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Motivation for læring

En forudsætning for optimal læring i skolen er, at eleverne er motiverede for skolearbejdet. At motivere
eleverne beskrives derfor som en af skolens og lærernes vigtigste opgaver. For at kunne gøre dette har lærerne

brug for viden om motivation.

Denne bog præsenterer en række konkrete bud på, hvordan man kan skabe de bedste betingelser for elevernes
motivation for læring. Med udgangspunkt i forskning præsenterer de to forfattere de centrale teorier om

motivation og udleder principper og praktiske implikationer for tilrettelæggelse af undervisningen for hver
enkelt teori.

Otte centrale motivationsteorier gennemgås systematisk i kapitelform: mestringsforventning ("self-efficacy"),
faglig selvvurdering, målorientering, forventninger og værdier, indre og ydre motivation, selvattribution,

selvværd og sociale relationer. Hvert kapitel indeholder desuden en case-analyse, praktiske implikationer og
refleksionsspørgsmål, så læreren kan blive klædt på til at arbejde bedst muligt med motivation i

undervisningssammenhænge. Bogen henvender sig direkte til lærere og lærerstuderende og andre, der
beskæftiger sig med læringsmotivation i uddannelsessystemet eller ønsker en oversigt og indføring i centrale

motivationsteorier.

På bogens hjemmeside www.dafolo.dk/undervisning kan du blandt andet findede figurer og tabeller, der
anvendes i bogen, samt refleksionsspørgsmål tilbogens kapitler.

Einar M. Skaalvik er seniorforsker ved NTNU Samfunnsforskning ved Norges tekniskvitenskapelike
universitet (NTNU) og tidligere professor i pædagogisk psykologi og forskningsmetode ved Pedagogisk
Institutt, NTNU. Sidsel Skaalvik er seniorforsker ved NTNU Samfunnsforskning og tidligere professor i

specialpædagogik ved Pedagogisk Institutt, NTNU.
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