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Min baggrund
• Specialeansvarlig overlæge for geriatri, medicinsk
afdeling, Nykøbing Falster Sygehus
• Læge i 1987
• Turnus og derefter arbejde på en række medicinske
afdelinger
• I geriatrien siden 2000
• Master i medicinsk pædagogik i 2012 (Læringsmiljø
& 360 graders feedback)
• Postgraduat klinisk lektor siden 2005

Min vej til dette
tema
•

Constructive learning (Dundee,
Certificate of medical education)

•

Viden og erfaring som led i
funktion som hovedkursusleder

•

Læringsmiljø og effekt på 360graders evalueringer (Master
afhandling 2012)

•

Artikel i Ugeskriftet om
læringsmiljø (Ufl 2014)

•

Artikel i ugeskriftet om
motivation, emotioner og læring
(2017)

Kognitiv funktion, den aldrende hjerne

50 kognitivt raske personer i hver dekade undersøgt med en række
Neuropsykologiske tests.
Dialogues Clin Neurosci.2013;15(1):109-19

Læringsmål
• At kunne diskutere hvad der er motiverende faktorer for
læger
• At kunne inddrage viden om emotioner i egen pædagogiske
praksis
• At forstå betydning af emotioner for feedbackgivning
• At forstå betydning af emotioner for arbejdsplanlægning
How self-determination theory can assist our understanding of the teaching
and learning processes in medical education. AMEE guide No.59,
Ten Cate, Kusurkar, Willimas, Medical Teacher 2011;33: 961-73
Control-value theory: using achievement emotions to improve understanding of
motivation, learning, and performance in medical education: AMEE Guide No. 64
Artino, Holmboe, Durning, Medical Teacher 2012;34:e148-160

Self Determination Theory
• Mennesket er naturligt vækstorienteret
• Tre psykologiske behov er afgørende for den
psykologiske vækst, behov for
• Autonomi
• Kompetence
• Relation

• En internaliseringsproces kan ændre ekstern
motivation til indre motivation
• For at bevare indre motivation skal behovet for
autonomi og kompetence være opfyldt

Faktorer af betydning for læring
• Hvad? - Indhold
• Hvordan? - Metode
• Hvorfor? – motivation (den affektive dimension)

Kusurkar et al: Have Motivation Theories Guided the Development and Reform of
Medical Education Curricula? A Review of the Literature.
Academic Medicine, 2012: 87(6): 735-43
I artiklen beskrives kort forskellige motivationsteorier

Motivationsfaktorer
• Forståelse for motivationsfaktorer betyder at de kan
anvendes til at facilitere læring
• Basale behov skal være dækket (Maslow)
• Opgaver skal have det rette niveau (ikke for svært og
ikke for let)
• For at stimulere den indre motivation skal den
lærendes behov for autonomi, kompetence og relation
dækkes
• For de lærende er mål som kan beskrives ved at man
mestrer noget (mastery goals) mere motiverende, end
mål, som vurderes ved at man sammenlignes med
andre (performance goals)

Maslows behovspyramide (1943)

Motivationsfaktorer
• Ydre (de)motivationsfaktorer
•
•
•
•
•
•

Løn
Personalegoder
Obligatoriske kompetencevurderinger, feedback
Kvalitetskrav
Anerkendelse
Dokumentationskrav

• Indre motivation = Når arbejdet i sig selv opleves som
værdifuldt, interessant, givende. Læger fortæller, at det er
• Når de gør en forskel for patienter
• Når de knækker faglige nødder
• Når arbejdet forbinder os med kolleger

Den naturlige vækstorientering betyder udvikling i motivation
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Indlæring og følelser
• Traditionelle læringsteorier har fokuseret på
kognitive teorier som slet ikke har inkluderet
emotioner
• En forståelse af tænkning som noget der foregår
fuldstændig rationelt og objektivt (”cold-cognition
models”)
• Motivation som en affektiv (emotionel) faktor af
betydning for læring er blevet forsømt

Emotion & læring
• Tænk på en I-læge som skal lære en bestemt
kompetence. Afhængigt af …..
• hendes egen interesse
• karakter af den specifikke kompetence
• den sociale støtte hun oplever i sit læringsmiljø

• ….kan hun måske
•
•
•
•

Nyde at forberede sig til kompetencen
Kede sig fordi den ikke rigtig interesserer hende
Være nervøs fordi det er for svært
være frustreret fordi det er bare endnu et krav i en travl
hverdag

Emotion - definition
• Emotion er en undergruppe af det mere
overordnede begreb affekt.
• Humør/sindstilstande (moods) og emotioner
opfattes som affektive tilstande og adskiller sig
primært ved deres varighed
• Emotion er en følelse knyttet til en bestemt
situation, handling eller resultat af handling

Control-value teori
• En teoretisk model for at forstå emotioner i
uddannelse
• De emotioner (achievement emotions) som
opstår i relation til aktiviteter eller resultater
defineres ved
• Valens (positive eller negative)
• Grad af aktivering (aktiverende eller
deaktiverende)

Achievement emotions
• Emotioner som er tæt knyttet til en aktivitet
(Achievement acitivities) eller et resultat
(achievement outcomes)
• Aktivitet kan fx være at arbejde selvstændigt,
deltage i stuegang, deltage i et kursus
• Et resultat kan fx være et eksamensresultat,
kompetencevurdering, egen oplevelse af et godt
eller et dårligt resultat i forbindelse med en klinisk
arbejdsindsats

Control-value teori
Positiv (behagelig)

Negativ (ubehagelig)

Aktiverende

Deaktiverende

Aktiverende Deaktiverende

Aktivitetsrelateret

Glæde

Afslapning

Angst,
vrede,
frustration

kedsomhed

Resultatrelateret

Håb, glæde,
stolthed,
taknemmelighed

Lettelse,
tilfredshed

Angst,
vrede,
skyld, skam

Håbløshed,
sorg, skuffelse

Control- value teori
• Teorien siger, at emotionerne bestemmes af
individets vurdering af kontrol over aktiviteten og
værdi af aktiviteten: Har jeg kontrol over denne
aktivitet og har den værdi (er den vigtig)?
• Kontrol over aktiviteten afhænger af den opgavespecifikke selvtillid, vurdering af egen kompetence
(self-efficacy)
• Værdi (value) refererer til den subjektive opfattelse
af om aktiviteten er vigtig og kan være indre
(interesse, lyst) eller ydre (fx fordi man skal eller
fordi det giver anerkendelse at kunne)

Forudsætninger i miljøet, som kan påvirke den
enkeltes kognitive vurdering og dermed emotioner
•
•
•
•
•

Opgavens karakter
Kognitive krav til opgaven
Mængden af kognitiv og emotionel støtte fra vejleder
Det overordnede læringsmiljø
Social og kulturel kontekst på
skolen/sygehuset/indholdsfeltet

Positive versus negative emotioner, der er
almindelig konsensus om at…
• Positive følelser faciliterer
• Dyb læring (forståelse, sammenhænge)
• Meta-kognitiv selvregulering (sætte sig mål, planlægge,
udvikle lærings-strategier, selv-vurdering af
performance)

• Negative følelser resulterer i
• Overfladisk læring
• Simple gentagelser
• rigiditet

Men…
• Negative følelser (af aktiverende karakter) kan også
have positiv effekt på læring
OG…..
• Positive følelser (af deaktiverende karakter) kan
have negativ effekt på læring

Fire Links mellem emotion og læring
1. Mood-dependent memory: affektiv tilstand
(stemning, humør) er knyttet tæt til det der
huskes/læres. Det er lettere at genfinde det
indlærte, hvis man er i samme sindstilstand, som
da det blev indlært
2. Sammenhæng mellem sindstilstand og
læringsstrategi: Negative sindsstemning har
tilbøjelighed til at producere overfladelæring
mens positiv sindsstemning giver dybere læring

Fire Links mellem emotion og læring
3. Effekt på de kognitive ressourcer:
Følelser optager plads i arbejdshukommelsen.
Negative følelser fylder mest.
4. Effekt på motivation: En positiv
følelse - som glæde ved en aktivitet - er en indre
motivationsfaktor

Forskellige slags mål
• Motivations teoretikere har undersøgt hvilke typer
af mål, studerende sætter sig, og hvilken betydning
en lang række ydre faktorer har på de studerendes
følelser, motivation og læring.
1. Mastery goals
2. Performance goals

Mastery goal – målet er at mestre
• Man fokuserer på at udvikle sine evner, at mestre
nye færdigheder, klare udfordrende aktiviteter og
stiler mod en dybdegående forståelse af
læringsmateriale/baggrundslitteratur
• Man evaluerer sin succes ved at vurdere om man
bliver bedre til aktiviteten og har opnået øget
kompetence
• At opnå mestrings-mål fremmer selvtillid, selvregulerende læring og positive følelser

Performance goals – målet er at
det man gør ser godt ud
• Målet er at kunne demonstrere kompetence
• Man fokuserer på at bliver bedre end andre og
sammenligner sig med andre for at vurdere sine
egne evner og kompetencer
• Man evaluerer sin målopfyldelse ved at
sammenligne sig med kolleger og normative
standarder
• Opnåelse af performancemål er associeret med
overfladisk læring og negative følelser, når
opgaverne bliver for vanskelige

Mestrings versus performance mål
• Læringsmiljøet er afgørende for hvilken type mål
der fremmes
• Man fremmer mestrings mål ved at….
• Opfordre til engagement i personligt meningsfulde og
udfordrende aktiviteter
• Opfordre til at man er med til at opsætte regler som
regulerer deltagelsen i aktiviteter
• Anerkende flid, mod, kreativitet (uafhængigt af
resultat)
• Fremme interaktion mellem de lærende

Empirisk evidens
• Studerendes negative følelser (kedsomhed, angst,
håb) i starten af semesteret var prædiktorer for den
karakter, de opnåede ved semesterafslutning
• Sammenhængen mellem negative deaktiverende
følelser (håbløshed, kedsomhed) og nedsat læring
var særlig stærk
• Studerende, som føler, at de ikke har kontrol over
en aktivitet og/eller ikke tillægger aktiviteten værdi
har høj risiko for at opleve kedsomhed.

Betydning (konsekvenser) for pædagogisk
praksis
• Ved at justere på et individs vurdering af kontrol og
værdi af en given aktivitet kan læring fremmes
• Praktisk kan dette gøres via justering af forhold i
læringsmiljøet:
• Kontrol: Opgaver på rette niveau
• Værdi: Sikre at værdien af en opgave er forstået/klart
præsenteret

Kontrol (ikke det samme som
kompetence)
• Vejledere kan give den uddannelsessøgende
kontrol - også betegnet ”self-efficacy” defineret
som den opgave-specifikke selvtillid - ved at…
1. hjælpe med at sætte realistiske, nære mål
2. give tidstro, ærlig og explicit feedback

Autonomi
• Et miljø som støtter den enkeltes autonomi kan øge
følelsen af kontrol
• Når det basale menneskelige behov for autonomi er
opfyldt, øges den oplevede værdi af en aktivitet
• Autonomi fremmes ved at…

• Give den uddannelsessøgende et valg
• Forsøge at forstå hvilke indre motivationsfaktorer, der
bevæger den enkelte
• Anvende ikke kontrollerende sprogbrug
• Forklare rationalet i en aktivitet
• Være tålmodig og give tid til læring i den enkeltes eget
tempo
• Acceptere og byde negative følelser velkommen; de kan
være helt reelle (der er jo aktiviteter, som er mere kedelige
end andre)

Der er evidens for at…
• Accept og tilfredshed med feedback er afhængig af
det emotionelle respons
• Feedback kan føre til forværring af performance
(performance forstået som ønskelig adfærd)
• Accepten og dermed effekten af feedback er
afhængig af feedbackmodtagers oplevelse af
giverens troværdighed, interesse og hensigt.

God feedback er ikke kun et spørgsmål om god teknik
Det handler også om at opbygge en god relation.

Når kritisk feedback mindsker en læges følelse af den
opgave specifikke kontrol, kan det være forbundet
• Med skam
•
•
•
•
•

Trækker sig/gemmer sig
Benægter
Det er nogen andres skyld
Taler ikke om det
Ignorerer kritik

• Eller skyld
• Forsøger at rette op på det skete
• Bruger erfaringen som stimulus for yderligere dygtiggørelse
• Undskylder

Telio, S., R. Ajjawi, and G. Regehr, The "educational alliance" as a framework for
reconceptualizing feedback in medical education. Acad Med, 2015. 90(5): p. 609-14.

Feedback - opmærksomhedspunkter
0

ER

Gør

Positiv
Det,
du har gjort, er
godt

Du er god
Du
ER

Du
GØR
Det, du har
gjort, er ikke
godt

Du er ikke god

Negativ

Opfyldelse af Behovet for kompetence
Overensstemmelse mellem individets færdigheder
og de krav som stilles af omverden
Kunne mestre opgaverne for at føle sig kompetent
------------------Her hører jeg:
Er jeg en god nok læge? - Måske skal jeg ikke
være læge?
Lærer jeg det, jeg skal? – Produktion/Uddannelse
Gør jeg det godt nok ( fx journalføringspligten)
Bange for at blive afsløret - ser min uformåen og
afmagt
Slide udlånt af Mette Krøigaard, psykolog, Lægeforeningen

Opfyldelse af Behovet for
forbundethed (tilhørsforhold)
At føle sig forbundet til andre og have meningsfuld interaktion
med andre
Anerkendelse, opbakning, omsorg
----------------------------------Her hører jeg
De mange skift i uddannelsen
Afslutte uden et ”farvel” – starte ny afdeling uden de kender mit
navn
Være ny – igen, igen
Ny arbejdspladskultur og omgangstone
Den næste periode skal bare overstås
Jeg har valgt dette speciale, da kulturen er god for mig/
Jeg har fravalgt det speciale, som jeg troede var mit
drømmespeciale gr. tone og ånd
Slide udlånt af Mette Krøigaard, psykolog, Lægeforeningen

Opfyldelse af behovet for
Selvbestemmelse/selvledelse
Træffe beslutninger på egne vegne
• Bliver ramt på dette behov
• Beslutningskraft
• Ansvar
• Frygt for at fejle

Slide udlånt af Mette Krøigaard, psykolog, Lægeforeningen
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Plusserne er udtryk for min vurdering på en 5 punkts Likert skala

Opsummering
• Afgørende for læring er den lærendes oplevelse af
• autonomi (kontrol)
• Opgavens værdi
• Oplevelse af relationer
• Som vejleder kan man påvirke disse forhold gennem
• feedback (coachende, respektfuld tilgang støtter autonomi, definere
læringsmål som mestringsmål), diskussion af opgavernes værdi, sætte
realistiske mål
• bidrage til etablering af gode relationer fx demonstrere solidaritet,
forståelse, empati
• Styrke den uddannelsesmæssige alliance
• Arbejdsplanlægning støtter ved at
• Afsætte rimelig tid til opgaverne som udtryk for opgavens værdi
• Den lærende tilbydes opgaver på passende niveau
• Sikre kontinuitet (giver mulighed for at skabe relationer)
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