteret i Vestre Viken. 
Programmet er også en del av Helsedirektoratet og 
Utdanningsdirektoratets satsing Psykisk helse i 
skolen. Leder for skoleprogrammet VIP, Anne Gro 
Tvedt samt Dr. philos. Lisbeth F. Brudal, har 
sammen utviklet verktøyet for Elevsamtalen basert 
på metoden Empatisk kommunikasjon. 
 

Kursholdere 
Kursholderne har erfaring med skolens 
utfordringer og utvikling gjennom fjorten år. 
 

  
  
  
 
 

 

 
 

 

Tid 
Første samling: tors. 13.11.2014 kl 09.00-15.00 
2.-4. samling tirs 25.11, tors 22.01, ons 11.02 
i  Asker. 
 

Pris 
Kurstilbudet er finansiert gjennom satsningen 
Psykisk helse i skolen og er gratis for deltagerne. 
 

Påmelding og spørsmål 
Påmeldingsfrist  27.10.2014 til 
postvip@vestreviken.no/mob: 995 72 518 
 
Les mer om VIP på: www.vipweb.no 
 

Elevsamtalen                      
Utdanning med fokus på praksis 

Jorid Bakken 
Steigum 
Lektor i 
Drama/Teater 
med 
arbeidserfaring 
fra vgs 

Espen 
Hansen 
Psykiatrisk 
sykepleier, 
pedagogisk 
veileder og 
civilekonom 

Mia 
Iversen 
Klinisk 
spesialist i 
psykiatrisk 
sykepleie og 
faglærer 

 F
o

to
: C

o
lo

u
rb

o
x 

http://www.udir.no/
http://www.vipweb.no/

