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Hva er viktig i læring? 
Innlegg av Peter Hjort, Fagsenteret for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging, på senterets fagdag 9.11.2017. 
 

Motivasjon – læringens springende punkt 
24 år gammel, i 1975, fullførte jeg Sagene lærerskole 
– men lærer ble jeg aldri. En av grunnene var at jeg 
hadde lært noe om meg selv. Jeg innså at det er noe 
jeg ikke får til. Jeg hadde sett at det å lære noen noe 
de ikke selv har lyst til, er vanskelig. Siden har moti-
vasjon stått for meg som læringens springende 
punkt, som det mest kritiske. Eller som det heter på 
klatrespråket: som et «crux» – som noe som virker 
uløselig, som det vanskeligste, som det avgjørende, 
som noe uforståelig og gåtefullt, men som man like-
vel må mestre for å lykkes. Jeg tror motivasjon er 
cruxet i læring.  
 

«Lysten driver verket!» 
Hva vekker lysten til å lære? Hvor kommer trangen 
fra? Er den bare der, sånn bare av seg selv, eller kan 
lysten vekkes? I så fall, hvordan vekkes lysten til å 
lære? Av hva? Av hvem? Hva er det som vekker in-
teressen – for å vite mer om noe man alt kan, eller 
for det ukjente, det man knapt ante eksistensen av? 
Hva motiverer mennesker til å lære?  
 
En gang faren min og jeg snakket om dette, svarte 
han fritt etter Platon (ca. 428 – ca. 348 fvt.): «Lysten 
driver verket!». Senere har jeg lest at Platon var den 
første tenker som virkelig forsto lekens betydning 
som kulturfaktor. Han forsto at læring aldri må bli 
tvang, og at opplæring i størst mulig grad må ta form 
av lek. Lekens avgjørende rolle i læringen opptok 
Platon mer og mer, jo eldre han ble.1 Derfor kunne 
man med Platon være fristet til å si at løsningen på 
motivasjonsgåten er å gjøre læringsoppleggene lyst-
betonte – men hvordan gjør man det?  
 

Tar vi motivasjonen for gitt? 
Selv har jeg vokst opp i en argumentasjonskultur. 
Viktigere enn lysten var de gode argumentene. Me-
ninger og handlinger måtte begrunnes, og begrun-
nelser forklares og utdypes. Mye handlet om hva, 
hvorfor og hvordan – om det man kan kalle læ-
ringens innhold. Er bare innholdet viktig nok, skulle 
motivasjonen liksom gi seg selv.  
 
Jeg tror ikke jeg er alene om å se motivasjon som et 
innholdsavledet og innholdsdrevet fenomen. Mange 
er de seminarene, konferansene, studie- og lærings-
oppleggene der utforming av opplegg og innhold tok 
så å si alle kreftene. I farten vet jeg ikke om jeg noen 
gang har vært med på en systematisk kartlegging og 
beskrivelse av deltakernes ulike motiver for læring. 
Som regel har vi nøyd oss med en målformulering og 
kanskje trodd at hensikten er motivasjon god nok.  
 
Nå tenker jeg at det er en grunnleggende læringser-
kjennelse å innse at motivasjonen er mangslungen 

og individuell, og at drivkreftene for læring som re-
gel er mange og sjelden bare én.  
 

Hva vekker interessen for å lære? 
I vår spurte en kollega meg om «hvordan skape gode 
læringsprosesser som fører til endring». Fordi jeg på 
stående fot ikke kunne svare, har jeg gjennom som-
meren og ettersommeren lest Knud Illeris’ (1939–) 
bok Læring – essensen av nesten 40 års arbeid som 
forsker, teoretiker, skribent og debattant innenfor 
læring og utdanning, blant annet ved Roskilde Uni-
versitet og siden 2005 som professor i livslang læring 
ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.  
 
Illeris starter gjennomgangen av læringens drivkraft-
dimensjon2 med å si at læringsforskningen tidligere 
nesten utelukkende beskjeftiget seg med innholdsdi-
mensjonen – motivasjonen ble overlatt til psykolo-
gien. Så helt alene om å tenke at innholdet driver 
læringen frem, har jeg ikke vært. Men litt underlig er 
dette likevel sett i lys av at Jean Piaget (1896–1980), 
en av de store læringsteoretikerne, sa:  

En person vil aldri løse et problem hvis problemet ikke in-
teresserer ham. Tilskyndelsen til alt ligger i interessen, 
den affektive motivasjonen.3 

 
Det følelsesmessige er læringens drivkraft. Den som 
vil vekke interessen for å lære, må snakke til følel-
sene og bry seg om den emosjonelle siden av saken.  
 

Energien man investerer i læringen 
Men emosjoner er så mangt, og ikke bare glede, 
sinne, frykt, bedrøvelse og avsky – de fem «grunn-
emosjonene».4 Det finnes mange andre. Karakteris-
tisk for følelser er at de ofte ikke kan defineres pre-
sist eller atskilles skarpt. Og det er forskjell på umid-
delbart opplevde følelser og mer underliggende 
stemninger og følelsestilstander.  
 
Læring drives ikke frem av følelser alene – hold-
ninger, erkjennelse og vilje spiller også en rolle. For 
det er sammenheng mellom innhold og motivasjon, 
bare ikke så enkelt som jeg en gang trodde. Motiva-
sjon er en kompleks blanding av følelser og forstå-
else. Jeg ser motivasjon som den energien man in-
vesterer i læringen. Denne energien avhenger for 
det første av at læringsutfordringen appellerer til 
mine interesser og forutsetninger. Og for det andre 
at utfordringen er avbalansert, verken for liten – da 
blir tingene kjedelige, eller for stor – da blir det 
uoverkommelig. Og så er det den ytre og indre moti-
vasjon – begge deler kan gi læring, men jo større 
ytelse som kreves, jo sterkere må den indre være. 
Læringsresultatet vil alltid bli preget av drivkraften.  
 
I dag sier jeg, som et etterord til Platon: Forstå og ta 
vare på motivasjonen – for den driver verket!  



Peter Hjort Hva er viktig i læring? 

9.11.2017 Hva er viktig i læring - forelesning av Peter Hjort 171109.docx 2 

 
1 Georg Henrik von Wright. Å forstå si samtid. Oslo: Det Norske Samlaget, 1996 [Albert Bonniers Förlag, 1994]; s. 53. 
2 Knud Illeris. Læring. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 2012 [Roskilde Universitetsforlag, 2006]; s. 102–123. 
3 Ibid.; s. 106. 
4 Ibid., s. 113 – med referanse til Boje Katzenelson. Drivkræfter, følelser og erkendelse. København, Hans Reitzels Forlag, 2004; s. 127. 

 


