
   

Fire Film til lærere om to aF Vitali se-
ringspsykologiens modeller
Mennesket har fire psykologiske grundbehov:  
at være den man er, at kunne se mening, at høre til, 
at kunne mestre tingene. I skolen skal lærerne 
nære eller ”ilte” disse behov hos børnene - og 
hjælpe eleverne til selvbestemmelse og bedre 
trivsel. I dette filmprojekt præsenteres to af  
Vitaliseringspsykologiens modeller udviklet af Jan  
Tønnesvang, professor på Psykologisk Institut, Aarhus 
Universitet. Her er tale om to praktisk brugbare  
modeller, der kan berige vores mindset. Målet er, at 
lærerne tager ”iltbrillerne på”, får et fælles sprog og 
bruger modellerne som en nøgle, der åbner for dialog 
og bevidsthed.

produceret i samarbejde med 
PoUl SkAArUP JenSen, leder PPr Silkeborg kommune, 
BIrgITTe gJengedAl, AkT-vejleder, PPr Silkeborg kom-
mune, MeTTe MArIe HAnSen, videnskabelig assistent, 
Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
Støttet af Silkeborg kommune og Undervisningsminis-
teriets Udlodningsmidler.
Produceret af MArIAnne rASMUSSen, Filmkompagniet
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de Fire Film
 
at tale om børn - iltmodellen. 14 minutter
denne film er en introduktion til Vitaliseringspsykolo-
giens iltmodel. Vi følger to læreres udeundervisning 
på Sorring skole én dag. de analyserer og reflekterer i  
samarbejde med en AkT-vejleder over, hvordan børnenes 
fire psykologiske grundbehov den dag bliver ”iltet”.

at tale med børn - iltmodellen. 6 minutter
I denne film ser vi, hvordan man som lærer kan præsen-
tere Vitaliseringspsykologiens iltmodel for elever og 
dermed få en fælles dialog om trivsel i klassen. Iltmo-
dellen bruges her som udgangspunkt for en struktu-
reret fælles refleksion. eleverne får øje for, at de selv og  
andre har samme psykologiske grundbehov - og et 
medansvar for trivslen i klassen.  

kValiFiceret selVbestemmelse - 
kVas-modellen. 13 minutter
kvalificeret Selvbestemmelse er et mål for Buske-
lundskolen i Silkeborg. I en elevsamtale vises, hvor- 
dan skolen ud fra kvaS-modellen arbejder med at  
udvikle det hele barn. kvaS-modellen viser fire 
kompetencer, eleverne skal udvikle sig indenfor, 
for at blive kvalificeret selvbestemmende. For der 
er meget andet end det faglige, man skal være god 
til for at klare sig i verden. 

oplæg om de 2 modeller. 14 minutter
Hvad er de fire psykologiske grundbehov? At 
ilte - hvad betyder det? Iltmodellen - hvad kan 
den bruges til? Hvordan ses mangel på psyko-
logisk ilt? Hvad er kvalificeret selvbestem-
melse? kvaS-modellen - hvad kan den bruges til?  
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