
“Motivation er kunsten at skabe interesse.  
Og inspirere til handling”

“Når du er motiveret ved du hvad du vil  
og du ved hvorfor du vil det”

MOTIVATION 360•

Sådan motiverer du dig selv - og andre

DEL 1
Sådan motiverer du dig selv og sådan motiveres du af andre 

På del 1 lærer du hvad motivation virkelig er og hvordan du 
skaber og bevarer en stærk og positiv motivation hos dig selv. 
 
Med din personlige motivationsprofil i hånden, vil du lettere 
kunne forstå hvad det er, der virkelig driver dig, og hvad der 
ikke gør.  

Du bliver skarp til at fokusere på det der virker for dig og på 
det der bringer dig i mål. 

Du inspireres til hvordan du balancerer udefrakommende og in-
dre motivation, så du skaber en stærk og vedvarende drivkraft. 
 
Motivation og mod hænger sammen – derfor vil du opleve, 
hvordan stærk motivation gør dig mere modig og øger din 
gennemslagkraft, så du lykkes med mere af det du allerhelst vil. 
 

DEL 2
Bliv bedre til at motivere andre mennesker 

På del 2 tager vi udgangspunkt i alt det du lært på del 1 og 
vender nu blikket ud ad.  

Du får yderligere indblik i de 7 grundlæggende motivations- 
typer, deres stressadfærd, primære tankegang og hvilke 
opgaver der især motiverer dem og du lærer hvorfor det er 
lettere for dig at motivere nogen fremfor andre. 

Du bliver dygtigere til at hjælpe andre med at opnå stærk 
motivation og på den måde lykkes med mere. 

Kunne du tænke dig at kunne give den gode peptalk?  
Vi runder kurset af, med de enkle og effektive teknikker bag 
den gode peptalk der virkelig virker og varer og du oplever 
hvordan du skaber stærk selvtillid og vilje hos andre mennesker. 

MOTIVATION 360• giver dig svar på følgende  
vigtige spørgsmål: 

• Hvorfor skal jeg interessere mig for motivation? 
• Hvorfor kan jeg blive både gladere og sundere, når jeg 

mestrer selvmotivation?
• Hvorfor bliver jeg mere tilfreds med mit arbejde, når jeg 

er motiveret
• Hvorfor bliver jeg en bedre leder og kollega, når jeg ved 

hvad der driver mig?
• Hvorfor får jeg færre triste dage og flere gode dage, når 

jeg har fokus på min motivation?
• Hvorfor bliver jeg modigere, når jeg er skarp på hvad der 

motiverer mig?
• Hvorfor hjælper motivation på min gennemslagskraft og 

tro på mig selv?
 

Personlig motivationsanalyse og professionel  
feedback som optakt. 
 
Inden kurset gennemfører du en personlig motivationsana-
lyse fra Motivation Analyzer og modtager 30 minutters 
personlig feedback fra en Certificeret Motivator.
Derfor opnår du stor personlig indsigt i din egen motivations-
profil allerede inden kurset starter. 

• Når du kender dit eget motivationsmønster, bliver det 
lettere at opnå det du vil.

• Når du ved hvad der virkelig motiverer dig og hvad der 
ikke gør, kan du lægge en effektiv motivationsstrategi 
så du skaber resultater uden at tabe energi, tro og vilje 
undervejs.

• Når du forstår hvad der driver andre, kan du hjælpe dem 
med at skabe og bevare deres motivation, så de både 
lykkes og kommer i mål.

MOTIVATION 360• - et kursus i 2 knivskarpe dele 
Inklusiv personlig motivationsanalyse med feedback 



Dag 1

Sådan motiverer du dig selv
• Hvad er motivation og hvordan fungerer det?
• Hvem er du og hvad motiverer dig - Din personlige 

motivationsprofil - hvordan bruger du den til at skabe og 
bevare høj motivation hos dig selv?

• Motivation og mod – Viljen til sejr skal være større end 
frygten for nederlag.

• Deadlines vs. Målstreger hvad er dit fokus?
• At lykkes, at komme i mål og at være god til noget.
• Balance i livet påvirker din gennemslagskraft  

og motivation – lær at bruge Livssøjlerne©
• Mål og udbytte - sådan lægger du en motivationsstrate-

gi for dig selv, ved at bruge SMART teknikken  
og 3 x 3 modellen.

• Sådan motiverer du dig selv og sådan motiveres du 
bedst af andre.

• Indsigt i dig selv og dine egne motivationsmønstre.

Dag 2

Sådan motiverer du andre
• Hvordan motiverer du andre, hvorfor er det vigtigt og 

hvornår er det bedst?  
• De 7 grundlæggende motivationstyper – lær om hvad 

der motiverer og demotiverer dem, deres stressadfærd, 
tankegang og foretrukne opgaver.

• Sådan fungerer og motiveres de 7 typer i teams.
• Pygmalion effekten - at skabe og forankre stærk tro i 

andre.
• Autonomi, Kompetence og Samhørighed – Introduktion 

til De 3 elementer i en af de mest anerkendte motiva-
tionsteorier SDT (Self Determination Theory).

• På grund af og på trods af motivation.
• Kan-Vil kvadranten – Når du erstatter, skal med vil – 

bliver kan meget lettere.
• Lær at holde den gode peptalk.

PROGRAMMET 

Investering

Kr. 3.595,- per person eksklusiv moms.
Investering inkluderer en motivationsanalyse  
med 25 minutters personlig feedback per deltager.
(værdi i sig selv 795,- per person)

Underviser
Motivationsekspert Mark Anthony.

MOTIVATION 360•

Sådan motiverer du dig selv - og andre


