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Indefra stiller vi skarpt på:

Tre tendenser i skolen,
der spiller ind på elevernes
motivation
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1. Tendens:
Ændret relationsgrammatik
Forandring i tre ‘logikker’:
1) Mindre afstand
2) Mindre hierarki
3) Fra objekt til subjekt

Konsekvenser:
• Nye forældre- og autoritetsroller
• Et dagligt arbejde at vinde relationen

2. Tendens:
Præstationskultur og instrumentalisering
Dreng 1: Men jeg vil også lige komme med en indrømmelse til før. At der er også flere
gange, hvor jeg har siddet med hånden oppe, hvor jeg ikke har haft nogen idé om hvad
svaret er.
Interviewer: Hvad så hvis du bliver taget?
Dreng 1: Så har man glemt, hvad man skal sige.
Interviewer: Siger man bare det?
Dreng 2: Nej, så snakker man udenom.
Dreng 3: Så laver man den der: “ah” så var der lige en anden der tog ens svar “pis.”
Dreng 2: Jeg holder den bare lidt på klem, sådan der (viser en finger op, der er lidt
bøjet).
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Præstationskulturen i
uddannelsessystemet
• Eleverne har et strategisk fokus og en strategisk og instrumentel
tilgang til undervisningen og læringen
• Eleverne bliver mindre risikovillige, afsøgende og eksperimenterende
• MEN - det giver ikke mening at være imod præstation!
Læringskultur

Præstationsorientering

Offensiv
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Mestringsorientering

Defensiv

3. Tendens: Stigning i unges
selvrapporterede mistrivsel

Det var en meget vild oplevelse, for jeg vidste jo godt, at jeg
ikke passede på mig selv. Jeg vidste jo godt, altså jeg taber
håret og gik til lægen, og der var ingen blodprøver, der viste
noget. Men jeg besvimede. Det hele var underligt. Jeg vidste
godt, jeg var lige lovlig presset.
• Acceleration af hverdagen og livsbiografien
• Formel og social præstation (blikket ‘udad’)
• Intensiveret selvforhold, der kammer over i selvvurderende
introspektion (psykologisering af vores sprog) (blikket ‘indad’)
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Alt dette gør noget ved
motivationen i skolen…

Noemi Katznelson, nka@learning.aau.dk

Hvordan kan vi forstå motivation
og motivationsudfordringer?
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Mod en ændret forståelse af
motivation
Int.: Synes du det er svært, det her med at skulle finde ud af, hvad man vil efter skolen?
Ja, det synes jeg. Altså meget. Fordi, der har man valgt et eller andet job. Så
kommer man i praktik – og så når jeg tænker nærmere over det ’okay,
det var slet ikke mig’. Så er det bare sådan ’ okay, hvad skal jeg nu være.
(…) Jeg tror bare, det er noget man selv må finde ud af. Men jeg ved
ikke rigtigt noget, der interesserer mig, så det er det, der er
problemet. (Freja , 9. klasse)
⇒ Motivation som individuel og iboende ‘egenskab’ knyttet til interesse:
Det handler om at finde noget man brænder for
⇒ Motivation som kvantitativ størrelse – man kan have meget eller lidt
motivation
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Kontekstuel motivation
… det er helt anderledes. Vi får ikke lektier for. Vi laver helt andre ting. Vi laver mad. I
starten skulle man bare lære at stege en frikadelle, men det lærte vi hurtigt. Så nu er det
finere mad … jeg har lært at lave tærter. Vi har haft teori om brød, om stegning og om
hævning. (…) Jeg er en af de bedste på holdet. I grundskolen var jeg en af de dårlige,
og her er jeg en af de bedste.
(…)
I: Hvad tænker du om det at vælge nu. Er det nemmere end i 9. klasse?
Jeg har ikke mere ondt i maven. Min selvtillid er blevet bedre. Den er dårlig stadigvæk,
men den er blevet bedre omkring skolen, ikke. Nu ved jeg, hvilket emne jeg vil ind
på. (Freja, 2. int. efterskole)
⇒ Motivation som resultat af erfaringer – ikke egenskab. Kontekstuelt og processuelt
fokus
⇒ Motivation som kvalitativ størrelse – fokus på motivationens retning.
⇒ Understreger vigtigheden af at overskride det individuelle fokus, og sætte spot på de
læringsrum de unge færdes i. Hvornår og hvordan skabes mulighed for motivation og
læring?
Noemi Katznelson, nka@learning.aau.dk

Mod en ny forståelse af motivation

Den unges
motiver,
erfaringer og
meningsskabelse

Klasserumskultur

Motivation
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Hvordan arbejde med motivation?
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Vidensmotivation
Indebærer et fokus på elevernes
muligheder for at:

Udforske, producere
sammenhænge, kreativitet,
fantasi , nysgerrighed

Udfordring: Kedsomhed,
mgl faglige koblinger
Altså i dansk f.eks., der forstår jeg tit
ikke, hvorfor vi skal sidde og læse nogle
tekster, der er fra 1800tallet. Altså
forstår bare ikke, hvad jeg skal bruge det
til rent fagligt

William: Jeg synes bare matematik
og fysik og biologi det er
spændende. Hvad de indeholder og
hvad vi kan lære af dem (…). Jeg
kan jo både bruge dem til noget alt
muligt i hverdagen og så kan jeg
også bruge dem til videreuddannelse
og ja (…) man kan jo altid bruge
matematik jo, og hvis man nu skal
lave et eller andet, bygge noget eller
sådan noget, så kan du bruge det.
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Relationsmotivation
Indebærer et fokus på
elevernes muligheder for at:

Anerkendelse,
fællesskaber

Udfordring:
Skoletræ thed

Det er også vigtigt at lærerne
ikke er for sure og irriterende.
Hvis man kan mærke på
lærerne at de er lidt stressede
og ikke kan rumme én, har
man ikke rigtig lyst til at være
i skole.
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Mestringsmotivation
Indebærer et fokus på
elevernes muligheder for at:
Progression, forventninger
om mestring, opbygning af
læringsidentitet, adgang til
feedback og støtte

Udfordring:
Opgivenhed, mangel
på selvtillid

Det er meget motiverende for mig,
at have følelsen af, du er ved en
svær opgave, men fatter pointen, og
kan løse opgaven korrekt, så føler
man at man virkelig kan noget.
For at timen/skoledagen skal være
motiverende og spændende, kræver
det, at opgaverne er udfordrende og
tilpas svære.
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Præstationsmotivation
Indebærer et fokus på
elevernes muligheder for at:
Fokusering, karakterer,
målorientering,
selvdisciplinering,
tidsoptimering, planlægning,
konkurrence

Udfordring:
Skoleudmattelse

• I: …får I karakterer når I
skriver de her (opgaver, red.)?
• Peter: Ja det gør vi.
• I: Hvad betyder det? Er det lige
meget hvad man får for den eller?
• Peter: Nej, især med Emil
konkurrerer jeg meget både på
årskarakterer og den enkelte
karakter og stilkarakter og sådan
nogle ting, så sammenligner vi hele
tiden, og det gør jo, som sagt, det er
både positivt og negativt, men mest
positivt synes jeg faktisk.
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Involveringsmotivation
Indebærer et fokus på
elevernes muligheder for at:
Åbne læreprocesser,
eksperimenter, kreativitet
eleven som aktør, medskaber
af sin uddannelse, indflydelse
og mulighed for at påvirke
Medskabelse og autonomi
som kompetencer, der skal
læres

Udfordring: Manglende
eller snæ ver
læ ringsforståelse

Det har jeg taget fordi jeg synes det var
sjovt det vi lavede. Vi fik lov til at
komme ud i grupperne og så stod der at
vi skulle finde ud af det. Vi skulle lave
sådan nogle test med sådan noget
radioaktivt noget kunne gå igennem
hvad og hvor meget det var radioaktivt,
det skulle vi så måle. Jeg synes det var
sjovt nok, for vi skulle selv lave det jo og
så selv finde ud af det og lære noget om
det som en gruppe.
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Væsentlige
opmærksomhedspunkter

• Forskellige motivationsorienteringer kan gøre sig
gældende på samme tid og er foranderlige over tid
og kontekstafhængige
• Vi skelner ikke mellem god og dårlig motivation,
men der kan være ubalance i vægtningen mellem
de forskellige motivationsorienteringer:
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OG HVAD KAN VI SÅ GØRE
LEDELSESMÆSSIGT?
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Politikere
Bestyrelse

Ledere af andre
ledere
Samarbejdspartnere
(civilsamfund,
virksomheder m.fl.)

Institutionsleder Ledere af lignende
institutioner
/-ledelse

TR

Medarbejdere

Forskellige borger- og brugergrupper
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FAGLIG LEDELSE:
FAGGRUPPERNES NORMER
OG VIDEN SOM LØFTESTANG
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HVORFOR FAGLIG LEDELSE?
•

Fagprofessionelle i offentlige organisationer
• Professionelle normer
• Specialiseret, teoretisk viden

•

Efterlevelsen af professionelle normer og
appliceringen af faglig viden har betydning for
kvaliteten

Kilde: Clara Lund (2021) Faglig ledelse i offentlige organisationer: Et multilevel studie af relevans og forudsætninger blandt afdelingssygeplejersker
og sygeplejersker. www.politica.dk
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HVAD ER FAGLIG LEDELSE?
Kerneambition: At skabe en fælles forståelse af faglig kvalitet i
enheden og indfri denne i opgaveløsningen.
Ledelsesadfærden: Bestræbelser på at
•

Skabe overensstemmelse mellem organisatoriske målsætninger
og professionelle normer

•

Udvikle den faglige viden

•

Aktivere professionelle normer og faglig viden i opgaveløsningen
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HELT NYE RESULTATER
•

På afdelinger hvor afdelingssygeplejesker har en
lederidentitet på 5-10, oplever sygeplejesker mere
faglig ledelse fra afdelingssygeplejersker med en
mere balanceret faglig- og lederidentitet

•

Afdelingssygeplejerskers faglige ledelse er positivt
relateret til sygeplejerskers opfattelse af niveauet
af faglig kvalitet

Kilde: Clara Lund (2021) Faglig ledelse i offentlige organisationer: Et multilevel studie af relevans og forudsætninger blandt afdelingssygeplejersker
og sygeplejersker. På www.politica.dk i løbet af få dage
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FAGLIG LEDELSE OG BØRN OG UNGES
MOTIVATION
Kerneambition:
At skabe en fælles forståelse af faglig kvalitet i
organisatorisk enhed og indfri denne i opgaveløsningen
Overensstemmelse
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Udvikling

Aktivering

RETNINGSSÆTTENDE
LEDELSE: VISIONSLEDELSE
OG POSITIV FEEDBACK
Når organisationen arbejder i samme
ønskværdige retning
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HVAD KRÆVER VISIONSLEDELSE?
UDVIKLE

VISION
Billede af en
ønskværdig
fremtidstilstand
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Visionsledelse

DELE

FASTHOLDE

POSIVIV FEEDBACK: BETINGET IKKE-PENGEMÆSSIG BELØNNING
Hvordan udøves denne ledelsesstil?

Barrierer

•

•

Ros (positiv feedback) konkret knyttet til indsats og

– ellers bliver rosen tom/udtyndet

resultater
•

Giver retning (særligt i kombination med visionsledelse)

•

Styrker medarbejdernes behov for at føle sig kompetente

•

Eksempler: Anerkendelse af gode indsatser og positiv

Rosen skal være konkret og knyttet til indsats/resultater

•

Lederen skal have dybdegående kendskab til
medarbejdernes indsats – det er tidskrævende

•

Lederens personlige og faglige troværdighed er vigtig

opfølgning på stærke resultater

… MEN bred anvendelighed i mange forskellige
organisationer
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TYPER AF RETNINGSSÆTNING
Meget konkret
retningssætning

Input til håndtering af
konkrete
hverdagssituationer
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Meget abstrakt
retningssætning

Organisationens
målsætninger, som
bidrager til realiseringen af
visionen

Visionen som billedet
af organisationens
ønskværdige fremtid

BETYDNING FOR MEDARBEJDERNE
Resultater (medmindre ledelsesspænd for stort)
• Generelt: Positive effekter på tværgående vurderinger af
performance
• Gymnasierne: Større løft i elevers karakterer (relativt til
folkeskoleresultater)
• Folkeskolerne: Signifikant bedre scores i de nationale tests
Medarbejdermotivation (medmindre der er stor værdikonflikt)
 Positiv effekt på medarbejdernes motivation til at gøre godt for
andre og for samfundet (det vi kalder for public service motivation)
 Positiv effekt på medarbejderes glæde og interesse knyttet til
arbejdet i sig selv (det vi kalder for indre opgavemotivation)
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EN TVÆRGÅENDE UDFORDRING FOR LEDERCENTRISK LEDELSE: FRA INTENTIONER TIL
MEDARBEJDEROPFATTELSE TIL EFFEKT
Intenderet
ledelse
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Faktisk
ledelse

Opfattet
ledelse

Medarbejderadfærd

Børn og unges
motivation

RETNINGSSÆTTENDE LEDELSE (DVS.
VISIONSLEDELSE OG POSITIV FEEDBACK) OG
BØRN OG UNGES MOTIVATION
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DISTRIBUERET LEDELSE: DEN
AFSTEMTE DELING AF LEDELSESOPGAVER (LEDELSESANSVAR
FORBLIVER HOS JER)
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Distribueret ledelse
Distribueret ledelse er når flere personer (ledere og medarbejdere)
deles om at udøve ledelse ved sammen at bidrage til ledelsesmæssige
handlinger.
Distribueret ledelse handler om organisering af ledelse.
Distribueret ledelse betyder, at summen af ledelse bliver større.

Leder-medarbejder
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Deling af ledelse

Hvorfor kan distribueret ledelse gavne borgerne?

Øget motivation og trivsel hos
medarbejdere

Distribueret ledelse

Styrings- og
koordinationsmæssige gevinster

Mere læring
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Mere værdi for borgerne

Flere former for distribueret ledelse

Den formelle leder deler
ledelsesopgaver med en eller flere
medarbejdere/ledere
Delingen af ledelsesopgaver sker
”oppefra og ned”

Medarbejderen italesætter og påtager
sig selv en del af ansvaret for
ledelsesopgaver
Delingen af ledelsesopgaver sker
”nedefra og op”
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DISTRIBUERET
LEDELSE OG BØRN
OG UNGES
MOTIVATION
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DET VIDERE ARBEJDE
11.10 – 12.00: Workshops om hypoteser => erfaringer via Padlet
12.00 – 12.15 Pause (hvor Noemi og jeg knokler for at klargøre læringspointer)
12.15 – 12.45: Læringspointer i plenum (vi mødes her igen præcis 12.15)
Formål med workshops: Generel viden til alle og anvendelse i forhold til jeres praksis
Hver workshop tager udgangspunkt i en enkelt hypotese:
Er den plausibel? Hvorfor/hvorfor ikke?
Tovholderens rammesætning
Referenten giver gruppens input via padlet
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Workshop om hypotese:

Lokale

1. Faglig ledelse kan fremme børn og unges motivation

Sal E

Sal F
2. Visionsledelse kan fremme børn og unges motivation
3. Positiv feedback (til skoleledelse, medarbejdere og børn/unge selv) kan Gruppe 12
fremme børn og unges motivation
Salon 3 + 4
4. Distribueret ledelse kan fremme børn og unges motivation
5. Børn og unges vidensmotivation kan fremmes gennem god ledelse

Salon 7

6. Børn og unges relationsmotivation kan fremmes gennem god ledelse

Salon 10

7.Børn og unges mestringsmotivation kan fremmes gennem god ledelse

Salon 21

8. Børn og unges præstationsmotivation kan fremmes gennem god ledelse Salon 22
9. Børn og unges involveringsmotivation kan fremmes gennem god ledelse Salon 23
10. Ledelse kan bidrage til, at børn og unges motivation bliver balanceret
(så eksempelvis præstationsmotivationen ikke dominerer)
11. Ledelse kan bidrage til, at undervisere tager medansvar for børn og
unges motivation
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Salon 27
Salon 30

HTTPS://AARHUSUNI.PADLET.ORG/LOTTEA
NDERSEN/ZYGU625XP0STY8S6
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HYPOTESE 1-4

Visionsledelse
-Prøver at forstå
-Sætte retning
-Rækker ud til sin omverden/medarbejderen
-Giver også feedback opadtil

Faglig ledelse
Visionsledelse
Positiv feedback

Skal deles – ejerskab vigtigt. Det lykkes, når vi accepterer
den også rummer tilvalg og fravalg

Børn og unges
Faglig ledelse og meningsfuld sammenhæng
motivation

Faglig ledelse

Nye medarbejdere efterspørger mere ledelse er det curlingledelse, der efterspørges?

De decentrale ledere skaber meningsfulde sammenhænge
til hverdagen
Distribueret ledelse - Ikke nødvendigvis sammenhæng
mellem distribueret ledelse og elevernes motivation

Distribueret ledelse kræver samtidig faglig ledelse
Distribueret ledelse adskiller sig fra delegeret ledelse
Udfordring: Ledelsesspændet i opgaveporteføljerne/det
organisatoriske set op
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Positiv feedback:
1. Given retning
2. Positivt lys poå det vi gerne vil have
3. Skabe motivation (afh. af kultur)
4. Sammenhæng i styringskæde

Hypotese 5-9: Kan god ledelse fremme
disse motivationsformer?
Vidensmotivation er vigtig og fremmes via
stærk faglig ledelse, som sætter retning for
både vision og metoder til, hvordan vi
bedriver ledelse inden for et givent
område. Det er vigtigt, at der er fokus på
metoden gennem hele styringskæden, men
det er også vigtigt, at der er en klar
uddelegering af opgaven – hvilken opgave
på hvilket niveau. Motivationsbegreberne
bør derfor kendes ”gennem” hele
styringskæden og bruges som
dialogværktøj
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Hypotese 5-9: Kan god ledelse fremme
disse motivationsformer?

Vigtigt at der er tale
om afbalanceret
præsentationsmotivat
ion så vi undgår
angst, depression mv
De udsattes
præstationsmotivation (turde
stille krav, ikke kun
relationsmotivation)
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Hypotese 5-9: Kan god ledelse fremme
disse motivationsformer?
Overvej hvad vi måler og belønner:
*Ikke kun præstationer
* Men også forældretilfredshed, elevernes oplevelse af
fællesskaber, venskaber osv.
Vær rollemodel som voksne og ledere:
*Tillæg relationskompetencer og resultater i forhold til
relationsmotivation betydning ved rekruttering.
*Skab ledergrupper, hvor der er samarbejde og tryghed læringsmiljøer der fremmer relationsmotivation

Arbejd med medarbejdernes kompetencer og motivation.
*Visionsledelse, hvor relationsmotivation også er
betydningsfuld.
* Prioriter 'mellemrum' for børn og medarbejdere og lede
skolernes motionsdag)
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Hypotese 5-9: Kan god ledelse fremme
disse motivationsformer?

* ny generation af børn og unge,
opdragelse, hierarki, pligt
og motivation
*ny generation/type medarbejdere der
måske kalder på noget andet - hvad
betyder det for vores ledelse
*de individuelle set i forhold til
fællesskaber
*er motivation lige vigtig for alle
*hvis der er lidt motivationsledelse i
toppen, bliver det svært at udøve hos
børnene
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Hypotese 5-9: Kan god ledelse fremme
disse motivationsformer?

Vi skal have
børnenes stemme
frem, så vi kan blive
skarpere på hvad der
optager dem
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10. Ledelse kan bidrage til, at børn og unges motivation bliver balanceret (så eksempelvis
præstationsmotivationen ikke dominerer)
Dilemma: I klemme mellem statslig styring og behov for ledelsesmæssigt at kunne trække i en retning,
der fremmer børns motivation

11. Ledelse kan bidrage til, at undervisere tager medansvar for børn og unges motivation
Lærerne skal tage medansvar for elevernes motivation
Positiv feedback kultur

