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SELVBESTEMMELSESTEORI (SDT) 

 
› Indre motivation:  

› En grundlæggende antagelse i teorien er, at vi som mennesker af natur er 

interesserede i at lære og udvikle os selv og vores viden. Denne basale 

motivation begrebssættes i SDT som ”indre motivation” og defineres som 

”den adfærd, der ikke er drevet af et ydre incitament, men som i sig selv er 

interessant og behagelig” (Ryan & Deci, 2000 i Niemic, Christopher P. & Ryan, 

R. (2009). Denne indre motivation kommer til udtryk, når vi leger, udforsker 

eller deltager i aktiviteter, som vi finder sjove, udfordrende eller interessante. 

Indre motivation finder sit udgangspunkt i interesse, kreativitet, involvering, 

frit valg (autonomi) og ikke mindst engagement. I læringsaktiviteter er det 

væsentligt at kunne bygge på elevernes indre motivation og dermed facilitere 

en glæde, entusiasme og interesse for læring. 
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http://www.selfdeterminationtheory.org/
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SELVBESTEMMELSESTEORI 

 

›MEN ‘mange dele af undervisning er ikke 

umiddelbart tilfredsstillende eller sjove i sig selv’ 

(Niemic & Ryan, 2009) -> ydre 

motivationsfaktorer for at fremme elevernes/de 

studerendes deltagelse i undervisning. 
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SELVBESTEMMELSESTEORI 

MOTIVATION SOM ET KONTINUUM 
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YDRE REGULERING – BELØNNING/ 

STRAF 
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Introjiceret regulering – stimulering af 

ego, ros/kritik, fokus på præstation 
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Identificeret regulering – anerkendelse af 

værdien af det lærte, viden der kan 

bruges 
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Integreret regulering – understøtter 

centrale værdier, ens opfattelse af selv 
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INDRE MOTIVATION – INTERESSE, 

GLÆDE, MÅL I SIG SELV 
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SDT SOM OPTIK PÅ 

UDDANNELSESPOLITIK & UNGES 

MOTIVATION 

›Kombinationsprojektet – overgangen fra 

grundskole til ungdomsuddannelse - 
http://ffd.dk/paedagogisk-udvikling/kombinationsprojekt 

› Målgruppe: uafklarede men uddannelsesparate unge 

› Højskolen som brobygger og motiverende læringsmiljø 
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http://ffd.dk/paedagogisk-udvikling/kombinationsprojekt
http://ffd.dk/paedagogisk-udvikling/kombinationsprojekt
http://ffd.dk/paedagogisk-udvikling/kombinationsprojekt
http://ffd.dk/paedagogisk-udvikling/kombinationsprojekt
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MOTIVATION I 

UDDANNELSESPOLITIKKEN 
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› Uddannelsesvalg som rationelt og egennyttigt valg -> styring, 

information og incitamentsstruktur 

› Ydre motivation (pisk og gulerod):  

› Ungepakke II: Pligt/pres til uddannelse/beskæftigelse eller 

fratagelse af ungdomsydelse 

› Fremdrift -> krav om 30 ECTS per semester 

› Bonusordningerne 

› Introjiceret ydre motivation: 

› Karaktergennemsnit som adgangskrav (EUD reform) 

› Test og evalueringer 

› Uddannelsesplan: fokus på ‘mangler’ fremfor ‘styrker’ -> ‘Hvad 

skal du blive bedre til?’ 

 - > Præstationsorientering 
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BAGVEDLIGGENDE 

MENNESKESYN 

›Økonomiske mand 
›Rationel 

› Isoleret 

›Ydre motiveret (nyttemaksimerende – cost-benefit – 

penge/status) 

›Human capital – uddannelse som middel 

›Kontrol og planlægning 

›Effektivitet og optimering som værdier 
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UDDANNELSE SOM MIDDEL 

› De økonomiske diskurser skaber et sprog, som lægger op til, at 

unge opfatter uddannelse og det, der foregår under uddannelsen, 

på en bestemt måde […] Det budskab, der når frem til de unge i 

dag, er, at ‘uddannelse er en investering i dine 

beskæftigelsesmuligheder’. […] På den måde fremmer man en 

nyttebetonet opfattelse af bevæggrundene til at gå i skole og tage 

en uddannelse. (Gert Biesta i Unges motivation og læring, p. 130) 
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MOTIVATION I HØJSKOLENS 

LÆRINGSRUM 

›Indre motivation: 

›Fordybelse i selvvalgte fag 

›Præstationsfrit rum (ingen eksamen) 

›Integreret ydre motivation: 

›Tydelige værdier (frihed under ansvar) 

› Identifikation med engagerede lærere 

›Identificeret ydre motivation: 

›Anerkendelse af værdien i deltagelse i 

eksempelvis morgensamling og ‘almene’ fag 
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BAGVEDLIGGENDE  

MENNESKESYN 

›Dannelsesperspektiv 
›Det ‘hele’ menneske 

›Meningsskabelse 

›Menneskeligt potentiale - (ud)dannelse som mål 

› Indre motivation – fordybelse 

›Læring for livet 
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UDDANNELSESSYSTEMETS 

FUNKTIONER 

›Uddannelsessystemets tre funktioner 
›Kvalifikation (forhold mellem produktion og 

uddannelsessystem, kompetence) 

› Socialisation (normer, værdier, fællesskab) 

› Subjektifikation (autonomi, meningsskabelse og 

kritisk tænkning) (Gert Biesta) 
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BASALE PSYKOLOGISKE BEHOV 

›Autonomi – medbestemmelse, adfærd styret af egen 

vilje 

› Fællesskab – respekt, forbundenhed, fælles værdier  

›Kompetence – at mestre noget, at evne 

›Meningsfuldhed – sammenhæng, oplevelse af helhed 
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AUTONOMI, KOMPETENCE OG 

FÆLLESSKAB I 

›Elevernes fortællinger handler om, at deres behov 

for autonomi, kompetence og tilhørsforhold 

bliver tilgodeset på højskolen. De motiveres ved 

at få større ansvar, ved at overskride egne 

grænser og lære nye sider af sig selv at kende og 

ikke mindst ved at indgå i et forpligtende 

fællesskab med andre unge.  
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AUTONOMI, KOMPETENCE OG 

FÆLLESSKAB II 

› F.eks. her om aftenen, så har vi fag, så folk har faktisk lov til 

at sige til lærerne, ”ved I hvad, I skal ikke gøre det i aften, vi 

vil gerne fremlægge noget!”. Og så lærerne, de træder ud og 

de skal ikke undervise den aften og eleverne får lov at 

fortælle om tyggegummi eller hvad det er de gerne vil 

fortælle om. Altså det, synes jeg, er fedt, det der med, at man 

har rigtig meget indflydelse. (Anders, Ribe Ungdomshøjskole)  
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AUTONOMI, KOMPETENCE OG 

FÆLLESSKAB III 

› Før jeg kom her, var jeg ikke lige den, der ville op og ligesom stå 

og fortælle så meget. Og så har jeg valgt kor. Så her på 

forældredagen så stod jeg alene og sang foran hele forsamlingen. 

Så kan man jo sige, at det har styrket mig. Så jeg er fuld afklaret på, 

at det er det jeg skal ind på igen, sådan ligesom kæmpe for det den 

her gang. (Bjarke, Ribe Ungdomshøjskole) 
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AUTONOMI, KOMPETENCE OG 

FÆLLESSKAB IV 

› Daniel (17): Det handler jo i bund og grund kun om at have 

et kæmpestort fantastisk fællesskab. Og det synes jeg er helt 

vidunderligt, helt fantastisk.  

› Interviewer: Kan man ikke også have et godt fællesskab på en 

erhvervsskole? 

› Daniel (17): Jo, men ikke på samme måde, for der går man i 

skole sådan 7 timer om dagen. Her er vi jo sammen 24 timer 

i døgnet. 

 



Indre og ydre motivation 

SDT - selvbestemmelse 
Adfærd Ikke-

selvbestemt 
Selvbestemt 

Motivation 

Regulerings-

former 

Amotivation Ydre motivation Indre motivation 

Ikke reguleret Ydre Introjiceret Identificeret Integreret Indre 

Opfattet  

udgangspunkt 

for motivation 
Upersonlig Ydre Delvis ydre Delvis indre Indre Indre 

Elevernes 

fortællinger 
Højskolens læringsrum Uddannelsespolitik 

Ryan & Deci, 2000 



Effekter af uddannelsespolitik 

• Ydre motivation 

• Overfladelæring 

• Reproduktion af viden 

• Ængstelse 

• Stress 

• Manglende motivation 
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Effekter af højskoleophold 

• Indre motivation 

• Dyb læring 

• Kreativitet 

• Glæde 

• Flow 

• Motivation til uddannelse 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GUWSpi5qLvE
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HØJSKOLENS LÆRINGSRUM OG 

MOTIVATION 
› I et SDT perspektiv formår højskolen at skabe et læringsrum, hvor 

kombinationseleverne (gen)finder deres indre motivation, men 

højskolen formår også gennem identifikation og oplevelse af 

medbestemmelse og meningsfulde værdier som ”frihed under 

ansvar” og ”forpligtelse til fællesskab” at regulere elevernes læring 

gennem autonom ydre motivationsregulering.  Motivationsmæssigt 

er højskolen med til at flytte de unge fra en ydre regulering, hvor 

straf og belønning eller ego-præstation er de væsentligste 

motivationsfaktorer til en autonom ydre regulering og indre 

motivation. Dette er med til at afklare de unge og gøre det muligt for 

dem at bevæge sig videre i uddannelsessystemet.  
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DET VAR DE UNGE OG 

MOTIVATION  
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UNDERVISERNES MOTIVATION 
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REFLEKSIONER FRA ET PROJEKT 

OM ERHVERVSSKOLELÆRERE 

›Følelse af at deres autonomi og medbestemmelse 

er blevet indskrænket 

›Følelse af at blive udfordret på deres 

kompetencer  

›Manglende følelse af tilhørsforhold i en 

organisation og system under konstant forandring 

 

-> Systemisk motivationskrise? 
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REFLEKSION 
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Unges 
Motivation 

1: Anvendelse  

og  

Nytteorientering 

(Kompetence) 

2: Mening,  

dannelse og kritisk 

refleksion 

(meningsfuldhed) 

B: Fællesskab og 

læringskontekst 

(tilhørsforhold) 

A: Den enkeltes 

interesse og læring 

(autonomi) 

Praktik, samarbejde 

med erhvervsliv 

Arbejdsmarkeds-

relevans 

Karakterer, 

eksamensbeviser

test  

individuelle 

læringsmål 

Selvvalgte 

aktiviteter 

Medbestemmelse 

Udvikling af kritisk 

bevidsthed 

Ansvar for eget liv 

 

Projektarbejde 

Aktiviteter med 

omkringliggende 

samfund 

Eksperimenterende 

undervisning eks. 

fortælleværksteder 

Differentieret 

undervisning 

Elevplaner 

Valgfag 

 

Gruppe- 

arbejde 

Klasserums-

ledelse 

Cooperative 

learning 

Skolemiljø 
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TAK FOR JERES OPMÆRKSOMHED 
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SYSTEMISK MOTIVATIONSKRISE? 

› “The fact is that given the challenges we 

face, education doesn't need to be 

reformed -- it needs to be transformed. 

The key to this transformation is not to 

standardize education, but to personalize 

it, to build achievement on discovering the 

individual talents of each child, to put 

students in an environment where they 

want to learn and where they can 

naturally discover their true passions.”  

› Ken Robinson, The Element: How Finding 

Your Passion Changes Everything 
32 

http://www.ted.com/talks/ken_robinson_changing_education_paradigms
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EGENTID 
› Højskolerne kan tilbyde det, at man er sammen 24 timer i døgnet. Man ser 

hinanden stå op, både når man er frisk, og når man ikke er frisk. Man kan ikke 

skjule sig eller skynde sig hjem kl. 16, hvis man er ked af det. Alle de der 

forskellige facetter, som et menneske har. Alle de andre sider i livet, som ikke 

nødvendigvis handler om den læring, man har oplevet i den skoleform, vi er 

vænnet til, kan give hinanden noget på det menneskelige plan, der medvirker til, 

at man opdager nye sider af sig selv og forhåbentlig ser nogle talenter i sig selv, 

som man ikke har set før, som kan medvirke til at man får noget selvtillid. Den 

selvtillid kan så, efter min mening, overføres på nogle andre læringsrum, som er 

uden for den her skole og forhåbentlig give dem nogle skub i livet. 

(Højskolevejleder) 
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UDDANNELSESVALGETS PRES 

› Fiona: Problemet er også at, altså, vi bliver simpelthen presset ud i at skulle vælge det 

alt, alt for tidligt, synes jeg. Og vi skal simpelthen altså, og vi bliver presset og presset 

og presset og presset og det hjælper ikke noget fordi det koger over i hovederne på os 

og vi kan ikke tage stilling til det, når vi er 14-15 år gamle. Altså, det er urimeligt. 

› Isolde: Og så tager man bare et eller andet valg! 

› Gitte: Ja. 

› Fiona: Ja, lige præcis. Og så fylder det bare for meget fordi at der bliver presset for 

meget på. Og man burde ligesom få at vide at man egentlig bare kunne lige 

tage det, lige lidt stille og roligt. 
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ÆNGSTELSE 

› Det er for eksempel udmærket, at vi ikke længere tænker på samfundet som 

noget, der kun er til for vores egen skyld, men det må ikke være på bekostning 

af, at vi, der endnu føler os unge, bliver fanget i et liv, hvis indhold domineres af 

endeløse beregninger og bekymring for fremtiden, et samfund der ikke levner 

plads til ikke helt at vide, hvad man skal få voksenlivet til at gå med. I hvert fald 

giv er nutiden mig rigelige bekymringer – jeg forsøger desperat at være ung, og 

lade være med at bære på fremtidens bekymringer, selv om det selvsagt ikke er 

nemt. (Jarl Viktor Schultz i Information den 13. – 14. september 2014)  
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LÆREREN SOM ROLLEMODEL 

› […] lærere som altid har været glade og smilende, når de 

kommer på arbejde […] at de faktisk også viser følelser 

for at hvis man ikke står op om morgenen eller hvis man 

ikke gør ting eller ordner sine ting til timerne, jamen, så 

viser de frustration, for de vil egentlig gerne det her, men 

så når det virker, jamen så smiler de og er glade (Elev, Ribe 

Ungdomshøjskole) 


