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Hvorfor fokus på elevmotivation?  

n  ”En række aktuelle undersøgelser viser, at elevernes motivation 
falder fra og med de ældste klasser i folkeskolen, og at manglende 
motivation har betydning for elevernes faglige præstationer.  

n  Folkeskolens motivationsfald fortsætter på ungdomsuddannelserne, 
hvor mere end 40 pct af eleverne oplever, at undervisningen 
generelt er for ensformig, og mange angiver skoletræthed som 
årsag til fravær og frafald.”                                                  Kilde: 

 
n  I den aktuelle debat tales der om ”den store motivationskrise” 
 
ü  Unge er motiverede for uddannelse – men ikke nødvendigvis for 

skolen og skolearbejdet. Manglende engagement i undervisningen:  
ü Fravær 
ü Manglende lektielæsning  
ü Deltager ikke aktivt i timerne 
ü Facebook 
ü Underholdning på nettet 
ü Osv osv osv 
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Nyere motivationtionsforståelser 

Ikke én sammenhængende teori, men en lang række delteorier, der hver for sig 
identificerer elementer af motivation, de har dog en fælles forståelse: 
 

ü  Motivation er et resultat af erfaring 

ü  Motivation kan påvirkes og øges af lærere 

ü  Motivation er ikke en fast størrelse 

ü  Den varierer fra fag til fag 

ü  Den varierer over tid 

ü  Man kan ikke opdele elever i motiverede og umotiverede elever 

ü  Alle vil gerne gøre det godt: De allerfleste er motiverede for at lære 

ü  Manglende engagement kan være udtryk for, at elever har en negativ selvopfattelse 

ü  Manglende engagement kan være udtryk for, at elever ikke kan finde ud af, hvad det 

er, de skal gøre 
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Forudsætninger for at nå frem til den faglige opgave  

Faglig 
opgaveløsning 

Koncentration 
    God klasselesdelse, mindfulness 

Planlægning og 
organisering – 
samt energi, humør, 
socialt overskud 
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At nå frem til den faglige opgave 

n  Gøre eleverne bevidste om, at ”ulyst” og modstand ikke kan 
undgås, men skal kunne overvindes 

n  Bruge sig selv som rollemodel: fortælle om, hvad man selv gør for 
at få tingene gjort 

n  Tale med eleverne om ‘vedholdenhed’ – og vise hvordan – f. eks. 
via træning i mindfulness 

n  Sætte koncentrationsproblemer på dagsorden: søvn, ikke brug af 
skærme før sengetid  

n  Instruere i brug af planlægningsværktøjer 
n  Lave skemaer, give overblik 
n  Lave enkle evalueringsark efter større opgave, hvor man vurderer 

sin arbejdsproces: Koncentration, planlægning, organisering og 
energiregulering 

n  Tale om betydningen af pauser  
n  Tale om betydningen af stress 

www.ibc.dk 
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Mindfulness  

n  Afspændt koncentration  
n  Viljestyret opmærksomhed  
n  Positivt, afslappet læringsorienteret klima - og ro - i klassen 
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Mette Pless, ”Unges motivation for læring i udskolingen 

De fem motivationsformer: 
 
•  Mestringsmotivation (at få stillet en opgave, 

som er så tilpas udfordrende, at man skal gøre sig 
umage, og at man så lykkes med det) 

•  Relationsmotivation (at have plads i klassens 
fællesskab og have en relation til lærerne) 

•  Involveringsmotivation (at være med til selv at 
præge undervisningen) 

•  Vidensmotivation (om faglig nysgerrighed og 
interesse i at udforske et fag) 

•  Præstationsmotivation (ønsket om at performe 
godt, at præstere og få gode karakterer) 

n  http://politiken.dk/debat/ECE2795314/skolen-er-alt-for-daarlig-
til-at-motivere-de-unge/  
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Dorte Ågård, Motivation i fremtidens gymnasium 

n  ”I forhold til elevmotivation er der jo mange steder at sætte 
ind, som det fx fremgår af min bog. Hvis jeg skulle pege på 
nogle vigtige områder, ville det for det første være at 
arbejde med elevernes mestringsforventninger (self-
efficacy) – dvs. sørge  for at give alle (små) løbende 
succesoplevelser med udgangspunkt i konkret, 
anerkendende feedback. For det andet ville det være at 
arbejde med tydelig klasseledelse: Klare rammer og 
forventninger. For det tredje at træne elevernes konkrete 
arbejdsstrategier og arbejdsvaner, så de kan opbygge 
de nødvendige studiekompetencer. Alle tre dele skal bidrage 
til, at eleverne kan sige: ”Det tror jeg godt, jeg kan finde 
ud af” – og komme i gang” 

Mail fra Dorte Ågård til LP 2. sept. 2015 
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Camilla Hutters, Unges motivation og engagement 
http://www.emu.dk/modul/vodcasts-til-sip  

 
1. Mestring, læring og    
progression 

 
2. Relevans, mening og 
formål 

 
 
3. Socialt klima, tilhør og 
samvær 

 
 
4. Indflydelse, eleven som 
medskaber 
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Mestring                              (fra: Dorte Ågård, Motivation, s. 30) 

POSITIVE 
MESTRINGSER-

FARINGER 
Min lærer siger, 

det gik godt 

OPLEVELSE AF 
KOMPETENCE 
Jeg kan det, 

jeg skal 

POSITIV 
SELVOPFAT-

TELSE 
Jeg er god 

nok 

POSITIVE 
MESTRINGS-

FORVENTNING
ER 

Jeg kan godt 
igen 

 

VEDHOLDEN-
HED 

Jeg bliver ved 
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Håndteringsforventning/ Self-efficacy (Albert Bandura) 

•  Motivation i forhold til en opgave afhænger af ens 
forestilling om at kunne matche, cope, klare den. Faglig 
selvtillid er således vigtig 

•  Og iagttagelse af hvorvidt andre – der ligner en selv – 
klarer og lykkes med en opgave. 

•  Lærerens feedback – ubevidst og bevidst – er vigtige 
signaler i formningen af elevers selvbilleder. 

•  Vigtige kilder:  
•  Egne erfaringer 
•  Andenhåndserfaringer 
•  Feedback/tilskyndelse/overtalelse 
•  Fysiske fornemmelser 
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Påvirkningsfaktorer i flg. John Hattie 

§  Elevens forhåndsforventning (1,44) 
§  Lærertroværdighed (0,90) 
§  Formativ evaluering (0,90) 
§  Klassediskussioner (0,82) 
§  Lærertydelighed (0,75) 
§  Feedback (0,75) 
§  Gensidig undervisning (0.74) 
§  Lærer-elev-relationer(0.72) 
§  Metacognitive strategier (0,69) 
§  Klasseledelse (0,52) 
§  Mål (0,5) 

§  Computerassisteret undervisning (0,37) 
§  Klassestørrelser (0,21) 

                                      Kilde: John Hattie (2014) Synlig læring – for lærere,  Dafolo (2014) 
                                                  (ca. 900 metaanalyser – 50.000 enkeltstudier, appendix C) 

25/09/15 
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Håndteringsforventning – forslag til praksis 

ü  Tilpasse de stillede opgaver til elevernes faglige niveau, så de 
jævnligt oplever sig selv som fagligt kompetente (succes) 

ü  Formulere mål, der er moderat udfordrende, men opnåelige 
ü  Give elever mulighed for at vælge opgaver, der passer til deres 

niveau 
ü  Anerkende elevers arbejde ved at betone fremskridt og gode 

forsøg 
ü  Opdele større opgaver i mindre og mere håndtérbare elementer 
ü  Nedtone betydningen af karakterer (i begyndelsen) 
ü  Skabe mange lejligheder til at diskutere, hvordan man kan gribe 

opgaver an 
ü  Give formativ feedback 

www.ibc.dk 
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Omlagt skriftlighed – eksempel på opgaveopdeling  

IBC International Business College 
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Feedback i undervisningen 

                                                                          Hattie og Timberley, 2010 

www.ibc.dk 
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Hvad er mine 
mål? 

Hvordan klarer 
jeg mig? 

Hvad er næste 
trin? 

Opgaveniveau 

Procesniveau 

Selvregule-
ringsniveau 
Selv-niveau 
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Relevans og meningsfuldhed 

n  Relevans på kort sigt 
n  Relevans på længere sigt  
n  Både nytte og meningsfuldhed 
n  Gode forbindelser mellem teori og praksis 

Forslag til praksis 
ü  Vise sammenhænge mellem stoffet og verden uden for skolen 
ü  Skabe forbindelser til elevernes eksisterende viden 
ü  Give eksempler på, hvad det nye stof kan bruges til nu 
ü  Give eksempler på, hvad det nye stof kan bruges til i elevernes 

fremtid 
ü  Hjælpe elever med at finde en relevant personlig vinkel på 

stoffet 
ü  Indlægge meget elevaktivitet i undervisningen 
ü  Stimulere elevers nysgerrighed 
ü  Planlægge med henblik på overraskelse og  
   variation www.ibc.dk 
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Indflydelse, selvbestemmelsesteori (Deci og Ryan) 

n  Menneskets medfødte lyst til at være aktiv og udfolde sig 
fremmes, når 3 psykologiske behov er opfyldt: 

Ø Oplevelse af kompetence – en følelse af at kunne det, en 
opgave kræver 

Ø Oplevelse af tilhørsforhold – en følelsesmæssig tryghed og 
sikkerhed 

Ø Oplevelse af selvbestemmelse (autonomi) – man er 
personligt involveret og engageret i det, man laver og handler i 
overensstemmelse med sine egne værdier og er selv med til at 
bestemme – dvs har (en grad af) kontrol og ejerskab til sit 
arbejde 
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Selvbestemmelse – forslag til praksis 

ü  Give eleverne meningsfulde valg og støt dem i realiseringen af 
disse 

ü  Give eleverne mulighed for at arbejde selvstændigt 
ü  Involvere eleverne i beslutningsprocesser 
ü  Bruge elevaktiverende arbejdsformer, give eleverne indflydelse 

på valg af undervisningsformer 
ü  Stimulere og træne elevernes selvstyring samt oplevelse af 

kontrol og indflydelse, lade dem vælge mellem flere opgaver 
ü  Lade eleverne vælge den rækkefølge, de løser opgaver i 
ü  Være lydhør og lyttende 
ü  Stille åbne spørgsmål og give tid til svar 

www.ibc.dk 
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Timelog 

n Hvad var emnet? Hvad var læringsmålet? 
n Hvad var sammenhængen med forrige lektion? 
n Hvad var de vigtigste faglige pointer? 
n Hvordan blev der arbejdet? 
n Hvad var din vurdering af timerne? Nåede vi læringsmålene? 
 

IBC International Business College 
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Det sociale klima, tilhør og samvær 

n  Klasserumskulturen og ‘det sociale klima’ 
n  Oplevelse af at høre til 
n  Læringsfællesskaber 
n  Læreren som kulturskaber 

Læringsmiljø og læringsfællesskaber i praksis: 
n  Etablere netværk og gode klassekammeratrelationer (makkerpar, 

bordopstilling, pladser, team, grupper) 
n  Indblik i mobbeerfaringer og ensomhed 
n  Den professionelle elev, vekslende  
   arbejdsfællesskaber 
n  Mentorsamtaler 

www.ibc.dk 
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Klasserummet og det sociale klima 

 
Dorte Ågård: 

n  Elever tolker næsten alt relationelt 
 
n  Elevers oplevelse af positivt forhold til lærere: afgørende 

betydning for deres motivation 
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Relationer – forslag til praksis 

ü  God lektionsbegyndelse med hilsen, øjenkontakt, uformel snak 
og smil 

ü  Sørge for tidsrum uden opslåede pc-skærme 
ü  Skabe inkluderende læringsmiljø med gensidig respekt, 

lydhørhed og anerkendelse af den enkeltes bidrag 
ü  Inddrage eleverne ved at bruge aktiverende arbejdsformer 
ü  Bruge arbejdsformer, der involverer samarbejde 
ü  Sørge for at forbinde det faglige stof til elevernes verden, så det 

kan give mening for dem 
ü  Skabe trygge og tydelige rammer for gruppedannelsesprocesser 
ü  Være tydelig og autoritativ klasseleder, der hjælper elever ved at 

skabe klare mål og rammer 
ü  Reagere på elever, der ikke er engagerede, og  
   vise dem, at det betyder noget for læreren, at  
   de er med 

www.ibc.dk 
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Mindfulnesstræning styrker klasseledelses- og 
relationskompetencen 

”Som underviser har jeg det sikkert som mange 
andre; jeg kan godt lide at være forberedt til 
fingerspidserne. Selvom jeg har mange års 
erfaring, har jeg det bedst med at have styr på 
stoffet. 
Efter 2½ måneds daglig praksis (…) havde jeg 
en oplevelse i en undervisningssituation, jeg har 
lyst til at beskrive. 
(…)Jeg hørte mig selv tale langsommere, lytte 
mere intenst og glæde mig i situationen. Jeg 
oplevede et overskud og en tryghed, som jeg 
bedst kan beskrive som at komme hjem i mig 
selv, som gjorde mig fuldstændig rolig og 
tillidsfuld. ” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne Marie Andersen, lærer 
og skolebibliotekar, 
Frederiksværk Skole 
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Klasseledelse i relationelt perspektiv 

                                        Stærk styring 
 
            Autoritær lærer                         Autoritativ lærer 
 
 
Svag kontakt                                                        God kontakt 
 
 
            Slap lærer                                 Blød lærer 
 
                                       Svag styring 
 
 
 
Theo Wubbels m.fl. ”Let’s make things better” (2012) – her fra Ågård 
”Motiverende relationer” (systime 2014) s. 54 
 www.ibc.dk 
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Klasseledelse 

Hvad kan lærerne gøre? Elevernes bud 
Anvendelse af forebyggende strate-
gier – kognitivt (fx tydelige instruk-
tioner, inddrage forforståelse) og  
disciplinært (rutiner)  
§ Fokus på elevernes tænkning, læring 
og motivation 
§ Stram rammesætning – klar struk-
tur, klar rollefordeling  
§ Klasserumskultur, fx hvordan man 
taler og lytter til hinanden 
§ Lærerautenticitet – lærerperson-
lighed, engagement i fag og elever 
§ Fagligt overblik og varieret 
undervisning 
§ Give mulighed for medbestemmelse, 
selvbestemmelse og solidaritet 
Plauborg m.fl, Læreren som leder (2010) 
 

Varieret undervisning  
Engageret og faglig dygtig lærer 
Læreren er struktureret og tydelig 
(Hvor skal vi hen? Rød tråd i 
undervisningen) 
”Streng” i forhold til  at minimere 
privat brug af computere og til at få 
alle elever til at deltage i 
undervisningen 
Fysisk aktivitet 
Evaluering af  
eleverne 
 
 
 
Mathiasen, Helle, Aarhus Universitet (2012), baseret på 
846 elever + Interview i Gymnasieskolen (Jan. 2013)  
http://politiken.dk/debat/ECE2240869/eleverne-savner-
laerere-der-skaber-respekt-i-klassen/  
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Klasserumsledelse er et kompliceret fænomen 

 
n  Steen Hildebrandt om klasserumsledelse:  
n  https://systime.dk > Kurser > Konference – Klasserumsledelse 

2013  

www.ibc.dk 
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… og lærernes motivation?? 

n  Principielt de samme dynamikker som hos eleverne 

n  Og så er der det med jobtilfredshed, OK15 og den slags …  

www.ibc.dk 
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Læreres motivation og engagement?? 

 
1. Mestring, læring og    
progression 

 
2. Relevans, mening og 
formål 

 
 
3. Socialt klima, tilhør og 
samvær 

 
 
4. Indflydelse, læreren som 
medskaber 

www.ibc.dk 
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Drøftelse af motivation i fremtidens gymnasium 

www.ibc.dk 
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