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ABSTRACT 
Upper Secondary School in Denmark (in the following restricted to the common academic gymnasium: 
stx) has in recent years undergone a number of substantial changes. These changes are, among other 
things, based on a political wish to match the content and educational value of youth education with 
the demands of a changing job market and the expectations of higher education. In a larger global 
perspective the purpose is to secure that Denmark is able to deal adequately with the conditions 
created by the globalization; the content of education being one way of ensuring this. The first major 
change was the reform of stx from 2005, which focused on cross-curricular fields of study and teams. 
The other major change was the transition from secondary schools being governed by state and 
municipality to schools being self-governed organisations.  
 At the same time the government has agreed on a strategy which aims to take 95 % of a 
generation through some sort of youth education. The impact of this is that the group of students 
studying at stx has changed a lot both in size, background, skills, and motivation. A part of the students 
finds it easy to match the demands from the school in the first place and from society in the second. 
Another part finds it difficult. As a result of that, teachers and scholars are discussing if the Danish 
school system is facing a crisis of motivation. At the same time the schools as organizations are 
struggling to maintain a stable crop of students and sometimes even attract more, and make them 
graduate with good grades, matching the departmental order. On one hand the students have an 
agenda. The leadership of the organization, on the other hand, has another one. The question is if they 
have a mutual understanding of what motivates the young students? 
 This paper investigates the dichotomy between the students’ understanding of 
motivating teaching and the schools’ aim to make attractive education that provides the large group of 
students with their exams. The core of this paper is dedicated to an investigation of the students’ 
narratives of what good teaching is to them. This investigation will be based on a discourse analysis of 
the empery. The analysis will be closely substantiated by a dialogue with theories relevant for the 
perspective. This part of the investigation is based on the empery of 157 students who nominated 
their teacher for the award ’Best teacher of the year” (Politiken Press). 
 In order to investigate the differences as well as the similarities between the students’ 
understanding of ’good teaching’ and the way it is dealt with within the organization, the second part 
of the paper will examine the performance contract for the leadership. The empery of this part is the 
performance contract from one region with 9 schools being representative for the national 
perspectives. 
 My investigation shows that the dominating part of the students is motivated by things 
they can relate to their inner self-world. Teaching has to be meaningful on a personal level. Only the 
teacher with good interpersonal competencies has a chance to respond successfully to that. On the 
other hand the schools as organizations are working very much with the idea of competencies and 
formal evaluation, which seems contra productive to what the students want from the teacher. In the 
last part of my paper I try to engage in dialogue with the two different perspectives and offer 
suggestions for where they can meet in daily practice and make teaching satisfy the demands of the 
reform and at the same time motivate students. 
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INDLEDNING 
 
Afhandlingens formål og baggrund 
En af uddannelsessystemets hovedopgaver er, at koble undervisning og læring sammen. 

Gennem de seneste år har der været en øget opmærksomhed på, at dette ikke blot gøres 

gennem fokus på viden og pædagogik, men at det også forudsætter et blik på vores 

samfundsindretning og samfundets strukturer. Afsættet for denne debat blev givet med Ove 

Kaj Pedersens Konkurrencestaten (2011), som på dansk grund er blevet fulgt op af Illeris 

Læring i konkurrencestaten og  Katznelson m.fl. Unges motivation og læring. Centralt for disse 

publikationer står grundtanken om en konstant optimeringslogik, hvor for mange krav og for 

meget pres er med til at skabe en  mangel på motivation, der virker kontraproduktivt på 

læringen ”konkurrencestaten fremmer præstationskultur frem for læringskultur”.1 Fælles for 

disse udgivelser er en problematisering af motivationen for læring, at vi ikke længere kan 

forudsætte at eleverne er motiverede for undervisning, og det derfor er afgørende for vores 

uddannelsessystem at finde frem til, hvad der er motiverende for unges læring.  

 Motivation stammer fra et latinsk begreb, som handler om at bevæge – to move – 

spørgsmålet er, hvordan denne bevægelse opstår, og hvor den stammer fra. Traditionelt set 

har psykologiske teorier peget på, at motivation er noget der kommer inde fra individet. 

Sideløbende med denne opfattelse har der eksisteret en opfattelse af, at den enkeltes 

motivation er resultatet af  sociale relationer og meningsskabede systemer – motivation 

forstået i en social og kulturel sammenhæng. Men hvad siger eleverne på 

ungdomsuddannelserne selv om dette, og i hvilken udstrækning er det kompertibelt med den 

eksisterende agenda i uddannelsesinstitutionerne? 

 

Afhandlingens forskningsspørgsmål 

Afhandlingens overordnede ærinde, og dermed det overordnede forskningsspørgsmål, består 

derfor i at undersøge, hvilke forestillinger om motiverende undervisning og læring det er, der 

gør sig gældende  hos danske gymnasieelever? Hvordan kan vi ud fra et læringsmæssigt 

perspektiv forstå disse og  i hvilken udstrækning stemmer de overens med de nationale 

uddannelsespolitiske diskurser omkring undervisning og læring? På baggrund af disse 

analyser er det således mit overordnede mål at udforske og diskutere, hvordan vi som 

1 Illeris: 2014, p. 10. 
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samfund, skole og lærer kan skabe en undervisning, der både opleves motiverende for 

eleverne og samtidig er realiserbar indenfor de overordnede uddannelsespolitiske mål.  

 

Disponering af undersøgelsen 

Afhandlingen falder i fire dele. I opgavens første del vil jeg gøre mig nogle metodiske 

overvejelser over undersøgelsens analytiske afsæt. I den forbindelse vil jeg også berøre 

muligheder og begrænsninger af empiri samt afhandlingens teoretiske afsæt.  

 Afhandlingens anden del, der ret beset er analysens omdrejningspunkt, udgøres 

af en analyse af elevempirien, som angribes fra to forskellige vinkler. Først og fremmest vil jeg 

benytte mig af en diskursanalytisk tilgang og afdække, hvilke diskurser der karakteriserer 

elevernes fortællinger om den gode motiverende undervisning. I denne del af analysen vil 

indgå en karakteristik af de motivationsopfattelser de abonnerer på. Efterfølgende vil jeg 

gennem et ungdomssociologisk perspektiv undersøge, hvordan vi kan forstå elevernes udsagn 

om, hvad god og motiverende undervisning er. Denne del af analysen udvikles i tæt dialog 

med ungdomssociologiske teoretikere. 

 Tredje del af afhandlingen vender blikket mod organisationen, idet der her 

foretages en analyse af rektorernes resultatkontrakter. Denne del af opgaven er en 

undersøgelse af indsatsområderne i resultatkontrakterne, som med afsæt i diskursanalysen 

søger at finde frem til de dominerende diskurser i indsatserne, men henblik på at diskutere 

dem i relation til elevempirien. Omdrejningspunktet vil således være en diskussion af, i 

hvilken udstrækning elevernes fremstillinger af den gode og motiverende undervisning er i 

overensstemmelse med  de områder organisationen ønsker at styrke.  

 Afslutningsvis vil jeg give en vurdering af, hvilke perspektiver det giver for 

undervisningen på de danske gymnasier anno 2014. Hvor i den daglige praksis kan vi se 

muligheden for at imødekomme det, som eleverne oplever som motiverende og som 

forskellige læringsteoretikere peger på som centralt for læringen? 

 

AFHANDLINGENS METODISKE AFSÆT 

Afhandlingens perspektiv og afgrænsning 

Afhandlingen er båret af et diskursanalytisk og et socialkonstruktivistisk perspektiv, hvor 

relevante teoretikere uafladeligt trækkes ind i dialog med det empiriske materiale, der hvor 

det kan bidrage til at belyse problemstillingerne. Jeg har derfor også begrænset mig til i min 
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analyse at fokusere på motivationsbegrebet, og i samme ombæring givet køb på at undersøge 

den mangfoldighed af læringsteoretiske perspektiver, som både forskningsspørgsmål og 

empiri også kunne lægge op til.  

 Når jeg har besluttet at afgrænse min afhandling i forhold til læringsteorien 

skyldes det empiriens begrænsninger. Der er således tale om et breddestudie, som afdækker, 

hvordan diskurser produceres, reproduceres og virker. Et breddestudie af denne karakter kan 

bidrage med en forståelse af, hvad der karakteriserer det store billede af unges oplevelse af 

god og motiverende undervisning. Skulle man undersøge forholdet mellem undervisning og 

læring, havde et dybdeperspektiv været mere på sin plads. Min tilgang til analysen af 

empirien kan derfor også betegnes som en induktiv analyse, der er datagenereret. Tilgangen 

til den del af analysen der lægger op til diskussionen – undersøgelsen af resultatkontrakterne 

– er imidlertid hypotesebåret, idet min tilgang til og valg af dette materiale afspejler en 

hypotese om en grundlæggende diskrepans mellem elevernes oplevelse af den motiverende 

undervisning og organisationens indsatsområder. Denne hypotese er opstået på baggrund af 

min undersøgelse af elevempirien, som peger på et diskurssammenstød. 

 

Forskningsoversigt 

Afhandlingens metodiske afsæt er diskursanalysen. Det diskursanalytiske begrebsapparat er 

hentet fra lingvisten Norman Fairclough (1992), der definerer diskurs som ”en 

erfaringsfremsættelse set fra et bestemt perspektiv”.  Det er Faircloughs fortjeneste, at vi med 

diskursanalysen kan afdække, hvordan bestemte diskurser konkurrerer med andre, bliver 

styrende og dermed også søger at ekskludere andre diskurser. Diskursanalysen kan derfor 

bruges til at afdække de herskende diskurser blandt forskellige subjekter om god 

undervisning og den gode lærer. Med henblik på at undersøge forholdet mellem elevernes 

diskurser og uddannelsesinstitutionernes diskurser og indsatser i forhold til ’den gode 

undervisning’ trækker jeg også på Laclau og Mouffe (1985). Med den videreudvikling af 

diskursanalysen som de repræsenterer får vi ydermere et redskab til at undersøge de 

diskursive konflikter og hegemoniske kampe om definitionsmagten. Hvor Fairclough 

repræsenterer et videnskabsteoretisk udgangspunkt, som bedst kan betegnes som kritisk 

realisme, repræsenterer Laclau og Mouffe snarere et radikalt konstruktivistisk perspektiv. Jeg 

er mig således bevidst om forskellene, men trækker kontinuerligt på begge positioner som det 
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teoretiske afsæt for min brug af diskursanalysen som afhandlingens overordnede metodiske 

greb.  

 

Med henblik på at besvare min problemformulering anlægger jeg et diskursanalytisk 

perspektiv på henholdsvis elevernes og ledelsernes fremstillinger af, hvad ’den gode lærer’ er, 

og hvad ’den gode lærer’ skal kunne. Dermed vil jeg også vise, hvordan diskursanalysen kan 

bruges til  at analysere, hvilke reformmæssige diskurser de forskellige subjekter tager afsæt i 

eller taler sig op imod. Afsættet for denne del af undersøgelsen er den overordnede 

makrodiskurs i reformen, uddestilleret af Katrin Hjort (2010), der bruges som afsæt for at 

undersøge den mellemliggende diskurs i elevempirien. I den forbindelse bliver det derfor 

også centralt at inddrage begrebet praksisregimer, idet Hjort netop argumenterer for, at 

begrebet  praksisregimer forbinder diskurser med særlige måder at tænke, tale og handle på. 

Indenfor nogle diskurser forekommer nogle handlinger altså mere legitime end andre, mens 

andre handlinger tænkes som unaturlige eller meningsløse. De forskellige subjekters 

diskursbrug afføder dermed også en særlig praksisform, en praksisform som samtidig er 

reguleret af andre diskurser. Ved at anlægge denne synsvinkel befinder jeg mig derfor også 

indenfor en Foucaultsk tankegang, i og med jeg argumenterer for, at subjektive positioner og 

identiteter konstrueres ved at trække på allerede eksisterende diskurser, hvorved diskursens 

produktive karakter understreges – et perspektiv der tydeliggøres i arbejdet med de to 

former for empiri afhandlingen baserer sig på. 

 

Afhandlingens empiriske fokus er motivation for læring. Det materiale der analyseres er 

primært elevindstillingerne til Politikens undervisningspris. Fokus vil her være, hvilke 

læreregenskaber og hvilke pædagogiske praksisformer eleverne finder særligt 

betydningsfulde for deres motivation for læring. Elevindstillingerne sammenholdes 

efterfølgende med et udvalg af rektorernes resultatkontrakter, som primært analyseres med 

henblik på at afdække ledelsens diskurser omkring ’den gode undervisning’ samt undersøge 

disse diskursers produktive karakter. Analysen vil i den forbindelse også prøve at afdække, 

hvilke overordnede uddannelsesdiskurser resultatkontrakterne trækker på – eksplicit såvel 

som implicit. Når jeg finder denne sammenkobling interessant skyldes det en antagelse om, at 

der er en diskrepans imellem det, eleverne oplever som motiverende og de indsatsområder, 
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der prioriteres fra organisationens side. Denne anden del af opgaven er derfor også delvist 

hypotesebåret. 

 Analyseafsnittet  af elevindstillingerne falder i to dele Først analyseres elevernes 

indstillinger med henblik på at afdække, hvad de mener karakteriserer ’den gode lærer’ -  

egenskaber såvel som praksisformer. Herefter vil jeg inspireret Steen Becks diskursanalytiske 

tilgang, som tager sit afsæt i Greimas strukturalistiske aktantmodel, undersøge de narrative 

træk i indstillingerne (Beck m.fl. 2014). En sådan analyse kan give et værdifuldt billede af den 

diskursive praksis: hvordan fortælles historien om den gode lærer, hvad giver modstand og 

hvad støtter læreren i læringsprojektet. Endelig vil jeg søge at finde frem til den dominerende 

diskurs omkring den gode lærer og samtidig afdække eventuelle marginaliserede diskurser, 

der placerer sig implicit i formuleringen af den dominerende diskurs. Analysen vil 

kontinuerligt indgå i dialog med relevante teoretiske positioner, som efterfølgende bruges 

som afsæt for afhandlingens diskussion. 

 

Det diskursanalytiske fundament for analysen 

Som det fremgår af ovenstående, er jeg ikke den første til at beskæftige mig diskursanalytisk 

med implikationerne af den danske gymnasiereform 2005.  Analyserne er mangfoldige , men 

jeg vil i særdeleshed fremhæve to videnskabelige artikler, som jeg placerer mig i forlængelse 

af.  Det ene arbejde er Katrin Hjorts NON SENSE (2010), hvis diskursanalytiske afdækning af 

gymnasiereformen 2005 delvist udgør fundamentet for den del af min analyse, der 

undersøger forholdet mellem  empiriens dominerende diskurser og de fire overordnede 

uddannelsesdiskurser. Da min undersøgelse placerer sig i forlængelse af Hjorts arbejde, vil jeg 

i det følgende kort introducere  til hendes hovedpointer. 

 Hjorts analyse retter sig mod de 4 forskellige former for evaluering, der 

installeres i det danske gymnasium med 2005 reformen, evalueringsformer eller 

praksisregimer, som hun argumenterer for, repræsenterer de forskellige 

uddannelsesdiskurser, der har været med til at konstruere gymnasiereformen i Danmark. 

Artiklens hovedpointe er, at reformprocessen og de meget forskelligartede diskurser der er i 

spil, stiller lærere og ledelse overfor nogle store udfordringer i forhold til udvikling af viden, 

kompetencer og demokratisk forpligtelse. Dermed betoner hun også en 

socialkonstruktivistisk vægt på sprogets betydning for videnskabelse – den viden, der 
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konstrueres, er afhængig af de kategorier der anvendes. Hvordan de forskellige 

praksisregimer sætter sig igennem, afdækker hun gennem diskursanalysen.  

 

Analysen af empirien forudsætter nogle overvejelser omkring det at analysere 

sproghandlinger og andre former for handling.  Her er der indenfor diskursanalysen 

forskellige traditioner, som det er vigtigt at være sig bevidst. Fairclough (1992) skelner 

mellem tre niveauer: Diskurs forstået som sprog; diskursiv praksis forstået som sprogbrug, 

sproghandlinger eller sproglig social interaktion; anden social praksis. Mouffe og Laclau 

arbejder imidlertid med et bredere diskursbegreb, som rækker udover det sproget og 

sprogbrugen, idet de også betoner forskellige former for institutionaliseringer og bestemte 

måder hvorpå fx uddannelse og læring kan organiseres. Begge diskursanalytiske positioner er 

dog enige om, at diskurser i sig selv ikke er bestemmende for den faktiske praksis, men 

snarere kan bruges til at legitimere nogle praksisformer frem for andre. I mit videre arbejde 

benytter jeg mig af et bredt diskursbegreb, som ikke læner sig entydigt op af hverken den ene 

eller den anden skole, men jeg er mig forskellene bevidst.  

 Valget af den diskursanalytiske retning som metodisk greb er afgørende i forhold 

til håndteringen af empirien. I og med at diskursanalysen placerer sig indenfor et 

socialkonstruktivistisk paradigme, er det væsentligt,  at gøre sig empiriens beskaffenhed klar 

– hvad er undersøgt, hvordan, af hvem, hvor, hvornår og hvorfor? 

 Overordnet trækker jeg på den kritiske diskursanalyse repræsenteret ved 

Fairclough, som særligt betoner de sproganalytiske og lingvistiske redskaber til analyse af 

kommunikationen. Videre trækker jeg i den sidste del af analysen  på en politologisk 

diskursanalyse som retter sig mod en mere abstrakt beskrivelse af de former for styring der 

etablerer sig i undervisningssammenhæng i det danske samfund. Her rettes blikket i høj grad 

mod Pedersens afdækning af konkurrencestatens afsmitning på uddannelsessystemet (2011). 

Den politologiske diskursanalyse bruges her til afdækning af konfliktpotentialet mellem 

elevernes og ledelsens udsagn omkring læring. Dermed lægger den politologiske 

diskursanalyse også op til en analyse af forskellige styringsformer, som lader sig afdække 

gennem en analyse af praksisregimer.2  

 Med afsæt i praksisanalyseregimet er det derfor relevant, at spørge ind  til, hvilke 

styringsformer elevernes og ledelsernes krav/forventninger til ’den gode lærer’ 

2 Hjort: 2010, p. 3. 
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repræsenterer. Det vil altså sige, at jeg kaster et mere overodnet blik på de styringsstrategier 

Hjort afdækker, og spørger til, hvordan elevernes og rektorenes diskurser ’er smittet’ af disse 

strategier. Materialet som disse spørgsmål er rettet imod er primært elevindstillingerne til 

Politikens undervisningspris 2014 og sekundært et udvalg af rektorernes 

resultatlønskontrakter for 2013-14. 

 

Et andet videnskabeligt arbejde min analyse trækker på er Becks m.fl. artikel What are they 

talking about? Denne artikel har ikke alene haft betydning for min diskursanalytiske tilgang til 

narrativerne. Den har også gennem sin analyse udpeget konfliktområder mellem 

ledelsesdiskurser og elevdiskurser, som bliver en grundantagelse i mit videre arbejde. Brugen 

af aktantmodellen i nærværende afhandling kvalificerer projektet, idet der kommer et fokus 

på aktanten, den konkrete elev,  i stedet for mere overordnede kategorier som temaer og 

subjekter. Dermed kan analysen også åbne vores øjne for elevfortællingernes indre 

strukturelle logik, der netop består af aktantfunktioner. Denne logik ligger implicit i 

mikrodiskurserne, men kan bruges til at afdække, hvordan elevsubjektet ser 

magtrelationerne i undervisningsuniverset. 

 

ANALYSE AF ELEVINDSTILLINGERNE 
Systematisering af materialet 

Afhandlingens fokus er motivation for det at lære, hvorfor afhandlingens omdrejningspunkt 

er en undersøgelse af, hvordan elever i de gymnasiale ungdomsuddannelser italesætter en 

lærers evne til at motivere dem. Empirien vidner om mange forskelligartede diskurser, 

hvorfor det har været nødvendigt at finde et greb til systematisering. Dette har jeg fundet i 

form den motivationsmodel Katzenelson m.fl. har udarbejdet i bogen Unges motivation og 

læring. 3 

 I Unges motivation og læring tegnes et ungdomssociologisk forståelse af unges 

motivation for læring og uddannelse som betinget af samspillet mellem motivation og aktuelle 

samfundsmæssige forandringer. Bogen belyser gennem interviews dette fra tre forskellige 

vinkler: Den konkrete undervisningssituation; ungdomslivet; samfundet og 

uddannelsesverdenen. Bogen vidner om, at forskere i motivation øjensynligt vægter meget 

3 Katznelson m.fl.: 2013, p. 252. 
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forskellige dimensioner i deres afdækning af, hvilke faktorer der kan understøtte unge 

menneskers motivation til læring. Forskellene skyldes både forskellige tilgange til  

motivationsbegrebet og forskelle i genstandsfeltet. Styrken i  Katznelsons m.fl. arbejde er 

deres forsøg på at sammenfatte de forskellige motivationsopfattelser. Bogens 

forskningsinterviews udmønter sig således i en motivationsmodel, der bedst kan betegnes 

som en refleksions- og analysemodel, der sigter mod at skabe et overblik over, hvilke 

dimensioner arbejdet med unges motivation for læring rummer, og hvilke konkrete retninger 

arbejdet inden for hver dimension kan tage. Svagheden i modellen er dog, at den efterlader 

spørgsmålet om, hvordan unges motivation for læring ser ud fra de unges eget perspektiv. 

Dette perspektiv er omdrejningspunktet for nærværende afhandling, hvorfor jeg vil bruge 

modellen som afsæt for undersøgelsen og dermed bidrage til en undersøgelse af netop dette 

felt. 

 
Modellens to akser repræsenterer hver især et spændingsfelt mellem to dimensioner, som har 

betydning for arbejdet med at understøtte unges motivation for læring. Den vertikale akse 

handler om sammenhængen mellem motivation og formålet med at uddanne de unge og 

skolens/uddannelsessystemets opgave i samfundet. Den vertikale akse kan derfor også 

bruges til at tematisere spørgsmål om, hvor vidt motivation skabes gennem den anvendelses- 

og nytteorienterede uddannelsestænkning (dimension 1) eller gennem uddannelsessystemer, 

der vægter mening, dannelse og kritisk refleksion (dimension 2)? Den vertikale akse handler 

dermed også om rammebetingelserne for arbejdet med unges motivation for læring. Ser vi på 

den horisontale akse, repræsenterer den et spændingsfelt i forståelsen af, hvad der skaber 

Unges 
motivation 

1: Anvendelse 
og 

nytteorientering 

B: Fællesskab og 
læringskontekst 

2: Mening, 
dannelse og 

kritisk 
refleksion 
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motivation i konkrete læreprocesser i selve læringssituationen. Her er der markant 

forskellige synspunkter på spil i forhold til, om motivationen udspringer af den enkelte unge 

og dennes erfaringer, interesser og præferencer (dimension A) eller om motivation snarere 

opleves som noget, der skabes i den konkrete læringssituation, og som derfor må ses i 

sammenhæng med de aktiviteter og rammer, der gør sig gældende der (dimension B)? Denne 

akse tegner altså et nærbillede af forskellige syn på unges motivation for læring.  

 

Modellen har vist sig at være et godt redskab til at gøre min empiri operationaliserbar i 

forhold til problemformuleringen, idet jeg med afsæt i modellen kan undersøge elevernes 

forskelligartede udsagn om, hvad de mener karakteriserer den gode underviser og dermed 

også den motiverende undervisning, både i forhold til rammebetingelser og indhold. Til dette 

formål leverer indstillingerne en enestående empiri, som netop kan afdække, hvilke diskurser 

der både direkte og indirekte præger elevernes oplevelse af den motiverende undervisning. 

De forskelligartede mikrodiskurser om motivation, som modellen bidrager til at belyse, vil 

efterfølgende blive undersøgt ud fra forskellige motivationsteoretiske positioner. 

Afslutningsvist vil jeg i diskussionen problematisere graden af overensstemmelse mellem 

elevdiskurserne og organisationsdiskurserne med henblik på at give en vurdering af, hvor 

vidt der er tale om en motivationskrise i de gymnasiale ungdomsuddannelser, og hvad man i 

givet fald kan gøre for at løse den? 

 

Analyse af motivationspositionerne 

Nu først en undersøgelse af elevudsagnene, hvor jeg med afsæt i motivationsmodellen ovenfor 

både vil undersøge, hvilke diskurser der etableres, men også forholde mig reflekterende i 

forhold til, hvad der nærer de forskellige diskurser og motivationsforståelser. Empirien er 

derfor undersøgt i forhold til de fire felter. Den enkelte indstilling har ofte rummet flere af 

dimensionerne, men hvor det har været tilfældet er de registreret under hver enkelt 

dimension og relevante nedslag er plukket ud og bearbejdet, der hvor det var mest 

formålstjenstligt i forhold til undersøgelsen. Nedenfor angives i et søjlediagram, hvilke af 

motivationsmodellens dimensioner der fremhæves i elevindstillingerne. Skitseringen er 

foretaget på baggrund af, hvor ofte de forskellige dimensioner nævnes som befordrende for 

motivationen. Ønsker læseren en uddybning af, hvor diskurserne kan findes, konsulteres bilag 

1. 
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I det følgende vil jeg først afdække de hovedlinjer i elevernes syn på undervisning og læring, 

der karakteriserer de enkelte dimensioner. På baggrund af dette vil jeg undersøge, hvilke 

overordnede diskurser der er i spil, for efterfølgende at søge at forklare hvad der er i spil ud 

fra en socialpsykologisk læringsteoretisk kontekst. Med afsæt i dette forventer jeg, at kunne 

tegne konturerne af den kollision der finder sted i mødet mellem elevernes diskurs og den 

dominerende reform diskurs’ praksisregime.  

 

Motivation i feltet mellem nyttetænkning og dannelsestænkning 

Som det fremgår af Katrin Hjorts artikel ”NON SENSE. A discourse Analysis of the Danish 

Upper-secondary School  Reform 2005”, gennemtrænges uddannelsesverdenen i disse år af en 

særegen alliance mellem forskellige diskurser, hvilket jeg vil vende tilbage til senere i 

afhandlingen. Dog fremgår det med al tydelighed, at kompetencediskursen og 

resultatdiskursen udgør en diskursiv alliance som er baseret på en antagonisme i forhold til 

’den gamle skoles’ hellige køer som mening, dannelse og kritisk refleksion. Dette forhold lader 

sig heller ikke skjule i elevindstillingerne til Politikens undervisningspris, hvor indstillingerne 

på den ene eller anden måde afspejler en motivation, som enten betinges af eller skriver sig 

op imod  den nyttetænkning der udmønter sig i de herskende i resultat og 

kompetencediskurser. Denne diskrepans skitseres i motivationsmodellens vertikale akse. 

 Hvad man kunne kalde et ”oprør mod nyttetænkningen” italesættes i høj grad 

implicit i indstillingerne, når eleverne fremhæver særtræk ved deres lærere, hvor de mener 
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de adskiller sig fra samfundets herskende kompetence og resultatdiskurser. Det vil sige, at 

hver gang en lærer i særlig grad fremhæves som en der ’ikke dømmer en på karaktererne’; 

’ikke lader en sidde fortabt tilbage’; ’ikke bare trækker de stærke op på et højt niveau’ 

(indstilling 14, 3, 151), så baseres det på den underliggende præmis, at det finder sted i 

mange af de andre undervisningssituationer. Nyttetænkningen indgår imidlertid også som 

motivationsfaktor i et pænt udvalg af indstillingerne, idet den anvendelses og 

nytteorienterede dimension virker fremmende for elevernes motivation i ca. 31% af 

indstillingerne. En begrundelse for, hvorfor det forholder sig sådan, afsøges i det følgende. 

 

Ikke alle abonnerer på motivationsbegrebet – det giver for mange ikke mening at tale om 

motivation uden at se på, hvad vi vil med skolen. Netop derfor udgør rektorernes 

resultatkontrakter også et interessant perspektiv på, hvad der er i højsædet i skolernes 

indsatsområder. Dimension 1 i motivationsmodellen afspejler en tankegang, hvor skolen 

opfattes som forkontor til arbejdsmarkedet (orientering mod omverdenen, 

uddannelsesinstitutionerne og arbejdsmarkedet). I dimension 1 opleves skolens funktion som 

en art øvelokale, hvor eleverne oplever, udfører og mærker det, der kommer efter skolen. En 

del af arbejdet er her at fremhæve ydre mål som eksamensbeviser, studenterhuer, karakterer 

tests etc. Der er altså her tale om en ydre motivation, der jævnfør Illeris også kan danne afsæt 

for både læring og motivation, som det fx. vil gælde i forhold til at opnå et bestemt 

karaktergennemsnit. Denne form for ydre motivation stimulerer dog sjældent en dyb eller 

transformativ læring, der påvirker identitetsdannelsen.4 I stedet er det nytteværdien, der er i 

fokus, hvorfor man kan sige, at det er resultatet af læringen der virker motiverende. Den 

praktiske udmøntning af dimension 1 er derfor også knyttet til karakterer, test, samarbejde 

ml skole og samfund og mere målretning i forhold til erhverv og arbejdsmarked. Som vi 

senere skal se, står alle disse forhold centralt som indsatsområder i rektorernes 

resultatkontrakter. 

 At denne ydre motivation også står centralt i elevernes bevidsthed tydeliggøres 

gennem empiriens mange udsagn om en undervisning, ”der er målrettet og klæder os 100% 

på til at gå til eksamen (.....) noter såvel som tekster ligger overskueligt inde på vores 

konference, hvilket er guld værd til eksamen” (indstilling nr. 6). Her måles lærerens 

kvalifikationer altså på, hvor vidt der leveres en vare, der ruster eleverne til at opfylde de 

4 Illeris: 2014, p.73. 
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resultatorienterede ydre krav. ”Han er god til at forberede os til eksamen, og kommer med 

gode forslag til, hvordan vi kommer godt igennem, det giver en tryghed” (indstilling 40). 

Samtidig ser vi også her, at eleverne på den ene side oplever det som vigtigt for den 

vellykkede undervisning, at de klarer sig godt igennem, men vellykketheden er i lige så høj 

grad betinget af, at det giver eleverne en tryghed. Derfor kan vi i denne type udsagn også pege 

på, at vi befinder os ovre i en form for indre motivation med afsæt i den enkeltes interesse og 

læring. Vi ser altså her en regulær bevægelse, hvor det nytteorienterede knyttes til det 

individorienterede, en sammenkædning af dimension 1 og dimension A. Som det fremgår af 

søjlediagrammet er den nytteorienterede diskurs repræsenteret i ca. 31 % af indstillingerne. 

Ved en undersøgelse af materialet er det imidlertid interessant, at det kun er i to tilfælde ud af 

det samlede materiale, at denne diskurs er den dominerende. Dette vidner om, at elevernes 

primære motivation ikke katalyseres af en nytte og anvendelsesorienteret tankegang, men at 

denne blot udgør et mindre delelement i fortællingen om den gode lærer. 

   

Den nytteorienterede dimension 1, som var omdrejningspunktet for analysen ovenfor står på 

flere måder i et modsætningsforhold til dimension 2, hvor udgangspunktet er et overordnet 

blik på selve skolen og uddannelsesinstitutionernes samfundsrolle. Grundtanken er her, at 

skolen som udgangspunkt må have som funktion at udfordre og overskride det rent nytte og 

anvendelsesorienterede. Skolen er ikke alene en uddannelsesinstitution, det er også en 

dannelsesinstitution, hvor skolen skal udgøre et alternativ. Forskere som fx. Ziehe med sit 

begreb om ’God anderledeshed’ eller Biesta i Opgør med nyttetænkningen, peger her på et 

mere normativt syn på, hvad der bør være centrale læringsmål for unge i skolen, og dermed 

også centralt for arbejdet med motivationen ”skolen bør præsentere viden for eleverne de 

ikke vidste de havde brug for” 5. En motivationsopfattelse der karakteriserer denne 

dimension, finder vi i udsagn som flg.: ”Hun formår at fange elevernes interesse indefor 

emner, jeg ikke havde troet var mulige. Inden 2.g begyndte var jeg sikker på, at old ikke var 

noget for mig. Der tog jeg helt fejl. I 3.g savner jeg oldtidskundskab og drømmer mig konstant 

væk til ruinerne af alt det, som X i et år fortalte mig om” (indstilling 36). Citatet vidner om, at 

de unge faktisk gerne vil lære noget, der ikke er snævert bundet til deres egen biografi. Dette 

kræver imidlertid, at nytteorienteringen bliver mindre enerådende og at eleverne får en 

bredere forståelse af mening. Som Biesta påpeger handler meningsfuldhed om andet end CV 

5 Biesta: 2013, p. 140. 
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og uddannelsesbeviser, hvilket også tydeliggøres i empirien, hvor den nytteorienterede 

diskurs som bekendt kun enkelte gange var den dominerende. Meningsfuldhed handler også 

om, hvordan uddannelse påvirker, hvem man er, og hvordan man skal leve sit liv. 

 I forlængelse af ovenstående agiterer flere forskere for behovet for gennem åbne 

læreprocesser at give de unge plads til at udvikle deres dømmekraft og lære at finde ud af 

noget selv - det er ikke tilstrækkeligt bare at erhverve sig det, man kan betegne som 

kompetencer/færdigheder.6 En af de helt centrale ting de unge skal tilegne sig i skolen er at 

udvikle kvalifikationer, der handler om at undersøge verden og løse uforudsete problemer. 

Konkret gøres dette ved at arbejde med mere eksperimenterende undervisningsformer og 

projektarbejde. Dvs. i sidste instans er dimension 2 og dimension B ikke i modstrid med 

hinanden, da arbejdsmarkedet kan ende med at efterspørge de ting, eleverne lærer i B. Man 

kan måske ligefrem diskutere, om innovation – som i parentes bemærket har en høj placering 

som indsatsområde i resultatkontrakterne - er et bud på dette?  

 

Motivation med afsæt i den enkeltes erfaringsverden 

Et af de mest markante træk ved empirien er, at de udsagn eleverne motiverer 

lærerindstillingerne med, i udpræget grad tager afsæt i den enkelte elevs interesse og læring, 

hvilket repræsenteres i dimension A. Derfor vil denne dimension også i særlig udstrækning 

være genstand for analyse. I store træk bærer indstillingerne alle præg af en individorienteret 

læringsforståelse, som fremhæver lærere, der stimulerer en subjektiv lyst til at engagere sig i 

læringssituationen. På denne vis står den indre motivation også stærkt i indstillingerne, 

hvilket kommer til udtryk i en massiv overrepræsentation af udsagn som følgende ”han hilser 

altid med et smil, det bliver man i godt humør af” (indstilling 45); ”han roser altid, lige meget 

hvad vi siger” (indstilling 35); ”hun tilrettelægger sin undervisning, så hun møder os, der hvor 

vi er” (indstilling 39) ”man får dannet en personlig relation til hende, og det synes jeg er 

vigtigt” (indstilling 97) ”han forstår sig på unge” (indstilling 104). Disse udsagn er i udpræget 

grad udtryk for en motivationsforståelse, der udspringer af den enkelte og dennes erfaringer. 

Når vi i indstillingerne får fremhævet en lærer, som en der kan noget særligt med sin 

undervisning, er det i høj grad fordi, han kan skabe en vinkel på det faglige indhold, som 

eleverne kan forbinde sig til.7  

6 Hjort: 2013, p. 207. 
7 Illeris: 2013, p. 66. 
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 Hvis vi dykker ned i eksemplerne og fokuserer på udvalgte udsagn, tegner der sig 

en tydelig diskurs om den lærer, der appellerer til den enkeltes interesse og læring:   

 
”Hun formår at være i øjenhøjde med sine elever. Hun har gennem årene været en inspirationskilde og en god 

sparringspartner..... hun anerkender mine evner og min lyst og vilje til at ville” (indstilling 10). Og videre:  ”han 

fik mig til at forstå faget, som ingen andre har formået. Han formåede med en gennemsyret konsekvent form for 

humor at gøre et forholdsvist tørt fag til et af højdepunkterne på skemaet.... ”(indstilling 16); ”han var oprigtigt 

interesseret i sine elevers velvære” (indstilling 19); ”Han ligestiller sig selv med eleverne, men skaber samtidig 

respekt” (indstilling 24); ”sådan en form for engagement og viljen til at bruge tid udenfor skolen er sandelig 

noget jeg sætter pris på” (indstilling 18); ”hun har givet mig selvtilliden til at stole på mine egne evner og 

samtidig være et fantastisk eksempel på den slags lærer jeg gerne vil være en dag” (indstilling 25); 

”undervisningen er altid varieret og ajour med hvad der sker rundt om os, så det bliver aldrig kedeligt” 

(indstilling  29); ”Endnu et eksempel på X’s mange gode undervisningstiltag er andelen af elevinddragelse, både 

når det har handlet om valgfrie emner, er vi blevet hørt hele vejen igennem, men også i den daglige undervisning 

har X haft mange tekster, billeder  inddraget, som man som elev selv kunne vælge sig ind på, og dermed gjorde X 

undervisningen til et aktivt tilvalg fremfor en tilbagelænet passiv oplevelse” (indstilling30); ”efter en kort snak 

med X om livet og hverdagen kan hun finde lyset frem i selv det mest sorte og rette en ind, så man er 100 % klar 

igen. Det er magisk” (indstilling 19). 

 

De egenskaber, der i denne del af indstillingerne er dominerende, er: humor, tid, nedbrud af 

lærer-elev hierarki, identifikation, elevkontakt, engagement, positivitet, glæde, 

elevinddragelse, fleksibilitet, underholdende. Alle ord der gentages i indstillingerne med en 

meget høj frekvens.8 Med disse udsagn skabes altså et billede af en underviser, som ved hjælp 

af personligt nærvær, god elevkontakt, elevmedbestemmelse, humor og god tid, er i stand til 

at skabe en motivation hos eleverne, der kan overskride faglige barrierer. Samtidig skabes der 

en anden ækvivalenskæde, der kan beskrive barrieren for,  hvor vidt motivationen lykkes. 

Den direkte eller indirekte hindring for oplevelsen af motivation i denne dimension, fremstår 

som de mange faglige krav (timer, læreplaner og karakterer), lærernes manglende tid, 

lærernes manglende evne til at gøre stoffet tilgængeligt, nærværende og underholdende. 

Denne barriere italesættes bl.a. i udsagn som ”alle andre lærere på et gymnasium har en vis 

distance til deres elever” (indstilling 4) og ”han kan få alle med. En egenskab der er svær at 

finde i nutidens undervisning” (indstilling 103).  

8 Empirien leverer formidabelt materiale til en næranalyse af den hyppighed, hvormed ord, begreber og værdier optræder, hvilket også 
kunne være interessant at undersøge i en diskursanalyse. Jeg har imidlertid foretaget en afgrænsning i undersøgelsen af materialet, som har 
et andet fokus. 
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Hvis vi  skal forsøge at belyse, hvorfor vores unge mennesker i så høj en grad betoner disse 

læreraspekter som motiverende for undervisningen, kunne det være relevant at inddrage 

Skaalviks fokus på et skolesystem, hvor det bliver stadigt vigtigere, at befinde sig øverst på 

rangstigen. Motivation til uddannelse er stor, men motivation til læring og uddannelse er ikke 

nødvendigvis det samme. Når eleverne i deres indstillinger peger på disse individuelle 

erfaringer med afsæt i subjektverdenen er en vigtig årsag elevernes manglende 

mestringsoplevelser (opgaver som de kan mestre, men må anstrenge sig for at mestre). En 

anden årsag er manglende oplevelse af relevans. Hvis skolen skal imødekomme elevernes 

motivationsoplevelse, skal den altså tilbyde noget, der forekommer nyttigt eller værdifuldt og 

noget eleverne interesserer sig for. Ifølge Skaalvik kan skolen bl.a. gøre dette gennem 

linjebaserede uddannelser, valgfag og undervisningsdifferentiering. At det er herigennem 

motivationen skabes, kan forklares ved teorien om den indre motivation, at engagement hos 

unge er knyttet til noget indre – ’er der nogen i klasseværelset der ser mig og vil mig noget?’ 

 Desuagtet at eleverne selv fremhæver den enkeltes interesse og læring som den 

mest centrale dimension i oplevelsen af motivation, er jeg ikke til falds for en ensidig 

fokusering på denne. Det forekommer mig således, som en oplagt fare, at eleverne kan blive 

for individorienterede, hvilket jeg senere vil vende tilbage til. Derfor mener jeg også, at 

motivationsmodellens sidste dimension (dimension B) er overordentlig central. 

 

Læringsfællesskabets betydning for motivation 

I noget der kunne ligne den absolutte modsætning af dimension A ser vi dimension B, som 

med sit fokus på fællesskab og læringskontekst arbejder ud fra en motivationsforståelse, der i 

sit udgangspunkt ikke betinges af en indre motivation. Her er det konteksten, der betinger 

motivationen, dvs. motivationen opstår og udvikler sig gennem læringsmiljø og kollektive 

læreprocesser. En forskningsvinkel på dette ville være, at man bedst støtter den enkeltes 

læring ved at fokusere på det fælles læringsmiljø og læringskontekst.9 En sådan forståelse 

fremhæves imidlertid sjældent direkte i empirien, idet den motivation der opstår i 

klasserummet aldrig fremhæves som en primær kilde til at skabe motivation. Elevernes 

motivationsdiskurs er altså solidt funderet i en forståelse af motivation som noget indre, 

subjektivt, der udspringer fra den enkelte, som læreren så kan stimulere: ”Han kendte til os og 

9 Illeris: 2013. p. 53. 
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forstod hvad vi hver især interesserede os for, samt hvad vi skulle bruge for at udvikle os” 

(indstilling 20).  Når læringsfællesskabets betydning for motivationen betones i empirien, er 

det mere som noget sekundært. Det vil sige læreren, som den agent der etablerer et 

læringsfællesskab, bliver aldrig en dominerende diskurs i formidlingen af 

motivationsoplevelsen. Jeg synes det er et interessant fund, at motivationsoplevelsen i 

hovedparten af indstillingerne betinges af et afsæt i subjektets selvverden, og når 

læringsfællesskabet fremhævet, er det ligeledes underlagt subjektets erfaringsverden som 

den dominerende diskurs. Når dette forekommer mig voldsomt interessant, er det fordi det 

står i skærende kontrast til den læringsteoretiske forskning på området, hvor teoretikere som 

Piaget og Vygotsky i høj grad betoner læringsfællesskabets betydning for læringen.10 

 Til trods for at denne motivationsoplevelse ikke er dominerende i empirien, er 

den absolut tilstede som et delaspekt i fremstillingen af en undervisning, der opleves 

motiverende. Som nævnt ovenfor peger både læringsteoretikere og motivationsforskere også 

på læringsfællesskabets motivationsoplevelse som helt central for en lærers mulighed for at 

motivere til læring. For at forstå betydningen af denne dimension (dimension B), vil jeg derfor 

inddrage to centrale motivationsforskere: Ziehe og Trondman.  

 Med sit sociokulturelle motivationsbegreb gør Trondman op med forestillingen 

om motivation som noget, der kommer fra den enkelte. Trondman ser i stedet motivation som 

et resultat af sociale relationer og meningsskabende systemer, der opstår i sociale og 

kulturelle sammenhænge, dvs. noget ydre der gøres til noget indre.11 Miljø og skolekultur 

udgør derfor også de vigtigste faktorer, når det handler om at stimulere de unges motivation, 

først derefter følger forhold som interesse, modenhed og faglige evner. Hvis man skal pege på 

pædagogiske elementer i en skolekultur, hvor dette stimuleres, kan man nævne cooperative 

learning, klasserumsledelse, forskellige former for gruppearbejde, fælles notetagning og 

måske også studieretningstoningen, som jeg i sidste del af afhandlingen vil vende tilbage til. 

 Med afsøgningen af elevudsagnene i forhold til dimension B, rammer vi ind i en 

helt essentiel problematik i forhold til elevernes motivationsoplevelser. Således viser 

elevindstillingerne nemlig en stor variation inden for de enkelte indstillinger i forhold til, 

hvad de oplever som motiverende. Overordnet afspejler de med al tydelighed, at 

motivationsoplevelsen i dimension A er den dominerende, men nedenunder denne blandes de 

10 Beck: Læring og kultur, p. 9. 
11 Trondman: 2013, p. 172. 
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øvrige dimensioner på kryds og tværs. Denne del af analysen peger derfor også på, at 

motivationsbegrebet skal forstås dynamisk. Som det fremgår af analysen er der ikke tale om, 

at eleverne i deres narrativer udelukkende er styret af en enkelt motivationsoplevelse om end 

nogle diskurser er stærkt dominerende. Empirien viser endvidere, at det fx. kan være svært at 

skelne mellem den motivation læreren skaber i klasseværelset vha. humor, nærvær og 

anderledes undervisningsformer (dimension A) og den motivation, som eleven oplever i 

mødet med læreren, ’der ser en’, griner sammen med en, laver små sjove øvelser etc. 

(dimension B). For hvor går grænsen mellem den motivation, der skabes hos den enkelte og 

den motivation, der skabes i fællesskabet, men som den enkelte oplever som noget, der 

rammer lige netop hans interesse? Her mener jeg, at Ziehes sociologiske forståelse af ungdom 

og skolekultur kan berige analysen, idet den netop peger ind i en motivationsforståelse, som 

forbinder de forskellige dimensioner. 

 

En forståelse af motivationsmønstrene 

Når Ziehes sociologiske teorier er relevante, er det fordi, de kan bibringe en forståelse af, 

hvorfor eleverne abonnerer på de forskellige motivationsdiskurser. Hvor 

motivationsmodellen tilbyder en kategorisering af forskellige motivationsoplevelser, tilbyder 

Ziehe en forklaring på, hvad der ligger til grund for motivationsmønstrene, og hvordan de kan 

håndteres i praksis. Afsættet for Ziehes arbejde med unge menneskers motivation er den 

kulturelle frisættelse som normalvilkår, som følge af den anden moderniseringsbølge.12 Ifølge 

Ziehe er der både moderniseringsgevinster og nye udfordringer forbundet med dette, hvilket 

han sammenfatter som følgende centrale komponenter i hans ungdomsanalyse: øget 

individualisering, refleksivitet, tematisering, informalisering, subjektivering og de tre 

søgeprocesser (subjektivisering, potensering og ontologisering). Det er de sidstnævnte 

søgeprocesser,  jeg vil inddrage i den følgende del af analysen, idet de udgør en central kerne i 

unge menneskers identitetsdannelse. Søgebevægelserne er den betegnelse Ziehe bruger til at 

beskrive de ’prøveballonner’, som børn og unge udsender i form af forslag, påstande, måder at 

forholde sig på, sociale samspilsformer mm. Afhængigt af omgivelsernes reaktioner tager de 

så noget til sig, som de synes de kan bruge, og forkaster noget andet.13 I nærværende 

sammenhæng er Ziehes søgeprocesser interessante, fordi de er overordentligt tydelige i 

12 Ziehe: 2014, p. 112. 
13 Ziehe: 1983, p. 11 ff. 
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empirien. For det andet er de interessante, fordi at selvom de ganske vist tager afsæt i den 

enkeltes interesse og læring (dimension A), så er kernen i disse søgeprocesser rettet ud mod 

motivationsmodellens øvrige dimensioner.  

 Den første af disse søgeprocesser, som handler om subjektivering, kommer til 

udtryk i indstillingerne, når eleven i undervisningen søger motivationen gennem den 

omsorgsfulde bekræftelse, som det fx. ses i følgende formulering ”man får dannet en personlig 

relation til X, hvilket jeg synes er meget vigtigt. Han er der for en, også på det personlige plan, 

og er villig til at hjælpe en med hvad som helst, hvis man har brug for det (...) jeg er ked af at 

skulle undvære X, når jeg er færdig med gymnasiet” (indstilling 134). Indstillingerne afspejler 

her med stor tydelighed, at elevens grundlæggende eksistensspørgsmål er rettet mod en 

identitetsafklaring, hvor der er behov for omsorg, forståelse og varme i mødet med læreren – 

trygge rammer og stilladsering (4, 13 og 15). Når eleven aktiverer denne søgeproces, er det 

derfor også typisk fordi eleven reagerer på et ydre pres (dimension 1). I mødet med skolen er 

denne elev derfor særligt udfordret i mødet med en lærer såvel som en klasserumskultur 

præget af distance, idet han i langt højere grad næres af identifikationen: ”X har siden hun 

mødte mig første gang, anerkendt mine evner og min lyst og vilje til at ville, til trods for 

modgang og nedgang. Hun har gang på gang givet mig de ekstra fem minutter jeg krævede 

frem for at opgive. Hun gav mig al den støtte jeg behøvede for at blomstre, både som elev og 

som person” (indstilling 15). Ziehe ser med stor klarhed disse adfærdsmønstre, men er 

samtidig af den opfattelse, at elevens søgeprocesser skal mødes med en balancering mellem 

imødekommenhed og udfordring. Denne elev kunne derfor med fordel udfordres at skabe 

strukturer for klasseundervisningen, som på den ene side sikrede faste og trygge rammer 

(dimension B). På den anden side skal denne elev også udfordres på identifikationen gennem 

en større distance – elevens blik skal åbnes for, at skolen ikke er en støtteforanstaltning for 

den enkelte, men at man er en del af et socialt læringsfællesskab, som handler netop handler 

om fællesskabet.14 Samlet set repræsenterer denne søgeproces altså motivationsforståelsen i 

dimension A som nærmeste komfortzone og dermed elevernes dominerende diskurs i forhold 

til den motiverende undervisning. Dimension B repræsenterer derimod en 

motivationsforståelse, der ifølge Ziehe, rummer det pædagogiske og didaktiske 

udviklingspotentiale, som læreren med fordel kan åbne elevens blik for. På denne vis 

opfordrer Ziehe altså til en styrket dialog mellem disse to dimensioner. 

14 Sørensen, Birgitte Holm: 2013, p. 87. 
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  Den anden af de søgeprocesser, der står stærkt i elevindstillingerne er 

potensering (indstilling 33,39 og 106). Potensering er Ziehes begreb for den søgeproces, som 

er rettet mod undervisningens underholdende element – ’sker der noget?’. Denne søgeproces 

optræder ofte side om side med subjektiveringen, og karakteristisk for denne søgeproces er 

også en underliggende diskurs om, at megen undervisning er et kedeligt ’must’ som man skal 

slæbe sig gennem for at  imødekomme ydre krav og forventninger ”matematik, som jo tit er et 

meget tungt fag, gør han sjovt og overskueligt (...)Han er en meget dygtig formidler, der 

formår at få en til at grine og han gør alt få at gøre undervisningen så spændende som muligt 

for os” (indstilling 50). For at eleven kan honorere de udefrakommende krav, søger han mod 

en undervisning, hvor læreren kan tilbyde en eller anden grad af ’performance’. Det er 

dermed også en form for æstetisk tilgang til den undervisning der opleves tilfredsstillende og 

eleven er præget af en zapperattitude, hvor der kobles på, der hvor det er sjovt. Den 

undervisning, som derimod ligger op til fordybelse, selvrefleksion og en dybere 

dannelseshorisont, opleves derimod frustrerende for eleven: ”X har lavet et matematik 

hjemmeside til os, den er formuleret på en sjov og ungdommelig måde i forhold til en klassisk 

matematik-bog (...) Han er meget sympatisk og forstår, at man engang imellem har en dag, 

hvor ens teenage-problemer bare er vigtigere end at kæmpe os gennem  polynomier og lineær 

regression” (indstilling 50). Hermed ser vi også en søgeproces, som igen tager afsæt i 

dimension A, og samtidig er underkastet og delvist lader sig motivere af de ydre krav i 

dimension 1 – praksisregimet i den dominerende reformdiskurs. Dimension B med fokus på 

fællesskabet og de sociale rammer er ganske ofte forenelige med denne søgeproces, idet det 

sociale rammer og læringsfællesskabet også kan imødekomme et underholdningskrav. 

Derimod vil eleven i denne søgeproces ofte føle sig stærkt udfordret af dimension 2. Skal vi se 

på motivationsfaktorerne i et pædagogisk skolemæssigt perspektiv, vil lærerens udfordring 

her være, at ’skubbe’ eleven over imod den motivationsforståelse, der ligger i dimension 2. 

Dette er tilfældet, fordi der her ligger et udviklingspotentiale for eleven i forhold til at udvikle 

reflekterende, meningsudviklende dannelsesmæssigt potentiale, som i høj grad har værdi for 

elevens identitetsskabelse, hvor eleven kan bibringes nye perspektiver på sig selv og sin 

eksistens.  

 Den sidste søgeproces Ziehe fremhæver er, hvad han kalder ’den ontologiske’, en 

søgeproces, der stiler mod det meningsgivende:  ”han tager altid sine elever seriøst, og han er 

god til at styre en i den rigtige retning, så man er 100% sikker på, at man har forstået stoffet” 
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(indstilling 132) ”hun formår at facilitere frem for at diktere. Som elev oplever man 

begejstringen ved på egen hånd at opdage og forstå hvordan teksterne giver mening og sætter 

vores tilværelse i perspektiv” (indstilling 171). Som det fremgår af citatet motiveres denne 

søgeproces af sikkerheden, hvorimod det, der af eleven opleves som meningsløst virker 

umotiverende. Meningsfylden er ofte af eksistentiel karakter, men kan dog også tilvejebringes 

af ydre motivation i form af eksamensrelevans og læreplanskrav. Måske netop derfor er det 

læreren med en stor personlighed, som hyldes af eleverne med afsæt i denne søgeproces, idet 

denne lærer med sin dedikation til enten stoffet, personlige eller pædagogiske flagskibe har 

en stor overbevisningskraft, som af eleven opleves som ’sikkerhed for mening’. Udfordringen 

for eleven i denne søgeproces er imidlertid et ønske om, at skolearbejdet skal begrundes i 

værdier, hvilket betyder at eleven frustreres, når analysen fx. hverken tager afsæt i eller leder 

frem mod en værdietablering. Elever med denne søgeproces kan derfor kun til tider 

motiveres i dimension 1 og 2. Ligeledes kan der opleves der stor frustration i forhold til 

fællesskab og læringskontekst som motivationsskaber, idet andres læreprocesser ofte 

frustrerer eleven i arbejdet med hans egen meningsskabende læringsproces. Også i dette 

tilfælde vil Ziehe finde det meningsfuldt at udfordre eleven på disse parametre og gennem 

undervisningen tilbyde ’en god anderledeshed’, der kan give eleven potentiale til at udvikle en 

identitet, der tåler usikkerhed og momentvis meningstab. 

 

Afsluttende bemærkninger om motivationsopfattelser og søgeprocesser 

Med indlæsningen af Ziehes søgeprocesser ind i motivationsmodellen, har det været min 

hensigt at afsøge hvilke positioner elevernes narrativer konstrueres ud fra. Samtidig mener 

jeg også brugen af Ziehes søgeprocesser kan være med til at illustrere den dynamik modellen 

også rummer, hvis den skal ses som et pædagogisk redskab. Ziehes teorier kan med andre ord 

befrugte motivationsmodellen, ved at pege på en mangfoldighed og dynamik i de processer og 

praksisser, der ifølge empirien motiverer eleverne. Samtidig kan læsningen give et 

velbegrundet bud på en tilrettelæggelse af undervisningen, som både støtter og stimulerer de 

enkelte elever ud fra de søgeprocesser og motivationsforståelser han/hun reguleres af. 

Motivationsmodellen har derimod vist sig hensigtsmæssig til at undersøge de forskellige 

motivationsdiskurser, der kommer til udtryk i empirien. Ved at anvende den i min analyse, 

har jeg således kunnet udpege, hvilke faktorer eleverne fremhæver, når de taler om en lærer, 
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der motiverer dem. I arbejdet med dette har jeg undersøgt en lang række mikrodiskurser, og 

de narrativer, der gestaltes gennem dem.  

Man kan måske sige, at elementer af analysen peger direkte ind i flere af de forsøg, der har 

været på at typificere forskellige lærere.15 At gå ind i denne diskussion finder jeg ikke 

frugtbart for nærværende opgave, idet jeg ikke mener, at empirien giver belæg for at hævde, 

at disse typificeringer eksisterer. Lærernes udfyldning af deres rolle er således langt mere 

kompleks, idet indstillingerne viser, at den enkelte lærer ofte i indstillingen fremhæves for 

aspekter inden for mange forskellige typificeringer. Analysen af de forskellige positioner i 

elevindstillingerne peger altså sammenfattende på et langt mere facetteret billede, som også 

understøttes af Hjorts analyse af lærernes professionsetos.16  Empirien giver dermed et 

overordentligt stærkt billede af, hvor mange forskelligartede krav der stilles til lærerne i 

gymnasiet, hvis eleverne skal opleve undervisningen som motiverende for læringen. 

Elevernes indstillinger bærer imidlertid også præg af at være fortællinger med tydelige 

narrative træk.og har dermed tydelige narrative træk. Inspireret af Becks m.fl. læsning af 

reformrealiseringen, finder jeg det derfor også befordrende for min analyse, at undersøge 

hvordan diskurserne ’virker’ i de narrativer der fremstilles i elevindstillingerne. 

 

Fortællestrukturerne  i elevernes narrativer 

Lad mig med det samme fastslå, at elevernes indstillinger alle udgør små narrativer, der både 

direkte og indirekte udstikker mål og barrierer. Hver især gestalter de et billede af deres 

personlige lærerhelt, som de mener har haft en helt central funktion i forhold til at forløse 

deres motivation.  Som i enhver god historie er der også masser af forhindringer, der tårner 

sig op og udgør en hindring for at subjektet kan nå det begærede objekt, motivation for 

læring. Som jeg har vist i min analyse af, hvilke motivationsfaktorer der er på spil i empirien, 

opleves nogle af disse motivationsfremmere og motivationshæmmere som direkte, hvorimod 

andre fremgå mere indirekte i en underliggende diskurs. Min analyse af empirien har dermed  

forsynet mig med de udsagn, som danner grundlaget for det følgende. I et forsøg på at give et 

overblik over, hvordan de forskellige diskurser fra analysen virker, vil jeg søge at 

sammenfatte min hidtidige del af analysen i Greimas aktantmodel.  

15 Lund, Thomas: Lærertyper. 
Helle Hein: 2009. 
16 Hjort: 2010, p. 14. 
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 Aktantmodellen er oprindeligt lavet af den russiske formalist Vladimir Propp og 

sidenhen brugt af den strukturalistiske lingvist Greimas. Aktantmodellen bruges til at 

illustrere de forskellige aktantfunktioner, som optræder i elevernes narrativer, hvis man som 

læser ikke er bekendt med disse uddybes de i bilag 2. Pointen i nærværende sammenhæng er, 

at alle fortællinger rummer en dyb strukturel logik, der kan koges ned til de seks funktioner, 

som aktantmodellen rummer. Ud fra disse funktioner kan vi udlede hvordan eleverne oplever 

muligheder og hindringer i deres quest for at opnå motivation til læring. 

 
 Giver   → Objekt → Modtager 

 Læreren der      Motivation for læring Eleven som  

 gennem undervisningen   gennemfører uddannelsen 

 tilgodeser fsk. motivations 

 oplevelser. 

 

               ↑ 

 

 Hjælper  → Subjekt ← Modstander 

 Læreren der  Eleven  Reformdiskursens praksisregime 

 imødekommer    Ydre krav og forventninger 

 elevens søgeprocesser.   Lærere der ikke tilgodeser  

     søgeprocesser og fsk. motivations 

     oplevelser. 

   

På baggrund af aktantmodellens sammenfatning af diskurserne vil jeg undersøge de 

subjektpositioner, eleverne taler ud, fra samt vurdere, hvordan disse subjektpositioner 

forholder sig til de øvrige positioner i modellen. Dette har delvist været berørt i den hidtidige 

del af analysen, men med sammenfatningen ovenfor, skulle det gerne blive klart, hvordan de 

forskellige diskurser omkring motivation og læring indvirker på hinanden helt ned på 

mikroniveau. Samtidig synliggør aktantmodellen de dominerende diskurser, som vi i 

undervisningen er nødsaget til at håndtere, hvis vi ønsker en vellykket praksis. 

 Eleven, som udgør modellens subjekt, beskriver i indstillingerne, hvordan en 

given lærer har/har haft betydning for dem, som den der har ”givet lysten og gå på modet til 

at gennemføre gymnasiet” (indstilling 53) ”løftet hele klassen op” (indstillling 151). Dermed 

er motivationen det begærede objekt, læreren fremstår som giveren af det og også ofte 
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hjælperen, der hjælper med at fremskaffe det begærede objekt (i nogle tilfælde beskrives 

hjælperen dog som klasserumskultur, indre lyst til fordybelse og læring eller som ydre 

motivation i forhold til at opnå et adgangsgivende gennemsnit). Modtageren af motivationen 

er således eleven, som med motivationen er blevet modtagelig for læring. Modstanderen 

varierer noget i elevudsagnene, men overordnet har vi tidligere i opgaven set, at den ideelle 

lærer ofte beskrives i et modsætningsforhold til en underliggende diskurs, der handler om 

ligegyldighed, tidsmangel, pres, nyttekrav, kedsommelighed mm., som derfor udgør 

modstanden mod, at subjektet kan få det begærede objekt.  

 De prædikater, der knyttes til henholdsvis hjælper og modstander, viser 

interessant nok, at eleverne uden at være bevidste om det, ofte taler ud fra en reformdiskurs. 

Det eleverne efterlyser i deres indstillinger, er en lærer, som kan realisere reformdiskursen i 

samklang med de søgeprocesser, jeg afdækkede ovenfor.17  Dette ser vi indstillinger, som 

peger på meningsfuldhed, tryghed og underholdningsværdi som afgørende faktorer for 

motivationen: ”selvom vi havde et pensum der skulle overholdes, formåede han alligevel at 

gøre undervisningen relevant for ens eget liv” (indstilling 104); ”jeg føler mig helt tryg ved 

eksamen fordi jeg føler mig forberedt og velinformeret om, hvad der venter mig”; ”Der er så 

meget liv i hans undervisning, at man ligefrem kan more sig, mens man lærer en masse kemi” 

(indstilling 79). Eleverne accepterer altså implicit det reformerede gymnasium som præmis, 

hvilket viser diskursens produktive karakter, men deres diskurser handler grundlæggende 

om, at finde en motivation til læring, der kan give dem ”gå på modet”.  

 Når det kommer til internaliseringen af reformdiskursen ser billedet imidlertid 

mere broget ud, hvilket hænger sammen med en stor variation i elevgruppen, som tydeligvis 

består af en skønsom blanding af stærke og svage elever. Den ideelle reformelev skulle 

således fremstå som eleven med hang til fordybelse, interesse i flerfagligt samspil og fokus på 

studieparathed. Interessant nok er det kun 3 gange, at eleverne fremhæver det faglige samspil 

direkte – og her endog kun en enkelt gang som et aktiv (indstilling 134, 160 og 169). I enkelte 

af indstillingerne skaber eleverne en diskurs om sig selv, som ivrige efter fordybelse og viden 

”udfordringerne skaber fremdrift, som gør kedsomhed umulig for den interesserede elev” 

(indstilling 175) . Hovedparten af elevindstillingerne bærer da også præg af motivation for 

læring,  ”hun er en lærer, der giver sine elever lyst til at lære ” (indstilling 105) og videre ”han 

kan vække elevernes interesse for faget, og endda få én til at ville vide mere” (indstilling 169). 

17 Beck m.fl.: 2014, p.13. 
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Ofte er det imidlertid en underlæggende præmis,  at meget af det de skal lære, ikke er noget 

de umiddelbart finder interessant, men snarere er et nødvendigt onde, pålagt dem ovenfra ”vi 

har skrevet eksamensopgaver i 4 uger og er godt trætte af det, men vi bliver ved, fordi X 

forklarer os, at det er nødvendigt og at vi bliver bedre af det” (indstilling 128).  Det slående i 

indstillingerne er imidlertid, at ønsket om at lære noget af den pågældende lærer i 

hovedparten af tilfældende fremhæves som noget sekundært – en lille ekstra bonus man får 

ud af den gode relation med læreren ”X er en god lærer fordi (...) og så synes jeg faktisk også 

man lærer noget” (indstilling 151). Dette bekræfter endnu engang, at det er lærerens 

relationskompetence, der er den centrale i forhold til motivationen. 

 Samlet set vidner ovenstående om, at reformdiskursen ikke er internaliseret hos 

eleverne - i bedste fald uden betydning for skabelsen af  motivation i værste fald en 

modspiller, der bidrager til en manglende motivation. Dette illustreres med stor tydelighed i 

arbejdet med aktantmodellen, idet den leverer nogle meget faste strukturelle rammer, der 

synliggør narrativernes tydelige mål og barrierer. Dette kan naturligvis raffineres i det 

uendelige, men i forhold til besvarelse afhandlingens problemformulering, vurderes denne 

lille flirt med modellen som tilstrækkelig til at illustrere skismaet. 

 

Et kontekstbestemt motivationsbegreb 

Med afsæt i aktantmodellens illustration finder jeg det meningsfuldt at argumentere for et 

motivationsbegreb, som er kontekstbestemt, hvilket netop også er det, der kommer til syne i 

empirien.  Problemet med en tænkning om henholdsvis elever som motiverede/umotiverede 

og tilsvarende lærere som karismatiske/ukarismatiske er, at sådanne kategoriseringer kan 

være med til at skabe umotiverede elever og lærere, idet de etableres og positioneres som 

sådan.  Disse størrelser er ikke statiske men kan ændre sig, hvis der opstår nye muligheder og 

andre sammenhænge. Dette fremgår med stor tydelighed af empirien, som rummer talrige 

eksempler på, at en elev pludselig føler sig set ”X fortjener denne pris over alle, tag det fra en 

der altid har hadet skolen men fik det genoplivet af en lærer” (indstilling 125). Denne 

forståelse ligger helt i tråd med Biestas motivationsforståelse, som netop argumenterer for, at 

det interessante ikke er, om eleven er motiveret eller ej, det er snarere, hvad motivationen er 

rettet imod.18 

18 Biesta: 2013, pp. 136-137. 
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 Empirien viser, at de unge ikke i sig selv er umotiverede, det er sammenhængen 

og den kontekst de indgår i, der gør at de fremstår sådan. Jeg agiterer derfor for et mere 

facetteret motivationsbegreb, hvor motivation i lighed med Illeris’ opfattelse, er et potentiale 

hos den enkelte, som udfoldes i relation til noget andet, fx. et fagligt stof: ”motivation skal 

findes – ikke skabes”19. Som det fremgår af empirien, finder man det ved at lede efter det 

eleverne er ’ægte’ interesserede og engagerede i, selvom de måske ikke engang selv er klar 

over det: ”Da jeg begyndte med oldtidskundskab i 2.g, var jeg sikker på, at faget ikke var noget 

for mig. I 3.g savner jeg faget og drømmer mig konstant væk til ruinerne af det Grækenland X 

fortalte os om”. Når man fokuserer på læringskonteksten, hvilket er perspektivet i min empiri, 

bliver læreren naturligvis også helt central i forhold til at understøtte de unges motivation. Jeg 

mener imidlertid, at empirien giver belæg for andre opfattelser af lærerrollen, end klassiske 

opfattelse af læreren, som den der kan tænde den hellige ild. Der er snarere tale om en 

situationel  opstået motivation. Som jeg har vist i den hidtidige del af min analyse, kan denne 

motivation opstå og stimuleres af følgende centrale faktorer:  

• Trygt og overskueligt læringsmiljø 

• Menneskeligt og fagligt engagement – det gælder, det er ikke ligegyldigt. 

• Støtte, fællesskab og samarbejde (klasserumsrelation) 

• Relevant og begrundet faglighed 

• Evaluering og feedback 

• Koblingen af det læringsmæssige på identitetsprocesser. 

Heraf kan det naturligvis også udledes, at ydre motivationsfaktorer som karaktergennemsnit, 

uddannelsesparathed, nytteværdi mm. også har en væsentlig betydning for læringen, hvilket 

jeg tidligere har vist, er helt i tråd med den eksisterende uddannelsespolitik. Denne type 

motivation var netop hvad der knyttede sig til dimension 1 i motivationsmodellen. Men som 

det også fremgår af analysen, knytter den primære motivation for læring sig sjældent til 

dimension 1 alene.  

 

Elev-lærer relationen i fokus 

For at komme til en forståelse af den situationelt opståede motivation giver det god mening 

igen at vende blikket mod Ziehes og Trondmans sociologiske ungdomsanalyser. I sin artikel 

19 Illeris: 2013, p. 66. 
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”Betydningen af orienteringen mod selv-verdenen”(2014) behandler Ziehe 

motivationsbegrebet i en helt nutidig sammenhæng, hvor den 2. modernitetsbølge og den 

kulturelle frisættelse han talte om i 1980’erne længe har sat sig igennem. I lighed med 

analysen ovenfor peger han på en situationelt betinget motivation, som angår elever såvel 

som lærere. Elevens udfordring er, at skulle tage et ansvar på sig og søge at skabe 

selvmotivation. Lærerens udfordring er derimod knyttet til det at skulle motivere elever, som 

måske slet ikke er motiverede for at modtage undervisning.  

 Elevindstillingerne har peget på, hvordan eleverne oplever det muligt at 

motivere, samtidig har jeg med mine teoretiske briller anfægtet, at den motivation der er på 

spil i elevindstillingerne turde være den eneste vej frem. Ziehe leverer imidlertid et bud på, 

hvordan motivation i et mere overordnet perspektiv kan udfolde sig (dvs. et bud, der ikke er 

knyttet til hverken de enkelte søgeprocesser endsige de forskellige motivationsfaktorer). 

Ziehe argumenterer nemlig for, at en del af motivationsproblematikken kan knyttes til de tre 

positioner som elevernes identitetsmønster typisk knytter sig til: selv verdensfokus (alt skal 

kunne relateres til ens selvverden; Selv-observation (moderne individer observerer og 

evaluerer sig selv uafladeligt) og de sociale netværks bekræftelsesfunktioner – det er 

sjældent, at man er ’on yourself’.20 Disse positioner i elevernes identitetsmønstre må ifølge 

Ziehe udfordres, og det er her begrebet ’god anderledeshed’ kommer ind. God anderledeshed 

består i pixi udgaven af fire elementer: Kognitiv omhu i forhold til undervisningsstoffet; små 

ritualer; forskellenes pædagogik  og decentrering.21 I forlængelse heraf fremhæves skolens 

opgave som en art kontrafaktisk rum, en arena der ikke ligner elevernes hverdag, men som  

istedet tilbyder betydningsfulde moderfaringer. Flere af indstillingerne fremhæver faktisk 

også dette, når de eksempelvis skriver ”Der var engang, hvor X måtte tegne på gulvet for at få 

os elever med på tredimensionelle vektorer. Det var en underholdende og lærerig måde at øge 

elevernes forståelse på. Og så var han ikke bleg for at fortælle rockerhistorier som 

indlæringsmetode” (indstilling 13) . Hvordan læreren og skolen kan tilrettelægge en 

undervisning, der giver plads til ’god anderledeshed’, vil jeg vende tilbage til i den sidste del af 

opgaven. 

20 Ziehe: 2014, p. 109. 
21 Ziehe forklarer uddybende om disse elementer: 
Kognitiv omhu i forhold til undervisningsstoffet kan bestå i nye temakredse og kognitiv strukturering. Små ritualer tjener som beskyttelse af 
eleverne mod konsekvenserne af informaliseringen. Forskellenes pædagogik  er en indretning af undervisningen så følgende komponenter er 
til stede: afslappede og koncentrerede , anstrengende og afspændte, håndværksprægede og abstrakte situationer, som tydeligt kan skelnes 
fra hinanden og altid kendes på deres egenart. Decentrering muliggjort ved en variation som skiftevis giver rum for a. 
eftertænksomhedssituationer, b. situationer med social perspektivovertagelse og selvdistancering. 
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  Som det antydes ovenfor, står det centralt for både Ziehes og Trondmans 

forståelse af læringskonteksten, at den rækker langt ud over læreren, idet den også omfatter 

stemning, sammenhæng, sted, fællesskab etc.  Dermed også sagt, at de begge peger på, at 

lærerens arbejde bliver uhyre meget mere komplekst, da han både skal forholde sig til 

elevernes behov for strukturer og rammer og elevernes behov for at blive udfordret. Samtidig 

er lærerens status ændret, og der er nu i stigende grad et behov for, at han skal retfærdiggøre 

sig selv. Endelig har elevgruppen ændret sig, hvorfor dele af elevgruppen vil være decideret 

fremmedgjorte i forhold til det at uddanne sig. Dette forhold præger også elevindstillingerne, 

hvor det tydeligt fremgår, at elevgruppen er betydeligt mere varieret end tidligere, hvor langt 

færre elever fra en årgang tog en gymnasial ungdomsuddannelse. Med en 95% målsætning 

lader dette varierede elevgrundlag til at forblive en virkelighed, man som lærer må forholde 

sig til, hvorfor man også må forholde sig til de medfølgende krav, den varierede elevgruppe 

stiller. For er der én ting, eleverne er tydelige omkring, så er det hvad de ønsker læreren skal 

kunne og hvordan han skal kunne det ”en lærers vigtigste opgave er at lære eleverne det de 

bliver målt på til eksamen, og gøre det på en måde, så man ikke dør langsomt af kedsomhed, 

det kan X” (indstilling 134). Af et udsagn som dette fremgår det altså, at motiverende 

undervisning er tæt knyttet til læreren OG, at det der undervises i, ikke som udgangspunkt 

kan forventes at være spændende, hvorfor det er lærerens opgave, at transformere det til 

noget, som eleverne oplever som spændende. Et bud på, hvordan en lærer kan navigere i 

dette, tegner Ziehe og Trondman konturerne af, hvilket jeg skal vende tilbage til om en kort 

stund.  

 Som vi så i analyserne af elevindstillingerne, er elevernes dominerende diskurs 

tydeligt funderet i en psykodynamisk diskurs, hvor både splitting, projektion og overføring er 

i spil i relationen mellem elev og lærer.22 Skulle man ønske at gå videre af dette spor, er 

elevindstillingerne en guldgrube, som leverer det ene pragteksempel efter det andet på 

Salzbergers teori om læreren som objekt for beundring, misundelse og identifikation. En 

enkelt af disse perler skal vi have lov at nyde: ” hvis jeg kun bliver en tiendedel af den mand 

han er, så vil jeg alligevel være en stor forskel for verden” (indstilling 14). Dette er dog ikke et 

spor jeg har tænkt mig at forfølge i nærværende sammenhæng, men blot bruge det til at 

fastslå den helt centrale hovedgang i argumentationen: eleven har brug for læreren, men kan 

meget let komme til at forstå læreren regressivt og projektivt. For mig at se er det også en 

22 Saltberger-Wittenberg: 1999, p. 25 ff. 
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særdeles central pointe at have for øje, når hele Danmark sidder og følger med i hyldesten til 

de gode lærere i Danmark, som Politikens ’kampagne’ ret beset er. For nok rummer 

elevindstillingerne mange gode og interessante overvejelser over, hvad god undervisning er, 

men det er så sandelig også en væsentlig pointe, at vi forholder os til, hvordan og på hvilken 

måde læreren fungerer som overføringsobjekt – man må tænke over ”arten af forholdet”. 

Ligeledes mener jeg, det kunne være et interessant opdrag til ’kampagnen, at forholde sig 

mere reflekteret til dette. 

 Netop her mener jeg, at Trondman og ligeledes Ziehe har noget at byde ind med. 

For som det fremgår med stor tydelighed, er der stærke diskurser i indstillingerne om ’den 

gode lærer som en ven’, ’en lærer der er sjov’, ’en lærer som vil lytte til alle deres 

bekymringer’, ’en lærer der bruger sin fritid med eleverne’,  ’en lærer der forstår dem’, ’en 

lærer der har svar på alt’, ’en lærer der er retfærdig’ etc. Altså en sælsom blanding af en 

autoritær faderfigur, en moderlig ’nurser’, en ven og en udfordrer.23 Trondmans og Ziehes 

klare pointe er her,  at man skal være til stede med eleverne, være solidarisk med dem, lytte 

til dem og i det hele taget vise dem, at man vil dem. Men på den anden side skal man også 

turde stille de svære spørgsmål, skubbe til dem og udfordre dem på de områder, hvor de er 

’on yourself ’.24  

 Trondmans og Ziehe har et fælles afsæt i en sociopsykologisk forståelse af 

motivationsbegrebet, hvor motivation anses som betinget af sociale relationer og 

meningsskabende systemer, dvs. motivation forstået i en social og kulturel sammenhæng. 

Fælles for begge er et udforskende blik på, hvad der sker med udvidelsen af ungdomsfasen, 

den øgede subjektivering og informalisering. Her ser vi flere af komponenterne i Ziehes 

ungdomsanalyse som overlapper med elementer af Trondmans relationsgrammatik, og som 

Illeris ligeledes italesætter i sin pointering af det udstrakte og flydende ungdomsliv. 25 

Trondman peger på det særlige forhold i forandringerne i relationskompetencerne – dvs. de 

kulturelle regler og koder der regulerer relationerne mellem mennesker - der præger de 

unges relation til skole og uddannelse. Her fremhæver Trondman følgende elementer, som en 

udfordring skolen skal forholde sig til, i arbejdet med motivation: det udviskede hierarki, 

subjektiviseringen og opbrud i autoriteten - alle elementer som gør, at 

relationsgrammatikken er blevet sværere. Hvor lærerautoriteten tidligere var giver per se, er 

23 Beck: 2014, p. 8 
24 Trondman: 2013, p. 167. 
25 Illeris: 2014, p. 78. 
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læreren nu nødsaget til at vinde relationen gennem forhandling med eleverne – forhandle sig 

frem til relationskapital, der viser man har fortjent sin position og den værdi det giver, at 

være autoritet (indstilling 167). Relationskapital handler derfor netop om, at læreren  både er 

solidarisk med eleverne og tør udfordre dem. Denne forståelse af relationen mener jeg i nogen 

udstrækning også formuleres af eleverne ”hans entusiasme er utrolig og man får virkelig lyst 

til at lære mere, og man kan føle at han brænder for at give fra sig. Han får alle med ligesåvidt 

ved han også når der er nogen der har brug for lidt mere udfordring” (indstilling 104). Når 

denne diskurs ikke sætter sig tydeligt igennem, skyldes det netop, at indstillingerne er 

elevernes perspektiv, og en pæn del af eleverne taler ud fra en udpræget subjektposition, 

hvorfor de ikke har blik for den del af undervisningen, som er et forsøg på at bringe dem ud af 

denne entydige position og åbne verden for dem. De steder i empirien hvor vi ser eksempler 

på at det lykkes, ser vi imidlertid også en fremhævelse af lærerens rolle, som en der tilbyder 

langt mere end tryghed og underholdning. Jeg vil samtidig også hævde, at i de indstillinger, 

hvor læreren fremstilles som en, der har relationskapital, samtidig også er de indstillinger, 

der repræsenterer en bred pallet af motivationsmodellens forskellige positioner. Om det 

skyldes elevens evne til i narrativet at levere et reflekteret blik, eller om det rent faktisk kan 

tilskrives lærerens evne til at motivere på mange forskellige måder, leverer empirien dog ikke 

et svar på. 

 I tråd med ovenstående ser Trondman det som udfordringen, at skabe en 

skolekultur med fokus på relationer – diversitetsforståelse. At skabe situationer hvor elever 

kan bryde med deres selvforestillinger. Deltagelse og autoritet på samme tid. Dermed også 

sagt at faglig dygtighed og pædagogik er nødvendige  - men ikke tilstrækkelige – kompetencer. 

Hvis undervisningen skal blive til læring, er læreren nødsaget til at vinde relationen. Dette 

nuancerer Trondman med endnu et begreb – selvdisciplinen. Motivationsdiskussionen 

handler om, hvordan man kan mobilisere elevernes selvdisciplin, som han betragter som 

selve forudsætningen for at eleverne kan lære. Selvdisciplinen kan delvist betinges af en ydre 

motivation (karaktergennemsnit), men internaliseres først og bliver til læring, når eleven 

oplever undervisningssituationen som meningsfuld og handler på den. Dette ser vi i udpræget 

grad i indstilling nr. 104, hvor læreren skaber en undervisningssituation, der både er 

meningsfuld i forhold til elevernes selvverden, rummer elementer af ’god anderledeshed’, 

udfordrer eleverne og giver mening i forhold til elevernes liv ” Den første time i 1.g skræmte 

han os fra vid og sans. Han forklarede at vi var herre over vores eget liv og hvordan vi skulle 
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passe på økonomisk. Dette var en øjenåbner, og gav motivation til at finde ud af, hvad man 

kan bruge matematikken til”. Et interessant perspektiv jeg også vil forfølge i diskussionen er 

derfor, hvad skolen kan gøre for at skabe den meningsfuldhed, der danner basis for 

selvdisciplinen – kan man arbejde med skolekulturen på en måde, der influerer på, elevernes 

selvdisciplin – hvordan de opfører sig og klarer sig? Her mener jeg, at empirien taler sit eget 

tydelige sprog, i den del af indstillingerne, hvor dimension B er stærkt repræsenteret , hvilket 

særligt ses i indstillingerne som fremhæver klasserumsledelse og brugen af cooperative 

learning (indstilling 21, 30, 126, 143, 147). 

 

Selvdisciplinering som motivationens forudsætning 

Ovennævnte eksempler vidner imidlertid også om, at strukturer og pædagogik alene ikke er 

tilstrækkelige til at skabe selvdisciplinen. Som lærer er man også nødsaget til at forstå de 

meningssammenhænge, der sætter de unge i bevægelse.26 Dermed også sagt, at skal 

klasserumsledelsen have gennemslagskraft som motivationsfaktor, skal vi have et bredere 

perspektiv på klasserumsledelse, som rækker ud over det strukturelle, hvilket er helt i 

overensstemmelse med dimension B i motivationsmodellen, som vægter fokus på fællesskab 

og læringskontekst. Klasserumsledelse i en snæver kontekst skal derfor foldes ud og give 

plads til at eleverne kan opleve medindflydelse, mestring, relevans og tilhørsforhold.27 Ifølge 

Skaalvik kan den manglende motivation  føres tilbage til manglen på disse oplevelser.  

 Skaalviks pointer i forhold til mangel på motivation understøttes i høj grad af min 

empiri. Som vi har set, er elevernes fremhævelse af den gode lærer baseret på en 

underliggende antagonisme, som peger på, at ’den gode lærer’ netop adskiller sig fra en – i 

elevernes narrativ – almen praksis, der gør det modsatte. Eleverne oplever tilsyneladende i 

den daglige praksis, at de ikke har megen medindflydelse, at stoffet i gymnasiet er svært, 

hvorfor de ikke får mestringsoplevelsen og at læreren ikke ”ser dem”. Resultatet af dette er, at 

lærer–elev relationen ikke udvikles, og der genereres ikke et overskud i 

relationsgrammatikken. Skaalviks pointe er her, at skolen idag er fokuseret på målstrukturer 

frem for læringsstrukturer. Dette, mener han, bla. kommer til udtryk gennem fælles 

standarder og nationale test. Når skolens elevoptag samtidig er funderet på et langt bredere 

elevgrundlag og større klassekvotienter, skaber det massive motivationsproblemer, idet 

26 Trondman: 2013, p. 180. 
27 Skaalvik: 2013, p.37. 

 32 

                                                        



eleverne har brug for mere opmærkomhed, jo sværere de oplever stoffet, hvorfor lærer-elev 

relationen også hos Skaalvik opleves som udslagsgivende for motivationen. 28  Den 

problematik som står centralt hos Skaalvik, vil også stå centralt for det kommende afsnit. 

 

Afrundende betragtninger 

Både Skaalvik, Trondman og Ziehe sætter lærer-elev relationen på dagsordenen. Ligeledes 

kan de alle bidrage til en mere reflekteret forståelse af motivationsmodellen som dynamisk og 

kontekstafhængig. Samtidig leverer de et meget praksisnært perspektiv på, hvordan man med 

fordel kan arbejde med forskellige motivationsformer. Fælles for alle tre er også en betoning 

af lærerrollens øgede kompleksitet. I deres konklusioner og anbefalinger overlader de 

imidlertid overordentligt meget til den enkelte lærer. Jeg savner således en 

organisationstilgang, hvor der inddrages overvejelser om, hvordan fx organisationskultur, 

team mm. kan bruges til at etablere en hensigtsmæssigt klasserumskultur. En debat som i den 

grad også er interessant i relation til den følgende undersøgelse af rektorernes 

resultatkontrakter. 

 

MOTIVATION I ET LEDELSESPERSPEKTIV 

Baggrund for analyse og diskussion 

Med det formål at afdække, hvordan institutionerne arbejder med elevernes motivation, har 

jeg i min undersøgelse inddraget rektorernes resultatkontrakter. Hensigten med dette er 

dobbelt. For det første ønsker jeg at undersøge, hvor vidt der er overensstemmelse mellem 

det, der fra elevsiden fremhæves som god undervisning og de indsatser som rektorerne 

honoreres for at sætte i værk. For det andet er det mit ydmyge håb, at jeg gennem en 

undersøgelse af disse forhold kan pege på elementer, som organisationen med fordel kan 

fremme, hvis de skal levere en undervisning, som både i en elevmæssig såvel som en 

forskningsmæssig optik motiverer eleverne til læring. 

 Det er ingen hemmelighed, at jeg i denne del af afhandlingen arbejder ud fra en 

hypotese om, at der er et misforhold mellem de elementer i undervisningen, som eleverne 

fremhæver som motiverende for deres læring og de indsatser som ledelsen honoreres for i 

deres resultatlønskontrakter. Dette tydeliggøres også i mit valg af empiri. Alene navnet 

’resultatlønskontrakt’ hidrører fra en styringspraksis, som ifølge Rose og Dean kan betegnes 

28 Skaalvik: 2013, p. 49. 
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som ’avanceret liberal styring’.29 Denne styringspraksis er genstand for Katrin Hjorts 

undersøgelse af den danske gymnasieform i artiklen ”NON SENSE” (2010). I artiklen peger 

hun bl.a. på, hvordan organisationen med reformen underlægges et resultatregime, hvor 

skolernes og lærernes resultater i form af elevernes præstationer, iagttages af ledere, 

myndigheder og den politiske offentlighed. 30  Dermed kan vi altså også iagttage 

resultatlønskontrakterne som et redskab, der placerer sig i direkte forlængelse af den 

dimension i motivationsmodellen, der betegnes som ’Dimensionen for anvendelse og 

nytteorientering’ - den dimension jeg i foregående afsnit fremhævede som en underlæggende 

diskurs, som hovedparten af elevernes diskurser om motivation direkte eller indirekte skrev 

sig op imod.  

 Desuagtet denne antagelse om resultatkontrakten som en depeche fra fjendens 

lejr, mener jeg, at resultatkontrakterne er et kvalificeret bud på et samlet overbliks- og 

øjebliksbillede på, hvad der sættes højest på dagsordenen hos ledelserne pt. 

Resultatkontrakterne favner ganske vist meget bredt, idet de med deres basisrammer og 

ekstrarammer sigter mod opfyldelse af mål indenfor både drift, undervisning og organisering. 

Ikke desto mindre har samtlige resultatkontrakter et fokus på den undervisning skolen skal 

levere og det undervisningsmiljø skolen skal facilitere. Da resultatkontrakterne følger 

skoleåret, er der samtidig her en empiri tilgængelig, som er sammenlignelig med 

elevindstillingerne i forhold til samtidighed og dermed også de diskurser som dominerer i 

uddannelsesdebatten pt.  

 Undersøgelsen af resultatkontrakterne er imidlertid ikke omdrejningspunktet for 

nærværende afhandling, men tjener primært som den empiri, der kan kvalificere min 

diskussion af, hvordan undervisningen på landets gymnasier anno 2014 bedst muligt kan 

motivere eleverne til læring. Mine undersøgelser af denne del af empirien er derfor heller ikke 

dybdegående, ligesom de heller ikke gøres til genstand for en decideret diskursanalyse. Jeg 

begrænser mig i stedet til at undersøge de dele af resultatkontrakterne, som beskriver 

indsatsområder og udvikling af undervisning og undervisningsmiljø, med henblik på at 

sammenligne disse med elevudsagnene om selv samme. Afgrænsning af empirien er 

endvidere sket i forhold til udvælgelse af institutioner, idet jeg har valgt udelukkende at 

undersøge resultatlønskontrakterne for rektorerne på de fynske gymnasier. Når jeg har 

29 Mitchell Dean: 2006, p. 262. 
30 Katrin Hjort: 2010, p. 10. 
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foretaget dette regionale valg skyldes det, at de fynske gymnasier samlet set repræsenterer en 

god sammensætning af gymnasier i forhold til størrelse, land og by, elevgrundlag mm., 

hvorfor rektorernes resultatkontrakter på disse gymnasier samlet set skønnes, at udgøre et 

fornuftigt afgrænset grundlag for diskussionen. Materialet vil blive behandlet som et samlet 

udtryk, med henvisning til de enkelte resultatkontrakter, hvor det er en forudsætning for 

analytisk belæg og præcision. 

 

Resultatkontrakternes indhold 

Resultatkontrakterne tager alle afsæt i skolernes værdigrundlag, som er en sammenfatning af 

de punkter, som elever, lærere, ledelse og bestyrelse mener, udgør skolens værdigrundlag. 

Værdigrundlaget er selvsagt i tråd med stx-bekendtgørelsen og fokuserer i det empiriske 

materiale jeg har undersøgt på følgende områder: fællesskab, frihed, rummelighed, kvalitet i 

undervisningen, fleksibilitet og demokrati – alt sammen nydelige værdimæssige begreber, 

som er svært uhåndterbare i en evalueringsmæssig sammenhæng. Her står det anderledes til 

med resultatkontrakterne, som er udarbejdet af bestyrelsen i samarbejde med ledelsen. 

Formålet med resultatkontrakterne er at skabe åbenhed og gennemskuelighed på 

institutionen samt at understøtte rektors indsats i gennemførelsen af væsentlige lang- og 

kortsigtede målsætninger. Resultatkontrakterne indebærer at ca. 60 pct. af indsatsområderne 

afspejler institutionens visioner/udfordringer, dette udgør basisrammen. Derudover rummer 

resultatkontrakterne en ekstraramme på 40 %, som rettes mod indsatsområder der 

indeholder krav om markante resultater, som fører til synlige ændringer for institutionen, 

ekstrarammen.  

 Nedenstående model sammenfatter indsatserne på de 9 fynske gymnasier, der 

udgør min empiri. De enkelte resultatkontrakter indeholder hver typisk 7 indsatsområder, 

som i modellen er sammenfattet i de 19 søjler. Den sammenfattende betegnelse for 

indsatsområdet er i enkelte tilfælde en smule tillempet, men overordnet er de 19 betegnelser 

dækkende for indsatsområderne på de 9 gymnasier. I den sammenhæng synes jeg det er 

interessant at fremhæve, at der er så stort et sammenfald mellem indsatsområderne på de 

meget forskellige skoler. Eksempelvis ses det, at samtlige resultatkontrakter har et markant 

fokus på frafald, mens kun enkelte gymnasier har pædagogisk udvikling som indsatsområde. 
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Disse forhold vil i det følgende blive undersøgt nærmere.

 
 

Resultatkontrakternes dominerende diskurser 

Som det fremgår af modellen, er der en udpræget tendens til, at resultatkontrakterne retter 

deres indsatsområder mod de områder i organisationen, der har med synliggørelse, 

organisationsudvikling, effektivisering, ekstern kommunikation og optimering at gøre. Dette 

kan som sådan ikke undre, idet gymnasierne er selvejende institutioner, der økonomisk skal 

hvile i sig selv, hvorfor rektorerne som enhver anden virksomhedsleder er forpligtet på at 

skabe en sund økonomi på skolen, hvilket disse indsatsområder alle er med til. Sammenligner 

man med formålsparagraffen for stx, er det imidlertid påfaldende hvordan ord og begreber 

som knytter sig til videns og dannelsesperspektivet er stort set fraværende. For at forklare 

dette, er det hensigtsmæssigt at inddrage Katrin Hjorts forskning omkring de diskursmæssige 

alliancer, gymnasiereformen er et produkt af (se bilag 3).  

 Hjort argumenterer for, at projektdiskursen og kompetencediskursen 

dominerede de første faser af reformens tilblivelse, men sidenhen blev påvirket af en alliance 
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mellem kanondiskursen og resultatdiskursen. 31 Disse diskurser sætter sig naturligvis 

igennem langt ind i bekendtgørelsen og lærerplanerne, og sætter ligeledes deres tydelige 

præg på rektorernes resultatkontrakter. I det følgende vil jeg bruge Hjorts model til at 

undersøge, hvordan de forskellige diskurstyper manifesterer sig i resultatkontrakterne. Dette 

gøres med den hensigt, at afdække de dominerende diskurser, som forstået ud fra et 

socialkonstruktivistisk synspunkt, vil udgøre et praksisregime.  

 Materialet blotlægger i vid udstrækning resultatdiskursens gennemslagskraft, 

hvilket tydeliggøres i fokus på  uddannelsesparathed, frafald og hævelse af 

uddannelsesniveau – alt sammen begreber knyttet til målbare resultater i forhold til fokus på 

karaktergennemsnit, gennemførselsprocent, overgangsfrekvens til videregående uddannelse 

og dermed også en øget effektivitet af uddannelsen. En interessant detalje i den forbindelse 

ser vi, når en skole, i sin indsats mod frafald, primært betragter det, som et problem der 

udspringer af manglende bevidsthed om uddannelsesvalg ”frafald gennem uddannelsen 

begrænses bedst ved, at eleverne på et tidligt tidspunkt er afklarede om deres 

uddannelsesvalg”32. Her ser vi en forståelse af frafald, som står i skærende kontrast til 

elevudsagnene om, hvordan en lærer har motiveret dem til at fortsætte. I forhold til 

nærværende afhandling, er resultatdiskursens gennemslagskraft særdeles interessant, idet 

den synes at stå i et modsætningsforhold til elevernes diskurser om motiverende 

undervisning. Man kan dermed også sige, at resultatdiskursens hegemoniske kraft i 

resultatkontrakterne udgør den underliggende diskurs, som elevernes motivationsdiskurser 

både tager afsæt i men så sandelig også søger at skrive sig op imod. 

 Kompetencediskursen står også stærkt i resultatkontrakterne. Dette kommer 

blandt andet til udtryk i prioriteringen af indsatsområder, der fremmer elevernes udvikling af 

faglige kompetencer, IT kompetencer, innovative kompetencer og det øgede fokus på 

internationalisering - alt sammen kompetencer, som sigter mod at styrke elevernes evne til at 

konkurrere på et globaliseret marked. Går vi lidt længere ind i beskrivelsen af disse 

indsatsområder, styrkes diskursen yderligere i formuleringer som ”vi ønsker gennem 

innovative arbejdsmetoder og innovative samarbejder med eksterne samarbejdspartnere at 

ruste vores elever til konkurrencen på et globaliseret arbejdsmarked” 33 . En anden 

interessant iagttagelse i forhold til brugen af kompetencediskursen er, at italesættelsen af de 

31 Katrin Hjort: 2010, pp. 5-6. 
32 http://www.tornbjerg-gym.dk/Files/Billeder/Bestyrelsen/Resultatlønskontrakt%20rektor%202013-14.pdf 
33 http://www.svendborg-gym.dk/fileadmin/Arkiv/Dokumenter/PDF/Rektors_resusltatloen_for_indevaerende_skoleaar_2014.pdf 
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innovative kompetencer knyttes direkte an til bestræbelsen på at skabe en positiv 

læringskultur: ”Indsatsområdet om Innovation forholder sig til skolens strategi om at skabe 

en positiv læringskultur”34. Innovation gøres dermed per se til en positiv læringskultur, 

hvilket nok kan diskuteres, skulle jeg mene. 

 Projektdiskursen overlapper delvist med kompetencediskursen i de 

indsatsområder, som handler om udviklingen af anvendelsesorienteret og innovativ 

undervisning forankret i eksterne samarbejder. Dette sker fordi disse samarbejder selvsagt 

også betoner en styrkelse af elevens kreativitet, kritiske sans, selvstændighed og 

samarbejdsevne, hvilket alle hidrører fra den videnskabelse, der betones i projektdiskursen. 

Projektdiskursen sætter sig imidlertid også igennem i resultatkontrakternes prioritering af 

studieretningssamarbejdet, som dog også er tæt forbundet med resultatdiskursens 

bestræbelse på at øge uddannelsens effektivitet. En svaghed i resultatkontrakternes 

indsatsområder i forhold til projektdiskursen er imidlertid, at det evalueringsregime som er 

forbundet med projektdiskursen (bilag 3), i sit udgangspunkt har arbejdsprocessen i 

undervisningen som genstand for sin iagttagelse. Dette er ikke tilfældet med de innovative og 

anvendelsesorienterede indsatsområder, der beskrives i resultatkontrakterne, idet de i højere 

grad evaluerer på resultaterne (innovation i AT), eller ser den anvendelsesorienterede 

innovative undervisning som en mulighed for at skabe et ”spændende og dynamiske 

undervisningsmiljø, der kan fastholde og udvikle elevernes interesse” 9. Dette misforhold i 

forståelsen af, hvad projektdiskursen italesætter og hvad der i virkeligheden evalueres på er 

tankevækkende, når vi inddrager elevudsagnene om den motiverende undervisning. Eleverne 

fremhæver jo ganske rigtigt den del af en lærers undervisning, som er ”virkelighedsrelateret”,  

særdeles positivt og dermed også motiverende for deres lyst til læring. Men når 

evalueringsformerne ikke tilgodeser de kompetencer, eleverne tilegner sig i denne proces, 

kompetencer som fordrer et internt evalueringsblik, er der en overhængende fare for, at 

elever der styres af den resultatorienterede præstationskultur oplever det tidskrævende 

projektarbejde som tidsspilde. 

 Som det fremgår ovenfor, knytter de forskellige diskurser an til forskellige 

evalueringsregimer. I forhold til dette afsnits anliggende, undersøgelsen af 

resultatkontrakternes indsatsområder, er det bemærkelsesværdigt, at kompetencediskursen 

34  http://www.nyborg-gym.dk/Files/Filer/resultatloen/kontrakt1314.pdf 
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og resultatdiskursen installerer et eksternt blik på gymnasieskolen. Indenfor 

kompetencediskursen er det således rationalistisk formulerede mål og delmål, som elevernes 

kompetenceudvikling skal føre frem til, mål der nås gennem præcis og lineær planlægning og 

styring af læringsprocesser. Dette minder på flere måder om resultatdiskursens 

evalueringsregime, hvor det er skolernes og lærernes resultater i form af elevernes 

præstationer, der iagttages af ledere, myndigheder og den politiske offentlighed. Her 

efterlyses ”operationelle mål” eller ”konkrete indikatorer for måling af kvalitet”35, hvilket 

resultatkontrakterne er et glimrende billede på. Dette står i skærende kontrast til den mest 

markante diskurs i elevindstillingerne, som netop betoner den motiverende undervisning, 

som den der ’skaber mening’ i forhold til det lærende subjekt – dermed også en diskurs, som 

påkalder sig et internt evalueringsblik. 

 

To forskellige positioner 

Som det fremgik af afhandlingens omdrejningspunkt, analysen af elevindstillingerne, skrev 

elevernes indstillinger sig op imod en underliggende diskurs, som rummes i resultatdiskursen 

og kompetencediskursen. Adskillige gange blev det fremhævet som en underliggende præmis, 

at man var nødsaget til at få sig en studentereksamen etc. Interessant nok var det kun i meget 

ringe grad fremhævet, at den gode lærer sørgede for, at de klarede sig godt til eksamen, 

levede op til fagenes målopfyldelser eller havde erhvervet sig de rette studiemæssige 

kompetencer. Det er derfor også frapperende at undersøge resultatkontrakternes prioritering 

af indsatsområder, og ikke mindst at undersøge de sammenkoblinger, der sker mellem 

indsatsområde, årsag og virkning.  For ikke kun er der tale om, at de elementer som eleverne 

fremhæver som motiverende undervisning, stort set ikke berøres direkte som 

indsatsområder – således nævnes ordet motivation ikke en eneste gang i 

resultatkontrakterne. Der er også tale om, at diverse resultat- og kompetencediskurser lystigt 

tilkobles pædagogiske visioner og strategier uden blik for årsag og virkning, som vi blandt 

andet ser det i udsagn som ”mindre fravær - mindre frafald”. Her ser vi en ensidig pointering 

af indsatsområdet knyttet til registrering af og indsats imod skriftligt og fysisk fravær; eller 

indsats mod manglende mål med uddannelsen. Kun en tredjedel af skolerne laver direkte 

indsatser i forholdet mellem frafald og trivsel, hvilket bl.a. sker gennem mentorindsatser og 

indsatser ”der etablerer stærke klasserumskulturer, der kan støtte op om den enkeltes 

35 Katrin Hjort: 2010, p. 10. 
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deltagelse i fællesskabet”. 36 Griber vi fat i IT som indsatsområde ser vi i en stor del af 

indsatsområderne en bestræbelse på, at ”beskrive den nødvendige IT infrastruktur, sikre 

opsætning og udrulning af Office 365 som samarbejdsplatform, sikre ensartede IT 

installationer, fremme anvendelsen af de elektroniske tavler”37. Kun én skole berører den 

pædagogiske og didaktiske udfordring, som det fx ses i flg.: ”vi vil starte et udviklingsarbejde, 

der har til hensigt at få eleverne til at kvalificere brugen af deres computere i undervisningen, 

så de bruges i læringssammenhæng”38. Dette illustrerer glimrende den kløft, der er mellem 

institutionernes indsatsområder og elevernes udsagn om motiverende undervisning. 

 Indsatsområderne i resultatkontrakterne er i min optik præget af et mangelfuldt 

blik på de bagvedliggende årsager såvel som de pædagogiske intentioner med tiltagene – 

Hvad er det der skaber fraværet? Hvordan kan brugen af IT indgå som et pædagogisk aktiv? 

Hvilke læringsmæssige gevinster er der at hente i innovative og anvendelsesorienterede 

undervisningsformer? Hvordan kan studieretningstoningen udover at virke 

studieforberedende tilbyde eleverne en ’meningshorisont’?  Afhandlingens indvending er i 

samme åndedrag, at skal det danske uddannelsessystem bidrage til forbedring af trivslen for 

de unge mennesker og yde en målrettet indsats mod fraværet – som samtlige skoler inddraget 

i undersøgelsen ønsker – så er det en forudsætning, at skabe opmærksomhed omkring 

elevernes motivationsdiskurser. Ligeledes er det en nødvendighed, at ændre de herskende 

diskurser og evalueringsregimer, så der i højere grad fokuseres på meningshorisonten som 

motivationsskabende, frem for resultat og kompetencemåling. Således lægger fx. 

kompetencediskursen op til en permanent selvrefleksion, hvor de skal ”danne sig et billede af 

egne styrker, svagheder og fremskridt”39, hvilket er mulige krav at honorere for den 

ambitiøse og målrettede idealelev, men virker direkte demotiverende på den svage elev. 

 Ovenstående er helt i tråd med et andet element jeg gerne vil problematisere i 

resultatkontrakterne:  forståelsen af elevtyperne – eller rettere manglen på forståelse. Hvis vi 

skeler til empirien i elevindstillingerne, er det evident, at de rummer et bredt udsnit af elever 

– dette blev blandt andet tydeligt i afdækningen af elevernes søgeprocesser. Ser vi derimod på 

resultatkontrakterne, levnes der ikke meget rum til elevernes forskellighed og en 

36 http://www.nyborg-gym.dk/Files/Filer/resultatloen/kontrakt1314.pdf 
 
37  http://www.svendborg-gym.dk/fileadmin/Arkiv/Dokumenter/PDF/Rektors_resusltatloen_for_indevaerende_skoleaar_2014.pdf 
 
38 http://www.faaborg-gym.dk/dokumenter/bestyrelsen/CJ_resultatloen_13-14.pdf 
39 Stx-bekendtgørelsen, kapitel 11 §107-109. 
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relationsgrammatik, der udfordrer den enkelte elev, der hvor han er (måske lige bortset fra 

den ene skole, som har mentorordningen som indsatsområde). Resultatkontrakterne er 

derimod præget af reformtankegangens forståelse af eleverne som en monokultur.40 Dette 

udprægede harmoniseringsønske levner ikke megen plads til dyrkelsen af diversiteten i 

organisationen. Dette er problematisk, idet empirien viser, at det netop er i mødet med de 

enkelte elever, relationskompetencen kan udbygges og eleven kan udfordres – de lærere, 

eleverne oplever som stærkt motiverende, er i udpræget lærere, der mestrer 

relationsgrammatikken.  

 Resultatkontrakternes svært håndterbare diskurssammentrækning og 

elevindstillingernes relativt ensidige motivationsdiskurs stritter i to forskellige retninger. Der 

er ingen tvivl om, at den lærer(utopi) vi i elevindstillingerne fik fremsat som et bud på den 

gode lærer, ikke  er den samme lærer, som resultatkontrakternes indsatsområder skaber 

grobund for. Ligeledes er der næppe tvivl om, at det heller ikke er den samme lærer, de to 

positioner anser for ’den gode lærer’ - et synspunkt som kan underbygges ved at 

sammenligne de enkelte indstillinger fra rektorer, som materialet rummer, med de øvrige 

indstillinger (fx indstilling 164). Hvor elevernes indstillinger er fokuseret på lærerens 

personlige signatur som transformatør af kedelige læreplaner til inspirerende berigende 

undervisning, er ledelsens perspektiv den rationelle organisationsmedarbejder, som kan 

udstyre eleverne med kompetencer og dermed bringe skolen i mål med produktionen af 

studenter. 

  Arbejder man indenfor en socialkonstruktivistisk forståelsesramme, med det 

ærinde at diskutere og vurdere ’god undervisning’, er det derfor også vigtigt at eksplicitere, 

hvilket perspektiv man anlægger – hvilken synsvinkel og hvilket værdigrundlag der tales ud 

fra. Det siger sig selv, at resultatkontrakterne retter sig mod ledelsens mulighed for effektiv 

styring. Ligeledes er det evident, at elevindstillingernes perspektiv er det subjektive 

perspektiv på, hvad de oplever som motiverende for læreprocesserne. Men hvad kan de to 

perspektiver så overhovedet tilbyde hinanden? Det perspektiv der er valgt i denne afhandling 

er interessen for forskellige elevers forskellige læreprocesser, og her har 

resultatkontrakternes diskurser en central funktion, idet de netop synliggør de centrale 

indsatsområder på skolerne. Hvis skolerne således skal imødegå den tilsyneladende 

motivationskrise, som en stor del af eleverne beskriver i deres indstillinger, og dermed også 

40 Beck: 2014, p. 5. 
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mindske frafald, forbedre resultater og i sidste ende sikre skolen økonomisk stabilitet, så er 

der nødsaget til at etableres en dialog mellem indsatsområderne og de forhold, eleverne 

oplever som meningsfulde for deres læring. Som billedet tegner sig pt er det nemlig 

kompetencediskursen og den resultatorienterede diskurs, der er de herskende i 

organisationsøjemed. Samtidig viser min analyse, at disse diskurser virker kontradiktoriske 

og demotiverende på eleverne, der overordnet oplever dem som en trussel og et pres, som 

den gode underviser forløser dem fra. 

 I den sammenhæng finder jeg det oplagt, med indlæsningen af Hjorts 

diskursanalyse i min behandling af resultatkontrakterne. Med Hjorts diskursanalyse i 

baghånden har jeg nemlig al mulig grund til at pege på den diskrepans, der er mellem den 

undervisning eleverne oplever som motiverende og de indsatsområder, der er i højsædet i 

organisationen og som honoreres gennem rektorernes resultatkontrakt. Ved at stille mig på 

skuldrene af Hjorts analyse og koble den til elevperspektivet, får jeg ikke alene et solidt belæg 

for, at der vitterligt er tale om voldsomme diskursmæssige modsætninger, jeg får også 

redskaberne til at forklare, hvorfor forskellene mellem de forskellige diskurser er så 

komplekse. For når hele gymnasiereformen er stykket sammen af så forskelligartede 

diskurser, som Hjort påviser, hvordan lader det sig så gøre for ledelser såvel som lærere at 

tilgodese de mange forskelligartede krav og hensyn? Og værre endnu, hvordan lader det sig 

gøre samtidigt at tilgodese nogle af de væsentlige faktorer, der fremhæves af elever såvel som 

forskere som motiverende i forhold til læring? I forhold til disse komplekse spørgsmål mener 

jeg Hjorts diskursanalyse kan levere en del af svaret. Med Hjorts analyse åbnes der nemlig op 

for en dialog om, hvordan resultatkontakternes indsatsområder også har et muligt potentiale 

for at imødekomme nogle af de elementer, eleverne fremhæver som særligt motiverende i 

undervisningen. Uanset de forskelligartede diskurser og evalueringsregimer, er det formelle 

og officielle krav til skoler og lærere, at de skal realiseres. Hvilke mulighedsperspektiv der 

gælder for dette, vil være omdrejningspunktet for den sidste del af diskussionen. 

 

MULIGHEDER OG PERSPEKTIVER 

Som det gerne skulle fremgå af afhandlingen, er det afgjort ikke min holdning, at de 

motivationsfremmende metoder må overskygge de faglige mål. Udfordringen for dagens 

undervisning må snarere være, at afsøge måder, hvorpå de kognitive og affektive elementer er 

i samklang – med andre ord er udfordringen for de danske gymnasiale uddannelser, at 
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forbinde en studiekompetencediskurs og en omsorgsdiskurs (fx krav til eleverne). Her finder 

jeg, at empirien antyder nogle mulige områder, der kan opdyrkes. Områder som på den ene 

side udgør indsatselementer i resultatkontrakterne, men som samtidig står som små 

klaprende døråbninger i elevindstillingerne. Dette gælder områder som 

anvendelsesorienteret undervisning, innovation, IT didaktik og studieretningstoning. I denne 

sidste del af opgaven vil jeg derfor forfølge, hvor jeg ser mulighederne for at udfolde disse 

områder, så de på den ene side støtter op om de udefrakommende resultat- og 

kompetencediskurser, og på den anden side honorerer de motivationsfaktorer, som eleverne 

fremhæver og samtidig rummer mulighederne for at flytte eleverne i Ziehesk forstand. 

 

Anvendelsesorienteret undervisning og innovation 

Et af de områder, der i meget høj grad præger indsatsområderne i reultatkontrakterne, er 

indsatser knyttet til innovation og i samme ombæring det anvendelsesorienterede. Samtlige 

skoler har i en eller anden udstrækning haft samarbejde med det lokale og/eller 

internationale som indsatsområde, og i over halvdelen af indstillingerne benævnes det 

innovation. I og med innovation også indgår i formålsparagraffen for stx , kan det da heller 

ikke undre. Der kan siges meget om innovationsbegrebets indtog i Det almendannende 

Gymnasium, det falder imidlertid uden for denne opgaves rammer, at forholde mig kritisk 

analytisk til dette. Det jeg gerne vil give en smule opmærksomhed, er de mulige 

motivationsfaktorer, der er i den anvendelsesorienterede såvel som den innovative 

undervisning. Her taler empirien sit eget tydelige sprog 

 Når vi læser indstillingerne, er det tydeligt, at eleverne oplever det motiverende, 

at arbejde med det anvendelsesorienterede, såvel som det de benævner innovation (fx. 

indstilling 7 og indstilling 11). Ud fra min analytiske vinkling, kan der gives to forklaringer på 

dette. For det første er denne form for undervisning underholdende og adspredende i al sin 

anderledeshed. For det andet har det en værdi for andre. Det vil altså sige, at eleverne 

gladeligt abonnerer på dette indsatsområde, idet de oplever denne form for undervisning 

meningsfuld. I indstillingerne vægtes det derfor også tungt, at en lærer følger projekterne hele 

vejen til dørs og sørger for at inddrage aftagerne i evalueringen af produkterne (indstilling 39, 

82). Hvad eleverne derimod ikke nævner i deres omtale af innovativ og anvendelsesorienteret 

undervisning, er de faglige mål og de studiefremmende kompetencer. Udfordringen for 

skolernes arbejde med innovation, anvendelsesorienteret undervisning og undervisning med 
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eksterne samarbejdspartnere må derfor bestå i, at skabe rammer for arbejdet, som på den ene 

side tilgodeser elevernes meningsskabende søgen, og på den anden side bevidstgør eleverne 

om vigtigheden af at sætte faglighed i fokus. Dette er ikke umiddelbart i tråd med de 

eksisterende indsatser i resultatkontrakterne, som primært vægter fundering af skolen i 

lokalområdet, rustning af eleverne til arbejdsmarkedet, styrkelse af elevernes globale 

kompetencer, så ”de kan klare sig i den internationale konkurrence”. Pudsigt nok er dette alle 

formuleringer, der knytter an til diskursen i konkurrencestaten, hvilket igen kan afføde en 

problematisering af, at uddannelserne i stigende grad styres af kompetencemål. 

 

IT didaktik 

Som det fremgår af søjlediagrammet, står IT implementering og til dels også IT didaktikken 

højt som indsatsområde. På nogle skoler handler det om udrulning af Office 365, integrering 

af Googledocs i undervisningen eller Meebook som fælles platform. På andre skoler handler 

det om, at få de interaktive tavler i brug og på atter andre skoler er det udfærdigelsen af en IT 

strategi. Kun en enkelt skole er imidlertid på papiret optaget af elevernes faglige brug af IT i 

undervisningen, med indsatsområder, som ”et udviklingsarbejde der har til hensigt  at få 

eleverne til at kvalificere deres brug af computere i undervisningen, så de bruges i 

læringssammenhæng.41  

 At der i resultatkontrakterne ikke er et større fokus på IT didaktikken, kan 

vitterligt undre. For det første er det rent økonomisk et af de områder skolerne i de senere år 

har investeret massivt i. For det andet er det et af de områder, som har fyldt meget i den 

offentlige debat – elevernes brug af facebook i skoletiden og lærernes manglende evner til at 

håndtere det og være rammesættende.42 For det tredje, og i denne opgave mest centrale, er 

den bevidste og kvalificerede IT brug i undervisningen et af de elementer i elevindstillingerne, 

som udfoldes som et meget præcist parameter for, hvad den gode lærer kan. 

  Empirien lader således ingen tvivl tilbage om, hvornår anvendelsen af IT i 

undervisningen fungerer og hvorfor ”I undervisningen arbejder vi sammen om at skrive vores 

fælles noter ind i et google docs dokument, vi selv er med til at lave noterne i fælleskab (...) 

hvilket både er sjovt og gør at vi alle står til ansvar for at det giver mening” (indstilling 6, 

indstilling 147). Indstillingerne fremhæver samstemmende positivt en brug af de forskellige 

41 http://www.faaborg-gym.dk/dokumenter/bestyrelsen/CJ_resultatloen_13-14.pdf 
 
42 Dorte Ågård: 2012. 
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web 2.0 værktøjer i en undervisningssammenhæng, hvor eleverne i et 

undervisningsfællesskab producerer fælles refleksioner og noter til undervisningen. I denne 

sammenhæng er der dermed også fokus på et klassefællesskab, hvor eleverne oplever sig selv 

som medskabere,  som kritisk reflekterende (i og med de går i dialog med hinanden og 

læreren) og som producerende af anvendelsesorienteret materiale – enten til eksterne 

aftagere eller i en evalueringsmæssig sammenhæng (læs noter til eksamen). Samtidig oplever 

eleverne, at en reflekteret brug af IT i undervisningen, både har et vist 

underholdningspotentiale og kan udgøre et anderledes indslag i undervisningen. Hvis man 

anskuer disse udsagn samlet, lader en reflekteret brug af IT i undervisningen til at modsvare 

samtlige dimensioner i motivationsmodellen, samtidig med at det styrker fokus på det 

reflekterende læringsfællesskab, som motivationsforskningen peger på, at eleverne skal 

udfordres i forhold til. 

 Dette ligger helt i tråd med Estrid Sørensens43 og Birgitte Holm Sørensens 

anbefalinger i arbejdet med IT didaktik som motivationsfaktor.44 Centralt for Birgitte Holm 

Sørensens forskning er således et fokus på deltagerperspektivet, som det der kan bidrage til 

at styrke selvmotivationen. Hun peger på, at med den rette brug af IT værktøjer, aktiveres 

også en indre motivation, som kan styrke læringen, når eleverne selv er med til at styre 

læreprocesserne.  Estrid Sørensen og Birgitte Holm Sørensen peger dog også samstemmende 

på, at det er læringsfællesskabet, der er i fokus, hvorfor der skal udvikles ritualer og rammer, 

der kan støtte op om disse fællesskaber. Når dette betones så kraftigt, har det igen at gøre 

med en motivationsopfattelse, der er situationel – stedet, stemningen, sammenhængen og 

fællesskabet. Det kan derfor også undre, når skolerne som deres IT indsatsområder knytter så 

markant an til en enkelt teknologi eller værktøj, idet hverken forskning eller empiri lægger op 

til en forståelse af én teknologi, der kan gøre alle glade. Forskningen peger snarere på 

lærerens reflekterede didaktiske brug af forskelligartede værktøjer, som noget der motiverer. 

Hvis skolernes ledelser har visioner i forhold til IT, vil jeg derfor anbefale indsatsområder som 

peger i retning af didaktikken og en skoleindsats, der understøtter rammerne for de unge som 

aktive  reflekterede deltagere. I den henseende ville det ganske givet også give god mening at 

sætte klasserumsledelse på dagsordenen, som en af flere måder at fremme elevernes 

selvdisciplin – en parole som er omdrejningspunktet for Dorthe Ågårds forskning. 

43 Estrid Sørensen: 2013, p. 197. 
44 Birgitte Holm Sørensen: 2013, p. 93 ff. 
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Studieretningstoning 

Endnu et perspektiv jeg gerne vil lukke op for i min afsøgning af, hvor der er sammenfald 

mellem ledelsesfokus og elevindstillingerne, er studieretningstoningen – og så alligevel ikke 

helt. I modsætning til innovative arbejdsformer, anvendelsesorienteret undervisning og 

anvendelsen af IT i undervisningen, så nævnes studieretningstoningen kun en enkelt gang i 

indstillingerne. Til gengæld er studieretningstoningen markant til stede som indsatsområde i 

resultatkontrakterne, ikke mindst fordi den også udgør en del af formålsparagraffen. Når jeg 

så alligevel drister mig til at sige, at der er et sammenfald med elevernes idé om, hvad god 

undervisning er, skyldes det flere forhold.  

 For det første peger mange af indstillingerne på manglende relevans og 

meningstab, som det der hindrer eleverne i at være motiverede – de kan ikke relatere 

undervisningen til deres selvverden. Mange af indstillingerne peger imidlertid også på at ydre 

faktorer som anvendelse og nytteorientering i nogen udstrækning kan skabe motivation. Her 

mener jeg, studieretningstoningen kan være brobygger mellem ydre motivationsfaktorer og 

en indre motivation båret af den enkeltes meningsforståelse. Studieretningstoningen er jo 

netop rettet mod at klargøre eleverne til deres videre studier, men samtidig må man formode, 

at ønsket om at engagere sig i videre studier for hovedpartens vedkommende knytter sig til 

en indre personlig interesse. En sådan forståelse er helt på linje med Skaalvik, som netop 

påpeger vigtigheden af, at eleverne internaliserer det mål, de ønsker at opnå - en ydre 

autonom motivation frem for en ydre kontrolleret motivation. Et andet element i Skaalviks 

motivationsforståelse er elevernes efterspørgsel af relevans. Skaalvik fremhæver netop 

elevernes manglende oplevelse af relevans som en væsentlig årsag til motivationskrisen. Med 

toning af studieretningerne synes den hidtidige følgeforskning på området at levere belæg for, 

at eleverne oplever større relevans i forhold til personlige interesser. Samtidig oplever 

eleverne større sammenhæng i undervisningen qua samarbejder på tværs af fagene, alle 

rettet mod interessesfæren i den pågældende studieretning.45  Man kan dog med rette 

problematisere, om toningen er en gevinst for de elever, der ikke har foretaget noget bevidst 

tilvalg af studieretning, men snarere sidder i den pågældende studieretning som et fravalg af 

andre. 46  

45 Tina Høegh: http://www.sdu.dk/klareprofiler. 
46 Harnow Klausen: 2011, p. 21. 
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 Et andet interessant perspektiv som studieretningstoningen sætter er, at nok 

tager toningen afsæt i eleveens egen interesse og læring, og nok rettes den mod en honorering 

af den nytteorienterede dimension i og med den søger, at gøre eleverne studieparate. Det 

interessante i forhold til motivationsteorierne er imidlertid også, at toningen af 

studieretningen ideelt set er en toning, der finder sted i et samarbejde mellem elever og 

lærere i en klasse. Når studieretningstoningen inddrager eleverne i toningsprocessen, lader 

dem have indflydelse på materiale, arbejdsprocesser og ikke mindst profil, får eleverne også 

langt større ejerskab til studieretningen.47 Med studieretningstoningen gives der således 

mulighed for at aktivere motivationsfaktorerne i dimension B, som motivationsforskerne alle 

peger på, som et sundt perspektiv at udfordre elevernes selv-verden fra.   

 Når rektorerne i resultatkontrakterne vælger at fokusere på fælles planlægning, 

fælles forberedelse i studieretningerne, forløbsoverdragelse og differentiering af 

forberedelsen på forskellige niveauer, kan man dog godt blive en kende bekymret, idet det på 

ingen måde er de dimensioner af studieretningstoningen, som bonner positivt ud på 

motivationsscalaen. Anbefalingen til skolernes ledelser må i stedet være, at arbejdet med 

toningen af studieretningerne, skal tage afsæt i klassefællesskabet og læringsfællesskabet, 

hvor der lukkes op for en dynamisk proces med eleverne som aktive medspillere.  

 

Det udvidede undervisningsbegreb 

Afslutningsvist vil jeg gerne kort og dermed også lettere uforpligtende, linde lidt på døren til 

endnu et perspektiv for, hvor resultatkontrakterne og elevindstillingerne delvist trækker på 

samme hammel: tid! Et gennemgående mantra i elevindstillingerne er en lærers vilje og lyst til 

at bruge ekstra tid sammen med eleverne” hun har gang på gang brugt de ekstra 5 minutter; 

han giver 110 %; han brugte sin fritid; hun valgte at sætte tid af til ekstra undervisning; han 

bruger gerne 1 time på at køre hjemmefra og ned til skolen for at vejlede” (indstilling 15,17, 

18, 24, 25). Der kan være flere ting på færde i disse udsagn. Således handler det frivillige 

tidsforbrug om, at eleverne oplever det motiverende, at en lærer ’vil dem’ så meget, så det 

rækker ud over det lønnede arbejde. Et andet lige så væsentligt perspektiv er imidlertid, at 

eleverne i højere grad motiveres, når den enkelte lærer finder tid til at forklare tingene i 

47 Her henvises til Svendborg Gymnasiums arbejde med ”Studieretninger med kant”: http://www.emu.dk/sites/default/files/SIP-2%20-
%20Serie%203%20-%20Skoleoplæg%20Svendborg%20Gymnasium%20%26%20HF.pdf 
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øjenhøjde med lige netop den pågældende elev, vejlede den enkelte elev under vejs i 

opgaveprocessen, drøfte faglige ting med adresse til den enkelte elev. 

 Denne italesættelse af tiden sammen med læreren, som rækker ud over den 

almindelige undervisningsaktivitet, er ganske givet et centralt berøringspunkt mellem 

indsatsområderne og elevindstillingerne. Dog er det kun et par enkelte af skolerne, der 

berører det udvidede undervisningsbegreb direkte (omlagt elevtid). De øvrige skoler omtaler 

i stedet implementeringen af OK13. Det forekommer mig uhensigtsmæssigt, at disse to ting 

blandes sammen, idet jeg er af den overbevisning, at både lærere, elever og ledelse har blik for 

det læringsmæssige potentiale i det udvidede undervisningsbegreb, procesvejledning, omlagt 

elevtid, studieværksted mm. Sammenblandingen med OK13 bibringer imidlertid – alle ædle 

idealer til trods – en arbejdstidstænkning, som ikke er befordrende for indsatsens 

pædagogiske og didaktiske potentiale. Spørgsmålet er, om det udvidede undervisningsbegreb 

omsat på rette vis, kan føre til øget motivation, eller om der med indsatsområder som OK13 er 

en risiko for, at det snarere afføder UK tilstande, hvor både lever og lærere lider under 

’performativity’. 48  Under alle mindre giver elevindstillingernes massive betoning af 

tidsdimensionen stof til eftertanke – også for lærerne. 

 

KONKLUSION 

Nærværende afhandling har i udstrakt grad haft elevernes perspektiv på, hvad der i deres 

optik er motiverende undervisning. Ved brugen af bl.a. Katznelsons motivationsmodel har jeg 

undersøgt elevernes narrativer, og fundet frem til de dominerende diskurser i deres 

fortællinger om den motiverende underviser. Denne del af analysen har således også tilføjet et 

elevperspektiv på Katznelsons motivationsmodel, som tydeliggør, at motivationsmodellen 

skal forstås dynamisk. Ligeledes har min diskursanalyse i dialog med Ziehes, Trondmans og 

Skaalviks teorier bidraget med en anvisning på, hvor der bør sættes ind i undervisningen og 

hvilke diskurser der skal arbejdes med, hvis der skal bidrages til en lystbetonet motivation. 

Analysen viser med stor tydelighed, at eleverne i høj grad oplever deres motivation betinget 

af en lærer med personlig signatur, der kan imødekomme deres affektive behov – behov som 

har vokset sig større i konfrontationen med samfundets resultat- og kompetenceorienterede 

diskurser. Man kan således sige, at med et dominerende afsæt i den dimension af 

48 Diane Reay: (2013), p. 114. 
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motivationsmodellen der knytter sig til den enkeltes interesse og læring, er der tale om en 

dominerende psykodynamisk diskurs. 

  I anden del af afhandlingen har jeg inddraget ledelsernes perspektiv på de 

indsatsområder, de finder væsentlige for at skabe en god skole. Her har jeg vha. Hjort 

afdækket, at den dominerende diskurs her, er en reformdiskurs udtrykt gennem de 

underliggende resultat og kompetenceorienterede diskurser, der sigter efter en lærer, der kan 

fastholde eleverne, og udstyre dem med de resultater og kompetencer, der er behov for, for at 

varetage videre uddannelse og arbejde i det globaliserede samfund. I denne del af 

afhandlingen blev det tydeligt, at uddannelsessystemet i stigende grad styres af 

kompetencemål, hvorfor vi kan spore en forskydning fra skolens opgave som demokratisk 

dannelsesinstitution, til udvikling af færdigheder som den primære opgave. Ærindet med 

dette afsnit var for det første, at pege på det diskurssammenstød, der er i forhold til 

elevindstillingerne, som absolut ikke havde kompetencemål i fokus. Videre var formålet med 

dette afsnit at lægge op til en diskussion af, hvilke muligheder organisationen har for at 

tilbyde en tilfredsstillende og motiverende undervisning og skolekultur for både elever, 

lærere, ledelse og det omgivende samfund. Denne del af undersøgelsen peger delvist på, at 

motivationsbegrebet er blevet en kampplads, hvor vi som skole skal vogte os for, at 

motivation ikke bliver et disciplineringsprojekt, så det glider væk fra det lystbetonede til det 

tvangsbetonede. 

 På baggrund af analyserne og diskussionen af empirien rejser afhandlingen 

spørgsmålet om, hvordan der skal der prioriteres i videns- og læringsmæssige hensyn til 

eleverne, og det hensyn der fra organisationens side kræves, for at sikre organisationens og 

dermed også egen overlevelse? De mange dilemmaer forbundet med dette belyses i høj grad 

af Peter Henrik Raaes teorier om det dobbelte krydspres, som læreren må arbejde under, og 

viser i sidste instans, at det er lærerens evne til at navigere i dette til tider ufremkommelige 

landskab, der afgør hvor vidt han er en god lærer. Lærernes perspektiv er imidlertid 

fraværende, men ikke desto mindre særdeles relevant, da de jo netop betragtes som de 

forandringsagenter, der skal skabe motivationen indenfor organisationens rammer. Derfor 

kunne det være interessant at undersøge gymnasielærernes professionsetos.  

 Et interessant perspektiv til videre forskning kunne derfor også være en undersøgelse af, 

hvilke diskurser og evalueringsregimer de indstillede lærere selv navigerer på baggrund af. 

Dette ville bidrage med et mere nuanceret blik på, hvilke faktorer der gør, at den motiverende 
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undervisning lykkes så godt for dem, hvilket også kunne bidrage til at kvalificere 

gymnasielærernes fremtidige status som professionelle. Resultatet af en sådan undersøgelse 

ville pege langt ind i en spændende læringsteoretisk diskussion, som det desværre ikke ligger 

inden for denne afhandlings grundlæggende ærinde at besvare.  

 Hvad jeg imidlertid har været i stand til at undersøge i nærværende afhandling er 

den grundlæggende diskrepans, der er mellem ledelses og elevdiskurser. Resultaterne af 

undersøgelsen peger nemlig tydeligt ind i grundlæggende forskellige forventningshorisonter 

til, hvad der skal tages hånd om i det reformerede gymnasium. Denne mangel på 

forventningsafstemning rammer læreren med katapultisk kraft, idet han på den ene side skal 

udfordre eleverne på deres motivationsforståelse, men på den anden side mødes med krav 

om at arbejde med på indsatsområder, der i vid udstrækning tager afsæt i  helt andre 

diskurser (med et meget ensidigt billede af elevtyperne) og i langt højere grad er fokuseret på 

ydre motivationsfaktorer. Når Illeris, Katznelson m.fl. således er bekymret for elevernes 

trivsel i konkurrencestaten kunne man fristes til at spørge, hvad med lærerens? 

 I min bestræbelse på at undgå, at afhandlingen skulle udmønte sig i et gravmæle, 

har jeg imidlertid hævet blikket og undersøgt, om den ungdomssociologiske forskning skulle 

have teorier at traktere med, som kunne udfordre elever, lærere og organisationers syn på, 

hvilken vej ’den gode lærer’ skal gå, hvis han skal lykkes med at motivere eleverne til læring 

inden for de givne rammer og uden at gå i graven. Er der overhovedet muligheder for at det 

afgrundsdybe forhold mellem de forskellige diskurser kan overkommes. Kan vi tale om en 

fælles vision for, hvorfor eleverne skal motiveres for læring? 

  Med diskussionens sidste del mener jeg, at have givet et brugbart bud på, hvor 

der kan tages meningsfuldt fat i arbejdet med motivation. Jeg vil på baggrund af  diskussionen 

gerne slå et slag for et uddannelsessystem, der stimulerer den personlige udvikling, som 

empiri og forskning peger på er så vigtig for motivationen. Dette muliggøres bl.a. gennem et 

målrettet arbejde med lærernes relationskompetence. Hvis pædagogik og didaktik har sin 

gang på jorden i den danske gymnasieverden skal både elever, lærere og organisation 

udfordres på, hvorfor de elementer i undervisningen, som diskussionen kredser om er 

meningsfulde. Samtidig skal det motiverende potentiale i disse pædagogiske og didaktiske 

tiltag i langt højere grad pointeres i resultatkontrakterne, såfremt tilfredse, dygtige og 

motiverede elever og lærere også fremover skal være en del af resultatet. 
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http://www.mfg.dk/files/pub/9165.pdf
http://www.mulerne-gym.dk/picture/upload/file/pdf-filer%202013-14/resultatloenskontrakt-2013-14.pdf
http://www.mulerne-gym.dk/picture/upload/file/pdf-filer%202013-14/resultatloenskontrakt-2013-14.pdf
http://www.nyborg-gym.dk/Files/Filer/resultatloen/kontrakt1314.pdf
http://www.odensekatedralskole.dk/Files/Filer/Bestyrelsen/Resultatl%C3%B8nskontrakt%202013_2014.pdf
http://www.odensekatedralskole.dk/Files/Filer/Bestyrelsen/Resultatl%C3%B8nskontrakt%202013_2014.pdf
http://www.sctknud-gym.dk/media/57283/resultatl%C3%B8nskontrakt%202013-14.pdf
http://www.svendborg-gym.dk/fileadmin/Arkiv/Dokumenter/PDF/Rektors_resusltatloen_for_indevaerende_skoleaar_2014.pdf
http://www.svendborg-gym.dk/fileadmin/Arkiv/Dokumenter/PDF/Rektors_resusltatloen_for_indevaerende_skoleaar_2014.pdf
http://www.svendborg-gym.dk/fileadmin/Arkiv/Dokumenter/PDF/Rektors_resusltatloen_for_indevaerende_skoleaar_2014.pdf
http://www.emu.dk/sites/default/files/SIP-2%20-%20Serie%203%20-%20Skoleopl%C3%A6g%20Svendborg%20Gymnasium%20%26%20HF.pdf
http://www.emu.dk/sites/default/files/SIP-2%20-%20Serie%203%20-%20Skoleopl%C3%A6g%20Svendborg%20Gymnasium%20%26%20HF.pdf


 http://www.tornbjerg-
gym.dk/Files/Billeder/Bestyrelsen/Resultatlønskontrakt%20rektor%202013-14.pdf 
 
Vestfyns 
Gymnasium: http://www.google.com/#q=resultatlønskontrakt+rektor+vestfyns+gymnasium
+2013 
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http://www.tornbjerg-gym.dk/Files/Billeder/Bestyrelsen/Resultatl%C3%B8nskontrakt%20rektor%202013-14.pdf
http://www.tornbjerg-gym.dk/Files/Billeder/Bestyrelsen/Resultatl%C3%B8nskontrakt%20rektor%202013-14.pdf
http://www.google.com/%23q=resultatl%C3%B8nskontrakt+rektor+vestfyns+gymnasium+2013
http://www.google.com/%23q=resultatl%C3%B8nskontrakt+rektor+vestfyns+gymnasium+2013


Bilag 1 

Kommentar til materialet.  
I alt er 133 af de 180 elevindstillingerne til Politikens undervisningspris behandlet. De 
indstillinger der er behandlet dækker over både STX, HTX, HHX og HF, dog med en markant 
overvægt af STX lærere. De indstillinger i materialet, der ikke er behandlet er indstillinger 
foretaget udelukkende af gamle elever. Årsagen til dette er, at tidsforskydningen har stor 
betydning for udformningen af narrativet. Ydermere har jeg ikke inddraget de indstillinger, 
som udelukkende foretaget af skolens rektor eller af kolleger. Enkelte af de indstillede lærere 
er indstillet af to omgange, af forskellige elever. I disse tilfælde er de behandlet som separate 
indstillinger. Alle indstillingerne er tilgængelige på vedlagte CD rom under overskriften 
Indstillinger – del 1 og Indstillinger –del 2. 
 

 

Bilag 2 

Dimension i 
motivationsm
odel 

Indstillingsnummer 
(indstillingerne er nummereret i overensstemmelse med 
rækkefølgen) 

Indstillinger  
i alt med 
henvisninge
r  
til denne 
dimension. 

Dimension A: 
Den enkeltes 
interesse og 
læring. 

1,2,3,4,6,9,11,13,14,15,16,18,19,20,22,24,26,28,29,30,31,3
2,33,34,35,36,38,39,40,41,42,44,45,46,48,49,50,51,53,55,5
6,57,58,59,60,61,64,97,98,99,100,130,131,132, 
129,125,123,120,113,112,111,108,107,105,104,103,94,92,9
0.89,88,85,82,77,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,79, 
80,86,91,96,110, 114,116,117, 118, 
121,134,135,136,137,138,140, 
141,142,143,144,145,146,147,150,151,152,153,154,155,15
6,157158,160,162,163,166,167,168,169,170,171,173,174,1
75,176,177,178, 

132 

Dimension B: 
Fællesskab og 
læringskonte
kst. 

1,2,3,4,6,11,13,20,21,24,25,28,36,39,69,73,74,75,82,83,91,
92,103,104,105,110,111,121,123,129,132,134,138,141,142,
145,146,158,163,167,169,170,171,174,175 

45 

Dimension 1: 
Anvendelse 
og 
nytteorienteri
ng. 
 

3,6,9,11,18,21,24,29,38,40,46,49,55,57,58,60,77,79,80,85,8
6,88,91,92,96,111,129,132,134,136,141,144,145,146,150,1
51,157,158,163,173,176 

41 

Dimension 2: 
Mening, 
dannelse og 
kritisk 
refleksion 

10,17,21,30,33,36,38,66,67,68,69,75,84,88,91,98,100,103,1
04,105,107,112,120,123,125,126,129,130,132,134,136,140,
141,145,146,,150,158,170,171,174,175,176,177 

43 
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Aktantmodellen   

Aktantmodellen er udviklet af den franske strukturalist A.J. Greimas, der på baggrund af en analyse af de russiske folkeev   
frem til følgende grundelementer, som en fortælling kan bestå af:  
 
 

 
 
Aktantmodellen tager udgangspunkt i fortællingens hovedperson, der er subjekt - det vil sige den, der handler i fortællinge  
 
For at der overhovedet kan sættes en handling i gang må subjektet have et mål eller et ønske - et objekt - som efterstræb   
begæres. Der kan her være tale om såvel personer, som ting og begreber (prinsessen, penge, lykke). Pilen fra subjektet ti    
modellen kaldes for begærs- eller projektaksen. 
 
Objektet er ofte knyttet til en giver - for eksempel kongen - der sørger for at objektet - prinsessen - "overføres" til modtage   
som regel er sammenfaldende med subjektet, da de fleste hovedpersoner sandsynligvis begærer noget til sig selv. Denne  
mellem giver, objekt og modtager betegnes transport- eller kommunikationsaksen.  
 
Til opnåelse af sit mål er hovedpersonen omgivet af en række elementer, som på forskellig vis hjælper eller forhindrer subj     
sit mål. Både for hjælper-aktanten og modstander-aktanten kan der være tale om personer, ting og begreber. Aksen mel   
subjekt og modstander kaldes konflikt-aksen. 
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BILAG 3 
Figurer fra Katrin Hjort NON SENSE? – A Discourse Analysis of the Danish Upper Secondary School Reform 2005. 
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