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Væren	  eller	  viden	  -‐	  kompetenceudvikling	  på	  
produktionsskoler	  

	  
	  

Sindet	  er	  ikke	  en	  æske	  som	  skal	  fyldes,	  men	  en	  flamme	  som	  skal	  
tændes”.	  	   	   	   	   (Kungfutse)	  

	  
Hvordan	  stimulerer	  man	  bedst	  unge	  til	  udvikling	  og	  til	  at	  selvreflektere	  i	  modernitetens	  
kompleksitet?	  Hvordan	  fanger	  man	  bedst	  de	  unge	  i	  en	  læreproces,	  så	  de	  bliver	  
motiverede	  for	  læring	  og	  udvikling?	  Mit	  virke	  som	  værkstedsleder	  på	  en	  
produktionsskole	  tager	  udgangspunkt	  i	  disse	  spørgsmål.	  Produktionsskolerne	  har	  til	  
formål	  at	  afklare	  unge	  både	  fagligt,	  socialt	  og	  personligt,	  så	  de	  kan	  fortsætte	  i	  enten	  
kompetencegivende	  uddannelse	  eller	  i	  et	  arbejde.	  Produktionsskolerne	  har	  ikke	  
kompetencegivende	  eksaminer	  og	  derfor	  ikke	  fastsatte	  faglige	  krav	  til	  indhold	  og	  forløb.	  
Forløbet	  er	  baseret	  på	  den	  enkelte	  elevs	  udvikling,	  både	  fagligt,	  socialt	  og	  personligt	  -‐	  i	  
forhold	  til,	  hvad	  der	  er	  relevant	  for	  den	  enkelte	  elevs	  afklaringsproces.	  
	  
Mange	  produktionsskoleværksteder	  er	  baseret	  på	  æstetiske	  læreprocesser,	  hvor	  de	  
faglige	  kompetencer	  kan	  være	  svære	  at	  måle.	  Jeg	  har	  selv	  et	  sådant	  værksted	  –	  et	  
skriveværksted,	  hvor	  eleverne	  både	  arbejder	  med	  fiktion	  og	  nonfiktion.	  Fagligheden	  er	  
for	  mig	  at	  se	  et	  middel,	  'det	  fælles	  tredje',	  til	  at	  nå	  ovenstående	  mål:	  At	  afklare	  elevernes	  
'professionelle'	  fremtid.	  Men	  denne	  afklaring	  indebærer	  for	  de	  fleste	  elevers	  
vedkommende	  et	  stort	  identitetsarbejde	  -‐	  indeholdt	  i	  de	  to	  sidste	  dele	  af	  skolens	  
målsætning,	  altså	  en	  udvikling	  af	  elevernes	  sociale	  og	  personlige	  kompetencer.	  	  
	  
Produktionsskolerne	  er	  fra	  2012	  blevet	  pålagt	  at	  skulle	  udarbejde	  kompetencebeviser	  til	  
eleverne.	  I	  disse	  kompetencebeviser	  skal	  skolerne,	  som	  det	  hedder	  i	  bekendtgørelsen:	  
	  

“angive	  deltagerens	  opnåede	  specifikt	  faglige	  kompetencer,	  herunder	  
eventuelt	  tilknyttede	  personlige	  og	  sociale	  kompetencer”.	  
(Informationsbrev	  til	  produktionsskoler	  fra	  Ministeriet	  for	  Børn	  og	  
Undervisning,	  bilag	  1).	  
	  

I	  produktionsskole-‐loven	  hedder	  formålserklæringen	  i	  kap	  1,	  §	  2,	  Bekendtgørelse	  nr.	  683	  
af	  11/07/2000:	  
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“Undervisningen	  skal	  bidrage	  til	  udvikling	  af	  deltagernes	  personlige,	  
sociale	  og	  faglige	  kompetencer	  med	  henblik	  på	  at	  styrke	  mulighederne	  
for	  fortsat	  uddannelse	  eller	  overgang	  til	  varig	  beskæftigelse.	  Tilbuddet	  
skal	  endvidere	  bidrage	  til	  at	  udvikle	  deltagernes	  interesse	  for	  og	  evne	  til	  
aktiv	  medvirken	  i	  et	  demokratisk	  samfund	  samt	  fremme	  international	  
forståelse.”	  (http://pub.uvm.dk/2000/logbog/13.htm)1	  

	  
Hvor	  formålserklæringen	  vægter	  deltagernes	  personlige,	  sociale	  og	  faglige	  kompetencer	  
ligeligt,	  vægtes	  de	  faglige	  kompetencer	  altså	  højest	  i	  lovteksten	  til	  beskrivelsen	  af	  
kompetencebeviset.	  
	  

Problemformulering	  
Denne	  skævhed	  er	  udgangspunktet	  for	  nærværende	  masterprojekt.	  For	  jeg	  finder	  det	  
problematisk,	  at	  produktionsskolerne	  i	  de	  nye	  lovfastsatte	  kompetencebeviser	  ikke	  kan	  
fastholde	  den	  tredelte	  målsætning	  -‐	  elevernes	  faglige,	  sociale	  og	  personlige	  udvikling.	  Jeg	  
ønsker	  i	  mit	  virke	  at	  kunne	  fastholde	  ligevægtningen	  af,	  at	  de	  unges	  kompetenceudvikling	  
skal	  have	  fokus	  på	  alle	  deres	  kompetencer	  og	  ikke	  primært	  på	  deres	  faglige	  kompetencer.	  
Det	  fører	  mig	  derfor	  til	  følgende	  problemformulering:	  
	  

• Hvordan	  kan	  produktionsskolerne	  bruge	  kompetencebeviserne	  til	  at	  stimulere	  
elevernes	  personlige	  og	  sociale	  kompetenceudvikling	  og	  give	  elevernes	  indsigt	  i	  
egen	  udvikling,	  personligt	  og	  socialt?	  	  

	  

Rapportens	  opbygning	  	  
Vidensfeltet	  for	  dette	  projekt	  er,	  hvorledes	  produktionsskolerne	  i	  dag	  foretager	  
kompetencemålinger	  og	  dokumentation	  af	  elevernes	  kompetenceudvikling.	  Endvidere	  er	  
det	  relevant	  at	  undersøge,	  hvorledes	  det	  nye	  kompetencebevis	  udmøntes	  i	  praksis	  på	  
produktionsskolerne.	  Det	  omkranser	  jeg	  i	  afsnittet	  Vidensfelt.	  
	  
Kravet	  om	  kompetencebeviser	  på	  produktionsskolerne	  indskriver	  sig	  naturligvis	  i	  en	  
uddannelsespolitisk	  diskurs,	  den	  såkaldte	  evalueringskultur,	  som	  har	  været	  herskende	  
det	  sidste	  årti.	  Denne	  diskuterer	  jeg	  i	  følgende	  afsnit	  Evaluering	  og	  kompetence,	  hvor	  jeg	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Lovteksten	  er	  i	  2011	  ændret	  til:	  ”Tilbuddet	  skal	  styrke	  deltagernes	  personlige	  udvikling	  og	  forbedre	  deres	  
muligheder	  i	  uddannelsessystemet	  og	  på	  det	  almindelige	  arbejdsmarked,	  herunder	  til	  beskæftigelse	  i	  
fleksjob,	  i	  skånejob	  eller	  lignende.	  Tilbuddet	  skal	  endvidere	  bidrage	  til	  at	  udvikle	  deltagernes	  interesse	  for	  
og	  evne	  til	  aktiv	  medvirken	  i	  et	  demokratisk	  samfund”.	  	  (Lovbekendtgørelse	  nr.	  688	  af	  22.	  juni	  2011:	  
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=141721)	  
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tillige	  afdækker,	  hvad	  kompetencebegrebet	  egentlig	  dækker,	  ligesom	  begreberne	  
kompetenceudvikling	  og	  kompetencemåling	  indkredses.	  Til	  dette	  bruger	  jeg	  primært	  
Knud	  Illeris’	  kompetencedefinition.	  
	  
Udvikling	  af	  elevernes	  sociale	  og	  personlige	  kompetencer	  fordrer	  for	  mig	  at	  se	  indsigt	  i	  
forskellige	  perspektiver.	  Basis	  for	  denne	  udvikling	  er,	  hvorledes	  de	  unge	  placerer	  sig	  selv	  i	  
moderniteten.	  Identitetsdannelse	  i	  moderniteten	  er	  derfor	  det	  centrale	  omdrejningspunkt	  
for	  næste	  afsnit.	  I	  denne	  proces	  synes	  individets	  identitetsarbejde,	  dets	  selvrefleksivitet	  
og	  dets	  relationsarbejde	  for	  mig	  at	  se	  at	  være	  relevante	  fokuspunkter.	  Jeg	  har	  udvalgt	  de	  
teoretikere,	  der	  efter	  min	  overbevisning	  og	  forforståelse	  bidrager	  essentielt	  til	  disse	  
fokuspunkter:	  Thomas	  Ziehe	  tegner	  et	  generationsportræt	  af	  modernitetens	  unge,	  
Anthony	  Giddens	  præciserer	  behovet	  for	  selvrefleksivitet,	  Jerome	  Bruner	  påpeger	  
sammenhængen	  mellem	  narrativitet	  og	  identitetsdannelse,	  og	  endelig	  videreformidler	  
Gitte	  Haslebo	  socialkonstruktivismens	  pointe	  om,	  at	  individets	  identitetsdannelse	  i	  
moderniteten	  sker	  samspil	  med	  omverdenen,	  i	  relationer.	  	  
	  
Andre	  vigtige	  forudsætninger	  for	  at	  kunne	  udvikle	  sine	  kompetencer	  er	  individets	  
motivation	  og	  individets	  selvopfattelse.	  Disse	  to	  perspektiver	  omkranser	  jeg	  i	  det	  
følgende	  afsnit	  Motivation	  og	  selvopfattelse.	  Her	  afdækker	  jeg	  først	  de	  forskellige	  
opfattelser	  af	  begrebet	  motivation	  i	  de	  forskellige	  psykologiske	  teoretiske	  positioner:	  
psykoanalysen,	  behaviorismen,	  humanistisk	  psykologi,	  kognitiv	  psykologi,	  sociokulturel	  
teori,	  flow	  og	  selvreguleringsteorien.	  	  Herefter	  sætter	  jeg	  motivationsteorierne	  over	  for	  
hinanden	  i	  forhold	  til	  det	  såkaldte	  motivationskontinuum,	  som	  Edward	  Deci	  og	  Richard	  
Ryan	  har	  udviklet.	  Hvilken	  indflydelse	  individets	  selvopfattelse	  har	  på	  individets	  
motivation,	  indkredser	  jeg	  efterfølgende.	  For	  at	  få	  dette	  afdækket	  anvender	  jeg	  
henholdsvis	  Carol	  Dweck	  og	  Albert	  Banduras	  tankesæt	  om	  selvopfattelse	  og	  self-‐efficay.	  
	  
At	  læring	  og	  derved	  også	  kompetenceudvikling	  optimeres,	  når	  man	  fokuserer	  på	  
elevernes	  ressourcer	  og	  styrker	  i	  stedet	  for	  på	  deres	  svage	  sider,	  er	  jo	  en	  kongstanke	  i	  
positiv	  psykologi.	  Det	  er	  derfor	  uomtvisteligt	  for	  mig	  også	  at	  sætte	  fokus	  på,	  hvorledes	  
styrkebaseret	  tilgang	  til	  læring	  og	  kompetenceudvikling	  har	  betydning	  for	  elevernes	  
samlede	  indsigt	  og	  udvikling,	  personligt	  og	  socialt.	  Det	  gør	  jeg	  i	  afsnittet	  Styrker.	  
	  
Mit	  interventionsafsnit	  er	  opdelt	  i	  dels	  En	  potentiel	  intervention,	  dels	  Den	  aktuelle	  
intervention	  og	  endelig	  en	  Effektmåling.	  De	  tidsmæssige	  rammer	  for	  dette	  projekt	  har	  ikke	  
gjort	  det	  muligt	  at	  gennemføre	  et	  længere	  interventionsforløb,	  som	  synes	  nødvendigt	  for	  
at	  måle	  en	  udviklingsproces.	  Derfor	  har	  jeg	  designet	  en	  potentiel	  intervention,	  som	  
skitserer	  et	  sådant	  forløb.	  I	  min	  aktuelle	  intervention	  har	  jeg	  foretaget	  en	  
spørgeskemaundersøgelse,	  hvor	  en	  elevgruppe	  foretager	  en	  selvvurdering	  af	  deres	  
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opnåede	  personlige	  og	  sociale	  kompetenceudvikling	  i	  deres	  produktionsskoleforløb.	  
Endvidere	  undersøges	  elevernes	  
motivation	  og	  mål	  under	  forløbet.	  Effektmålingen	  måler	  udbyttet	  for	  eleverne	  af	  det	  
nuværende	  lovkrævne	  kompetencebevis	  samt	  den	  aktuelle	  interventions	  udbytte.	  
	  
I	  min	  afsluttende	  perspektivering	  diskuterer	  jeg,	  hvorledes	  mit	  tankesæt	  om	  kompetence-‐
udvikling	  og	  min	  intervention	  kan	  finde	  plads	  i	  den	  nuværende	  uddannelsesdiskurs.	  
	  

Vidensfelt	  
	  
Det	  er	  ikke	  nyt,	  at	  produktionsskolerne	  foretager	  dokumentation	  af	  elevernes	  forløb,	  
kompetencemålinger	  af	  elevernes	  udvikling	  og	  evaluering	  af	  det	  samlede	  
produktionsskoleophold.	  I	  Produktionsskoleloven	  har	  det	  også	  før	  kravet	  om	  
kompetencebeviser	  i	  2012	  været	  dikteret,	  at	  skolerne	  skulle	  lave	  forløbsplaner	  for	  eleverne,	  
som	  skulle	  opdateres	  hver	  tredje	  måned.	  I	  loven	  hedder	  det,	  at	  forløbsplanen	  skal	  indeholde	  
elevens	  mål	  med	  undervisningsforløbet,	  og	  hensigten	  med	  planen	  er,	  	  	  
	  

”at	  den	  beskriver	  den	  afklarings-‐	  og	  læringsproces,	  der	  foregår	  hos	  
deltagerne,	  der	  er	  uafklarede	  med	  hensyn	  til	  deres	  uddannelses-‐	  og	  
erhvervsvalg”	  (Hoppe,	  2006).	  

	  

Kompetenceudviklingsmålinger	  på	  produktionsskoler	  
Produktionsskoleforeningen	  udgav	  i	  2006	  en	  såkaldt	  ”Produktionsskolediskurs”,	  som	  er	  
”udtryk	  for	  et	  politisk	  ønske	  om	  en	  mere	  synlig	  og	  tydelig	  profil”	  (Hoppe,	  2006).	  I	  den	  skitseres	  
det,	  hvordan	  produktionsskolerne	  i	  de	  seneste	  år	  har	  haft	  fokus	  på	  arbejdet	  med	  evaluering	  
og	  dokumentation	  af	  elevernes	  udvikling	  og	  læring.	  Forskellige	  former	  for	  evalueringstyper	  
anvendes	  på	  produktionsskoler,	  anføres	  det	  i	  produktionsskolediskursen:	  Portfolio	  med	  en	  
systematisk	  indsamling	  af	  elevernes	  arbejde,	  testning	  og	  måling	  af	  særlige	  
kompetenceområder,	  kompetencetavler,	  som	  visualiserer	  elevernes	  faglige	  udvikling,	  de	  
tidligere	  nævnte	  forløbsplaner	  samt	  endelig	  ’edderkoppespindet’,	  et	  visuelt	  og	  konkret	  
værktøj,	  der	  bruges	  til	  samtale	  med	  eleverne	  om	  dennes	  sociale	  og	  personlige	  kompetencer.	  	  
	  
Vi	  anvender	  på	  min	  produktionsskole	  edderkoppespindet	  som	  evalueringsværktøj,	  kaldet	  
”RealKompetenceAfklaring”	  (RKA),	  når	  vi	  afholder	  forløbssamtaler	  hver	  tredje	  måned.	  Dette	  
værktøj	  er	  et	  godt	  samtaleredskab,	  men	  fungerer	  ikke	  helt	  som	  det	  ønskede	  konkrete	  værktøj	  
som	  afsæt	  til	  at	  lave	  konkrete	  delmål	  for	  og	  med	  eleven.	  Det	  kan	  være	  svært	  at	  overføre	  
elevens	  udfyldelse	  og	  selvvurdering	  i	  edderkoppespindet	  til	  et	  konkret	  delmål.	  Eksempel	  på	  
RKA-‐edderkoppespind	  er	  vedlagt	  i	  bilag	  2.	  
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Flere	  produktionsskoler	  har	  lavet	  kompetenceprojekter	  med	  fokus	  på	  kompetenceudvikling.	  
Aalborg	  Produktionsskole	  kom	  i	  2008	  med	  udgivelsen	  ”Udvikling	  i	  fællesskab”,	  som	  er	  en	  
beskrivelse	  af	  et	  strategisk	  kompetenceudviklingsprojekt,	  hvor	  et	  af	  målene	  var	  
dokumentation	  af	  elevernes	  kompetenceudvikling.	  I	  dette	  projekt	  har	  produktionsskolen	  
udviklet	  dels	  et	  vurderingsskema	  til	  vurdering	  af	  faglige	  kompetencer	  med	  en	  femtrins	  
taksonomi	  baseret	  på	  Dreyfus	  og	  Dreyfus,	  dels	  et	  observationsskema,	  hvor	  lærerne	  skulle	  
observere	  elevernes	  sociale	  kompetencer	  i	  hverdagen	  (Kabat	  &	  Juul,	  2008).	  Perspektivet	  i	  
projektet	  er,	  hvorledes	  udvikling	  kan	  øges	  via	  sparring	  enten	  på	  kollegialt	  niveau	  eller	  på	  
medarbejder-‐leder	  niveau.	  
	  
”Kompetencebevis	  og	  synlig	  kompetencevurdering	  på	  produktionsskolerne”	  er	  en	  pamflet	  
udgivet	  af	  Korsør	  ProduktionsHøjskole.	  Denne	  udgivelse	  giver	  en	  indføring	  af	  brugen	  af	  
kompetencetavler,	  som	  er	  udviklet	  på	  denne	  produktionsskole.	  Kompetencetavlerne	  indgår	  i	  
et	  system	  med	  fire	  værktøjer,	  som	  udover	  tavlerne	  består	  et	  edderkoppespind	  som	  beskrevet	  
ovenstående,	  en	  dagsorden	  for	  de	  kvartårlige	  samtaledage	  samt	  en	  forløbsplan.	  Dette	  projekt	  
afdækker,	  hvordan	  man	  konstruktivt	  kan	  bruge	  værktøjerne	  sammen	  i	  et	  forløb.	  Fokus	  ligger	  
på	  brugen	  af	  kompetencetavlerne.	  Her	  konkluderes	  det,	  at	  de	  sociale	  og	  personlige	  
kompetencer	  bevidst	  ikke	  er	  ’med’	  på	  tavlen,	  fordi	  det	  ville	  være	  en	  upræcis	  måde	  at	  måle	  
disse	  kompetencer	  på	  (Korsør	  ProduktionsHøjskole,	  2012).	  
	  
De	  to	  ovenstående	  projekter	  inddrager	  både	  sociale,	  faglige	  og	  personlige	  kompetencer	  i	  hver	  
deres	  form.	  Deres	  mål	  er	  på	  hver	  deres	  vis	  at	  dokumentere	  produktionsskoleelevers	  
kompetenceudvikling.	  De	  er	  af	  naturlige	  tidsmæssige	  årsager	  ikke	  sat	  op	  over	  for	  det	  nye	  
lovkrav	  om	  kompetencebeviser	  og	  har	  som	  ovenfor	  anført	  andre	  perspektiver	  på	  
kompetenceudvikling	  end	  nærværende	  projekt,	  og	  på	  den	  vis	  adskiller	  de	  sig	  fra	  dette.	  Men	  
projekterne	  viser	  sammen	  med	  ’produktionsskolediskursen’,	  at	  produktionsskolerne	  har	  blik	  
for	  vigtigheden	  i	  at	  lave	  dokumentation	  af	  elevernes	  samlede	  kompetenceudvikling,	  og	  at	  
produktionsskolerne	  ønsker	  at	  evaluere	  kompetenceudviklingen	  i	  deres	  praksis.	  
	  

Evalueringsrapport	  om	  produktionsskolernes	  mål	  
Også	  Danmarks	  Evalueringsinstitut	  har	  forholdt	  sig	  til	  produktionsskolernes	  mål	  for	  deres	  
praksis.	  I	  evalueringsrapporten	  ”Sammenhænge	  mellem	  produktionsskoler	  og	  erhvervsskoler”	  
kaster	  evalueringsinstituttet	  bl.a.	  et	  kritisk	  blik	  på	  produktionsskolernes	  evalueringspraksis.	  
Konklusionen	  i	  rapporten	  lyder,	  at	  meget	  få	  produktionsskoler	  systematisk	  evaluerer	  
elevernes	  udvikling,	  og	  at	  de	  ikke	  systematisk	  udnytter	  de	  evalueringsmuligheder,	  som	  de	  
lovkrævne	  forløbsplaner	  lægger	  op	  til.	  Derfor	  er	  det	  rapportens	  anbefaling,	  at	  
produktionsskolerne	  sætter	  evaluerbare	  læringsmål	  for	  elevernes	  produktionsskoleforløb,	  og	  
at	  de	  løbende	  evaluerer	  læringsmålene	  (Danmarks	  Evalueringsinstitut,	  2006).	  Man	  kan	  
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umiddelbart	  forestille	  sig,	  at	  disse	  konklusioner	  blevet	  brugt	  i	  den	  uddannelsespolitiske	  
dagsorden	  til	  at	  kræve	  en	  anderledes	  evalueringskultur	  på	  produktionsskolerne,	  
udmundende	  i	  lovkravet	  om	  kompetencebeviser.	  
	  

Kompetencebevisets	  udformning	  
Lovkravet	  om	  kompetencebeviser	  sætter	  en	  rimelig	  åben	  ramme	  for,	  hvordan	  
kompetencebeviset	  skal	  konstrueres	  og	  formuleres.	  Rammen	  lyder,	  at	  der	  i	  
produktionsskolernes	  kompetencebevis	  skal:	  
	  

”angives	  de	  specifikt	  faglige	  kompetencer,	  deltageren	  har	  opnået,	  herunder	  	  
de	  eventuelt	  tilknyttede	  personlige	  og	  sociale	  kompetencer.	  De	  opnåede	  
kompetencer	  skal	  beskrives	  kort	  og	  sagligt.	  Beskrivelsen	  skal	  indledes	  med:	  
’Deltageren	  kan’.”	  (Informationsbrev	  til	  produktionsskoler	  fra	  Ministeriet	  
for	  Børn	  og	  Undervisning,	  bilag	  1).	  

	  
Her	  fremhæves	  det,	  at	  det	  er	  de	  faglige	  kompetencer,	  som	  primært	  skal	  måles	  i	  beviset.	  
Endvidere	  er	  det	  centralt	  for	  ministeriet,	  at	  kompetencerne	  beskrives	  ’kort	  og	  sagligt’,	  hvilket	  
også	  peger	  mod	  fokus	  på	  de	  fagligt	  kompetencer,	  idet	  personlige	  og	  sociale	  kompetencer	  er	  
vanskelige	  at	  præsentere	  ’kort	  og	  sagligt’,	  hvilket	  jeg	  vender	  tilbage	  til.	  Endelig	  viser	  det	  
specifikke	  sproglige	  krav	  om,	  at	  beskrivelsen	  skal	  formuleres	  med	  ’Deltageren	  kan’,	  en	  tydelig	  
værdisætning.	  For	  den	  sproglige	  formulering	  er	  med	  til	  at	  understrege,	  hvordan	  ministeret	  
definerer	  kompetencebegrebet.	  Begrebet	  ’at	  kunne’	  noget	  peger	  i	  retning	  af	  en	  praktisk	  
ageren	  i	  virkeligheden.	  Eksemplerne	  i	  informationsbrevet	  fra	  ministeriet	  lyder	  da	  også	  på	  
sådan	  ageren:	  ”Deltageren	  kan	  lappe	  cykler”;	  ”deltageren	  kan	  i	  samarbejde	  med	  andre	  anrette	  
frokostbuffet”	  (Informationsbrev	  til	  produktionsskoler	  fra	  Ministeriet	  for	  Børn	  og	  
Undervisning,	  bilag	  1).	  I	  denne	  værdisætning	  beskæres	  kompetencebegrebet	  for	  mig	  at	  se.	  En	  
række	  personlige	  og	  sociale	  kompetencer	  kan	  ikke	  beskrives	  ud	  fra	  formuleringen	  
”Deltageren	  kan”	  -‐	  visse	  evner	  og	  potentialer	  vælges	  fra.	  For	  man	  ’kan’	  fx	  ikke	  selvtillid,	  man	  
’kan’	  ikke	  empati	  eller	  tolerance.	  I	  det	  kommende	  afsnit	  diskuterer	  jeg	  kompetencebegrebets	  
definition	  og	  indhold.	  
	  

Prototyper	  på	  produktionsskole-‐kompetencebevis	  
Produktionsskoleforeningen	  har	  lavet	  to	  prototype-‐eksempler	  på	  udformningen	  af	  
produktionsskole-‐kompetencebeviset.	  Disse,	  hhv.	  eksempel	  A	  og	  eksempel	  B,	  er	  vedlagt	  i	  bilag	  
3.	  I	  disse	  prototyper	  bruges	  en	  tre-‐trins	  taksonomi,	  hhv.	  begynderniveau,	  kyndigt	  niveau	  og	  
kompetent	  niveau	  samt	  begynder,	  øvet	  og	  kompetent.	  I	  det	  ene	  bevis	  er	  taksonomiens	  
værdisætning	  defineret,	  det	  vil	  sige	  hvad	  hhv.	  begynder,	  øvet	  og	  kompetent	  dækker	  over.	  
Endvidere	  er	  ministeriets	  ovenstående	  formulering	  om	  de	  opnåede	  kompetencer	  indskrevet	  
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direkte	  i	  beviset.	  Endelig	  er	  overskriften	  for	  de	  erhvervede	  kompetencer	  som	  krævet	  
”Deltageren	  kan”.	  Kompetencerne	  beskrives	  også	  som	  krævet	  ’kort	  og	  sagligt’.	  
	  
Prototyperne	  opfylder	  således	  ministeriets	  forlangender.	  Men	  netop	  derfor	  synes	  indholdet	  i	  
prototype-‐kompetencebeviserne	  svære	  at	  aflæse.	  Det	  hedder	  fx	  i	  eksempel	  A:	  ”Deltageren	  kan	  
bage	  morgenboller	  på	  kyndigt	  niveau”.	  Hvilken	  kompetence	  har	  denne	  elev	  opnået?	  Og	  hvad	  er	  
den	  taksonomiske	  forskel	  på	  bollebagning	  på	  begynder-‐,	  kyndigt	  og	  kompetent	  niveau?	  I	  
eksempel	  B	  kan	  deltageren	  spille	  bas	  på	  øvet	  niveau.	  Her	  er	  taksonomien	  jo	  udpenslet,	  og	  øvet	  
niveau	  dækker,	  at	  deltageren	  selv	  ”kan	  udføre	  enkle	  arbejdsopgaver	  efter	  
anvisning/arbejdsbeskrivelse	  og	  deltage	  i	  mere	  komplicerede	  opgaver	  under	  vejledning”.	  
(Eksempel	  B,	  bilag	  3).	  Men	  hvad	  betyder	  det	  i	  forhold	  til	  kompetencen	  at	  spille	  bas?	  Kan	  
eleven	  så	  læse	  noder,	  spille	  rytmisk	  sammen	  med	  en	  trommeslager	  eller	  kan	  eleven	  selv	  alle	  
greb	  på	  bassen?	  
	  
Kravene	  til	  kompetencebeviset	  -‐	  formuleringen	  ’Deltageren	  kan’,	  samt	  at	  formuleringerne	  skal	  
være	  ’kort	  og	  sagligt’	  -‐	  fører	  for	  mig	  at	  se	  til,	  at	  de	  beskrevne	  kompetencer,	  i	  hvert	  fald	  i	  
prototype-‐eksemplerne,	  bliver	  svære	  at	  afkode	  og	  derfor	  svære	  at	  bruge	  både	  for	  eleven	  selv	  
og	  for	  en	  eventuel	  modtager	  af	  kompetencebeviset,	  eksempelvis	  en	  potentiel	  arbejdsgiver	  
eller	  en	  kommende	  uddannelsesinstitution.	  
	  
Prototype-‐eksemplerne	  er	  tænkt	  som	  skabelon	  for	  produktionsskolernes	  kompetencebeviser,	  
som	  så	  kan	  tilpasse	  dem	  de	  aktuelle	  værksteder.	  Det	  er	  da	  også	  det,	  som	  sker	  i	  praksis.	  Jeg	  har	  
indsamlet	  et	  par	  eksempler	  på	  kompetencebeviser	  fra	  andre	  produktionsskoler,	  som	  
vedlægges	  i	  bilag	  4,	  eksempel	  a	  og	  eksempel	  b.	  Endvidere	  har	  jeg	  vedlagt	  det	  
kompetencebevis,	  som	  bruges	  på	  min	  produktionsskole	  tilpasset	  mit	  værksted,	  i	  bilag	  5.	  I	  alle	  
eksempler	  anvendes	  en	  tre-‐trins	  taksonomi,	  og	  alle	  kompetencebeviserne	  har	  for	  mig	  at	  se	  
samme	  problematik	  som	  prototypeeksemplerne.	  
	  
Ovenstående	  blotlægger	  for	  mig	  at	  se	  flere	  problematikker.	  Det	  er	  tydeligt,	  at	  kravet	  om	  
kompetencebeviset	  er	  en	  del	  af	  en	  uddannelsespolitisk	  strømning,	  hvor	  evaluering	  af	  
faglighed	  er	  centralt.	  Hvilken	  type	  evaluering	  fører	  dette	  til?	  Endvidere	  synes	  det	  nødvendigt	  
at	  afdække,	  	  hvad	  kompetencebegrebet	  egentlig	  dækker	  over	  eller	  omkranser.	  Endelig	  viser	  
prototyperne,	  at	  det	  ikke	  er	  en	  let	  opgave	  at	  udforme	  kompetencebeviser,	  som	  tydeligt	  
afdækker	  elevernes	  kompetencer	  i	  forhold	  til	  de	  eksakte	  krav,	  som	  ministeret	  har	  sat	  som	  
ramme.	  Derfor	  synes	  det	  for	  mig	  i	  det	  følgende	  relevant	  at	  diskutere	  den	  uddannelsespolitiske	  
virkelighed,	  som	  dette	  kompetencebevis	  indskriver	  sig	  i.	  Endvidere	  finder	  jeg	  det	  nødvendigt	  
at	  undersøge	  begrebernes	  kompetencebegrebets,	  kompetenceudviklings	  og	  
kompetencemålings	  indhold.	  
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Evaluering	  og	  kompetenceudvikling	  
	  
Produktionsskolernes	  kompetencebevis	  har	  funktion	  af	  en	  evaluering	  af	  
produktionsskoleforløbet,	  hvor	  de	  opnåede	  kompetencer	  beskrives.	  Det	  synes	  derfor	  relevant	  
at	  undersøge	  både	  uddannelsesevalueringsbegrebet	  og	  kompetencebegrebet.	  Følgende	  afsnit	  
opridser	  indholdet	  af	  de	  to	  begrebet	  med	  det	  mål	  at	  få	  indsigt	  i	  de	  politiske	  rammer	  for	  
kompetencebeviset	  i	  den	  aktuelle	  uddannelsespolitik.	  
	  

Evaluering	  i	  uddannelsessystemet	  
Det	  uddannelsespolitiske	  krav	  om	  kompetencebeviser	  på	  produktionsskolerne	  kommer	  i	  
rækken	  af	  en	  mængde	  uddannelsespolitiske	  tiltag,	  som	  gennem	  det	  sidste	  årti	  har	  præget	  
uddannelsespolitikken.	  Målsætningen	  hermed	  har	  været	  at	  reformere	  uddannelserne	  og	  
evalueringsaktiviteter	  i	  retning	  af	  en	  stærkere	  ekstern	  styring	  (Andreasen	  m.fl.	  2011).	  
Uddannelsespolitikken	  har	  etableret	  en	  ny	  såkaldt	  evalueringskultur	  (Dahler-‐Larsen	  2006),	  
således	  at	  det	  er	  blevet	  muligt	  at	  sammenligne	  elevernes	  færdigheder	  -‐	  dels	  lokalt	  på	  tværs	  af	  
skoler	  og	  kommuner,	  dels	  globalt	  i	  forhold	  til	  andre	  lande,	  som	  eksempelvis	  i	  PISA-‐
undersøgelserne.	  Sammenligning	  og	  rangordning	  har	  været	  et	  centralt	  formål	  med	  
evalueringsaktiviteterne	  	  (Andreasen	  m.fl.	  2011).	  Fokus	  har	  nemlig	  ligget	  på	  det	  faglige	  
niveau,	  og	  evalueringskulturen	  været	  præget	  af	  ønsker	  om	  kontrol	  med	  dette	  faglige	  niveau	  -‐	  
derfor	  har	  uddannelsespolitikken	  været	  fyldt	  af	  tiltag	  med	  øget	  testning,	  prøver	  og	  
dokumentation.	  Eksempelvis	  er	  de	  nationale	  tests	  i	  folkeskolen	  udtryk	  for	  denne	  politik	  -‐	  og	  
kompetencebeviserne	  på	  produktionsskolerne	  kan	  efter	  min	  mening	  ses	  som	  et	  led	  i	  samme	  
retning.	  	  Interessen	  for	  kompetencemålinger	  skete	  allerede	  i	  1998	  med	  oprettelse	  af	  
Kompetencerådet,	  hvis	  målsætning	  var	  etableringen	  af	  det	  såkaldte	  ”Nationale	  
kompetenceregnskab”,	  som	  skulle	  sikre,	  at	  Danmark	  ’forfulgte	  en	  kompetencedagsorden’	  
(Illeris	  2012b).	  Missionen	  med	  Kompetencerådet	  var	  i	  tråd	  med	  ovenstående	  skitserede	  
uddannelsespolitik	  at	  få	  et	  mere	  klart	  og	  objektivt	  grundlag	  med	  hensyn	  til	  planlægning	  og	  
udformning	  af	  uddannelsessystemet	  og	  dermed	  også	  relateret	  til	  en	  økonomisk	  interesse	  i	  at	  
få	  det	  bedst	  mulige	  udbytte	  af	  ressourcerne	  i	  uddannelsessektoren	  (Illeris	  2012b).	  
	  

Formativ	  og	  summativ	  evaluering	  
Der	  findes	  forskellige	  former	  for	  evaluering.	  Selv	  begrebet	  evaluering	  dækker	  overordnet	  det	  
at	  foretage	  en	  -‐	  ofte	  værdimæssig	  -‐	  dom.	  Det	  kan	  udmønte	  sig	  i	  forskellige	  aktiviteter	  såsom	  
bedømmelse,	  udredning,	  revision	  og	  ansvarliggørelse	  (Andreasen	  m.fl.	  2011).	  	  
I	  evalueringsteorien	  skelner	  Michael	  Scriven	  mellem	  formativ	  og	  summativ	  evaluering.	  
Formativ	  evaluering	  er	  en	  kontinuerlig,	  løbende	  evaluering,	  som	  sker	  i	  et	  samarbejde	  med	  
lærer	  og	  den	  lærende.	  Målet	  er	  viden,	  der	  kan	  bruges	  fremadrettet	  i	  forhold	  til	  lærings-‐
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processen,	  og	  formålet	  er	  udvikling,	  det	  vil	  sige	  at	  øge	  læringen	  (Skov,	  2006;	  Andreasen	  m.fl.,	  
2011).	  Denne	  form	  for	  evaluering	  bygger	  grundlæggende	  på	  evalueringsformer,	  hvor	  den	  
lærende	  og	  lærer	  er	  i	  dialog.	  	  
Summativ	  evaluering	  er	  heroverfor	  en	  evaluering	  af	  elevernes	  udbytte	  af	  et	  
undervisningsforløb.	  Denne	  form	  for	  evaluering	  har	  primært	  en	  kontrollerende	  funktion	  og	  
foregår	  ved	  afslutningen	  af	  et	  undervisningsforløb.	  Summativ	  evaluering	  bygger	  på	  
kontrollerende	  evalueringsformer	  såsom	  test,	  prøver,	  karaktergivning,	  godkendelse	  eller	  
lignende	  (Skov,	  2006;	  Andreasen	  m.fl.,	  2011).	  
Hvor	  formativ	  evaluering	  således	  overordnet	  har	  et	  indre	  mål	  med	  evalueringen	  -‐	  øget	  læring	  
hos	  eleven	  -‐	  har	  den	  summative	  evaluering	  et	  ydre	  mål,	  at	  kunne	  kontrollere	  udbytte	  og	  
kunne	  foretage	  en	  ekstern	  sammenligning.	  Man	  kan	  sige,	  at	  den	  formative	  evaluering	  er	  
læringsorienteret,	  mens	  den	  summative	  evaluering	  er	  kontrolorienteret.	  
	  
I	  den	  aktuelle	  ovenfor	  skitserede	  uddannelsespolitik	  har	  den	  kontrolorienterede	  summative	  
evalueringsform	  været	  meget	  eksponeret.	  Dog	  er	  det	  direkte	  et	  lovkrav,	  at	  man	  tillige	  
anvender	  formativ	  evaluering	  i	  skolen.	  Indførelsen	  af	  elevplaner	  og	  også	  brugen	  af	  fx	  portfolio	  
kan	  ses	  som	  udtryk	  for	  dette,	  og	  disse	  evalueringsformer	  sigter	  på	  lærings-‐	  og	  
udviklingsaspektet.	  Danmarks	  Evalueringsinstitut	  konkluderer	  i	  en	  undersøgelse,	  at	  der	  bør	  
foretages	  en	  sådan	  løbende	  evaluering,	  og	  at	  målet	  med	  denne	  evaluering	  bl.a.	  er,	  at	  den	  
danner	  grundlag	  for	  planlægningen	  af	  undervisningen,	  at	  den	  skal	  lære	  eleverne	  at	  sætte	  mål	  
for	  og	  vurdere	  deres	  egen	  læring,	  og	  at	  den	  skal	  vurdere,	  om	  eleverne	  har	  fået	  det	  tilsigtede	  
udbytte	  af	  undervisningen	  (Skov	  2006).	  
	  

Uddannelsesevaluerings	  samfundsmæssige	  funktioner	  
Ifølge	  uddannelsessociolog	  Patricia	  Broadfoot	  har	  uddannelsesevaluering	  fire	  væsentlige	  
samfundsmæssige	  funktioner:	  Bedømmelse,	  konkurrence,	  indhold	  og	  kontrol	  (Friche	  m.fl.,	  
2011).	  	  
Bedømmelse	  sker,	  for	  at	  samfundet	  kan	  afpasse	  behovene	  for	  de	  efterspurgte	  kompetencer.	  
Konkurrenceaspektet	  har	  betydning	  for,	  hvorledes	  elevernes	  fremtidsudsigter	  ser	  ud,	  da	  det	  
rangordner	  og	  selekterer	  eleverne.	  I	  konkurrenceaspektet	  ligger	  en	  implicit	  antagelse	  om,	  at	  
konkurrence	  motiverer	  eleverne	  til	  øget	  læring,	  at	  eleverne	  finder	  sammenligningen	  mellem	  
dem	  stimulerende.	  	  
Indholdet	  i	  evalueringen	  er	  uhyre	  centralt,	  da	  det	  er	  med	  til	  at	  kontrollere	  uddannelsernes	  
faglige	  indhold	  ved	  at	  definere,	  hvilke	  typer	  af	  viden	  der	  lægges	  vægt	  på.	  Alt	  efter	  hvilken	  type	  
evaluering,	  der	  anvendes,	  risikerer	  man,	  at	  undervisning	  fokuserer	  på	  at	  undervise	  målrettet	  
mod	  evalueringens	  indhold,	  det	  fænomen,	  som	  kendes	  som	  ”teaching-‐to-‐the-‐test”	  (Andreasen	  
m.fl.,	  2011).	  Endelig	  har	  kontrolaspektet	  den	  afgørende	  politiske	  rolle	  at	  præge	  i	  forhold	  til	  
prioritereringer	  af	  uddannelsesøkonomiske	  beslutninger	  (Friche	  m.fl.,	  2011).	  
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Uddannelsespolitikken	  har	  som	  ovenfor	  beskrevet	  i	  stigende	  grad	  benyttet	  systemkontrol	  
som	  et	  evalueringsparameter.	  	  
	  

Kritik	  af	  uddannelses-‐evalueringskulturen	  
Den	  intensiverede	  evalueringskultur	  i	  uddannelsessektoren	  har	  ført	  til	  kritik	  fra	  forskellige	  
teoretiske	  positioner.	  
	  
Nanna	  Friche	  m.fl.	  tegner	  følgende	  billede	  af	  den	  aktuelle	  uddannelsesevaluering:	  
	  

”Evalueringskrav	  har	  karakter	  af	  afregnings-‐	  og	  overvågningssystemer,	  
der	  retter	  øget	  opmærksomhed	  mod	  elevpræstationer	  (…).	  De	  øgede	  krav	  
om	  evaluering	  repræsenterer	  således	  en	  overvældende	  vægtning	  af	  
præstationsmåling	  og	  summativ	  ’effektivitet’	  ”.	  	  
(Friche	  m.fl.	  2011,	  s.	  154).	  

	  
Friche	  anfører,	  at	  den	  øgede	  grad	  af	  evalueringer	  i	  uddannelsessektoren	  i	  stor	  stil	  er	  
overfladiske	  og	  for	  brugerne	  ikke	  synes	  meningsfulde,	  men	  blot	  gennemføres	  som	  svar	  på	  
ændrede	  legitimitetskrav	  (Friche	  m.fl.	  2011).	  
	  
Også	  professor	  og	  uddannelsesforsker	  Knud	  Illeris	  ser	  kritisk	  på	  tendensen	  i	  
uddannelsessektoren.	  Han	  skildrer,	  hvorledes	  samfundet	  i	  dag	  beskrives	  som	  
’kompetencesamfundet’	  som	  en	  videreførelse	  af	  det	  tidligere	  informationssamfund.	  I	  
forestillingen	  om	  et	  kompetencesamfund	  vægtes	  det	  fra	  officielt	  hold,	  bl.a.	  fra	  
Undervisningsministeriet,	  at	  kompetencesamfundet	  skal	  styrkes	  ”af	  hensyn	  til	  fortsat	  
økonomisk	  vækst	  og	  international	  konkurrencedygtighed,	  til	  samfundenes	  sociale	  
sammenhængskraft	  og	  til	  samfundsmedlemmernes	  velfærd”	  (Illeris,	  2012b,	  s.	  154).	  Men	  disse	  
tre	  målområder	  har	  ikke	  samme	  fokus,	  anfører	  Illeris,	  som	  mener,	  at	  det	  første	  målområde	  -‐	  
økonomien	  -‐	  er	  helt	  dominerende	  i	  uddannelsespolitikken.	  Ifølge	  Illeris	  er	  
uddannelsespolitikken	  i	  meget	  vid	  udstrækning	  indordnet	  under	  den	  økonomiske	  politik	  
(Illeris,	  2012b).	  
	  
Endelig	  anfører	  evalueringsforsker	  Peter	  Dahler-‐Larsen	  flere	  negative	  konsekvenser	  af	  
evalueringer:	  Når	  evaluering	  benyttes	  som	  kontrolinstans,	  mener	  mange	  af	  de	  kontrollerede,	  
af	  deres	  komplekse	  indsats	  -‐	  fx	  lærergerningen	  -‐	  belyses	  ved	  hjælp	  af	  simple	  kriterier,	  hvilket	  
naturligvis	  opleves	  som	  negativt.	  Endvidere	  lyder	  kritikken,	  at	  kontrol	  kan	  skævvride	  billedet	  
af	  det,	  der	  kontrolleres.	  Igen	  er	  det	  teaching-‐to-‐the-‐test	  problematikken,	  som	  fremhæves:	  At	  
et	  stærkt	  kontrolorienteret	  fokus	  fører	  til	  opprioritering	  af	  eksogene	  mål	  for	  undervisningen,	  
altså	  de	  ydre	  mål,	  på	  bekostning	  af	  de	  indre,	  endogene	  mål	  i	  undervisningen	  (Dahler-‐Larsen,	  
2006).	  	  
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En	  anden	  konsekvens	  af	  evalueringer	  kan	  være,	  at	  de	  benyttes	  i	  strategisk	  og	  taktisk	  øjemed,	  
altså	  med	  en	  ideologisk	  dagsorden.	  Evalueringsintensiteten	  i	  uddannelsessektoren	  har	  som	  
ovenstående	  nævnt	  været	  en	  del	  af	  en	  bestemt	  uddannelsespolitisk	  dagsorden.	  
Endelig	  fremhæver	  Dahler-‐Larsen	  konstitutiv	  evalueringsanvendelse,	  altså	  at	  man	  med	  
evalueringsaktiviteten	  øver	  formende	  og	  skabende	  indflydelse	  på	  virkeligheden	  (Dahler-‐
Larsen,	  2006).	  Evalueringer	  udøver	  værdidomme	  og	  præger	  på	  den	  vis	  både	  kulturen,	  som	  
evalueres,	  indholdet,	  der	  evalueres.	  Evalueringen	  har	  derved	  konstitutive	  virkninger	  på	  
mennesker	  og	  deres	  relationer	  og	  på	  menneskers	  identitetsdannelse.	  
Dahler-‐Larsen	  konkluderer,	  at	  det	  er	  essentielt,	  at	  en	  evalueringskultur	  kan	  ”rumme	  
iagttagelser	  af	  evalueringernes	  virkninger.	  En	  evalueringskultur	  må	  således	  være	  refleksiv.	  
Den	  må	  kunne	  forholde	  sig	  til	  sine	  egne	  konsekvenser”	  (Dahler-‐Larsen,	  2006,	  s.	  149).	  	  
	  

Kompetencebegrebet	  
Begrebet	  evaluering	  handler	  om	  formen	  og	  måden,	  man	  foretager	  en	  værdimæssig	  dom	  på.	  
Men	  hvad	  med	  indholdet?	  Hvad	  og	  hvordan	  evaluerer	  man?	  I	  dette	  projekt	  er	  det	  
produktionsskole-‐elevernes	  kompetencer,	  som	  skal	  evalueres.	  	  Derfor	  synes	  det	  relevant	  at	  
fordybe	  sig	  i	  kompetencebegrebet.	  Hvad	  dækker	  begrebet,	  og	  hvordan	  udvikler	  og	  måler	  man	  
kompetencer?	  

Definition	  af	  kompetence	  
Kompetence	  er	  et	  meget	  bredt	  begreb.	  Professor	  og	  uddannelsesforsker	  Knud	  Illeris	  har	  
forsket	  i	  begrebet	  og	  sætter	  det	  over	  for	  to	  lignende	  begreber,	  nemlig	  dannelse	  og	  
kvalifikationer.	  Dannelse	  har	  traditionelt	  set	  været	  et	  lidt	  finkulturelt	  begreb,	  som	  
omkransede	  udvikling	  af	  åndsevner,	  men	  blev	  relanceret	  af	  didaktikeren	  Wolfgang	  Klafki	  med	  
hans	  begreb	  om	  kategorial	  dannelse,	  der	  dækkede	  udvikling	  af	  forståelser,	  som	  sætter	  
individet	  i	  stand	  til	  at	  forstå	  sin	  omverden	  (Illeris,	  2012b).	  Kvalifikationer	  omfatter	  som	  
begreb	  noget,	  man	  har	  lært,	  men	  ikke	  nødvendigvis	  kan	  aktivere.	  
Kompetencebegrebet	  har	  ikke	  begrænsningen	  til	  noget	  elitært	  som	  åndsevner	  eller	  til	  
forståelse	  af	  omverdenen,	  og	  det	  er	  modsat	  kvalifikationer	  netop	  forbundet	  til	  aktivitet.	  Der	  er	  
mange	  definitioner	  i	  litteraturen	  af	  begrebet2,	  men	  samlet	  gælder	  det,	  at	  det	  omkranser	  det	  at	  
være	  i	  stand	  til	  at	  handle	  i	  relation	  til	  bestemte,	  kendte,	  ukendte	  og	  uforudsigelige	  situationer.	  	  
Handlingsorienteringen	  er	  vigtigt	  i	  forhold	  til	  begrebsdefinitionen,	  understreger	  Illeris	  (Illeris,	  
2012b).	  
Men	  i	  Illeris	  mener,	  at	  kompetencebegrebet	  bør	  udvides.	  Han	  fremdrager	  forskellige	  
elementer,	  som	  han	  mener	  begrebet	  indeholder.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Illeris	  henviser	  således	  til	  blandt	  andre	  til	  kompetencedefinitioner	  fra	  professor	  på	  CBS	  Henrik	  Holt	  Larsen,	  
forsker	  i	  modernisering	  Karin	  Hjort,	  psykolog	  Per	  Schultz	  Jørgensen,	  Stefan	  Hermann,	  der	  er	  rektor	  ved	  
Pofessionshøjskolen	  Metropol	  og	  sociolog	  Bjarne	  Wahlgreen	  (Illeris	  2012b).	  
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Hvor	  kvalifikationer	  er	  vores	  erhvervede	  kundskaber,	  omfatter	  kompetencer	  også	  vores	  
dispositioner	  og	  potentialer	  -‐	  altså	  vores	  latente	  muligheder.	  Endvidere	  omfatter	  
kompetencebegrebet	  socialitet	  og	  samarbejdsevne,	  det	  vil	  sige	  vores	  sociale	  kompetencer.	  
Illeris	  understreger,	  at	  dette	  efter	  hans	  mening	  er	  en	  ’selvfølgelighed’,	  da	  kompetence	  direkte	  
eller	  indirekte	  altid	  er	  relateret	  til	  sociale	  eller	  samfundsmæssige	  sammenhænge	  (Illeris,	  
2012b).	  Også	  de	  personlige	  kompetencer	  fokuserer	  Illeris	  på,	  idet	  han	  fastslår,	  at	  hans	  
kompetencebegreb	  rummer	  selvstændighed,	  selvindsigt	  og	  selvtillid.	  Det	  skyldes,	  at	  begrebet	  i	  
sin	  handlingsrettethed	  kræver,	  at	  ”man	  magter	  at	  sætte	  sig	  selv	  i	  spil	  i	  samspillet	  med	  andre	  
omkring	  håndteringen	  af	  bestemte	  situationer	  og	  løsningen	  af	  bestemte	  problemer”	  (Illeris,	  
2012b,	  s.	  49).	  
	  
At	  kompetencebegrebet	  i	  Illeris’	  forståelse	  ud	  over	  faglige	  kompetencer	  rummer	  vores	  latente	  
muligheder,	  sociale	  og	  personlige	  kompetencer	  er	  en	  oplagt	  pointe.	  Det	  er	  netop	  disse	  tre	  
kompetence-‐felter,	  som	  produktionsskoler	  lovgivningsmæssigt	  har	  som	  målsætning	  for	  
eleverne.	  Men	  Illeris	  udvider	  i	  sin	  forskning	  begrebet	  og	  definerer	  det	  såkaldte	  udvidede	  
kompetencebegreb.	  
	  

Det	  udvidede	  kompetencebegreb	  
Illeris	  tilføjer	  både	  kreativitet,	  fantasi,	  fleksibilitet,	  kombinationsevne,	  empati	  og	  intuition	  til	  sit	  
udvidede	  kompetencebegreb.	  Også	  kritisk	  tilgang	  og	  modstandspotentiale	  er	  
kompetenceelementer	  i	  Illeris’	  begreb.	  Hans	  samlede	  kompetencebegreb	  lyder	  således:	  
	  

”Kompetence	  udgøres	  af	  helhedsbetonede	  fornufts-‐	  og	  følelsesmæssigt	  
forankrede	  kapaciteter,	  dispositioner	  og	  potentialer,	  der	  er	  relateret	  til	  
mulige	  handlingsområder	  og	  realiseres	  gennem	  vurderinger,	  
beslutninger	  og	  handlinger	  i	  relation	  til	  kendte	  og	  ukendte	  situationer”	  
(Illeris,	  2012b,	  s.	  68).	  

	  
Det	  er	  essentielt	  for	  Illeris,	  at	  definitionen	  omkranser,	  at	  kompetencer	  både	  er	  fornufts-‐	  og	  
følelsesmæssigt	  forankrede,	  fordi	  kompetencerne	  i	  begrebet	  på	  den	  måde	  relaterer	  sig	  til	  hele	  
læringens	  tilegnelsesdimension	  -‐	  der	  i	  Illeris’	  forståelse	  dækker	  både	  læringsforståelsens	  
grundlag,	  læringens	  ydre	  og	  indre	  betingelser	  samt	  læringens	  anvendelse	  (Illeris,	  2007)3.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  I	  Illeris’	  læringsteori	  opfattes	  læringsprocessen	  som	  en	  aktiv	  proces,	  hvor	  den	  lærende	  til	  stadighed	  
konstruerer	  og	  rekonstruerer	  viden.	  Læringen	  har	  ifølge	  Illeris	  tre	  dimensioner:	  1)	  Den	  kognitive	  dimension,	  
hvor	  læringen	  drejer	  sig	  om	  udvikling	  af	  viden,	  færdigheder,	  forståelse	  og	  mening.	  	  2)	  Den	  psykodynamiske	  
dimension,	  hvor	  læringen	  drejer	  sig	  om	  udvikling	  af	  personlighed	  og	  personlige	  egenskaber,	  identitet,	  
refleksivitet	  og	  biograficitet.	  3)	  Den	  sociale-‐samfundsmæssige	  dimension,	  læring	  og	  udvikling	  af	  kompetencer	  
som	  samarbejdsevne,	  social	  følsomhed,	  social	  ansvarlighed	  og	  social	  engagement	  (Illeris,	  2007).	  
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Endvidere	  fremhæver	  Illeris,	  at	  det	  udvidede	  kompetencebegreb	  ikke	  kun	  relaterer	  sig	  til	  selv	  
handlingen,	  men	  også	  til	  de	  bagvedliggende	  vurderinger	  og	  beslutninger.	  
	  
At	  kompetencebegrebet	  ikke	  kun	  er	  rettet	  mod	  faglige	  kvalifikationer,	  men	  også	  omkranser	  
vores	  personlighed	  og	  socialitet,	  er	  væsentligt	  for	  den	  identitetsudvikling,	  der	  finder	  sted	  i	  
ungdomsårene.	  De	  kompetencer,	  som	  udvikles	  her,	  er	  i	  højt	  grad	  med	  til	  at	  spejle	  og	  
strukturere	  de	  unges	  identitet,	  ligesom	  identiteten	  er	  med	  til	  at	  præge	  og	  facettere	  
kompetencerne	  (Illeris,	  2012b).	  	  
	  

Kompetenceudvikling	  
Illeris	  udpeger	  nogle	  nøglebegreber,	  som	  skal	  være	  til	  stede,	  hvis	  læringen	  skal	  have	  karakter	  
af	  kompetenceudvikling.	  Hvis	  læringen	  overhovedet	  skal	  i	  gang,	  kræver	  det	  engagement	  -‐	  
både	  når	  det	  gælder	  læringsmiljøets	  og	  indholdets	  engagerende	  karakter	  og	  deltagernes	  
personlige	  og	  sociale	  involvering	  (Illeris,	  2012b).	  Illeris	  vælger	  begrebet	  engagement	  frem	  for	  
motivation,	  fordi	  motivationsbegrebet	  ofte	  efter	  hans	  mening	  associeres	  med	  diskussionen	  
om,	  hvordan	  eleverne	  kan	  motiveres	  for	  et	  bestemt	  fagligt	  indhold.	  Jeg	  behandler	  
motivationsbegrebet	  i	  et	  følgende	  afsnit	  -‐	  og	  her	  i	  den	  brede	  psykologiske	  betydning	  af	  ordet.	  	  
	  
Engagement	  fordrer	  ifølge	  Illeris	  følgende	  (jf.	  Illeris,	  2012b,	  s.	  103):	  

• At	  indholdet	  i	  undervisningen	  synes	  relevant,	  og	  at	  man	  kan	  se	  anvendelsesrelevansen	  
• At	  eleven	  selv	  er	  med	  til	  at	  formulere	  målene	  
• At	  eleven	  oplever,	  at	  emnet	  er	  egnet	  til,	  at	  læringen	  lykkes	  og	  fører	  frem	  mod	  det	  

tilsigtede	  
• At	  eleven	  får	  indsigt	  i	  det	  strukturelle	  og	  teoretiske	  grundlag	  for	  det,	  der	  læres	  
• At	  der	  indgår	  relevante	  praktiske	  øvelser	  og	  problemløsning	  
• At	  læringens	  indhold	  relateres	  til	  den	  lærendes	  egne	  perspektiver	  
• At	  den	  lærende	  modtager	  relevant	  og	  positiv	  feedback	  	  
• At	  underviseren	  viser	  engagement	  i	  elevens	  fremskridt	  

	  
Mange	  af	  disse	  punkter	  er	  sammenlignelige	  med	  det	  positiv-‐psykologiske	  læringsrum,	  som	  
Hans	  Henrik	  Knoop	  og	  Frans	  Ørsted	  Andersen	  opstiller.	  Samlet	  kan	  man	  opsummere	  deres	  
anbefalinger	  således	  (jf.	  Knoop,	  2005;	  Knoop,	  2007;	  Knoop,	  2012;	  Andersen,	  2011):	  
	  

• Læringsrummet	  bør	  være	  æstetisk	  rigt	  og	  sansestimulerende.	  	  
• Elevernes	  oplevelse	  af	  den	  samlede	  gruppe	  skal	  være,	  at	  de	  er	  en	  kombination	  af	  at	  

være	  socialt	  differentierede,	  unikke	  individer	  og	  socialt	  integrerede	  medlemmer	  af	  
gruppen.	  	  

• Rammerne	  bør	  være	  en	  demokratisk	  kultur	  og	  en	  demokratisk	  magtstruktur.	  
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• 	  Eleverne	  skal	  erfare,	  at	  de	  har	  autonomi	  og	  kontrol	  over	  deres	  egen	  situation.	  	  
• Jo	  bedre	  en	  rollemodel	  i	  fht.	  læring	  og	  kreativitet	  læreren	  er	  (fx	  mere	  nysgerrig,	  

innovativ,	  socialt	  opmærksom	  og	  vidende),	  jo	  mere	  lærer	  eleverne.	  	  
• Eleverne	  skal	  mærke	  en	  kombination	  af	  positiv	  støtte	  og	  positiv	  udfordring.	  	  
• Læreren	  skal	  give	  tydelig	  og	  konstruktiv	  feedback.	  	  
• Læreren	  matche	  elevens	  intellektuelle	  styrker,	  deres	  karakterstyrker	  og	  deres	  

foretrukne	  læringsstil	  med	  læringen.	  Læringen	  skal	  med	  andre	  ord	  bygge	  på	  elevens	  
styrkesider.	  	  

• Læreprocessen	  bør	  være	  en	  nydelse	  i	  sig	  selv,	  og	  eleverne	  skal	  have	  mulighed	  for	  at	  
være	  så	  kreative	  som	  muligt.	  	  

	  
Motivation	  eller	  engagement	  er	  uden	  tvivl	  essentielt,	  når	  det	  gælder	  læring	  og	  deraf	  følgende	  
kompetenceudvikling.	  Hvordan	  og	  med	  hvilke	  mål	  vi	  motiveres,	  vender	  jeg	  tilbage	  til	  i	  
afsnittet	  om	  motivation.	  

	  
Næste	  nøglebegreb	  for	  Illeris	  i	  fht.	  kompetenceudvikling	  er	  begrebet	  praksis.	  Praksisbegrebet	  
ligger	  direkte	  op	  ad	  kompetencebegrebet,	  da	  kompetence	  jo	  er	  defineret	  ved	  sin	  situations-‐	  og	  
handlingsrettede	  karakter.	  Praksis	  dækker	  ikke	  kun	  faglig	  eller	  erhvervsmæssig	  praksis,	  men	  
også	  menneskelig	  og	  social	  praksis	  i	  det	  hele	  taget	  (Illeris,	  2012b).	  Illeris	  understreger,	  at	  det	  
er	  uhyre	  centralt,	  at	  læring	  sættes	  sammen	  med	  deltagelse	  i	  praksis	  på	  det	  relevante	  område.	  
Hvis	  dette	  ikke	  sker,	  fører	  det	  let	  til	  et	  ’transferproblem’,	  det	  vil	  sige,	  at	  læringen	  ikke	  kan	  
omsættes	  i	  den	  tilsigtede	  sammenhæng	  -‐	  og	  i	  så	  fald	  finder	  kompetenceudviklingen	  ikke	  sted.	  
Denne	  problematik	  ses	  i	  undervisningssektoren,	  hvor	  de	  skolefaglige	  kompetencer	  bliver	  
ufuldstændige	  kompetencer,	  som	  er	  tænkt	  ind	  i	  skolefagenes	  ramme.	  Her	  er	  det	  ”ikke	  de	  reelt	  i	  
samfundet	  forekommende	  kendte	  og	  ukendte	  situationer	  og	  problemer,	  der	  er	  udgangspunktet,	  
men	  derimod	  det	  faglige	  indhold	  og	  dets	  anvendelse”	  (Illeris,	  2012b,	  s.	  106),	  konkluderer	  Illeris.	  
Han	  fremhæver	  heroverfor	  produktionsskoler,	  hvis	  undervisning	  netop	  har	  praksis	  som	  
omdrejningspunkt,	  og	  hvor	  produktionerne	  opleves	  som	  meningsfulde	  af	  de	  unge	  (Illeris,	  
2012b).	  

	  
Illeris’	  sidste	  nøglebegreb	  for,	  at	  kompetenceudvikling	  kan	  finde	  sted,	  er	  refleksion.	  
Kompetenceudviklingen	  forstærkes	  ved	  både	  individuelle	  og	  fælles	  refleksionstiltag,	  så	  både	  
lærer	  og	  den	  lærende	  forholder	  sig	  til	  og	  bevidstgør	  det	  læringsmæssige	  udbytte.	  Afgørende	  
for	  refleksionsforløbet	  er,	  at	  eleverne	  oplever	  at	  få	  eller	  skabe	  brugbar	  feedback,	  som	  fører	  til	  
både	  intellektuel	  og	  følelsesmæssig	  kvalificering	  af	  de	  netop	  gjorte	  erfaringer	  (Illeris,	  2012b).	  
Illeris	  accentuerer	  i	  den	  forbindelse,	  at	  sanktionsgivende	  evalueringer	  som	  eksempelvis	  
eksaminer	  ikke	  er	  egnede	  til	  at	  skabe	  denne	  form	  for	  relevant	  refleksion	  og	  feedback,	  da	  
opmærksomheden	  i	  denne	  kontekst	  vil	  være	  rettet	  mere	  mod	  den	  aktuelle	  
præstationsoplevelse	  end	  mod	  erfaringsarbejde	  (Illeris,	  2012b).	  
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Kompetencemålinger	  
Et	  er	  at	  sætte	  rammerne	  for	  hvorledes	  man	  optimalt	  udvikler	  kompetencer.	  Men	  kan	  man	  
overhovedet	  måle,	  om	  det	  lykkes?	  Kan	  man	  måle	  kompetenceudvikling?	  Dette	  er	  et	  centralt	  
omdrejningspunkt	  for	  mit	  projekt,	  idet	  kompetencebeviset	  jo	  netop	  er	  et	  forsøg	  på	  at	  
fastsætte	  og	  måle	  en	  kompetenceudvikling.	  

	  
Kompetencer	  kan	  ikke	  måles!	  Så	  klart	  melder	  Illeris	  ud	  i	  fht.	  problematikken,	  og	  det	  skyldes	  
flere	  faktorer:	  For	  det	  første	  kan	  man	  ikke	  måle	  kompetence,	  fordi	  der	  ikke	  er	  enighed	  om,	  
hvad	  kompetence	  er.	  Begrebet	  er	  som	  ovenfor	  anført	  flydende	  med	  mange	  forskellige	  brede	  
definitioner.	  For	  det	  andet	  indbefatter	  kompetencer,	  at	  man	  handler	  kompetent	  i	  forhold	  til	  
både	  kendte	  og	  ukendte	  situationer,	  og	  man	  kan	  ikke	  måle	  sammenhænge,	  man	  ikke	  kender	  
eller	  kan	  forudsige.	  For	  det	  tredje	  indbefatter	  kompetence	  i	  Illeris’	  forståelse	  
personlighedstræk	  såsom	  eksempelvis	  empati	  og	  modstandspotentiale	  -‐	  og	  hvordan	  skal	  man	  
måle	  dem?	  Illeris	  konkluderer,	  at	  man	  kan	  finde	  indikatorer	  at	  måle	  på	  -‐	  og	  at	  man	  derfor	  kun	  
kan	  måle	  delkompetencer	  og	  kompetenceelementer	  (Illeris,	  2012b).	  
	  
	  

Sammenfatning:	  Rammer	  og	  ønsker	  for	  kompetencebeviset	  	  
	  
Produktionsskolernes	  kompetencebevis	  indskriver	  sig	  i	  en	  uddannelsespolitisk	  dagsorden,	  
hvor	  fokus	  ligger	  på	  summativ	  evaluering	  og	  en	  antagelse	  om,	  at	  konkurrenceaspektet	  i	  
evalueringen	  kan	  være	  en	  motivationsfaktor.	  Endvidere	  er	  det	  et	  led	  i	  ønsket	  om	  at	  eksponere	  
’kompetencesamfundet’	  med	  fokus	  på	  økonomisk	  vækst,	  konkurrencedygtighed,	  
samfundenes	  sociale	  sammenhængskraft	  og	  på	  velfærd.	  	  
	  

Summativt	  eller	  formativt	  kompetencebevis	  
Kompetencebeviset	  skal	  indgå	  i	  et	  forløb,	  der	  stimulerer	  de	  endogene,	  indre	  mål	  i	  stedet	  for	  
ydre,	  eksogene	  fastsatte	  mål,	  lyder	  anbefalingen	  fra	  både	  Friche,	  Dahler-‐Larsen	  og	  Illeris.	  Det	  
kræver,	  at	  evalueringen	  foregår	  løbende	  i	  produktionsskoleforløbet	  og	  sætter	  fokus	  på	  den	  
fremadrettede	  udvikling,	  og	  at	  det	  medinddrager	  eleven.	  Det	  nuværende	  kompetencebevis	  
fremstår	  som	  summativ	  evaluering,	  hvor	  elevens	  faglige	  udbytte	  af	  forløbet	  beskrives	  og	  
opsummeres.	  Kompetencebeviset	  bør	  efter	  min	  overbevisning	  i	  langt	  højere	  grad	  bruges	  i	  en	  
formativ	  evaluering	  end	  som	  en	  summativ	  evaluering.	  Det	  vil	  stimulere	  til,	  at	  evalueringen	  
bruges	  i	  en	  fremadrettet	  lærings-‐	  og	  udviklingsproces	  for	  eleverne.	  
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Kompetencebeviset	  i	  kompetencesamfundet	  
Når	  man	  sætter	  kompetencebeviset	  op	  over	  for	  de	  officielle	  målområder	  for	  fremtidens	  
kompetencesamfund	  -‐	  økonomisk	  vækst,	  konkurrencedygtighed,	  samfundenes	  sociale	  
sammenhængskraft	  og	  samfundsmedlemmernes	  velfærd	  -‐	  ligger	  det	  fint	  i	  tråd	  med	  
produktionsskolernes	  tredelte	  mål	  om	  at	  skulle	  udvikle	  elevernes	  personlige,	  sociale	  og	  
faglige	  kompetencer.	  Men	  realiteten	  pt.	  ligger	  på	  linje	  med	  Illeris’	  kritik	  om,	  at	  fokus	  ligger	  på	  
økonomiske	  interesser.	  Dette	  aflæser	  jeg	  ved	  lovgivningens	  fokusering	  på,	  at	  det	  er	  de	  faglige	  
kompetencer,	  som	  skal	  evalueres	  i	  kompetencebeviset.	  Her	  bliver	  de	  konstitutive	  virkninger	  
af	  evalueringen	  tydelig.	  For	  med	  dette	  signalerer	  man	  fra	  politisk	  hold,	  hvad	  der	  betones	  
højest.	  Det	  som	  evalueres,	  er	  det	  der	  prioriteres.	  Indholdet	  i	  evalueringen	  er	  med	  Broadfoots	  
ord	  med	  til	  at	  definere,	  hvilke	  kompetencer	  der	  lægges	  vægt	  på.	  Så	  når	  det	  
lovgivningsmæssigt	  understreges,	  at	  produktionsskolebeviserne	  primært	  skal	  måle	  faglige	  
kompetencer,	  er	  den	  værdimæssige	  dom	  rent	  politisk,	  at	  faglige	  kompetencer	  er	  vigtigst.	  
	  

Kompetenceudviklingens	  nøglebegreber	  
Kompetencebegrebet	  omfatter	  langt	  mere	  end	  de	  faglige	  kompetencer,	  som	  
produktionsskolebeviset	  i	  dag	  lovgivningsmæssigt	  er	  forpligtet	  til	  at	  fokusere	  på.	  Det	  viser	  
Illeris’	  udvidede	  kompetencebegreb.	  Illeris	  gør	  det	  med	  sine	  tre	  nøglebegreber	  -‐	  engagement,	  
praksis	  og	  refleksion	  -‐	  tydeligt,	  at	  kompetenceudvikling	  fordrer	  motivation	  hos	  den	  lærende,	  
at	  læringen	  omsættes	  til	  praksis,	  og	  at	  der	  indgår	  fælles	  refleksion	  og	  brugbar	  feedback	  til	  den	  
lærende	  i	  forløbet.	  Forløbet	  omkring	  kompetencebeviset	  bør	  have	  denne	  ramme	  -‐	  netop	  
engagement,	  praksis	  og	  refleksion	  -‐	  efter	  min	  vurdering.	  Illeris	  konkluderer	  endvidere,	  at	  man	  
kun	  kan	  måle	  delkompetencer,	  idet	  de	  samlede	  sociale	  og	  personlige	  kompetencer	  ikke	  er	  
målbare.	  Samtidig	  understreger	  han,	  at	  sammenhængen	  mellem	  identitets-‐	  og	  
kompetenceudviklingen	  i	  netop	  ungdomsårene	  er	  tæt.	  Derfor	  bør	  man	  efter	  min	  mening	  sætte	  
fokus	  på,	  hvilke	  identitetsudviklende	  delkompetencer	  man	  kan	  stimulere	  og	  måle	  på.	  
	  
Identitetsudviklingen	  i	  ungdommen	  falder	  altså	  sammen	  med	  de	  sociale	  og	  personlige	  
kompetencer.	  Det	  synes	  derfor	  oplagt	  at	  forholde	  sig	  nærmere	  til	  identitetsudviklingen	  for	  
ungdommen	  her	  i	  moderniteten	  for	  at	  få	  indsigt	  i,	  hvilke	  sociale	  og	  personlige	  kompetencer	  
de	  unge	  har	  brug	  for	  i	  moderniteten.	  Det	  følgende	  afsnit	  afdækker	  dette.	  
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Identitetsdannelse	  i	  moderniteten	  
	  
Identitetsbegrebet	  kan	  betragtes	  via	  forskellige	  teoretiske	  positioner:	  Den	  klassiske	  
psykodynamiske	  identitetsteori	  (med	  psykologerne	  Sigmund	  Freud	  og	  C.	  G.	  Jung	  som	  
ophavsmænd	  og	  Erik	  Erikson	  som	  videreudvikler),	  fremfører,	  at	  vi	  har	  en	  
personlighedskerne.	  De	  modernistiske	  teorier	  og	  socialkonstruktivismen	  (som	  sociologerne	  
Athony	  Giddens	  og	  Thomas	  Ziehe	  samt	  kulturpsykologerne	  Lev	  Vygotskij	  og	  Jerome	  Bruner	  
repræsenterer),	  angiver,	  at	  vi	  skabes	  gennem	  vort	  samspil	  med	  dem,	  vi	  interagerer	  med	  i	  
forskellige	  situationer	  -‐	  altså	  at	  identiteten	  bliver	  en	  konstruktion,	  som	  det	  er	  et	  livslangt	  
refleksivt	  projekt	  at	  danne.	  
	  
Min	  tilgang	  til	  identitetsbegrebet	  er	  den	  sidstnævnte	  -‐	  og	  jeg	  vil	  tage	  udgangspunkt	  i	  Ziehes	  
identitetsoptik,	  da	  Ziehe	  efter	  min	  mening	  præcist	  karakteriserer,	  hvorfor	  selvrefleksivitet	  i	  
moderniteten	  er	  en	  nødvendig	  personlig	  kompetence,	  ikke	  mindst	  for	  min	  målgruppe,	  de	  
unge.	  
	  

Identitetsarbejde	  og	  identitetsusikkerhed	  
Unge	  i	  moderniteten	  har	  uanede	  muligheder	  og	  er	  ‘kulturelt	  frisatte’,	  fordi	  disse	  unge	  ikke	  har	  
arvet	  et	  bestemt	  værdisæt,	  men	  selv	  skal	  vælge	  i	  modernitetens	  værdipluralitet,	  lyder	  Ziehes	  
karakteristik.	  Tidligere	  ’arvede’	  den	  nye	  generation	  forældrenes	  værdier,	  normer	  og	  forhold	  
til	  autoriteter,	  fordi	  de	  var	  indfældet	  i	  den	  kultur,	  de	  blev	  socialiseret	  ind	  i.	  Men	  i	  dag	  er	  
kulturen	  langt	  mere	  kompleks,	  og	  de	  unge	  har	  næsten	  uendelige	  valg.	  De	  unge	  skal	  endvidere	  
i	  dag	  begå	  sig	  i	  en	  uendelig	  strøm	  af	  informationer	  og	  viden	  -‐	  de	  skal	  med	  Ziehes	  ord	  håndtere	  
forud-‐viden	  eller	  en	  for	  stor	  viden,	  hvor	  tidligere	  generationers	  vilkår	  var	  at	  strides	  med	  ikke-‐
viden.	  De	  uanede	  muligheder	  betyder,	  at	  de	  unge	  løbende	  har	  et	  stort	  identitetsarbejde	  og	  
hele	  tiden	  presses	  på	  dette	  område.	  Ziehe	  betegner	  dette	  pres	  som	  en	  ‘overophedning	  af	  
subjektiviteten’,	  hvilket	  kan	  føre	  til	  selvcentrering	  eller	  utrolig	  identitetsusikkerhed	  (Ziehe,	  
2004;	  Nørgaard,	  2000).	  	  
	  
Den	  kulturelle	  frisættelse	  betyder	  altså,	  at	  de	  unge	  kan	  finde	  det	  uklart,	  hvilke	  sociale	  
forventninger	  der	  er	  til	  dem.	  Derfor	  øges	  behovet	  for	  selviagttagelse,	  således	  at	  man	  kan	  
begrunde	  sine	  handlinger	  og	  sine	  relationer.	  Ziehe	  beskriver	  det	  således:	  

	  
”Det	  moderne	  psykiske	  forhold	  til	  én	  selv	  består	  i	  at	  lade	  alle	  
forventninger	  og	  forlangender	  fra	  den	  sociale	  omverden	  gennemgå	  et	  
’subjektivt	  filter’.	  (…)	  Det	  psykiske	  har	  dermed	  fået	  et	  offentligt	  rum.	  At	  
begrunde	  sig	  selv	  og	  tematisere	  sine	  relationer	  bliver	  til	  en	  del	  af	  det	  
daglige	  samspil”	  (Ziehe,	  2007,	  s.	  144).	  
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Den	  psykiske	  selv-‐iagttagelse	  og	  selvcentrering	  kan	  føre	  til	  stor	  tvivl	  på	  sig	  selv	  og	  derfor	  til	  
længsel	  efter	  bekræftelse	  fra	  omverdenen.	  De	  unges	  store	  krav	  til	  sig	  selv,	  fordi	  de	  måler	  alt	  i	  
forhold	  til	  sig	  selv	  kan	  så	  føre	  til	  ’overophedningen	  af	  subjektiviteten’.	  
	  
Jeg	  genkender	  karakteristikken	  fra	  mit	  daglige	  arbejde,	  hvor	  de	  unge	  nærmest	  definerer	  sig	  
selv	  gennem	  deres	  facebook-‐profil,	  hvor	  Paradise	  Hotel-‐deltagere	  bliver	  rollemodeller	  og	  
hadeobjekter	  på	  samme	  tid,	  og	  hvor	  politiske	  eller	  værdimæssige	  holdninger	  ofte	  er	  enten	  
utrolig	  indsnævrede	  eller	  helt	  åbne.	  
	  
Selv-‐orienteringen	  fører	  til	  meget	  stort	  fokus	  på,	  hvordan	  man	  opfattes	  i	  ’andres	  øjne’,	  og	  det	  
fører	  til	  indre	  konflikter	  og	  manglende	  selvværd.	  Det	  fører	  tillige	  til,	  at	  de	  unge	  udvikler	  
undgåelsesmekanismer,	  der	  kan	  hjælpe	  som	  et	  forsvar	  mod	  de	  indre	  konflikter.	  Disse	  udløser	  
mangel	  på	  målrettethed,	  de	  unge	  har	  ikke	  de	  basale	  forudsætninger	  for	  selvstyring;	  de	  	  
mangler	  med	  Ziehes	  ord	  ”motivationel	  kompetence”	  (Ziehe,	  2007).	  De	  unge	  skal	  simpelt	  hen	  
lære,	  hvad	  det	  vil	  sige	  at	  ’ville	  noget’	  -‐	  de	  skal	  lære	  selvmotivering.	  
	  

Undervisning	  i	  moderniteten	  
Netop	  grundet	  denne	  selvcentrering	  mener	  Ziehe	  ikke,	  at	  man	  som	  underviser	  skal	  følge	  
reformpædagogikken4	  og	  fokusere	  på	  emner,	  der	  ligger	  helt	  tæt	  på	  elevernes	  egen	  horisont.	  
Det	  vil	  føre	  til	  en	  for	  tidlig	  identitetslukning,	  hvor	  de	  unge	  fastholdes	  i	  en	  bestemt	  forestilling	  
om,	  hvordan	  deres	  identitet	  skal	  være.	  Det	  læringsmiljø,	  som	  Ziehe	  anbefaler	  modernitetens	  
unge,	  har	  fokus	  på	  'decentrering',	  som	  i	  Ziehes	  begrebsverden	  er	  det	  modsatte	  af	  
egocentrisme.	  Decentrering	  giver	  de	  unge	  mulighed	  for	  at	  komme	  i	  balance:	  
	  

"	  Jeg	  kan	  lære,	  at	  det	  er	  en	  nydelse	  ikke	  at	  være	  i	  den	  samme	  identitet	  hele	  
tiden.	  (...)	  Det	  er	  en	  forestilling	  om	  at	  lære	  valg	  af	  selvet	  og	  ikke	  være	  
fastlåst	  i	  én	  opfattelse	  af	  identitet."	  (Ziehe,	  2004,	  side	  78).	  

	  
Også	  Lotte	  Darsø,	  der	  har	  forsket	  i	  innovationspædagogik,	  ser	  undervisning	  i	  dagens	  
hyperkomplekse	  samfund	  som	  en	  vej	  til	  de	  unges	  identitetsdannelse.	  Hun	  understreger,	  at	  vi	  i	  
dag	  uddanner	  de	  unge	  til	  en	  uforudsigelig	  og	  superkompleks	  fremtid.	  Derfor	  er	  den	  
pædagogiske	  udfordring	  at	  have	  fokus	  på	  de	  studerendes	  væren	  frem	  for	  på	  deres	  viden,	  
hjælpe	  de	  studerende	  til	  at	  lære	  at	  leve	  med	  evig	  usikkerhed	  og	  uddannes	  til	  at	  tro	  på	  sig	  selv	  
(Darsø,	  2011).	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Reformpædagogik	  er	  den	  bevægelse,	  der	  fra	  begyndelsen	  af	  århundrede	  fokuserede	  på	  en	  pædagogik,	  som	  tog	  
udgangspunkt	  i	  elevens	  egne	  erfaringer.	  Reformpædagogikken	  var	  meget	  populær	  i	  1970'erne,	  og	  det	  er	  
bevægelsen	  herfra	  Thomas	  Ziehe	  gør	  op	  med.	  	  
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Ziehe	  fremhæver	  netop	  produktionsskoler	  som	  et	  succesrigt	  eksempel	  på	  undervisning	  i	  
moderniteten.	  Ziehe	  betoner,	  at	  man	  på	  produktionsskoler	  vender	  prioriteringen	  af	  
erkendeformer	  ’på	  hovedet’	  i	  forhold	  til	  det	  traditionelle	  skolesystem.	  Man	  giver	  mere	  plads	  
og	  respekt	  til	  de	  praktiske	  og	  æstetiske	  læreprocesser,	  og	  det	  medfører	  ifølge	  Ziehe,	  at	  de	  
unge	  i	  større	  grad	  oplever,	  at	  de	  indgår	  i	  læringssammenhænge,	  hvis	  logik	  er	  med	  dem	  frem	  
for	  at	  være	  mod	  dem	  (Nørgaard,	  2000).	  
	  

Relationer	  og	  selvrefleksivitet	  
At	  individets	  identitetsdannelse	  sker	  i	  samspil	  med	  omverdenen,	  i	  relationer,	  er	  
socialkonstruktivismens	  teori-‐kerne.	  Individet	  består	  ikke	  af	  et	  enkelt	  konsistens	  ’selv’,	  men	  
af	  mange	  ’selv-‐er’,	  der	  hver	  har	  sin	  identitet	  og	  sin	  stemme.	  Derfor	  må	  individet	  hele	  tiden	  
reflektere	  over	  sit	  selv	  i	  forhold	  til	  omverdenen.	  Individets	  handlinger	  kan	  heller	  ikke	  forstås	  i	  
sig	  selv,	  men	  skabes	  også	  i	  relationer	  og	  giver	  først	  mening	  i	  den	  aktuelle	  kontekst	  (Haslebo,	  
2004).	  I	  en	  socialkonstruktivistisk	  forståelse	  er	  virkeligheden	  altså	  ikke	  et	  fast	  parameter,	  
men	  noget	  der	  løbende	  skabes.	  Derfor	  er	  individet	  nødt	  til	  at	  reflektere	  over	  de	  handlinger,	  
eller	  de	  fortællinger,	  de	  er	  en	  del	  af	  -‐	  og	  derved	  medskabere	  af	  (Haslebo,	  2004).	  	  Sproget	  er	  
medskaber	  af	  virkeligheden	  i	  socialkonstruktivismens	  perspektiv.	  Opfattelsen	  er	  her,	  at	  
sproget	  ikke	  er	  et	  parameter,	  der	  afspejler	  en	  allerede	  eksisterende	  virkelighed.	  I	  stedet	  
skaber	  sproget	  virkeligheden	  og	  dermed	  er	  et	  redskab,	  der	  inviterer	  os	  ind	  i	  sociale	  relationer	  
(Haslebo,	  2004).	  	  Forståelsesformen	  er	  ikke	  lineær,	  men	  cirkulær	  –	  årsagerne	  til	  en	  handling	  
skal	  ikke	  forklares,	  men	  i	  stedet	  søger	  man	  her	  at	  forstå	  mønstre	  af	  handlinger	  og	  sætte	  dem	  i	  
en	  større	  sammenhæng.	  
	  
Selv-‐identitet	  i	  moderniteten	  
At	  individet	  skal	  skabe	  sin	  egen	  fortælling	  i	  modernitetens	  dynamiske,	  hurtigt	  forandrende	  
samfund	  er	  en	  hjørnesten	  i	  sociologen	  Anthony	  Giddens’	  univers.	  Han	  betoner	  som	  Ziehe,	  at	  
individet	  i	  moderniteten	  har	  mange	  valgmuligheder,	  og	  at	  hvert	  valg	  fortæller	  noget	  om	  os	  
selv	  og	  om	  vores	  identitet.	  En	  stabil	  identitet	  beskytter	  os	  mod	  angst	  -‐	  mod	  såkaldt	  ontologisk	  
usikkerhed.	  Giddens	  understreger,	  at	  det	  derfor	  er	  essentielt,	  at	  vores	  selvfortælling	  er	  
sammenhængende	  (Ingebrigtsen	  og	  Albrethsen,	  2008).	  Moderniteten	  fordrer,	  at	  det	  enkelte	  
individ	  har	  en	  reflekteret	  forestilling	  om	  sit	  selv	  og	  sin	  personlighed,	  hvorfor	  Giddens	  bruger	  
begrebet	  selv-‐identitet	  og	  ikke	  blot	  identitet	  (Hermann,	  2000).	  Selv-‐identitet	  er	  særegent	  for	  
det	  moderne,	  påpeger	  Giddens.	  I	  før-‐moderne	  samfund	  blev	  individets	  identitet	  formet	  af	  
tradition,	  familie,	  køn	  og	  status,	  men	  i	  det	  moderne	  samfund	  er	  vi	  selv	  ansvarlige	  for,	  hvad	  vi	  
selv	  gør	  os	  til.	  I	  moderniteten	  er	  identitetsdannelsen	  derfor	  et	  usikkert	  refleksivt	  projekt,	  idet	  
vi	  hele	  tiden	  må	  søge	  at	  træffe	  ’rigtige’	  valg,	  for	  at	  opretholde	  vores	  selvskabte	  identitet	  
(Ingebrigtsen	  og	  Albrethsen,	  2008).	  Disse	  fortløbende	  valg	  udfolder	  sig	  for	  individet	  som	  en	  
indre	  fortælling,	  hvor	  fortid	  og	  fremtid	  forbindes	  i	  et	  sammenhængende	  billede.	  
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Narrativitet	  og	  identitetsdannelse	  
	  

"Det	  er	  kun	  med	  fortællingens	  metode,	  man	  kan	  konstruere	  en	  identitet	  og	  
finde	  sig	  en	  plads	  i	  sin	  kultur"	  (Bruner	  2004,	  s.	  98).	  	  

	  
På	  denne	  måde	  karakteriserer	  kulturpsykologen	  og	  socialkonstruktivisten	  Jerome	  Bruner	  
sammenhængen	  mellem	  det	  narrative	  og	  identitetsdannelse.	  Han	  peger	  i	  sin	  analyse	  af	  
forholdet	  mellem	  uddannelse,	  kultur	  og	  bevidsthed	  på	  nødvendigheden	  af	  ikke	  kun	  at	  vægte	  
den	  logisk-‐videnskabelige	  tænkning	  i	  uddannelsessystemet,	  men	  også	  fokusere	  på	  'narrativ	  
tænkning'	  og	  udvikling	  af	  'narrativ	  kompetence'.	  Fortællingen	  er	  nemlig	  en	  universel	  måde	  at	  
gribe	  verden	  på,	  en	  måde	  at	  tænke	  på,	  en	  bestemt	  'bærer	  af	  mening'.	  Fortællingen	  
gennemsyrer	  således	  ifølge	  Bruner	  hele	  vores	  måde	  at	  viderebringe	  vores	  kultur	  til	  de	  
følgende	  generationer.	  	  
	  

"Det	  er	  først	  og	  fremmest	  gennem	  vores	  fortællinger,	  vi	  konstruerer	  en	  
version	  af	  os	  selv	  i	  verden,	  og	  det	  er	  gennem	  sine	  fortællinger,	  en	  kultur	  
giver	  sine	  medlemmer	  modeller	  for	  identitet	  og	  handling."	  (Ibid.	  s.	  43)	  

	  
Den	  narrative	  tænkning	  er	  den	  måde,	  vi	  forstår	  og	  fortolker	  verden	  med.	  Det	  er	  de	  narrative	  
strukturer,	  vi	  bruger	  til	  at	  skabe	  sammenhæng	  i	  vores	  kultur	  og	  i	  vores	  liv.	  Derfor	  bør	  den	  
narrative	  tænkning	  have	  en	  vægtig	  plads	  i	  dagens	  uddannelsestænkning,	  konkluderer	  Bruner.	  
	  
Unges	  selvfortællinger	  er	  således	  ifølge	  Bruner	  'versioner	  af	  sig	  selv	  i	  verden'	  -‐	  deres	  
fortællinger	  bliver	  et	  led	  i	  deres	  selvforståelse	  og	  deres	  selvplacering	  i	  verden,	  et	  led	  i	  deres	  
søgen	  efter	  identitetsdannelse.	  Ligesom	  Ziehe	  advarer	  mod	  en	  for	  tidlig	  identitetslukning,	  
anviser	  Bruner	  vigtigheden	  af,	  at	  unge	  ikke	  får	  fastlåst	  'sit	  livs	  fortælling'	  og	  dermed	  sit	  
selvbillede.	  Han	  påpeger,	  at	  vi	  med	  narrativitet	  kan	  opøve	  vores	  fantasi	  og	  forestillingsevne	  og	  
derved	  se	  os	  selv	  i	  'alternative	  fortællinger'	  (Andersen,	  2006).	  	  
	  
I	  min	  praksis,	  på	  skriveværkstedet,	  arbejder	  jeg	  netop	  i	  en	  narrativ	  kontekst.	  Her	  kan	  eleverne	  
i	  en	  Bruner'sk	  forstand	  konstruere	  deres	  selv-‐fortælling	  i	  skæve	  fiktive	  historier,	  hvor	  de	  
bruger	  deres	  erfaringer	  og	  samtidig	  i	  Ziehe-‐optik	  decentrerer	  dem	  i	  overførslen	  til	  et	  æstetisk	  
produkt.	  Via	  den	  æstetiske	  læreproces	  kan	  de	  sætte	  deres	  egen	  historie	  ind	  i	  netop	  den	  
fortælling,	  som	  giver	  mening	  for	  dem	  -‐	  og	  derved	  mediere,	  fortolke	  og	  transcendere	  deres	  
erfaringer.	  	  	  
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Sammenfatning:	  Udvikling	  af	  personlige	  og	  sociale	  kompetencer	  i	  
moderniteten	  
	  
Fokus	  på	  væren	  frem	  for	  viden.	  Darsøs	  korte	  pointe	  er	  egentlig	  nok	  til	  at	  understrege	  det	  
substantielle	  i	  ovenstående	  -‐	  at	  unge	  i	  modernitetens	  dynamiske	  værdipluralitet	  og	  
manglende	  stabilitet	  i	  høj	  grad	  har	  brug	  for	  en	  række	  personlige	  og	  sociale	  kompetencer.	  De	  
unge	  skal	  uddannes	  til	  at	  tro	  på	  sig	  selv	  og	  være	  sig	  selv	  tro,	  til	  at	  kunne	  foretage	  
selvrefleksion	  og	  få	  selvindsigt,	  så	  de	  kan	  danne	  deres	  identitet	  i	  moderniteten.	  Hvor	  viden	  
repræsenterer	  de	  faglige	  kompetencer,	  er	  væren	  netop	  udtryk	  for	  både	  personlige	  og	  sociale	  
kompetencer.	  	  
	  
De	  unge	  skal	  opøve	  sociale	  kompetencer,	  der	  gør	  dem	  i	  stand	  til	  at	  afkode	  de	  sociale	  
forventninger	  til	  dem,	  som	  Ziehe	  beskriver.	  De	  har	  brug	  for	  stærke	  sociale	  kompetencer,	  når	  
de	  skal	  forstå	  og	  indgå	  i	  de	  relationer,	  som	  ifølge	  den	  socialkonstruktivistiske	  forståelsesform	  
er	  med	  til	  at	  skabe	  deres	  virkelighed.	  	  Deres	  sociale	  kompetencer	  er	  nødvendige,	  når	  de	  skal	  
være	  medskabere	  af	  virkeligheden	  -‐	  Haslebo	  understreger,	  at	  dette	  både	  gælder	  sprogligt,	  
relationelt	  og	  narrativt.	  Desuden	  skal	  de	  udvikle	  personlige	  kompetencer	  for	  at	  imødegå,	  at	  de	  i	  
Ziehes	  optik	  foretager	  en	  ’overophedning	  af	  subjektiviteten’.	  Det	  kræver	  selvindsigt,	  selv-‐
iagttagelse,	  selvværd	  og	  selvrefleksion.	  De	  skal	  opøves	  i	  motivationel	  kompetence	  -‐	  lære	  at	  få	  
lyst	  til	  at	  lære.	  De	  personlige	  kompetencer	  er	  altafgørende,	  hvis	  de	  unge	  ikke	  skal	  ende	  i	  det,	  
Giddens	  benævner	  ’ontologisk	  usikkerhed’.	  Både	  Giddens	  og	  Bruner	  fremhæver	  den	  indre	  
fortælling	  -‐	  identitetsfortællingen	  -‐	  som	  altafgørende,	  når	  de	  unge	  skal	  beherske	  at	  placere	  sig	  
selv	  i	  verden.	  De	  skal	  kunne	  magte	  at	  skabe	  deres	  egne	  fortællinger,	  forene	  fortid	  og	  fremtid	  i	  
et	  sammenhængende	  identitetsbillede,	  konstruere	  deres	  narrative	  versioner	  af	  sig	  selv.	  	  
	  
Både	  Illeris	  og	  Ziehe	  fremhæver	  produktionsskolernes	  form	  som	  en	  givtig	  læringsramme	  i	  
moderniteten.	  Produktionsskolernes	  fokus	  på	  at	  forbinde	  praksis	  og	  læring,	  på	  at	  samtænke	  
de	  personlige,	  sociale	  og	  faglige	  kompetencer	  synes	  netop	  at	  være	  et	  brugbar	  læringsramme	  
for	  de	  unge	  i	  moderniteten.	  Her	  er	  ikke	  et	  smalt	  fokus	  på	  viden,	  men	  netop	  på	  elevens	  hele	  
væren	  -‐	  på	  elevens	  hele	  udvikling	  af	  personlige,	  faglige	  og	  sociale	  kompetencer.	  En	  evaluering	  
-‐	  en	  måling	  af	  elevernes	  kompetenceudvikling	  under	  produktionsskoleforløbet	  bør	  naturligvis	  
efter	  min	  overbevisning	  afspejle	  dette.	  
	  
Ziehe	  kredser	  om	  begrebet	  ’motivationel	  kompetence’	  som	  en	  central	  kompetence,	  som	  de	  
unge	  i	  moderniteten	  har	  brug	  for	  at	  erhverve	  sig.	  Motivationsbegrebet	  synes	  essentielt	  som	  
en	  basis	  for	  overhovedet	  at	  kunne	  øge	  sine	  kompetencer.	  Motivation	  og	  læring	  hænger	  
sammen.	  Det	  kræver	  naturligvis	  læring	  at	  øge	  sine	  kompetencer.	  Hvilken	  betydning	  har	  
elevens	  motivation	  og	  arten	  af	  denne	  motivation?	  Hvilken	  betydning	  har	  de	  mål,	  som	  
fastsættes	  i	  denne	  læringsproces?	  	  
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Motivation	  	  
	  
Begrebet	  motivation	  dækker	  over	  vores	  motiv	  til	  at	  gøre	  noget	  eller	  til	  ikke	  at	  gøre	  noget.	  Mere	  
præcist	  defineres	  begrebet	  ofte	  som	  ”det	  der	  forårsager	  aktivitet,	  det	  som	  holder	  denne	  
aktivitet	  ved	  lige,	  og	  det	  som	  giver	  den	  mål	  og	  mening”	  (Imsen	  2001,	  s.	  325).	  
	  

Definitioner	  og	  positioner	  i	  forhold	  til	  motivation	  
Begrebet	  kan	  betragtes	  ud	  fra	  mange	  forskellige	  teoretiske	  psykologiske	  positioner	  og	  
forskellige	  niveauer.	  Motivation	  kan	  således	  dække	  alt	  fra	  vores	  lyst	  til,	  vores	  beslutning	  om,	  
vores	  intention	  til,	  vores	  fokusering	  på,	  vores	  vilje	  til,	  vores	  drivkraft	  til,	  at	  vi	  har	  brug	  for	  at	  
eller	  at	  vi	  bliver	  nødt	  til	  at	  gøre	  noget	  bestemt.	  Definitionen	  af	  motivation	  hviler	  nemlig	  på	  
meget	  forskellige	  antagelser	  om	  den	  menneskelige	  natur.	  (Hein,	  2009).	  
	  
Nogle	  betragter	  motivation	  som	  vores	  intentionelle	  drivkraft	  til	  at	  udføre	  en	  handling.	  Andre	  
mener,	  at	  der	  i	  mennesket	  ligger	  ikke-‐intentionelle	  bevæggrunde	  til,	  at	  vi	  gør,	  som	  vi	  gør.	  
Nogle	  vægter	  de	  indre,	  individuelle	  faktorer	  som	  fx	  menneskets	  instinkter,	  kognitive	  vilje	  eller	  
dets	  fysiske,	  sociale	  og	  selvrealiserende	  behov.	  Andre	  vægter	  de	  ydre,	  kontekstafhængige	  
faktorer	  -‐	  sociale,	  kulturelle	  og	  miljømæssige.	  Jeg	  ridser	  i	  det	  følgende	  kort	  nogle	  af	  de	  
essentielle	  opfattelser	  i	  de	  psykologiske	  teoretiske	  positioner	  op.	  
	  

Drifter	  lig	  motivation	  -‐	  psykoanalysen	  
I	  den	  psykoanalytiske	  ’skole’	  anser	  Sigmund	  Freud	  vores	  motivation	  som	  primært	  styret	  af	  
vores	  drifter.	  Individet	  er	  i	  Freuds	  personlighedsmodel	  placeret	  i	  en	  konflikt	  mellem	  
drifternes	  motivation	  for	  at	  få	  opfyldt	  individets	  lyster,	  som	  i	  personlighedsmodellen	  er	  
placeret	  i	  id’et	  og	  overjegets	  sætten	  grænser	  for,	  hvad	  der	  i	  den	  samfundsmæssige	  kontekst	  er	  
moralsk	  tilladelig	  adfærd.	  Menneskets	  motivation	  er	  altså	  i	  Freuds	  optik	  ikke-‐intentionel,	  men	  
tager	  afsæt	  i	  biologiske	  medfødte	  drifter	  (Ingebrigtsen	  &	  Albrethsen,	  2008).	  Motivationen	  er	  
indrestyret,	  af	  id’et,	  som	  er	  ubevidst	  og	  derved	  ikke	  kan	  påvirkes	  direkte	  af	  omverdenen.	  
Indvidets	  handlinger	  er	  til	  gengæld	  ifølge	  Freud	  resultatet	  af	  det	  indrestyrede	  id	  og	  det	  
ydrestyrede	  overjeg.	  
	  

Belønning	  og	  straf	  som	  motivation	  -‐	  behaviorismen	  
Den	  behavioristiske	  psykologi	  med	  Burrhus	  F.	  Skinner	  som	  en	  af	  ophavsmændene	  har	  et	  
objektivistisk	  grundsyn	  og	  opfatter	  mennesket	  som	  en	  slags	  maskine,	  der	  responderer	  på	  en	  
vis	  stimuli.	  Menneskers	  adfærd	  ændres	  og	  opretholdes	  hovedsagelig	  af	  følgerne	  af	  adfærden,	  
det	  vil	  sige	  belønning	  (i	  Skinners	  terminologi	  forstærkning)	  og	  straf.	  Motivationen	  betragtes	  
derved	  som	  noget	  mekanistisk,	  den	  menneskelige	  adfærd	  kan	  formes	  i	  fht.	  lovene	  for	  stimulus	  
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og	  respons	  (Imsen,	  2001).	  Også	  her	  er	  det	  biologiske	  drifter,	  som	  er	  styrende	  for	  
motivationen,	  og	  motivationens	  mål	  er	  ydrestyret	  -‐	  styret	  mod	  enten	  at	  opnå	  en	  belønning	  
eller	  undgå	  en	  straf.	  Motivationen	  er	  ikke	  rettet	  mod	  aktiviteten	  selv.	  
	  

Behovspyramiden	  -‐	  humanistisk	  psykologi	  
Abraham	  Maslow	  repræsenterer	  den	  humanistiske	  psykologi,	  som	  betragter	  mennesket	  som	  
et	  aktivt	  handlende	  væsen	  med	  egen	  fri	  vilje	  (Imsen,	  2001).	  Maslow	  inddeler	  vores	  behov	  
eller	  motiver	  i	  fem	  lag	  i	  den	  såkaldte	  behovspyramide:	  Nederste	  lag	  dækker	  de	  fysiologiske	  
behov,	  næste	  lag	  dækker	  menneskets	  sikkerheds-‐	  eller	  tryghedsbehov,	  tredje	  lag	  dækker	  
vores	  sociale	  behov	  for	  kontakt,	  næsteøverste	  lag	  vores	  selvhævdelses/værdsættelsesbehov	  
og	  endelig	  det	  øverste	  lag	  i	  behovspyramiden,	  hvor	  behovet	  her	  er	  selvrealisation.	  Maslows	  
sigte	  er	  som	  personlighedspsykolog	  at	  afdække	  menneskets	  personlighedsudvikling	  samt	  
menneskets	  positive	  og	  negative	  sociale	  relationer	  (Vejleskov,	  2009).	  Hans	  motivationsbegreb	  
tager	  afsæt	  i	  den	  hierarkiske	  behovspyramide,	  ifølge	  hvilken	  menneskets	  hovedmål	  med	  livet	  
er	  selvaktualisering.	  Maslow	  vægter	  altså,	  at	  mennesket	  intentionelt	  motiveres	  mod	  at	  
realisere	  sine	  potentialer	  (Ingebrigtsen	  &	  Albrethsen,	  2008).	  Maslows	  motivationsbegreb	  er	  
indrestyret,	  af	  individets	  egen	  vilje.	  Han	  vægter	  de	  indre	  personlighedstræk	  i	  sit	  
motivationsbegreb	  og	  vender	  endda	  spørgsmålet	  om	  miljøpåvirkning	  på	  hovedet.	  Ifølge	  
Maslow	  formes	  vi	  ikke	  af	  omgivelserne,	  men	  organiserer	  og	  skaber	  den	  ydre	  realitet	  ud	  fra	  
vores	  indre	  behov	  (Imsen,	  2001).	  
	  

Det	  undersøgende	  menneske	  -‐	  kognitiv	  psykologi	  
De	  kognitive	  psykologiske	  teorier,	  som	  bl.a.	  Jean	  Piaget	  er	  en	  af	  ophavsmændene	  til,	  betoner,	  
hvordan	  vores	  tanker	  er	  medvirkende	  til	  at	  skabe	  vores	  motivation.	  Mennesket	  ses	  i	  de	  
kognitive	  skoler	  som	  et	  nysgerrigt,	  undersøgende	  og	  meningssøgende	  væsen.	  Vores	  
motivation	  dannes	  derved	  af	  vores	  drivkraft	  til	  at	  finde	  mening.	  Ifølge	  Piaget	  kan	  læring	  ske	  
ved	  assimilation,	  hvor	  vi	  tilpasser	  ny	  viden	  eller	  nye	  oplevelser	  til	  den	  viden,	  de	  ’skemaer’	  vi	  
har	  om	  virkeligheden	  i	  forvejen.	  	  Men	  læring	  sker	  især,	  når	  vi	  ikke	  har	  ’skemaer’,	  som	  passer	  
til	  det	  vi	  oplever	  -‐	  når	  vi	  med	  andre	  ord	  må	  justere	  og	  forandre	  de	  kognitive	  strukturer	  og	  
danne	  nye	  ’skemaer’.	  Piaget	  betegner	  denne	  proces	  akkomodation	  (Imsen,	  2001).	  Piagets	  
motivationsbegreb	  bygger	  på	  disse	  ’ubalancer’	  i	  systemet,	  fordi	  mennesket	  har	  en	  trang	  til	  at	  
finde	  mening,	  at	  skabe	  ’skemaer’	  ved	  at	  organisere	  verden	  i	  begreber	  og	  kategorier.	  
Motivationsbegrebet	  er	  altså	  her	  intentionelt,	  indrestyret,	  men	  baseret	  på	  den	  kognitive	  vilje.	  	  
	  

Motivationen	  i	  samspillet	  -‐	  sociokulturel	  teori	  
Lev	  Vygotskij	  vægter	  i	  sin	  sociokulturelle	  teori,	  hvordan	  menneskets	  udvikling	  hænger	  tæt	  
sammen	  med	  det	  omgivende	  samfund.	  I	  stedet	  for	  et	  individualistisk	  perspektiv	  ser	  Vygotskij	  	  
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læring	  og	  derved	  også	  motivation	  som	  værende	  tæt	  forbundet	  med	  kulturen	  og	  miljøet.	  
Vygotskij	  mener,	  at	  læring	  løber	  forud	  for	  udviklingen,	  at	  det	  er	  læring,	  der	  stimulerer	  
udvikling	  -‐	  ikke	  omvendt	  .	  Eleven	  kan	  noget	  alene,	  men	  mere	  hvis	  eleven	  presses	  i	  et	  samspil	  
med	  en	  lærer.	  En	  sådan	  medierende	  hjælper,	  der	  ved	  mere	  end	  eleven,	  kan	  udvikle	  eleven	  i	  
elevens	  nærmeste	  udviklingszone,	  hvor	  det	  udfordres	  optimalt	  og	  derved	  motiveres	  optimalt.	  
Vygotskijs	  motivationsbegreb	  er	  både	  indrestyret	  og	  ydrestyret	  -‐	  menneskets	  motivation	  for	  
at	  lære	  er	  sociokulturelt	  betinget	  og	  i	  kraft	  af	  dette	  og	  mediering	  ydrestyret,	  men	  det	  er	  også	  
iboende	  mennesket	  selv.	  (Imsen,	  2001).	  
	  

Optimal	  motivation	  -‐	  flow	  
Professor	  i	  psykologi	  Mihaly	  Csikszentmihalyi	  er	  kendt	  inden	  for	  den	  positive	  psykologi	  for	  
sin	  flowteori,	  som	  kan	  opfattes	  som	  en	  alternativ	  motivationsteori.	  Csikszentmihalyi	  tager	  
udgangspunkt	  i	  både	  humanistisk	  og	  fænomenologisk	  teori	  og	  er	  særligt	  interesseret	  i,	  
hvordan	  individer	  oplever	  og	  fortolker	  fænomener.	  Csikszentmihalyis	  flowbegreb	  betegner	  en	  
længerevarende	  optimaloplevelse	  eller	  harmonitilstand,	  en	  autotel	  oplevelse,	  hvor	  aktiviteten	  
laves	  for	  dens	  egen	  skyld,	  og	  hvor	  udfordringerne	  er	  ideelle.	  I	  flowtilstanden	  mister	  man	  
tidsfornemmelsen	  og	  er	  fuldt	  fokuseret	  i	  et	  dybt,	  men	  uanstrengt	  engagement.	  Man	  oplever,	  at	  
aktiviteten	  har	  et	  klart	  mål,	  og	  at	  man	  får	  øjeblikkelig	  feedback.	  (Csikszentmihalyi	  2005).	  Når	  
vi	  er	  i	  flow,	  lærer	  vi	  optimalt,	  fordi	  vores	  færdigheder	  og	  vores	  udfordringer	  er	  i	  indbyrdes	  
balance.	  Samtidig	  opleves	  læringen	  i	  flowtilstanden	  'som	  en	  leg'.	  Flow	  kan	  føre	  til	  ny	  indsigt,	  
genopdagelse	  af	  glemte	  sindstilstande	  og	  erindringer,	  grænseoverskridende	  associationer,	  
udsyn	  til	  nye	  horisonter,	  kreativ	  problemløsning	  og	  er	  på	  den	  måde	  medvirkende	  til	  en	  
styrkelse	  af	  identiteten	  (Csikszentmihalyi,	  2005).	  Ifølge	  Csikszentmihalyi	  er	  flow	  fuldt	  
fokuseret	  motivation.	  Flow-‐begrebet	  kan	  betragtes	  som	  indrestyret	  motivation,	  hvor	  ønsket	  
om	  den	  nydelsesfulde	  flowoplevelse	  motiverer	  individet	  til	  at	  udvikle	  sine	  færdigheder	  eller	  
til	  at	  finde	  nye	  anvendelsesmuligheder	  for	  disse	  (Ingebrigtsen	  &	  Albrethsen,	  2008).	  	  	  
	  

Motivations-‐kontinuummet	  -‐	  selvreguleringsteorien	  
Edward	  Deci	  &	  Richard	  Ryans	  Self-‐Determination	  Theory	  (SDT)	  eller	  selvreguleringsteorien	  
er	  blevet	  kaldt	  en	  moderne	  afløser	  for	  Maslows	  teori	  (Sheldon,	  2012).	  Som	  Maslow	  fokuserer	  
selvreguleringsteorien	  nemlig	  på	  menneskets	  selvmotivation	  og	  selvregulering.	  Begrebet	  
selvregulering	  betyder	  i	  denne	  forbindelse	  ikke	  selvdisciplin	  og	  selvkontrol	  i	  de	  vanlige	  
betydninger,	  men	  begrebet	  omkranser	  det,	  at	  	  menneskets	  handlinger	  er	  overensstemmende	  
med	  og	  udgår	  fra	  dets	  subjektive	  selvoplevelse	  (Sheldon,	  2012).	  Det	  er	  altså	  individet	  selv,	  der	  
styrer	  sine	  handlinger	  og	  mål.	  Deci	  &	  Ryan	  vægter	  dels,	  at	  mennesket	  har	  iboende	  
vækstpotentialer,	  men	  understreger	  også,	  at	  den	  sociale	  kontekst	  har	  betydning	  for,	  om	  og	  
hvorledes	  disse	  potentialer	  realiseres	  (Deci	  &	  Ryan,	  2000).	  Menneskets	  motivation	  kan	  ikke	  
simplificeres	  og	  behandles	  som	  et	  enkelt	  letforklarligt	  fænomen,	  understreger	  Deci	  &	  Ryan.	  
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Der	  findes	  nemlig	  mange	  former	  for	  motivation,	  hvorfor	  de	  i	  selvreguleringsteorien	  opstiller	  
motivationskontinuummet,	  som	  beskrives	  således:	  
	  

“Motivation	  can	  (…)	  range	  from	  amotivation	  or	  unwillingness,	  to	  passive	  
compliance,	  to	  active	  personal	  commitment.	  According	  to	  SDT,	  these	  different	  
motivations	  reflect	  differing	  degree	  to	  which	  the	  value	  and	  regulation	  of	  the	  
requested	  behaviour	  have	  been	  internalized	  and	  integrated.“	  	  
(Deci	  &	  Ryan,	  2000,	  s.	  71)	  

 

 

Fig.	  1.	  Motivationskontinuummet	  (jf.	  Sheldon,	  2012,	  s.	  42).	  

 

Motivationskontinuummet	  viser	  altså,	  hvor	  forskellig	  menneskets	  motivation	  kan	  udmønte	  
sig.	  Yderst	  til	  venstre	  ligger	  amotivation,	  hvor	  man	  slet	  ikke	  har	  motivation	  for	  at	  gennemføre	  
aktiviteten.	  Herefter	  følger	  ekstern	  motivation,	  hvor	  det	  er	  ydre	  faktorer,	  der	  er	  årsag	  til	  ens	  
handlinger,	  hvor	  aktiviteten	  altså	  gennemføres	  grundet	  ydre	  nødvendighed	  eller	  tvang.	  Tredje	  
del	  i	  motivationskontinuummet	  er	  introjiceret	  motivation.	  Lige	  som	  ekstern	  motivation	  ligger	  
der	  pres	  og	  ikke	  lyst	  bag	  denne	  motivation.	  Men	  hvor	  ekstern	  motivation	  bygger	  på	  et	  ydre	  
pres,	  er	  presset	  i	  den	  introjicerede	  motivation	  et	  indre	  pres.	  Det	  er	  personen	  selv,	  som	  stiller	  
kravene,	  fordi	  man	  synes,	  at	  man	  ’bør’	  foretage	  aktiviteten	  eller	  har	  skyldfølelse	  (Sheldon,	  
2012).	  Anderledes	  er	  motivationsoplevelsen	  ved	  den	  identificerede	  motivation.	  Her	  skabes	  
motivationen	  ikke	  af	  indre	  modstand	  eller	  pres.	  Personen	  finder	  måske	  ikke	  nydelse	  i	  at	  
udføre	  aktiviteten,	  men	  kan	  se	  dens	  værdi	  og	  identificere	  sig	  med	  den.	  Personen	  står	  derfor	  
helt	  bag	  sine	  handlinger.	  Endelig	  er	  den	  optimale	  motivation	  den	  indre	  motivation,	  hvor	  
motivationen	  kommer	  indefra,	  og	  aktiviteten	  udføres	  for	  dens	  egen	  skyld,	  af	  lyst.	  

	  

Sammenfatning:	  Motivationsteorierne	  i	  
motivationskontinuummet	  
	  
Motivationskontinuummet	  viser	  altså	  en	  skala	  fra	  ydre	  motivation	  til	  indre	  motivation.	  I	  
venstre	  side	  af	  kontinuummet	  er	  motivationen	  først	  helt	  ydrestyret,	  men	  bliver	  gennem	  
skalaen	  mere	  og	  mere	  indrestyret.	  En	  måde	  at	  sætte	  de	  forskellige	  psykologiske	  
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motivationsteorier	  op	  i	  forhold	  til	  hinanden	  er	  for	  mig	  at	  se	  at	  bruge	  SDT-‐teoriens	  
motivationskontinuum.	  I	  det	  følgende	  placerer	  jeg	  derfor	  de	  beskrevne	  motivationsteorier	  i	  
SDT-‐teoriens	  motivationskontinuum	  og	  opstiller	  disses	  positioner	  i	  kontinuummet	  i	  en	  
sammenlignende	  figur	  efter	  egen	  tilvirkning.	  
	  
Freuds	  indrestyrede	  biologiske	  teori	  kan	  for	  mig	  at	  se	  placeres	  i	  de	  sidste	  tre	  punkter	  på	  
skalaen.	  Overjeget	  i	  Freds	  personlighedsmodel,	  som	  adfærdsregulerer	  menneskets	  
lystbaserede	  motivation,	  kan	  placeres	  under	  den	  introjicerede	  motivation.	  For	  den	  
introjicerede	  motivation	  repræsenterer	  som	  overjeget	  det	  indre	  pres	  eller	  de	  selvbebrejdelser	  
eller	  skyldfølelse,	  som	  personen	  kan	  stille	  sig	  selv.	  Id’et,	  som	  hos	  Freud	  repræsenterer	  
drifterne,	  vil	  i	  motivationskontinuummet	  ligge	  i	  den	  indre	  motivation.	  Den	  indre	  motivation	  er	  
lige	  som	  id’et	  baseret	  på	  lyst.	  Jeg’et	  i	  Freuds	  personlighedsmodel	  er	  resultatet	  af	  ’kampen’	  
mellem	  id’et	  og	  overjeget	  og	  ligger	  derfor	  naturligt	  mellem	  de	  to	  positioner,	  i	  
motivationskontinuummet	  som	  den	  identificerede	  motivation.	  Den	  identificerede	  motivation	  
er	  netop	  ikke	  baseret	  på	  ren	  lyst,	  men	  heller	  ikke	  pres.	  Den	  indre	  motivation	  er	  resultatet	  af,	  
at	  personen	  har	  internaliseret	  motivationen	  i	  sin	  selvopfattelse,	  fordi	  personen	  kan	  se	  
værdien	  i	  den	  aktivitet,	  som	  motivationen	  er	  rettet	  imod.	  
	  
Behaviorismen	  opfatter	  jo	  som	  nævnt	  motivation	  som	  ydrestyret,	  hvorfor	  denne	  teoris	  
motivationsbegreb	  i	  motivationskontinuummet	  ligger	  under	  den	  eksterne	  motivation.	  I	  den	  
eksterne	  motivation	  kommer	  motivationen	  udefra,	  og	  man	  foretager	  aktiviteten	  grundet	  ydre	  
tvang	  eller	  nødvendighed	  -‐	  eller	  for	  at	  opnå	  en	  ydre	  belønning.	  
	  
Både	  Maslows	  og	  Piagets	  motivationsbegreb	  er	  indrestyrede,	  baserede	  på	  menneskets	  
intention	  om	  enten	  at	  realisere	  sine	  potentialer	  eller	  kognitivt	  danne	  meningsbærende	  
organisationer	  af	  verden.	  Derfor	  ligger	  deres	  motivationsbegreber	  under	  den	  indre	  motivation	  
i	  kontinuummet.	  Den	  indre	  motivation	  er	  som	  nævnt	  baseret	  på	  en	  indre	  lyst,	  hvor	  vi	  gør	  
aktiviteter	  af	  nydelse,	  for	  at	  udvikle	  os,	  og	  hvor	  vi	  er	  fuldt	  engagerede.	  
	  
Vygotskij	  har	  ligesom	  SDT-‐teorien	  et	  meget	  åbent	  motivationsbegreb,	  idet	  han	  opfatter	  
motivation	  som	  både	  indre-‐	  og	  ydrestyret.	  Motivation	  kommer	  blandt	  andet	  udefra,	  idet	  
menneskets	  motivation	  er	  sociokulturelt	  betinget.	  Derfor	  ligger	  en	  del	  af	  Vygotskijs	  
motivationsbegreb	  i	  den	  venstre	  side	  af	  motivationskontinuummet.	  Men	  Vygotskij	  mener	  
samtidig,	  at	  motivation	  er	  iboende	  mennesket	  selv,	  hvorfor	  det	  også	  er	  indrestyret	  og	  derfor	  
også	  må	  placeres	  i	  højre	  side	  af	  kontinuummet.	  Alt	  i	  alt	  placeres	  Vygotskijs	  motivationsbegreb	  
derfor	  i	  hele	  skalaen.	  
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Endelig	  er	  Csikszentmihalyis	  flow-‐begreb	  helt	  baseret	  på	  indre	  motivation,	  på	  den	  optimale	  
oplevelse,	  som	  individet	  ønsker	  og	  søger.	  Når	  vi	  drives	  af	  indre	  motivation,	  er	  vi	  fuldt	  
engagerede,	  fuldstændig	  som	  i	  flow-‐tilstanden.	  
	  
Nedenstående	  viser	  -‐	  forenklet	  -‐	  de	  forskellige	  motivationsteoretikeres	  position	  i	  fht.	  
motivationskontinuummet:	  
	  
	  	  	  

 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Figur	  2.	  Egen	  tilvirkning	  
	  
Ovenstående	  er	  mit	  bud	  på	  teoriernes	  positioner	  i	  fht.	  hhv.	  ydre	  og	  indre	  motivation.	  
Teorierne	  beskæftiger	  sig	  med,	  hvorfor	  vi	  motiveres.	  Mens	  de	  ældre	  teorier	  positionerer	  sig	  i	  
bestemte	  ender	  af	  motivationskontinuummet,	  tilbyder	  SDT-‐teorien	  en	  mere	  kompleks	  og	  
efter	  min	  overbevisning	  en	  mere	  givtig	  måde	  at	  betragte	  motivationsbegrebet	  på,	  som	  
inkorporerer	  de	  tidligere	  teoriers	  positioner.	  Motivation	  er	  ifølge	  SDT-‐teorien	  ikke	  enten	  
ydrestyret	  eller	  indrestyret,	  motivation	  præges	  af	  kontekst	  og	  af	  mål,	  altså	  hvad	  vi	  motiveres	  
af.	  
	  
En	  anden	  tilgangsvinkel	  til,	  hvorfor	  vi	  motiveres,	  finder	  vi	  ved	  at	  se	  på	  individets	  
selvopfattelse.	  Denne	  synes	  at	  være	  en	  vigtig	  forudsætning	  for,	  hvorledes	  individet	  motiveres.	  
Hvilket	  indflydelse	  har	  selvopfattelsen	  på	  individets	  motivation?	  	  
	  

amotivation	   ekstern	  
motivation	  

introjiceret	  
motivation	  

identiticeret	  
motivation	  

indre	  
motivation	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Sociokulturel	  
teori	  

	  
	  

Behaviorisme	  
	  
	  
	  
	  

Sociokulturel	  	  
teori	  

Freuds	  
overjeg	  

	  
	  
	  
	  
	  

Sociokulturel	  
teori	  

Freuds	  jeg	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Sociokulturel	  
teori	  

	  
Freuds	  id	  

	  
Humanistisk	  
psykologi	  

	  
Kognitiv	  teori	  

	  
Sociokulturel	  

teori	  	  
	  

Flow	  
	  



Væren	  eller	  viden	  -‐	  kompetenceudvikling	  på	  produktionsskoler	   	   	  	  
Selvopfattelsens	  indflydelse	  på	  motivation	  

	   28	  

Selvopfattelsens	  indflydelse	  på	  motivation	  
	  
De	  to	  psykologer	  Carol	  Dweck	  og	  Albert	  Bandura	  har	  begge	  indgående	  beskæftiget	  sig	  med	  
individets	  selvopfattelse	  i	  sammenhæng	  med	  motivation	  til	  at	  handle.	  	  Både	  Dweck	  og	  
Banduras	  teorier	  er	  social-‐kognitive	  teorier,	  hvorfor	  teoretikernes	  grundholdning	  er,	  at	  
mestring	  og	  motivation	  hos	  mennesket	  er	  resultatet	  af	  samhandling	  mellem	  dels	  adfærd,	  
biologiske	  og	  kognitive	  faktorer,	  dels	  miljøet	  (Dweck,	  2000;	  Bandura	  1997).	  Begge	  teoretikere	  
forudsætter,	  at	  selvopfattelsen	  har	  en	  afgørende	  betydning	  for,	  om	  individet	  er	  motiveret	  -‐	  om	  
individet	  ønsker	  og	  magter	  at	  handle.	  
	  

Dwecks	  selv-‐teori	  -‐	  selvopfattelsens	  betydning	  for	  motivation	  
Carol	  Dweck	  undersøger	  i	  sin	  selvteori,	  hvilken	  rolle	  selvopfattelsen	  har	  for	  menneskets	  
motivation,	  personlighed	  og	  udvikling.	  Hun	  konkluderer,	  at	  individets	  selvopfattelse	  er	  en	  
integreret	  del	  af	  dets	  motivationssystem.	  Selvopfattelsen	  påvirker	  nemlig	  fire	  vigtige	  forhold,	  
accentuerer	  Dweck	  (Dweck,	  2000,	  s.	  132-‐133):	  

-‐ hvilke	  mål	  individet	  vælger	  at	  forfølge	  
-‐ hvor	  indre-‐	  eller	  ydrestyret	  individets	  motivation	  er	  
-‐ om	  individet	  kan	  fastholde	  sin	  interesse	  for	  en	  aktivitet	  over	  tid	  
-‐ med	  hvilken	  overbevisning	  individet	  forfølger	  de	  forskellige	  opgaver	  i	  livet.	  

Derfor	  begynder	  motivationsarbejdet	  ifølge	  Dweck	  i	  en	  undervisningssituation	  ved	  at	  
understøtte	  elevens	  selv-‐projekt.	  For	  individets	  selvopfattelse	  er	  udgangspunktet	  for	  dets	  
oprigtige	  lyst,	  nydelse	  og	  engagement.	  Individets	  motivation	  er	  lig	  individets	  
meningsoplevelse.	  Så	  hvis	  individets	  selv	  er	  svækket,	  bliver	  motivationen	  svækket.	  	  
	  

Stabilitetsteorien	  og	  forandringsteorien	  
Dweck	  påpeger,	  at	  individet	  overordnet	  kan	  have	  to	  diametralt	  modsat	  orienterede	  
selvopfattelser.	  Den	  ene	  type	  selvopfattelse	  benævner	  hun	  entity	  theory/stabilitetssteorien.	  
Individer	  med	  denne	  selvopfattelse	  opfatter	  evner	  og	  intelligens	  som	  iboende	  uforanderlige	  
størrelser;	  man	  kan	  sige,	  at	  selvopfattelsen	  er	  statisk.	  I	  stabilitetsteorien	  opfattes	  
udfordringer	  som	  trusler	  mod	  selvværdet.	  Et	  problem	  opleves	  af	  individet	  med	  denne	  tilgang	  
som	  en	  indikation	  af,	  at	  individet	  ikke	  slår	  til,	  og	  da	  dette	  med	  den	  statiske	  selvopfattelse	  ikke	  
kan	  ændres,	  har	  det	  en	  negativ	  indflydelse	  på	  selvopfattelsen.	  Stabilitetsteorien	  er	  med	  
Dwecks	  ord	  ”a	  system	  that	  requires	  a	  diet	  of	  easy	  successes”	  (Dweck,	  2000,	  s.	  3).	  
Over	  for	  enhedsteorien	  står	  incremental	  theory/forandringsteorien.	  Denne	  teori	  ser	  
dynamisk	  på	  selvopfattelsen	  -‐	  menneskets	  evner	  og	  intelligens	  kan	  udvikles	  og	  formes,	  hvis	  
man	  gør	  en	  indsats.	  Udfordringer	  er	  i	  denne	  tilgangsvinkel	  med	  til	  at	  udvikle	  individets	  evner	  
og	  derved	  udvikle	  selvet.	  	  
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”Effort	  and	  learning	  (…)	  make	  incremental	  students	  feel	  good	  about	  their	  
intelligence.	  Easy	  tasks	  waste	  their	  time	  rather	  than	  raise	  ther	  self-‐esteem”	  
(Dweck,	  2000	  s.	  4).	  	  

	  
Individets	  enten	  statiske	  eller	  dynamiske	  selvopfattelse	  er	  central	  for	  dets	  motivation.	  
Individer,	  hvis	  tilgangsvinkel	  er	  stabilitetsteorien,	  er	  langt	  sværere	  at	  motivere,	  da	  deres	  
udgangspunkt	  er	  deterministisk.	  Heroverfor	  lader	  de	  forandringsorienterede	  individer	  sig	  
langt	  lettere	  motivere,	  fordi	  de	  tror,	  at	  selvoverskridelse	  er	  mulig	  (Ingebrigtsen	  &	  Albrethsen,	  
2008).	  Dweck	  understreger	  dog,	  at	  individets	  forholden	  til	  de	  forskellige	  teorier	  er	  domæne-‐
afhængigt	  -‐	  således	  at	  man	  kan	  være	  stabilitetsorienteret	  i	  forhold	  til	  et	  område,	  men	  
forandringsorienteret	  til	  et	  andet	  (Sheldon,	  2012).	  
	  

Fejl	  som	  motivation	  eller	  som	  underminering	  
De	  to	  forskellige	  slags	  selvopfattelser	  udmønter	  sig	  også	  i	  forskellige	  mestringsstrategier.	  	  
Her	  bruger	  Dweck	  positiv	  psykologis	  grundlægger	  Martins	  Seligmans	  begreb	  tillært	  
hjælpeløshed.	  	  
	  
Seligman	  udviklede	  teorien	  om	  tillært	  hjælpeløshed	  efter	  et	  forsøg	  i	  1960'erne,	  som	  viste,	  at	  
når	  nogle	  dyr	  og	  mennesker	  oplever,	  at	  der	  ikke	  er	  kontingens	  mellem	  handling	  og	  resultat,	  
hvis	  deres	  handling	  "ingenting	  nytter",	  bliver	  de	  passive	  og	  uden	  respons.	  Personer	  med	  
tillært	  hjælpeløshed	  har	  altså	  gjort	  sig	  negative	  erfaringer,	  hvor	  de	  oplevede	  manglede	  
kontrol	  og	  følte	  sig	  handlingslammede.	  Dette	  mønster	  bliver	  grundlag	  for	  deres	  model	  af	  
virkeligheden	  og	  for,	  at	  de	  mangler	  motivation	  for	  at	  handle	  (Seligman,	  2011).	  
	  
Jeg	  møder	  unge	  i	  min	  praksis,	  hvis	  mestringsstrategi	  er	  den	  tillært	  hjælpeløse.	  Deres	  
erfaringer	  og	  nederlag	  i	  det	  traditionelle	  skolesystem	  har	  betydet,	  at	  de	  har	  opgivet	  troen	  på	  
at	  kunne	  lære	  og	  på	  at	  have	  lyst	  til	  at	  lære.	  De	  har	  mistet	  deres	  motivationelle	  kompetence.	  
Deres	  tilgang	  til	  læring	  er,	  at	  de	  er	  for	  ’dumme’	  til	  at	  kunne	  lære	  nyt	  og	  til	  at	  forstå	  
sammenhænge.	  
	  
Som	  kontrast	  til	  tillært	  hjælpeløshed	  som	  (manglende)	  mestringsstrategi	  står	  den	  
mestringsorienterede	  tilgang.	  Med	  denne	  tilgang	  følger	  høj	  indre	  motivation,	  høj	  
selvmotivation	  og	  et	  ønske	  om	  udvikling,	  fremskridt	  og	  læring.	  Hvor	  de	  tillært	  hjælpeløse	  
opfatter	  fejl	  som	  nederlag	  hæftet	  på	  selvet,	  ser	  de	  mestringsorienterede	  fejl	  som	  motivation	  til	  
at	  lære	  af	  fejlen	  og	  forbedre	  sig.	  Dweck	  beskriver	  sidstnævnte	  gruppe	  med	  ordene:	  ”They	  were	  
not	  seeing	  failure	  as	  an	  indictment	  of	  themselves”,	  mens	  det	  modsatte	  gælder	  for	  de	  tillært	  
hjælpeløse.	  ”	  For	  (…)	  the	  helpless	  group	  (…)	  their	  whole	  intelligence,	  and	  perhaps	  their	  self-‐
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worth,	  seem	  to	  be	  on	  the	  line	  with	  each	  unsuccesful	  effort	  undermining	  it	  further”	  (Dweck,	  2000.	  
s.	  10).	  

Self-‐efficacy	  -‐	  at	  kunne	  mestre	  sit	  liv	  
Også	  Albert	  Banduras	  self-‐efficacy-‐teori	  beskæftiger	  sig	  med	  individets	  forventninger	  til	  at	  
kunne	  mestre	  sit	  liv,	  til	  at	  kunne	  handle	  i	  konkrete	  situationer,	  at	  kunne	  klare	  dét,	  som	  en	  
bestemt	  situation	  fordrer.	  	  Albert	  Bandura	  definerer	  begrebet	  self-‐efficacy	  således:	  
	  

“Self-‐efficacy	  is	  defined	  as	  people's	  beliefs	  about	  their	  capabilities	  to	  produce	  
designated	  levels	  of	  performance	  that	  exercise	  influence	  over	  events	  that	  affect	  their	  
lives.	  Self-‐efficacy	  beliefs	  determine	  how	  people	  feel,	  think,	  motivate	  themselves	  and	  
behave.”	  (Bandura,	  1994,	  s.	  2).	  	  
	  

Self-‐efficacy-‐begrebet	  er	  dels	  individets	  tro	  på	  egne	  evner	  til	  at	  organisere	  og	  udføre	  de	  
handlinger,	  som	  er	  nødvendige	  for	  at	  opnå	  et	  bestemt	  resultat.	  Dels	  er	  det	  individets	  
forventning	  til	  egen	  evne	  til	  at	  handle	  og	  reagere	  på	  bestemte	  måder	  i	  bestemte	  situationer.	  
Begrebet	  oversættes	  lidt	  forskelligt:	  som	  henholdsvis	  mestringsforventning	  (Imsen,	  2011),	  
handlingstillid	  (Kirketerp,	  2011)	  og	  mestrende	  selvtillid	  (Bertelsen	  2001).	  	  	  

	  

Personer	  med	  lav	  self-‐efficacy	  er	  karakteriseret	  ved	  (jf.	  Bandura,	  1994,	  s.	  2):	  
• Undgår	  svære	  udfordringer,	  som	  de	  føler	  sig	  personligt	  truet	  af	  
• Fokuserer	  på	  personlige	  nederlag	  og	  negative	  udfald	  
• Har	  svagt	  engagement	  i	  at	  gå	  efter	  målet	  	  

• Fejl	  tillægges	  egne	  evner	  

• Ved	  udfordringer	  tror	  de	  ikke	  på	  egne	  evner	  og	  dvæler	  ved	  personlige	  
mangler	  

• Har	  derfor	  lav	  motivation	  
	  
Personer	  med	  høj	  self-‐efficacy	  er	  karakteriseret	  ved:	  

• Ser	  udfordrende	  problemer	  som	  opgaver,	  der	  skal	  løses	  
• Stoler	  på	  egne	  evner	  og	  kommer	  sig	  hurtigt	  over	  nederlag	  
• Fejl	  tillægges	  ikke	  egne	  evner	  
• Har	  høj	  motivation	  for	  de	  opgaver,	  de	  giver	  sig	  i	  kast	  med	  	  

	  

Ligesom	  Dwecks	  pointe	  med	  at	  individets	  forholden	  til	  enheds-‐	  og	  forandringsteorien	  er	  
domæneafhængig,	  er	  også	  self-‐efficacy	  ifølge	  Bandura	  domænespecifikt.	  	  Det	  betyder,	  at	  man	  
godt	  kan	  have	  følelsen	  af	  lav	  self-‐efficacy	  og	  optræde	  med	  en	  lav	  self-‐efficacy	  i	  en	  bestemt	  
aktivitet	  og	  fremstå	  med	  høj	  self-‐efficacy	  i	  en	  anden	  aktivitet	  (Bandura,	  1997).	  
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Det	  er	  tydeligt,	  at	  Dweck	  og	  Banduras	  teorier	  er	  sammenhængende.	  Stabilitetssteorien	  ligger	  
tæt	  op	  af	  lavt	  self-‐efficacy,	  med	  et	  deterministisk	  syn	  på	  selvet	  og	  med	  mulighed	  for	  at	  ende	  i	  
tillært	  hjælpeløshed.	  Individer,	  hvis	  tilgang	  er	  forandringsteorien,	  og	  som	  er	  
mestringsorienterede,	  har	  høj	  self-‐efficacy.	  Individer	  i	  førstnævnte	  gruppe	  har	  grundet	  deres	  
selvopfattelse	  lav	  indre	  motivation.	  De	  fokuserer	  på	  muligheden	  for	  at	  begå	  fejl,	  som	  de	  
hæfter	  på	  deres	  eget	  selv.	  De	  tror	  ikke	  på,	  at	  deres	  evner	  kan	  udvikles,	  deres	  selvopfattelse	  er	  
statisk,	  hvorfor	  motivationen	  for	  at	  handle	  er	  lav.	  I	  den	  sidstnævnte	  gruppe,	  hvor	  
forandringsteorien	  og	  højt	  self-‐efficacy	  er	  placeret,	  forholder	  det	  sig	  modsat.	  Grundet	  den	  
dynamiske	  selvopfattelse	  opfattes	  opgaver	  som	  udfordringer,	  som	  kan	  udvikle	  selvet,	  og	  fejl	  
hæftes	  ikke	  på	  selvet.	  Motivationen	  kommer	  indefra	  og	  er	  høj.	  Hvorledes	  har	  de	  to	  gruppers	  
fastsættelse	  af	  mål	  betydning	  for	  deres	  motiation?	  	  

	  

Styrken	  af	  mål	  

Stabilitetsteoriens	  tilgang	  er,	  at	  man	  skal	  undgå	  at	  lave	  fejl,	  hvorfor	  man	  ikke	  kan	  sættes	  sig	  
for	  høje	  mål.	  Heroverfor	  står	  forandringsteorien,	  hvor	  man	  ønsker	  udfordringer	  og	  derfor	  
naturligt	  vil	  arbejde	  mod	  mål,	  der	  synes	  sværere,	  end	  man	  umiddelbart	  mestrer.	  I	  et	  
målsystemisk	  perspektiv	  benævnes	  de	  to	  forskellige	  tilgange	  med	  hhv.	  undgåelsesmotivation	  
og	  tilnærmelsesmotivation.	  (Sheldon,	  2012).	  Undgåelsesmålene	  fokuserer	  på	  undgåelse	  af	  
handling,	  mens	  tilnærmelsesmålene	  indeholder	  processuel	  handling.	  Undgåelsesmålene	  
bliver	  derfor	  negativt	  selvforstærkende.	  For	  opfyldelse	  af	  undgåelsesmål	  kræver,	  at	  man	  
undviger	  alle	  veje	  til	  fiasko	  for	  ikke	  at	  begå	  fejl.	  Tilnærmelsesmål	  er	  positive	  mål,	  idet	  de	  i	  
deres	  processuelle	  karakter	  er	  en	  succes	  i	  kraft	  af	  handling,	  ved	  at	  man	  bevæger	  sig	  mod	  
målet.	  

	  
Ligeledes	  har	  det	  betydning,	  hvorvidt	  målet	  er	  et	  indre	  mål	  eller	  et	  ydre	  mål.	  Også	  her	  er	  
balancen	  mellem	  angsten	  for	  at	  mislykkes	  og	  lysten	  til	  at	  lykkes	  central.	  Det	  ydre	  mål	  er	  
fastsat	  af	  en	  ydre	  kilde	  -‐	  det	  kan	  være	  krav,	  vurdering	  eller	  belønning	  fra	  den	  sociale	  kontekst	  
Det	  ydre	  mål	  har	  således	  et	  socialt	  præstationsmotiv.	  Heroverfor	  er	  det	  indre	  mål	  baseret	  på	  
et	  autonomt	  mestringsmotiv,	  det	  er	  individets	  egen	  indre	  motivation,	  som	  skaber	  og	  
fastsætter	  målet,	  byggende	  på	  individets	  egen	  selvvurdering	  (Imsen,	  2011).	  
	  
En	  anden	  synsvinkel	  på	  mål	  er,	  hvorvidt	  målene	  er	  præstationsmål	  eller	  læringsmål.	  Ved	  
præstationsmål	  er	  målet	  at	  udføre	  handlingen	  godt	  i	  forhold	  til	  en	  ekstern	  standard,	  det	  kan	  fx	  
være	  andre	  ’konkurrenter’,	  en	  karakterskala	  eller	  den	  gældende	  norm	  for	  succes.	  	  Det	  er	  
således	  et	  ydre	  mål.	  Heroverfor	  er	  læringsmål	  et	  indre	  mål,	  hvor	  succeskriteriet	  er	  interne,	  
hvor	  målet	  for	  individet	  er	  at	  forbedre	  sig	  i	  forhold	  til	  sin	  egen	  tidligere	  præstation.	  Målet	  er	  
læring	  og	  udvikling	  (Sheldon,	  2012).	  Kobler	  man	  målsystemerne	  til	  motivationskontinu-‐
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ummet,	  er	  det	  tydeligt,	  at	  præstationsmålene	  bygger	  på	  ekstern	  motivation,	  mens	  
læringsmålene	  ligger	  i	  den	  anden	  ende	  af	  kontinuummet,	  som	  en	  form	  for	  	  indre	  motivation.	  
	  
Kombinerer	  man	  de	  ovenstående	  målsystemer,	  fremkommer	  følgende	  matrix,	  baseret	  på	  
Andrew	  Elliots	  forskning:	  
	  
	   Tilnærmelsesmål	   Undgåelsesmål	  
Præstationsmål	   ’Jeg	  prøver	  at	  klare	  eksamen	  

godt’	  
’Jeg	  prøver	  ikke	  at	  dumpe	  
eksamen’	  

Læringsmål	   ’Jeg	  prøver	  at	  udvikle	  mine	  
færdigheder’	  

’Jeg	  prøver	  ikke	  at	  miste	  
mine	  færdigheder’	  

	  
Figur	  3.	  Målsystemer	  (jf.	  Sheldon,	  2012).	  
	  
Læringsmål	  kombineret	  med	  tilnærmelsesmål	  vil	  naturligt	  være	  baseret	  på	  størst	  lyst	  og	  
derved	  på	  størst	  indre	  motivation.	  Denne	  målstrategi	  fører	  ikke	  nødvendigvis	  til	  de	  bedste	  
resultater	  på	  kort	  sigt,	  men	  til	  gengæld	  vil	  resultatet	  vise	  sig	  på	  længere	  sigt.	  For	  her	  opfattes	  
præstationer	  som	  processer,	  der	  kræver	  udvikling	  over	  tid.	  Læringsmål	  kombineret	  med	  
undgåelsesmål	  fokuserer	  på	  at	  fastholde	  færdigheder	  i	  stedet	  for	  at	  udvikle	  færdigheder	  og	  er	  
derved	  mindre	  dynamisk,	  men	  stadig	  baseret	  på	  indre	  motivation.	  Præstationsmål,	  der	  bygger	  
på	  ydre	  motivation,	  er	  i	  udgangspunktet	  mindre	  lyst-‐	  og	  mere	  angstbetinget	  end	  læringsmål.	  
Især	  er	  præstationsmål	  konnekteret	  med	  undgåelsesmål	  en	  negativ	  målstrategi,	  da	  den	  
bygger	  på	  frygten	  for	  fiasko	  (Sheldon	  2012).	  Derimod	  kan	  kombinationen	  af	  præstationsmål	  
og	  tilnærmelsesmål	  være	  konstruktiv,	  fordi	  dette	  målsystem	  kombinerer	  vægtigheden	  af	  
processen	  og	  opnåelse	  af	  et	  bestemt	  eksternt	  mål.	  Især	  hvis	  individet	  med	  dette	  målsystem	  
har	  en	  forandringsorienteret	  tilgang,	  så	  individet	  ikke	  hæfter	  nederlag	  undervejs	  i	  processen	  
på	  sit	  selv.	  
	  
Dwecks	  forskning	  konkluderer,	  at	  målsystemerne	  direkte	  kan	  skabe	  hjælpeløs	  eller	  
mestringsorienteret	  respons.	  Ved	  at	  give	  nogle	  elever	  forskellige	  mål	  -‐	  henholdsvis	  
præstations-‐	  og	  læringsmål	  -‐	  påpegede	  hun,	  at	  eleverne	  med	  præstationsmålene	  efterfølgende	  
gav	  tillært	  hjælpeløs-‐respons,	  mens	  eleverne	  med	  læringsmål	  agerede	  mestringsorienteret	  
(Dweck,	  2000).	  	  
	  
Ovenstående	  viser,	  at	  det	  er	  evident,	  at	  motivation	  og	  selvopfattelse	  hænger	  tæt	  sammen.	  Med	  
høj	  self-‐efficacy,	  en	  dynamisk	  selvopfattelse	  og	  en	  forandringsorienteret	  og	  
mestringsorienteret	  tilgang,	  vil	  motivationen	  naturligt	  være	  indre	  og	  høj.	  Hvis	  målene	  tillige	  
er	  indre	  læringsmål	  baseret	  på	  tilnærmelsesmotivation,	  vil	  læring	  og	  udvikling	  på	  lang	  sigt	  
være	  størst.	  
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Udvikling	  af	  selvopfattelsen	  
Det	  er	  derfor	  et	  essentielt	  spørgsmål,	  hvorledes	  man	  stimulerer	  og	  udvikler	  self-‐efficacy	  og	  
styrker	  selvopfattelsen.	  Det	  afdækkes	  i	  det	  følgende.	  

	  

Menneskers	  self-‐efficacy	  kan	  ifølge	  Bandura	  udvikles	  igennem	  fire	  kilder	  (Bandura,	  1994):	  	  

• Den	  mest	  effektive	  måde	  at	  få	  self-‐efficacy	  er	  igennem	  erfaringer.	  Når	  individet	  får	  
erfaringer	  med	  at	  klare	  udfordringer	  og	  føler	  kontrol,	  medfører	  det	  højere	  self-‐efficacy.	  
Nederlag	  nedbryder	  self-‐efficacy.	  

• Den	  anden	  måde	  at	  få	  self-‐efficacy	  er	  igennem	  vikarierende	  rollemodeller.	  At	  man	  kan	  
identificere	  sig	  med	  rollemodeller	  og	  adaptere	  deres	  positive	  handlinger,	  udvikler	  self-‐
efficacy.	  

• Self-‐efficacy	  kan	  også	  udvikles	  ved	  omgivelsernes	  påvirkning.	  Individet	  skal	  opøves	  i	  at	  
være	  i	  stand	  til	  at	  honorere	  de	  omgivelser	  og	  aktiviteter,	  som	  det	  stilles	  overfor.	  I	  
denne	  proces	  skal	  omgivelserne	  påvirke	  verbalt	  med	  støtte	  og	  opmuntring.	  (Imsen,	  
2011)	  

• Den	  fjerde	  måde	  er	  at	  ændre	  den	  følelsesmæssige	  og	  fysiologiske	  reaktion.	  At	  man	  kan	  
ændre	  de	  negative	  tanker	  og	  fx	  ikke	  tolker	  sine	  egne	  præstationer	  som	  fiaskoer	  er	  
essentielt.	  Når	  dette	  ændres,	  reduceres	  medfølgende	  stress-‐reaktioner	  (Bandura,	  
1994).	  

	  
Dweck	  understreger,	  at	  det	  essentielle	  ved	  begrebet	  selvværd	  er,	  at	  det	  ikke	  er	  noget,	  man	  har	  
eller	  ikke	  har	  eller	  noget,	  man	  blot	  kan	  indpode	  i	  andre.	  
	  

”Self-‐esteem	  is	  not	  a	  thing	  that	  you	  have	  or	  don’t	  have.	  It	  is	  a	  way	  of	  
experiencing	  yourself	  when	  you	  are	  using	  your	  resources	  well	  -‐	  to	  master	  
challenges,	  to	  learn,	  to	  help	  others.”	  (Dweck,	  2000,	  s.	  128).	  

	  
Derfor	  består	  en	  del	  af	  lærerrollen	  i	  at	  facilitere	  elevernes	  selvprojekt	  og	  selvudvikling.	  Dette	  
kan	  bl.a.	  gøres	  ved	  følgende	  (Dweck,	  2000;	  Sheldon,	  1012):	  
	  

• Sæt	  fokus	  på	  læringsmål,	  så	  eleverne	  udvikler	  en	  forandringsorienteret	  evneforståelse.	  	  
• Giv	  ikke	  præstationsorienteret	  ros	  -‐	  det	  fører	  til,	  at	  eleven	  udvikler	  præstationsmål.	  I	  

stedet	  for	  at	  rose	  elevens	  evner,	  bør	  man	  rose	  indsatsen,	  give	  procesorienteret	  ros,	  
som	  fører	  til	  tilnærmelsesmotivation	  og	  til	  læringsmål.	  	  

• Formuler	  målsætninger	  som	  indre	  mål	  i	  stedet	  for	  ydre	  mål.	  
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• Frem	  den	  indre	  motivation.	  Selvreguleringsteorien	  fremhæver	  her,	  at	  autonomistøtte	  
fra	  den	  motiverende	  instans	  er	  udslagsgivende.	  Autonomistøtte	  dækker,	  at	  man	  
magter	  at	  se	  tingene	  fra	  elevens	  perspektiv,	  at	  man	  giver	  valgfrihed	  i	  den	  aktuelle	  
kontekst,	  og	  at	  man	  udviser	  tålmodighed.	  Målet	  er	  at	  fremme	  internaliseringen	  af	  
motivationen.	  

• Hjælp	  eleven	  til	  at	  vælge	  selvoverensstemmende	  mål,	  det	  vil	  sige	  mål,	  som	  er	  udtryk	  
for	  elevens	  styrker	  og	  interesser.	  	  

• Endelig	  kan	  man	  tilføje,	  at	  man	  som	  medierende	  hjælper	  i	  Vygotskijs	  forstand	  giver	  
eleven	  konkrete	  delmål	  og	  faciliterer	  læringen	  i	  elevens	  nærmeste	  udviklingszone.	  

	  

	  

Sammenfatning:	  Motivation	  og	  selvopfattelse	  som	  fundament	  for	  
kompetenceudvikling	  
	  
Indre	  motivation	  og	  en	  positiv	  selvopfattelse	  er	  substantiel	  for	  kompetenceudvikling.	  Det	  
finder	  jeg	  belæg	  for	  at	  kunne	  konkludere	  ud	  fra	  de	  foregående	  afsnit.	  	  
	  
Derfor	  er	  motivationsarbejdet	  essentielt.	  Men	  hvor	  begynder	  dette	  arbejde?	  
Motivationsarbejdet	  begynder	  ikke	  med	  at	  kræve	  af	  den	  lærende,	  altså	  opstille	  ydre	  krav	  eller	  
udsigt	  til	  ydre	  belønninger.	  For	  det	  medfører	  kun	  ydre	  motivation.	  Med	  Dwecks	  ord	  er	  vejen	  
at	  facilitere	  elevens	  selv-‐projekt.	  Det	  svarer	  i	  Ziehes	  optik	  til	  at	  understøtte,	  at	  eleven	  oplever	  
decentrering	  og	  ikke	  ’overopheder	  subjektiviteten’.	  Individets	  udvikling	  af	  selvopfattelse	  -‐	  en	  
udslagsgivende	  personlig	  kompetence	  i	  moderniteten	  -‐	  er	  også	  en	  del	  af	  motivationsarbejdet.	  
Individets	  motivation	  er	  med	  andre	  ord	  forankret	  i	  individets	  selverkendelse.	  Udvikling	  af	  
selvopfattelsen	  fører	  optimalt	  til,	  at	  eleverne	  får	  en	  mestringsorienteret	  tilgang	  rodfæstet	  i	  
forandringsteoriens	  tilgang.	  Og	  til	  at	  eleverne	  tør	  sætte	  sig	  indre	  mål.	  	  
	  
Udvikling	  af	  selvopfattelsen	  er	  tillige	  en	  relevant	  social	  kompetence,	  idet	  individet	  i	  
moderniteten	  danner	  sin	  identitet	  i	  relationer,	  i	  narrative	  fællesskaber.	  Selvrefleksiviteten	  er	  
ikke	  en	  isoleret	  proces,	  men	  en	  relationel	  proces.	  Når	  den	  unge	  i	  moderniteten	  skal	  danne	  sin	  
identitet,	  spejler	  de	  sig	  i	  deres	  omverden,	  og	  de	  skaber	  deres	  selvfortællinger	  i	  de	  relationer,	  
de	  er	  en	  del	  af.	  Når	  de	  unge	  skal	  fortolke	  på,	  hvem	  de	  er,	  sker	  det	  i	  kraft	  af	  de	  sammenhænge,	  
de	  indgår	  i.	  
	  
Målet	  med	  motivationsarbejdet	  er	  at	  være	  medierende	  hjælper	  til,	  at	  eleven	  udvikler	  en	  
dynamisk	  selvopfattelse,	  en	  mestringsorienteret	  tilgang,	  høj	  self-‐efficacy.	  At	  eleven	  udvikler	  
sin	  selvopfattelse	  positivt,	  så	  det	  bliver	  indre	  mål	  og	  en	  læringsorienteret	  tilgang,	  der	  er	  
drivkraften	  for	  eleven.	  
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Hvis	  eleverne	  udvikler	  disse	  personlige	  og	  sociale	  kompetencer,	  udvikler	  de	  også	  motivationel	  
kompetence	  -‐	  forudsætningen	  for	  at	  lære	  at	  lære.	  De	  kan	  sætte	  sig	  mål	  baseret	  på	  
tilnærmelsesmotivation	  i	  stedet	  for	  undgåelsesmotivation,	  og	  de	  kan	  lade	  disse	  mål	  blive	  
læringsmål	  i	  stedet	  for	  præstationsmål.	  Eleverne	  kan	  bryde	  eventuelle	  negative	  mønstre	  som	  
for	  eksempel	  tillært	  hjælpeløshed.	  De	  kan	  opleve	  lysten	  til	  at	  lære	  -‐	  få	  flowoplevelser,	  hvor	  
nydelse	  og	  udfordring	  smelter	  sammen	  og	  giver	  kompetenceudvikling.	  
	  
Et	  ensidigt	  fokus	  på	  faglige	  kompetencer	  vil	  heroverfor	  være	  et	  fokus	  på	  præstationsmål.	  
Præstationsmål	  fremstår	  som	  ydrestyret	  motivation.	  Det	  nuværende	  kompetencebevis,	  hvor	  
hovedvægten	  er	  lagt	  på	  de	  faglige	  kompetencer,	  fremstår	  derfor	  kun	  som	  en	  ydre	  
motivationsfaktor.	  	  
	  
Dweck	  og	  	  Bandura	  opstiller	  konkretiserbare	  retningslinjer	  til,	  hvorledes	  man	  kan	  facilitere	  
elevernes	  selv-‐projekt,	  gøre	  dem	  mestringsorienterede	  og	  selvudviklende.	  De	  fokuserer	  på,	  at	  
man	  ikke	  skal	  rose	  for	  præstationer,	  men	  for	  udviklingsprocessen.	  At	  man	  skal	  sætte	  
læringsmål	  og	  ikke	  præstationsmål	  og	  fordre	  at	  målene	  formuleres	  som	  indre	  mål.	  Med	  
autonomistøtte	  skal	  man	  stimulere	  elevernes	  indre	  motivation.	  Man	  skal	  give	  dem	  støtte,	  ros	  
og	  feedback	  i	  processen,	  præsentere	  dem	  for	  relevante	  rollemodeller	  og	  lade	  dem	  få	  relevante	  
praksiserfaringer.	  Endelig	  er	  det	  væsentligt	  at	  få	  brudt	  negative	  tankemønstre	  og	  
fortolkninger	  af	  handlemønstre.	  
	  
En	  del	  af	  faciliteringen	  er	  som	  nævnt	  også	  at	  skabe	  et	  læringsrum,	  der	  giver	  eleverne	  
mulighed	  for	  at	  komme	  i	  flow.	  
	  
Knoop	  opstiller	  disse	  betingelser	  for,	  at	  man	  kan	  komme	  i	  flow	  i	  forbindelse	  med	  
undervisning	  (Knoop	  2005):	  
	  

• Muligheder	  for	  at	  tage	  selvstændige	  initiativer	  
• Konkrete,	  energigivende	  mål	  
• Håndterbare,	  ubureaukratiske	  regler	  
• Tilpasning	  af	  udfordringerne	  til	  færdighederne	  
• Tydelig,	  ikke-‐ydmygende	  information	  om,	  hvor	  godt	  man	  klarer	  sig	  
• Distraherende	  faktorer	  fjernes,	  så	  det	  er	  muligt	  at	  koncentrere	  sig	  

	  
Disse	  betingelser	  overlapper	  flere	  steder	  med	  Dwecks	  og	  Banduras	  anbefalinger	  -‐	  idet	  de	  alle	  
fokuserer	  på,	  at	  man	  som	  medierende	  hjælper	  fokuserer	  på	  målformulering,	  på	  
autonomistøtten,	  på	  feedback	  og	  på	  passende	  udfordringer.	  Sker	  dette,	  understøtter	  man	  
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både	  udvikling	  af	  selvopfattelse,	  motivation	  og	  mulighed	  for	  flow-‐oplevelser.	  Man	  fokuserer	  
på	  elevens	  hele	  udvikling,	  hele	  væren	  og	  ikke	  blot	  på	  elevens	  viden.	  
	  
Netop	  disse	  parametre	  -‐	  elevens	  hele	  udvikling	  og	  hele	  væren	  -‐	  	  er	  essentielle	  for	  mit	  virke	  og	  
derfor	  også	  for	  min	  intervention.	  Jeg	  ønsker	  derfor	  i	  min	  intervention	  at	  designe	  et	  forløb,	  
som	  understøtter	  udvikling	  af	  elevens	  væren	  -‐	  og	  derfor	  ligevægter	  udviklingen	  af	  både	  
faglige,	  personlige	  og	  sociale	  kompetencer.	  	  
	  
Ligesom	  flow-‐oplevelser	  motiverer	  til	  læring,	  fremmer	  fokus	  på	  elevens	  styrker	  og	  ressourcer	  
også	  læring.	  Derfor	  synes	  dette	  parameter	  også	  relevant	  i	  denne	  sammenhæng	  og	  må	  
medtænkes	  i	  en	  intervention,	  der	  har	  fokus	  på	  væren	  og	  ikke	  blot	  viden.	  
	  
	  



Væren	  eller	  viden	  -‐	  kompetenceudvikling	  på	  produktionsskoler	   	   	  	  
Styrker	  

	   37	  

Styrker	  
	  

”At	  realisere	  vores	  styrker	  er	  kongevejen	  til	  optimal	  udvikling	  og	  
præstation”	  (Linley,	  2008,	  s.	  47).	  

	  
Alex	  Linley,	  positiv	  psykologisk	  forsker	  i	  styrker,	  gør	  det	  her	  klart,	  hvorfor	  en	  styrkebaseret	  
tilgang	  til	  læring	  og	  udvikling	  er	  oplagt.	  Vores	  styrker	  er	  vores	  ”kapacitet	  for	  en	  bestemt	  måde	  
at	  handle,	  tænke	  og	  føle	  på,	  der	  er	  autentisk	  og	  energigivende	  for	  brugeren	  og	  muliggør	  
optimal	  funktion,	  udvikling	  og	  præstation	  ”(Linley,	  2008,	  s.	  9).	  Ikke	  bare	  Linley,	  men	  også	  bl.a.	  
positiv	  psykolog	  Martin	  Seligman	  har	  forsket	  i	  styrker	  og	  begge	  konkluderer,	  at	  man	  bliver	  
gladere,	  mere	  tilfreds,	  får	  positiv	  energi,	  er	  mere	  engageret,	  laver	  bedre	  præstationer	  og	  når	  
sit	  mål	  mere	  effektivt,	  når	  man	  arbejder	  styrkebaseret	  (Linley,	  2008;	  Seligman,	  2011).	  Også	  
Hans	  Henrik	  Knoop	  har	  i	  mange	  sammenhænge	  understreget,	  at	  læring	  er	  mest	  effektiv,	  når	  
den	  bygger	  på	  individets	  styrkesider	  (Knoop	  2005;	  Knoop	  2007;	  Knoop	  2012).	  Det	  er	  derfor	  
oplagt	  at	  arbejde	  med	  styrker	  også	  i	  en	  kompetenceudviklende	  sammenhæng.	  	  
	  

VIA-‐styrker	  
Der	  findes	  forskellige	  måde	  både	  at	  definere	  og	  afdække	  styrker.	  En	  af	  styrketeorierne	  er	  
udarbejdet	  af	  Martin	  Seligman	  og	  Chris	  Peterson,	  som	  har	  blotlagt	  de	  såkaldte	  24	  VIA-‐styrker.	  
Teorietikernes	  arbejde	  kan	  opfattes	  som	  et	  modspil	  til	  psykiatriens	  diagnosemanualer	  DSM	  IV	  
og	  ICD	  10,	  hvor	  fejl,	  symptomer	  og	  dysfunktioner	  munder	  ud	  i	  en	  psykiatrisk	  diagnose.	  
Seligman	  og	  Petersons	  mål	  med	  VIA-‐styrkerne	  er	  heroverfor	  at	  arbejde	  med	  mennesker	  ud	  fra	  
en	  positiv	  psykologisk	  vinkel	  med	  fokus	  på	  trivsel	  og	  vækst	  (Seligman	  &	  Peterson,	  2004).	  	  
Seligman	  og	  Peterson	  har	  forsket	  i	  karakterstyrker	  og	  deres	  kriterier	  er,	  at	  styrkerne	  bidrager	  
til	  et	  godt	  liv,	  er	  universelle,	  moralsk	  og	  kulturelt	  værdifulde.	  Det	  er	  holdbare,	  fundamentale,	  
menneskelige	  kvaliteter.	  Arbejdet	  med	  styrker	  er	  mundet	  ud	  i	  24	  karakterstyrker	  opdelt	  i	  
seks	  hovedområder	  samt	  en	  test	  af	  karakterstyrker.	  

Realise2	  og	  styrkespotting	  
Linleys	  styrkekoncept	  kaldes	  Realise2	  (Linley,	  2008).	  Linley	  anvender	  60	  karaktertræk,	  som	  
først	  efter	  scoring	  defineres	  som	  en	  eventuel	  styrke.	  Dette	  defineres	  ud	  fra:	  Præstation	  –	  
energi	  –	  og	  anvendelse.	  Testen	  er	  opdelt	  i	  en	  cirkelmodel	  med	  fire	  delområder:	  De	  realiserede	  
styrker,	  de	  ikke-‐realiserede	  styrker,	  tillært	  adfærd	  og	  svagheder.	  Linley	  har	  endvidere	  
arbejdet	  med,	  hvordan	  man	  kan	  trænes	  i	  at	  spotte	  styrker	  hos	  andre	  (Linley,	  2008).	  Styrke-‐
spotting	  går	  ud	  på	  at	  se	  muligheder	  og	  potentialer	  hos	  andre	  og	  sig	  selv,	  at	  værdsætte,	  at	  
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stimulere	  og	  at	  udvikle	  dem.	  Linley	  har	  udviklet	  en	  række	  styrkespotting-‐tips,	  som	  kan	  hjælpe	  
til	  at	  afdække	  ens	  egne	  eller	  andres	  styrker.	  Disse	  styrkespotting-‐tips	  er	  vedlagt	  i	  bilag	  6.	  

Styrketest	  
At	  fokusere	  på	  menneskers	  ressourcer	  og	  styrker	  er	  som	  ovenfor	  understreget	  en	  positiv	  
psykologisk	  grundtanke.	  Det	  synes	  oplagt	  at	  indlede	  en	  intervention,	  hvor	  eleverne	  skal	  
igennem	  et	  kompetenceudviklingsforløb	  med	  at	  afdække	  elevernes	  styrker.	  Der	  findes	  som	  
nævnt	  flere	  forskellige	  slags	  styrketest,	  og	  de	  rummer	  fordele	  og	  ulemper	  i	  forhold	  til	  min	  
målgruppe.	  	  
	  
Seligman	  &	  Petersons	  VIA-‐styrketest	  har	  den	  fordel,	  at	  den	  er	  teoretisk	  funderet,	  at	  den	  findes	  
på	  dansk,	  og	  at	  den	  er	  gratis.	  Dens	  ulempe	  er	  dels	  dens	  længde	  -‐	  240	  spørgsmål	  er	  mange	  at	  
præsentere	  for	  teenagere.	  Endvidere	  er	  en	  del	  af	  spørgsmålene	  formuleret	  på	  ’knudret	  dansk’	  
i	  kraft	  af	  oversættelsen,	  hvilket	  betyder,	  at	  resultatet	  kan	  blive	  forvansket	  grundet	  manglende	  
forståelse.	  Min	  erfaring	  med	  testen	  i	  forhold	  til	  målgruppen	  er	  da	  også,	  at	  testen	  bliver	  
uoverskuelig	  for	  langt	  de	  fleste.	  Endelig	  fremstår	  VIA-‐testen	  statisk	  i	  sin	  form	  og	  lægger	  ikke	  
naturligt	  op	  til	  et	  udviklingsforløb.	  Dette	  fokus	  kan	  man	  dog	  naturligvis	  selv	  lægge	  over	  testen,	  
idet	  man	  ved	  at	  arbejde	  styrkebaseret	  kan	  basere	  kompetenceudvikling	  på,	  at	  eleverne	  
anvender	  deres	  topstyrker	  i	  deres	  udviklingsarbejde.	  
	  
Realise2	  er	  dynamisk	  i	  sin	  form	  og	  måler	  fire	  styrkedimensioner	  hos	  den	  testede:	  De	  
realiserede	  styrker,	  de	  ikke-‐realiserede	  styrker,	  den	  tillærte	  adfærd	  og	  svagheder.	  Den	  giver	  
derfor	  den	  testede	  stor	  selvforståelse	  for	  sine	  styrker,	  sine	  potentialer	  og	  
udviklingsmuligheder.	  Testen	  er	  på	  den	  vis	  dynamisk	  i	  sin	  form	  og	  oplagt	  at	  bruge	  i	  en	  
udviklingsproces.	  Problemet	  med	  denne	  test	  er,	  at	  den	  endnu	  ikke	  findes	  i	  en	  dansk	  udgave,	  
den	  koster	  penge	  at	  tage,	  og	  den	  er	  ikke	  teoretisk	  funderet.	  	  
	  
En	  anden	  form	  kunne	  være	  at	  bruge	  Linleys	  strengthspotting-‐tips.	  Disse	  kan	  i	  en	  mere	  
uformel	  form	  bevidstgøre	  eleverne	  om	  deres	  styrker.	  Endelig	  har	  psykologerne	  Mads	  Bab	  og	  
Ebbe	  Lavendt	  fra	  Center	  for	  Positiv	  Psykologi	  udarbejdet	  såkaldte	  styrkekort,	  hvor	  det	  noget	  
abstrakte	  begreb	  styrke	  konkretiseres	  og	  visualiseres.	  Disse	  kort	  kunne	  også	  bruges	  i	  
afdækningen	  af	  styrker	  i	  det	  pædagogiske	  arbejde	  (jf.	  Center	  for	  Positiv	  Psykologis	  website:	  
www.positivpsykologi.dk).	  
	  
	  
Det	  følgende	  afsnit	  beskriver	  min	  intervention,	  hvis	  mål	  er	  at	  stimulere	  elevernes	  indsigt	  i	  
egen	  udvikling,	  personligt	  og	  socialt.



Væren	  eller	  viden	  -‐	  kompetenceudvikling	  på	  produktionsskoler	   	   	  	  
Design	  af	  intervention	  

	   39	  

Design	  af	  intervention	  
	  
Min	  intervention	  -‐	  at	  lave	  en	  ny	  form	  for	  kompetencemåling	  til	  produktionsskoler,	  som	  både	  
måler	  faglige,	  sociale	  og	  personlige	  kompetencer	  -‐	  er	  opdelt	  i	  flere	  dele.	  	  
	  
For	  det	  første	  har	  jeg	  udarbejdet	  en	  potentiel	  intervention.	  Denne	  intervention	  er	  beskrivelsen	  
af	  et	  forløb	  på	  en	  produktionsskole,	  som	  nuanceret	  kan	  lave	  en	  måling	  af	  elevernes	  udvikling,	  
personligt,	  socialt	  og	  fagligt.	  Beskrivelsen	  af	  en	  udvikling	  fordrer	  jo	  netop	  et	  tidsmæssigt	  
forløb,	  hvori	  der	  kan	  foretages	  målinger	  eller	  undersøgelse	  ved	  forløbets	  begyndelse,	  gerne	  
fortløbende	  undervejs	  og	  i	  slutningen	  af	  forløbet.	  Grundet	  den	  tidsmæssige	  ramme	  for	  dette	  
masterprojekt	  har	  det	  ikke	  været	  muligt	  at	  realisere	  den	  potentielle	  intervention.	  Men	  det	  er	  
mit	  ønske	  på	  sigt	  at	  realisere	  interventionen.	  	  
	  
For	  det	  andet	  har	  jeg	  lavet	  en	  aktuel	  intervention	  i	  form	  af	  et	  spørgeskema,	  som	  giver	  et	  
punktnedslag	  på,	  hvordan	  de	  adspurgte	  elever	  i	  en	  pilotundersøgelse	  selv	  vurderer,	  at	  de	  har	  
udviklet	  nogle	  sociale	  og	  personlige	  kompetencer	  i	  deres	  produktionsskoleforløb.	  Endvidere	  
er	  spørgsmål	  om	  henholdsvis	  motivation	  og	  mål	  omdrejningspunkter	  i	  pilotundersøgelsen.	  
Som	  optakt	  til	  den	  aktuelle	  intervention	  er	  de	  adspurgte	  elever	  blevet	  bedt	  om	  at	  udfylde	  det	  
nuværende	  kompetencebevis,	  der	  har	  fokus	  på	  faglige	  kompetencer,	  så	  de	  har	  mulighed	  for	  at	  
vurdere	  dette	  og	  tillige	  sammenligne	  dette	  med	  spørgeskemaet.	  
	  
Endelig	  har	  jeg	  foretaget	  en	  effektmåling	  af	  den	  aktuelle	  intervention.	  I	  effektmålingen	  har	  jeg	  
bedt	  de	  adspurgte	  elever	  i	  pilotundersøgelsen	  om	  at	  vurdere	  dels	  det	  nuværende	  
kompetencebevis,	  dels	  den	  aktuelle	  intervention,	  spørgeskemaet.
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En	  potentiel	  intervention	  	  
	  
Min	  potentielle	  intervention	  -‐	  en	  kompetencemåling	  af	  produktionsskoleelevers	  udvikling,	  
personligt,	  socialt	  og	  fagligt	  -‐	  rummer	  beskrivelsen	  af	  en	  løbende	  evaluering	  for	  en	  elevgruppe	  
på	  et	  produktionsskoleforløb.	  Et	  produktionsskoleforløb	  kan	  have	  individuel	  varieret	  længde,	  
men	  kan	  maksimalt	  vare	  et	  år.	  De	  fleste	  af	  mine	  elever	  er	  på	  skolen	  i	  et	  helt	  skoleår.	  
	  
Udgangspunktet	  for	  min	  potentielle	  intervention	  er	  Illeris’	  udvidede	  kompetencebegreb.	  
Dette	  kompetencebegreb	  rummer	  vores	  latente	  muligheder	  -‐	  altså	  dispositioner	  og	  
potentialer.	  Derudover	  rummer	  begrebet	  naturligvis	  vores	  faglige,	  sociale	  og	  personlige	  
kompetencer,	  og	  heri	  dækkes	  også	  de	  kompetencebegreber,	  som	  Illeris	  fremhæver	  i	  sit	  
udvidede	  kompetencebegreb	  -‐	  bl.a.	  socialitet	  og	  samarbejdsevne,	  der	  er	  en	  del	  af	  de	  sociale	  
kompetencer	  samt	  selvstændighed,	  selvindsigt,	  selvtillid,	  kritisk	  tilgang	  og	  
modstandspotentiale,	  som	  er	  delkompetencer	  i	  feltet	  personlige	  kompetencer.	  
	  
Det	  er	  centralt	  for	  mig	  at	  vægte	  væren	  og	  ikke	  kun	  viden,	  hvorfor	  jeg	  i	  kompetencemålingen	  
ønsker	  at	  ligevægte	  personlige,	  sociale	  og	  faglige	  kompetencer.	  Dette	  signal	  er	  vigtigt	  at	  
tydeliggøre	  for	  eleverne,	  så	  de	  afkoder,	  hvilken	  værdimæssig	  dom	  jeg	  som	  autoritet	  giver	  over	  
de	  forskellige	  kompetencer.	  Indholdet	  i	  evalueringen	  viser,	  at	  jeg	  ligevægter,	  at	  de	  udvikler	  
alle	  kompetenceelementer,	  ikke	  blot	  faglige	  kompetencer.	  	  
	  
Kompetencemålingen	  er	  en	  formativ	  evaluering.	  Evalueringen	  skal	  foregå	  løbende,	  fordi	  
målet	  med	  evalueringen	  er	  øget	  læring	  og	  kompetenceudvikling,	  både	  socialt,	  personligt	  og	  
fagligt.	  Den	  formative	  evaluering	  er	  netop	  læringsorienteret	  og	  sætter	  fokus	  på	  elevens	  indre	  
mål.	  
	  
Det	  er	  endvidere	  essentielt	  for	  mig,	  at	  forløbet	  indeholder	  de	  nøglebegreber	  for	  
kompetenceudvikling,	  som	  Illeris	  fremhæver.	  Eleverne	  skal	  have	  engagement/motivation,	  de	  
skal	  få	  praksiserfaringer,	  og	  de	  skal	  gøre	  sig	  refleksioner	  over	  disse	  erfaringer.	  	  
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Forløbet	  for	  den	  potentielle	  intervention	  	  
Forløbet	  for	  den	  potentielle	  intervention	  kan	  skitseres	  således:	  
	  

1. Ved	  skoleårets	  begyndelse:	  	  
a. Eleverne	  laver	  styrke-‐test.	  	  
b. Eleverne	  foretager	  motivations-‐refleksion	  -‐	  hvordan	  motiveres	  jeg	  bedst?	  	  
c. Eleverne	  får	  målt	  faglige,	  sociale	  og	  personlige	  delkompetencer.	  Efterfølgende	  har	  

lærer	  og	  elev	  reflekterende	  samtale	  med	  fokus	  på,	  hvordan	  der	  bedst	  følges	  op	  for	  
bedste	  udvikling.	  

d. Eleven	  og	  lærer	  fastsætter	  i	  samarbejde	  elevens	  mål,	  personligt,	  socialt	  og	  fagligt.	  
e. Målene	  opdeles	  i	  delmål,	  der	  sættes	  som	  deadlines,	  og	  som	  der	  følges	  op	  på.	  

	  
2. Undervejs	  

a. Elever	  er	  med	  til	  at	  formulere	  opgaver.	  Lærer	  er	  er	  medierende	  hjælper	  til	  at	  
delmål	  kan	  opfyldes.	  Lærer	  sikrer,	  at	  eleven	  udfordres	  inden	  for	  nærmeste	  
udviklingszone.	  

b. Lærer	  finder	  opgaver,	  som	  eleven	  finder	  relevante,	  og	  som	  kan	  sikre	  
succesoplevelser.	  

c. Introduktion	  af	  flowbegrebet.	  Eleven	  laver	  flow-‐måling	  på	  udvalgte	  praksis-‐
erfaringer,	  som	  tjener	  til	  bevidstgørelse	  af	  optimal	  motivation.	  

d. Læreren	  giver	  løbende	  feedback	  på	  de	  skitserede	  delmål.	  
e. Lærer	  og	  elever	  foretager	  fælles	  refleksioner	  over	  udvikling.	  
f. Fastsættelse	  af	  nye	  delmål.	  

	  
3. Afsluttende	  

a. Måling	  af	  kompetenceudviklingen	  inden	  for	  faglige,	  sociale	  og	  personlige	  
kompetencer	  samt	  evaluering	  af	  motivation	  og	  mål.	  Målingen	  følges	  op	  af	  samtale	  
med	  lærer	  og	  elev,	  hvor	  fokus	  er,	  hvordan	  man	  kan	  følge	  op	  for	  at	  sikre	  den	  bedste	  
fremadrettede	  udvikling.	  

b. Eleven	  fastsætter	  egne	  mål,	  personligt,	  socialt	  og	  fagligt	  -‐	  fremadrettet	  efter	  
produktionsskoleforløbet.	  

	  
	  
Forløbet	  er	  opbygget	  ud	  fra	  de	  teoretiske	  anbefalinger,	  jeg	  har	  opridset	  i	  de	  foregående	  afsnit.	  
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Styrketest	  og	  motivations-‐refleksion	  	  
Forløbet	  indledes	  med	  en	  styrketest	  og	  en	  motivationsafklaring	  (1a	  og	  1b).	  Læring	  og	  
udvikling	  bør	  bygge	  på	  elevens	  styrkesider	  (Seligmann,	  2011;	  Knoop,	  2005),	  så	  eleven	  
oplever,	  at	  vedkommendes	  potentialer	  kan	  udnyttes,	  og	  så	  elevens	  self-‐efficacy	  styrkes.	  Størst	  
læring	  og	  udvikling	  sker,	  når	  motivationen	  er	  indre	  motivation	  (Ryan&	  Deci,	  2000;	  Sheldon,	  
2012),	  hvorfor	  eleven	  bør	  selvreflektere	  over	  sin	  motivation.	  
	  

Måling	  af	  kompetencer	  
For	  at	  kunne	  måle	  en	  udvikling	  er	  det	  nødvendigt	  med	  en	  startmåling.	  Derfor	  måles	  sociale	  og	  
personlige	  kompetencer	  i	  begyndelsen	  af	  forløbet	  (1c).	  Som	  Illeris	  påpeger,	  kan	  kompetencer	  
ikke	  måles	  eksakt	  (Illeris,	  2012b),	  hvorfor	  denne	  måling	  bliver	  relativ,	  baseret	  på	  elevens	  
selvvurdering.	  Jeg	  forestiller	  mig	  at	  anvende	  self-‐efficacy	  skalaer	  til	  målingen,	  som	  Bandura	  
selv	  anvender	  (Bandura,	  2006).	  Disse	  skalaer	  viser	  netop	  en	  relativ	  selvvurdering.	  Se	  
eksempel	  på	  en	  sådan	  skala	  i	  bilag	  7.	  I	  denne	  måling	  ønsker	  jeg	  at	  måle	  de	  samme	  sociale	  og	  
personlige	  delkompetencer,	  som	  jeg	  måler	  på	  i	  den	  aktuelle	  intervention,	  som	  skitseres	  
senere.	  Det	  er	  essentielt,	  at	  denne	  måling	  følges	  op	  af	  en	  reflekterende	  samtale	  for	  at	  afdække,	  
hvad	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  elevens	  selvvurdering.	  Her	  kan	  negative	  tankemønstre	  eller	  
tillært	  hjælpeløshed	  vise	  sig	  at	  have	  ført	  til	  lav	  selvvurdering	  og	  lav	  self-‐efficacy	  (Dweck,	  
2000;	  Seligman,	  2011;	  Bandura,	  1994;	  Bandura,	  1997).	  
	  

Mål	  og	  delmål	  	  
I	  fastsættelsen	  af	  mål	  er	  det	  afgørende,	  at	  eleven	  selv	  er	  med	  til	  at	  formulere	  målene	  (1d	  og	  
1e)	  (Knoop,	  2005;	  Knoop,	  2007;	  Knoop,	  2012;	  Andersen,	  2011;	  Illeris,	  2012b).	  Målene	  skal	  
nemlig	  være	  selvoverensstemmende	  mål,	  det	  vil	  sige	  mål,	  der	  matcher	  elevens	  interesser	  og	  
styrker	  (Dweck,	  2000;	  Seligman,	  2011).	  Dette	  fremmer	  den	  indre	  motivation	  og	  
tilnærmelsesmotivation	  (Dweck,	  2000).	  Målsætningerne	  skal	  formuleres	  som	  indre	  mål,	  og	  
fokus	  skal	  ligge	  på	  læringsmålene	  for	  at	  stimulere	  til,	  at	  eleverne	  udvikler	  
forandringsorienteret	  evneforståelse	  (Dweck,	  2000).	  At	  målene	  formuleres	  som	  konkrete	  
delmål	  medfører,	  at	  målene	  bliver	  overskuelige,	  og	  det	  bliver	  lettere	  at	  sikre,	  at	  de	  kan	  
placeres	  i	  elevens	  nærmeste	  udviklingszone,	  jf.	  Vygotskijs	  tankesæt.	  Endvidere	  giver	  det	  
mulighed	  for	  succesoplevelser,	  som	  kan	  styrke	  elevernes	  self-‐efficacy	  (Bandura,	  1997).	  
	  

Opgaveformuleringer	  
Det	  er	  væsentligt,	  at	  eleverne	  oplever	  autonomi	  og	  medbestemmelse,	  når	  det	  gælder	  
opgaveformuleringer	  (2a	  og	  2b)	  (Knoop,	  2005;	  Sheldon,	  2012).	  De	  kunne	  se	  
anvendelsesrelevansen	  og	  opleve,	  at	  det	  kan	  relateres	  til	  egne	  perspektiver	  (Illeris,	  2012b).	  
Dog	  er	  det	  med	  Ziehes	  optik	  in	  mente	  centralt,	  at	  eleverne	  også	  oplever	  decentrering	  og	  at	  få	  
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mulighed	  for	  at	  flytte	  perspektiv	  (Ziehe	  2007).	  Endvidere	  øger	  medbestemmelsen	  elevens	  
motivation	  og	  øger	  sandsynligheden	  for,	  at	  målet	  bliver	  et	  indre	  mål.	  
	  

Flowmåling	  
Flowmåling	  (2c)	  foretages	  for	  at	  bevidstgøre	  eleverne	  om,	  hvornår	  de	  er	  i	  flow.	  Målet	  med	  at	  
introducere	  eleverne	  for	  flowbegrebet	  er	  at	  bevidstgøre	  dem	  om	  egen	  læring	  og	  egen	  
motivationsoplevelse.	  Dette	  kan	  øge	  deres	  selvrefleksivitet	  og	  derved	  forhåbentlig	  også	  deres	  	  
stræben	  mod	  at	  komme	  i	  flow	  og	  derved	  på	  at	  få	  optimal	  udfordring	  i	  kombination	  med	  lyst	  
og	  læring.	  Eksempel	  på	  flowmåling	  er	  vedlagt	  i	  bilag	  8.	  
	  

Feedback	  og	  refleksioner	  
Det	  er	  altafgørende	  for	  elevernes	  kompetenceudvikling,	  både	  personligt,	  socialt	  og	  fagligt,	  at	  
de	  modtager	  konkret,	  konstruktiv	  og	  relevant	  feedback	  (Illeris,	  2012b,	  Knoop,	  2005;	  Knoop,	  
2007;	  Knoop,	  2012;	  Andersen,	  2001;	  Bandura,	  1997;	  Dweck,	  2000;	  Sheldon,	  2012).	  Eleverne	  
skal	  her	  ikke	  have	  præstationsorienteret	  ros,	  men	  feedback	  på	  deres	  løbende	  
udviklingsproces.	  Eleverne	  skal	  opleve,	  at	  de	  får	  en	  kombination	  af	  positiv	  støtte	  og	  positiv	  
udfordring	  i	  denne	  feedback.	  Konstruktiv	  feedback	  øger	  positiv	  selvopfattelse	  og	  øger	  self-‐
efficacy	  (Bandura,	  1997;	  Dweck,	  2000).	  Selvrefleksion	  er	  som	  tidligere	  understreget	  en	  
overordentlig	  væsentlig	  personlig	  og	  social	  kompetence	  i	  moderniteten,	  og	  eleven	  skal	  opøves	  
i	  dette	  i	  løbende	  refleksioner	  (Illeris,	  2012b;	  Ziehe,	  2007;	  Hermann,	  2000).	  I	  disse	  refleksioner	  
er	  et	  vigtigt	  omdrejningspunkt	  at	  få	  ændret	  eventuelle	  fastlåste	  negative	  tankemønstre	  og	  -‐	  
fortolkninger	  hos	  eleven	  for	  derved	  at	  stimulere	  til	  højere	  self-‐efficacy	  (Bandura,	  1997).	  
	  

Afsluttende	  kompetencemåling	  
Forløbet	  afsluttes	  med	  en	  kompetencemåling,	  således	  at	  der	  kan	  laves	  en	  sammenligning	  til	  
første	  måling	  og	  derved	  tegnes	  et	  udviklingsforløb	  for	  eleven	  (3a	  og	  3b).	  Fokus	  vil	  fortsat	  
være	  på	  det	  formative,	  idet	  det	  skal	  tydeliggøres	  for	  eleven,	  at	  målingen	  her	  ikke	  ses	  som	  et	  
slutmål,	  men	  som	  et	  led	  i	  en	  fortsat	  proces,	  som	  følger	  efter	  produktionsskoleforløbet.	  	  
	  

En	  potentiel	  intervention	  -‐	  og	  en	  ideal	  intervention	  
Ovenstående	  potentielle	  intervention	  har	  jeg	  med	  dette	  masterprojekts	  tidsmæssige	  rammer	  
endnu	  ikke	  kunne	  realisere.	  Min	  potentielle	  intervention	  afspejler	  i	  min	  optik	  den	  ideelle	  
ramme	  for	  et	  uddannelsesforløb,	  hvor	  hele	  det	  udvidede	  kompetencebegreb	  sættes	  i	  spil,	  og	  
hvor	  kompetenceudviklingen	  ligevægter	  de	  personlige,	  sociale	  og	  faglige	  kompetencer	  -‐	  alle	  
de	  kompetencer,	  der	  for	  mig	  at	  se	  er	  nødvendige	  for	  de	  unge	  i	  moderniteten.	  I	  den	  potentielle	  
intervention	  har	  jeg	  fokus	  på	  elevernes	  hele	  væren	  og	  ikke	  blot	  deres	  vidensforøgelse.	  
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Men	  den	  potentielle	  intervention	  repræsenterer	  en	  idealverden	  både	  set	  i	  forhold	  til	  den	  
uddannelsespolitiske	  dagsorden	  og	  de	  helt	  overordnede	  samfundsmæssige	  værdier,	  som	  er	  
førende	  på	  nuværende	  tidspunkt.	  Markedsøkonomien	  er	  her	  et	  kernepunkt,	  hvorfor	  de	  
kompetencer,	  som	  eksakt	  kan	  måles	  og	  vejes,	  og	  derfor	  styres	  eksternt,	  har	  værdimæssigt	  
mest	  vægt.	  Min	  ligevægtning	  af	  sociale,	  personlige	  og	  faglige	  kompetencer	  er	  således	  ikke	  i	  
tråd	  med	  nutidens	  evalueringskultur.	  
	  
Endvidere	  er	  den	  potentielle	  intervention	  også	  et	  idealforløb,	  sat	  i	  forhold	  til	  den	  praktiske	  
virkelighed.	  Min	  aktuelle	  elevgruppe	  er	  nemlig	  som	  skåret	  ud	  af	  Ziehes	  generationsportræt	  af	  
de	  unge	  i	  moderniteten.	  Det	  betyder,	  at	  den	  elevgruppe,	  der	  er	  målgruppe	  for	  den	  potentielle	  
intervention,	  vil	  have	  svært	  ved	  at	  kunne	  realisere	  den.	  Interventionen	  nødvendiggør,	  at	  
eleverne	  magter	  at	  selvreflektere,	  at	  de	  formår	  at	  ’sætte	  spejle’	  omkring	  deres	  egen	  
virkelighed	  og	  deres	  egne	  kompetencer.	  Netop	  disse	  kompetencer	  er	  svage	  hos	  modernitetens	  
unge,	  som	  jo	  i	  stedet	  med	  Ziehes	  ord	  er	  fyldt	  af	  identitetsusikkerhed	  og	  selvcentrering.	  Det	  vil	  
således	  være	  en	  nærmest	  ’tautologisk’	  udfordring	  at	  gennemføre	  den	  potentielle	  intervention.	  
For	  interventionen	  kræver	  i	  sin	  ideale	  form,	  at	  de	  unge	  undervejs	  i	  forløbet	  skal	  anvende	  
nødvendige	  ’modernitets-‐kompetencer’	  -‐	  og	  det	  er	  netop	  udviklingen	  af	  disse	  kompetencer,	  
som	  samtidig	  er	  interventionens	  mål.	  
	  
Jeg	  mener	  dog	  ikke,	  at	  gennemførelsen	  af	  den	  potentielle	  intervention	  er	  en	  umulig	  opgave.	  
Udvikling	  af	  personlige	  og	  sociale	  kompetencer	  er	  en	  kompleks	  relationel	  proces.	  Allerede	  
sprogliggørelsen	  af	  den	  potentielle	  intervention	  over	  for	  eleverne	  vil	  sætte	  en	  proces	  i	  gang.	  
Mange	  af	  eleverne	  vil	  have	  svært	  ved	  selvrefleksionen,	  men	  første	  skridt	  vil	  være	  en	  
bevidstgørelse	  om	  muligheden	  for	  overhovedet	  at	  foretage	  selvrefleksion.	  Og	  hvert	  skridt	  er	  
et	  skridt	  på	  vejen	  i	  en	  udviklingsproces.
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Den	  aktuelle	  intervention	  	  
	  
At	  skildre	  en	  udviklingsproces	  kræver	  minimum	  to	  målinger	  -‐	  en	  startmåling	  og	  en	  slutmåling	  
i	  forløbet.	  Det	  har	  ikke	  været	  muligt	  med	  dette	  masterprojekts	  tidsmæssige	  ramme.	  Derfor	  er	  
min	  aktuelle	  intervention	  blot	  en	  pilot,	  der	  viser	  et	  nedslag	  i	  forløbet.	  Den	  aktuelle	  
intervention	  skal	  derfor	  ses	  som	  en	  pilot	  for	  den	  tidligere	  skitserede	  potentielle	  intervention,	  
hvor	  resultaterne	  kan	  bruges	  til	  videreudvikling	  og	  finjustering	  af	  denne.	  
	  
Nedslaget	  er	  en	  kvalitativ	  måling,	  da	  mit	  genstandsfelt	  er	  at	  afdække	  individuel	  udvikling.	  	  
	  
For	  mig	  er	  det	  essentielt,	  at	  nedslaget	  er	  udtryk	  for	  elevens	  egen	  relative	  vurdering	  af	  sin	  
udvikling	  i	  tiden	  på	  Medieskolen.	  	  Den	  aktuelle	  intervention	  adskiller	  sig	  derfor	  fra	  det	  
nuværende	  kompetencebevis	  ved,	  at	  dette	  er	  bygget	  op	  som	  et	  spørgeskema	  til	  eleven.	  Eleven	  
vurderes	  derfor	  ikke	  eksternt,	  det	  vil	  sige	  af	  en	  ’ydre’	  autoritet,	  men	  skal	  foretage	  en	  
selvvurdering	  og	  en	  selvrefleksion.	  Denne	  vurdering	  bør	  naturligvis	  følges	  op	  af	  en	  samtale	  
med	  primær	  lærer.	  
	  
Jeg	  valgte	  først	  at	  uddele	  det	  nuværende	  kompetencebevis,	  hvis	  fokus	  ligger	  på	  de	  faglige	  
kompetencer,	  se	  bilag	  5.	  Lige	  efter	  at	  respondentgruppen	  havde	  udfyldt	  kompetencebeviset,	  
udleverede	  jeg	  et	  effektmålings-‐skema,	  hvor	  de	  skulle	  vurdere	  kompetencebeviset.	  Et	  par	  
dage	  efter	  uddelte	  jeg	  mit	  spørgeskema,	  den	  aktuelle	  intervention,	  ligeledes	  med	  
efterfølgende	  effektmålingsskema.	  Disse	  blev	  uddelt	  til	  samme	  respondentgruppe,	  en	  gruppe	  
på	  15	  produktionsskole-‐elever,	  hvoraf	  fem	  elever	  går	  på	  mit	  værksted,	  mens	  10	  af	  eleverne	  er	  
fra	  andre	  værksteder.	  
	  

Metode	  
Der	  er	  flere	  parametre,	  jeg	  har	  måttet	  overveje	  i	  mine	  valg	  af	  intervention.	  	  
	  
Mit	  valg	  af	  metode	  bygger	  på	  forskellige	  overvejelser.	  Personlige	  og	  sociale	  kompetencer	  er	  jo	  
relative	  størrelser,	  	  der	  som	  tidligere	  diskuteret	  ikke	  kan	  måles	  eksakt	  og	  udtømmende	  
(Illeris,	  2012b).	  De	  lader	  sig	  netop	  ikke	  indskrive	  i	  en	  fastsat	  taksonomi	  .	  Målet	  med	  
interventionen	  er	  at	  påvise	  en	  relativ	  udvikling	  for	  den	  enkelte	  elev	  samt	  at	  give	  eleven	  
selvindsigt	  i	  udviklingsprocessen	  og	  de	  fremadrettede	  udviklingspotentialer.	  Dette	  bør	  
naturligvis	  afspejles	  i	  metodevalget.	  
	  
Jeg	  har	  valgt	  at	  lave	  et	  spørgeskema,	  som	  både	  indeholder	  svarskala,	  svarlister	  og	  åbne	  
spørgsmål.	  	  Svarskalaen	  er	  opbygget	  som	  en	  Likert-‐skala	  med	  fem	  svarkategorier	  til	  den	  
generelle	  formulering:	  ”I	  hvor	  høj	  grad	  synes	  du….”.	  Svarkategorierne	  lyder:	  I	  høj	  grad,	  en	  del,	  
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neutral,	  i	  lav	  grad	  og	  slet	  ikke.	  Svarlisterne	  har	  fem-‐seks	  angivne	  svarmuligheder	  med	  en	  åben	  
mulighed	  for	  at	  tilføje	  en	  kategori.	  
	  

Valg	  af	  spørgeskema	  som	  metode	  
Fordelen	  ved	  spørgeskemaet	  er,	  at	  respondenterne	  får	  spørgsmålene	  på	  skrift,	  formuleret	  
klart	  og	  præcist.	  Det	  giver	  dem	  mulighed	  for	  rolig	  refleksion	  i	  eget	  tempo	  og	  sætter	  tydelige	  
rammer	  for,	  hvilken	  udviklingsproces	  de	  skal	  måles	  på.	  Fordelen	  er	  endvidere	  den	  
tidsmæssige	  dimension,	  at	  elevgruppen	  samtidig	  kan	  foretage	  målingen.	  Til	  den	  tidsmæssige	  
ramme	  for	  opgaven	  samt	  	  i	  forhold	  til	  den	  aktuelles	  interventions	  karakter	  af	  pilot	  er	  dette	  et	  
væsentligt	  parameter.	  Til	  den	  potentielle	  intervention	  synes	  det	  kvalitative	  reflekterende,	  
individuelle	  interview	  derimod	  oplagt.	  
	  
Ulempen	  ved	  valg	  af	  spørgeskema	  som	  metode	  er,	  at	  resultatet	  bliver	  mindre	  nuanceret	  end	  
det	  resultat,	  man	  ville	  kunne	  få	  ved	  et	  kvalitativt	  interview.	  Respondenterne	  kan	  misforstå	  
spørgsmålene,	  eller	  de	  kan	  udfylde	  det	  overfladisk	  uden	  refleksion.	  Endvidere	  kan	  elevernes	  
svar	  været	  præget	  af	  deres	  ’ønskede	  selvbillede’,	  således	  at	  de	  snarere	  beskriver	  deres	  
ønskede	  identitet	  end	  beskriver	  og	  reflekterer	  over	  deres	  nuværende	  selvbillede	  og	  udvikling.	  
Selviscenesættelsen	  er	  som	  tidligere	  nævnt	  et	  typisk	  generationstræk	  for	  modernitetens	  
unge,	  jf.	  Ziehes	  generationsbillede.	  
	  

Bias,	  etik	  og	  validitet	  
Min	  rolle	  i	  forhold	  til	  den	  aktuelle	  intervention	  nødvendiggør	  en	  række	  overvejelser,	  både	  i	  
forhold	  til	  etik	  og	  validitet.	  Som	  underviser	  og	  autoritet	  er	  forholdet	  mellem	  respondenterne	  -‐	  
eleverne	  -‐	  og	  jeg	  grundlæggende	  asymmetrisk.	  Jeg	  står	  i	  et	  magtforhold	  til	  respondenterne,	  
hvilket	  naturligvis	  er	  en	  bias	  i	  forhold	  til	  undersøgelsens	  resultat.	  Eleverne	  kan	  have	  et	  ønske	  
om	  at	  afbilde	  en	  fortegnet	  ’overpositiv’	  udvikling	  for	  at	  ’please’	  mig	  som	  lærer	  og	  min	  gerning	  
som	  medierende	  hjælper	  i	  processen.	  Endvidere	  kan	  de	  ønske	  at	  ’skønmale’	  deres	  egen	  
selvbillede	  som	  anført	  ovenfor.	  I	  spørgeskemaet	  har	  jeg	  i	  den	  introducerende	  tekst	  søgt	  at	  
understrege	  vigtigheden	  af,	  at	  eleverne	  svarer	  så	  ærligt	  som	  muligt.	  Men	  det	  beskrevne	  
magtforhold	  og	  elevernes	  måske	  urealistiske	  selvbillede	  er	  et	  klart	  bias	  i	  interventionen.	  Etisk	  
betyder	  den	  tætte	  relation,	  jeg	  har	  til	  eleverne,	  at	  jeg	  kan	  være	  med	  til,	  at	  de	  ønsker	  at	  pynte	  
på	  deres	  selvvurdering.	  Jeg	  har	  forsøgt	  at	  omgå	  dette	  ved,	  at	  2/3	  af	  respondenterne	  ikke	  er	  
egne	  elever,	  men	  elever	  fra	  andre	  værksteder.	  Men	  også	  disse	  elever	  har	  jeg	  en	  god	  relation	  
til.	  Modsat	  kunne	  en	  etisk	  overvejelse	  også	  gælde,	  hvis	  min	  relation	  til	  respondenterne	  havde	  
været	  negativ	  -‐	  også	  dette	  kunne	  fører	  til	  mere	  usikker	  validitet	  i	  forhold	  til	  interventionens	  
resultat.	  
	  



Væren	  eller	  viden	  -‐	  Kompetenceudvikling	  på	  produktionsskoler	   	   	  	  
Den	  aktuelle	  intervention	  

	   47	  

Men	  overordnet	  er	  denne	  interventions	  validitet	  mest	  central	  for	  respondenterne	  selv.	  Målet	  
med	  interventionen	  er	  jo	  netop	  ikke	  en	  summativ	  evaluering,	  som	  skal	  bruges	  til	  ekstern	  
sammenligning	  og	  evt.	  efterfølgende	  økonomisk	  bevilling	  ud	  fra	  resultatet.	  Målet	  er	  en	  
formativ	  evaluering,	  hvor	  eleverne	  kan	  selvreflektere	  over	  deres	  
kompetenceudviklingsproces,	  og	  hvor	  dette	  herefter	  forhåbentligt	  animerer	  til	  fortsat	  
udvikling.	  	  
Af	  samme	  grund	  er	  feltet	  ’generaliserbarhed’	  ikke	  relevant	  i	  forhold	  til	  denne	  intervention.	  
Undersøgelsens	  resultat	  er	  netop	  individbaseret	  og	  har	  ikke	  som	  mål	  at	  uddrage	  
generaliserbare	  konklusioner.	  Den	  aktuelle	  intervention	  er	  et	  nedslag	  og	  en	  pilot,	  der	  med	  de	  
ovenstående	  bias	  in	  mente	  kan	  ses	  som	  en	  pejling	  af,	  hvordan	  eleverne	  selvvurderer	  deres	  
udvikling	  af	  deres	  sociale	  og	  personlige	  kompetencer	  i	  deres	  produktionsskoleforløb,	  og	  som	  
derved	  også	  giver	  et	  billede	  af,	  hvad	  eleverne	  formår,	  når	  det	  gælder	  selvrefleksion.	  
	  
Spørgeskemaets	  udformning	  
Spørgeskemaet	  indeholder	  nedenstående	  spørgsmål.	  Selve	  spørgeskemaet	  er	  vedlagt	  i	  bilag	  9.	  
	  
I	  hvor	  høj	  grad	  synes	  du,	  at	  du	  i	  tiden	  på	  Medieskolen:	  	  
(sæt	  kun	  ét	  kryds)	  
	  
SELVTILLID	  

• er	  blevet	  bedre	  til	  at	  springe	  ud	  i	  nye	  opgaver?	  
• tror	  mere	  på	  dig	  selv	  i	  forskellige	  aktiviteter	  og	  opgaver	  end	  før	  opholdet	  på	  

Medieskolen?	  
• at	  dine	  tanker	  i	  forhold	  til	  fremtidige	  udfordringer	  har	  ændret	  sig	  positivt?	  
• har	  kunnet	  klare	  de	  opgaver,	  du	  er	  blevet	  stillet	  på	  Medieskolen?	  

	  
ANSVARLIGHED	  

• har	  levet	  op	  til	  det,	  du	  forventer	  af	  dig	  selv?	  
• har	  levet	  op	  til	  det,	  Medieskolen	  har	  forventet	  af	  dig?	  

	  
SELVREGULERING	  
• har	  brudt	  tidligere	  dårlige	  vaner?	  
• har	  nedsat	  misbrug?	  

	  
SELVSTÆNDIGHED	  

• kan	  udtrykke	  din	  egen	  personlige	  holdning?	  
• kan	  bede	  om	  støtte,	  når	  du	  har	  brug	  for	  det?	  
• kan	  gennemføre	  det,	  du	  har	  sat	  dig	  for	  på	  Medieskolen?	  
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MØDEDISCIPLIN	  

• har	  haft	  en	  god	  mødedisciplin?	  
• har	  ændret	  på	  din	  mødedisciplin	  i	  forhold	  til	  tidligere?	  
• selv	  har	  taget	  ansvar	  for	  din	  mødedisciplin?	  

	  
KRITIK	  
• er	  blevet	  bedre	  til	  at	  modtage	  kritik?	  
• er	  blevet	  bedre	  til	  at	  give	  kritik?	  

	  
SAMARBEJDE	  

• er	  blevet	  bedre	  til	  at	  arbejde	  sammen	  med	  nogle,	  du	  selv	  valgte	  at	  arbejde	  sammen	  
med?	  

• er	  blevet	  bedre	  til	  at	  arbejde	  sammen	  med	  nogle,	  du	  ikke	  selv	  valgte	  at	  arbejde	  
sammen	  med?	  

	  
RELATIONER	  
• kan	  snakke	  med	  elever	  fra	  dit	  eget	  værksted?	  
• kan	  snakke	  med	  elever	  fra	  andre	  værksteder?	  
• kan	  snakke	  med	  folk	  du	  ikke	  kender?	  
• har	  fået	  venner	  på	  Medieskolen?	  

	  
TOLERANCE	  

• har	  fået	  større	  forståelse	  for	  andre	  menneskers	  valg	  og	  holdninger?	  
	  
	  
MOTIVATION	  (Her	  må	  du	  gerne	  sætte	  flere	  krydser)	  
	  

• Hvad	  har	  motiveret	  dig	  mest	  på	  Medieskolen?	  
o De	  opgaver	  du	  har	  lavet	  
o Lærerens	  pædagogik	  
o Lærerens	  personlighed	  
o De	  andre	  elever	  i	  værkstedet	  
o De	  andre	  elever	  på	  skolen	  
o Dig	  selv	  
	  

Uddyb	  gerne	  her	  med	  dine	  egne	  ord:	  
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• Hvilke	  opgaver	  synes	  du	  har	  været	  gode?	  	  
o De	  	  opgaver	  læreren	  har	  stillet	  dig	  
o De	  opgaver	  du	  selv	  har	  fundet	  på	  	  
o De	  opgaver	  du	  har	  fundet	  på	  sammen	  med	  en	  gruppe	  
o Kundeopgaver	  
o Andre	  -‐	  	  hvilke:	  

	  
• Hvorfor?	  
• Hvilke	  mål	  har	  du	  sat	  dig	  på	  Medieskolen?	  	  
• Hvordan	  har	  du	  søgt	  at	  opnå	  disse	  mål?	  
• 	  Hvorfor	  har	  du	  søgt	  at	  opnå	  disse	  mål?	  	  
• Har	  du	  opnået	  dem?	  Hvorfor/hvorfor	  ikke?	  	  
• Hvilke	  personer	  undervejs	  har	  haft	  betydning	  for	  forløbet?	  	  
• Hvorfor?	  	  
• Hvad	  har	  været	  dine	  største	  udfordringer	  på	  Medieskolen?	  	  
• Hvordan	  overvandt	  du	  dem?	  /	  Hvorfor	  overvandt	  du	  dem	  ikke?	  	  
• Hvad	  har	  været	  din	  største	  succes	  på	  Medieskolen?	  Hvorfor?	  	  

	  
	  

Opbygning	  og	  svarkategorier	  i	  spørgeskemaet	  
Spørgeskemaet	  er	  opbygget	  i	  to	  dele:	  Første	  del	  omhandler	  de	  personlige	  og	  sociale	  
kompetencer.	  Anden	  del	  omhandler	  elevens	  motivation.	  	  I	  første	  del	  er	  der	  i	  alt	  23	  spørgsmål	  
fordelt	  på	  otte	  kategorier.	  I	  anden	  del	  er	  der	  først	  to	  svarliste-‐spørgsmål	  og	  herefter	  ni	  åbne	  
spørgsmål.	  
	  
Spørgeskemaet	  indledes	  med	  et	  beskrivelse	  af	  dets	  formål.	  Her	  påpeges	  det,	  at	  spørgeskemaet	  
skal	  afdække	  udviklingen	  af	  personlige	  og	  sociale	  kompetencer,	  og	  at	  det	  tjener	  til	  at	  
bevidstgøre	  både	  eleven	  selv	  og	  læreren	  om	  udviklingen.	  Det	  understreges,	  at	  det	  er	  centralt,	  
at	  eleven	  er	  ærlig	  i	  sin	  besvarelse.	  Endelig	  anføres	  det,	  at	  eleven	  har	  mulighed	  for	  at	  spørge	  
om	  hjælp	  ved	  forståelsesproblemer.	  Det	  er	  tanken,	  at	  læreren	  introducerer	  spørgeskemaet	  
mundtligt	  og	  er	  til	  stede	  under	  udfyldelsen.	  Derved	  sikres	  det,	  at	  respondenterne	  kan	  få	  svar	  
på	  tvivlsspørgsmål,	  og	  at	  spørgeskemaet	  rent	  faktisk	  udfyldes.	  
	  
I	  første	  del	  af	  spørgeskemaet,	  hvor	  der	  spørges	  til	  de	  personlige	  og	  sociale	  kompetencer,	  er	  
alle	  spørgsmålene	  formuleret	  som	  grads-‐spørgsmål,	  og	  svarkategorierne	  er	  ens	  formulerede	  
skalasvar	  i	  fem	  intervaller	  som	  anført	  ovenfor.	  Skalasvarenes	  fordel	  er,	  at	  de	  lægger	  op	  til	  
progressionstanken	  -‐	  og	  derved	  hænger	  sammen	  med	  undersøgelsens	  mål	  -‐	  at	  afdække	  en	  
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udvikling.	  For	  skalasvarene	  indeholder	  i	  de	  fem	  grader	  fem	  udviklingstrin,	  som	  eleverne	  kan	  
tænke	  sig	  selv	  ind	  i.	  (”Før	  kunne	  jeg	  det	  i	  ’lav	  grad’,	  men	  nu	  magter	  jeg	  det	  i	  ’høj	  grad’	  ”).	  
Ulempen	  er,	  at	  skalasvarene	  er	  relative,	  og	  at	  det	  derfor	  er	  et	  usikkerhedsparameter,	  hvordan	  
respondenterne	  opfatter	  de	  enkelte	  intervaller	  og	  afstanden	  mellem	  de	  enkelte	  intervaller.	  
Således	  anfører	  Harboe,	  at	  mange	  respondenter	  oplever	  springet	  fra	  ’neutralt’	  til	  ’godt’	  som	  
mindre	  end	  springet	  fra	  ’godt’	  til	  ’meget	  godt’	  på	  en	  fem-‐trins	  skala	  (Harboe,	  2006).	  	  
	  
I	  anden	  del	  af	  spørgeskemaet,	  som	  omhandler	  motivation,	  bruges	  både	  svarlister	  og	  åbne	  
spørgsmål.	  Faldgruben	  ved	  at	  anvende	  svarlister	  er,	  at	  udformningen	  kræver,	  at	  man	  kender	  
alle	  svarmulighederne	  på	  forhånd,	  hvilket	  selvsagt	  kan	  være	  svært	  (Harboe,	  2006).	  Men	  
svarlisternes	  fortrin	  er,	  at	  de	  åbner	  for	  respondenternes	  associationer	  og	  refleksion.	  Derfor	  
synes	  det	  virksomt	  at	  anvende	  svarlister	  grundet	  min	  respondentgruppe,	  hvor	  størstedelen	  
ikke	  er	  særligt	  reflekterende.	  Med	  svarlisterne	  får	  eleverne	  eksempler	  på	  svarmuligheder	  og	  
det	  sætter	  forhåbentlig	  en	  associationskæde	  og	  derved	  en	  refleksion	  i	  gang	  i	  forhold	  til	  det	  
relevante	  spørgsmål.	  Begge	  svarlistespørgsmål	  er	  endvidere	  suppleret	  med	  muligheden	  for	  at	  
tilføje	  kommentarer	  eller	  tilføje	  en	  kategori.	  En	  anden	  udfordring	  ved	  svarlister	  er	  at	  sikre,	  at	  
svarlisterne	  ikke	  får	  for	  brede	  eller	  dårligt	  afgrænsede	  svarkategorier.	  Dette	  har	  jeg	  søgt	  at	  
sikre	  ved	  at	  detaljere	  svarkategorierne.	  I	  spørgsmålet:	  ”Hvad	  har	  motiveret	  dig	  mest	  på	  
Medieskolen?”	  opdeles	  svaret	  ’læreren’	  fx	  i	  de	  to	  svarkategorier:	  ’lærerens	  pædagogik’	  og	  
’lærerens	  personlighed’.	  	  
	  
Efter	  svarlisterne,	  som	  har	  åbnet	  for	  respondenternes	  refleksioner	  inden	  for	  feltet,	  følger	  10	  
åbne	  spørgsmål.	  De	  åbne	  spørgsmål	  giver	  mulighed	  for	  nuancerede	  svar,	  fordi	  man	  ikke	  
påvirker	  respondenten	  til	  at	  afgive	  bestemte	  svar	  (Larsen,	  2010).	  Ulempen	  ved	  åbne	  
spørgsmål	  kan	  være,	  at	  de	  kan	  være	  svære	  at	  afkode	  og	  behandle	  -‐	  men	  sidstnævnte	  gælder	  
især	  ved	  kvantitative	  undersøgelser	  og	  er	  derfor	  ikke	  relevant	  her.	  Til	  gengæld	  kræver	  de	  
åbne	  spørgsmål	  jo	  overvejelser	  og	  eftertanke	  hos	  respondenterne	  og	  derved	  også	  større	  
motivation.	  
	  

Opbygning	  af	  spørgeskemaet	  
Spørgeskemaets	  første	  del	  er	  opdelt	  i	  kategorier,	  der	  står	  som	  overskrifter,	  så	  eleverne	  selv	  
kan	  aflæse,	  hvilken	  kompetence	  spørgsmålet	  omhandler.	  	  
	  
Spørgeskemaet	  indledes	  med	  spørgsmål,	  der	  omhandler	  personlige	  kompetencer:	  Fire	  
spørgsmål	  i	  kategorien	  selvtillid,	  to	  spørgsmål	  henholdsvis	  i	  kategorien	  ansvarlighed	  og	  
selvregulering,	  og	  tre	  spørgsmål	  henholdsvis	  i	  kategorien	  selvstændighed	  	  og	  mødedisciplin.	  	  
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Herefter	  følger	  de	  spørgsmål,	  som	  omhandler	  sociale	  kompetencer:	  To	  spørgsmål,	  som	  
berører	  samarbejde,	  fire	  spørgsmål	  inden	  for	  kategorien	  relationer	  og	  endelig	  et	  enkelt	  
spørgsmål,	  der	  vedrører	  tolerance.	  
	  
Rækkefølgen	  af	  spørgsmål	  er	  lagt	  for	  at	  øge	  motivationen.	  Jeg	  har	  en	  forventning	  om,	  at	  
respondenterne	  finder	  spørgsmål	  om	  deres	  egne	  personlige	  kompetencer	  umiddelbart	  
interessante	  og	  kan	  på	  den	  måde	  fastholde	  deres	  motivation	  fra	  begyndelsen.	  	  
	  
Kategorierne	  er	  anført	  i	  overskrifter	  for	  at	  tydeliggøre	  formål	  og	  kontekst	  for	  de	  enkelte	  
spørgsmål.	  Netop	  rækkefølge	  og	  den	  deraf	  følgende	  motivation	  samt	  kontekst	  	  har	  afgørende	  
betydning	  for	  svarene	  ifølge	  Harboe	  (Harboe,	  2008).	  
	  

Spørgsmålsformulering	  
Formuleringen	  af	  spørgsmålene	  har	  stor	  betydning	  for	  svarenes	  udfald.	  Det	  er	  centralt,	  at	  
spørgsmålene	  synes	  relevante	  for	  målgruppen	  i	  fht.	  problemstillingen,	  og	  at	  de	  formuleres	  så	  
direkte	  som	  muligt	  i	  fht.	  samme.	  De	  skal	  ikke	  være	  for	  lange,	  være	  ledende,	  fyldt	  af	  
fremmedord,	  være	  bygget	  op	  i	  en	  knudret	  sætningskonstruktion	  eller	  være	  dobbelttydige	  
(Harboe,	  2008;	  Larsen,	  2010).	  Jeg	  har	  været	  meget	  bevidst	  om	  at	  formulere	  mig	  i	  klare,	  
entydige	  sætninger.	  Jeg	  har	  søgt	  at	  lave	  korte,	  præcise	  spørgsmål,	  som	  var	  lette	  at	  afkode.	  Et	  
par	  af	  spørgsmålene	  har	  dog	  ført	  til	  tvetydige	  svar	  og	  burde	  have	  været	  præciseret.	  Det	  
gælder	  spørgsmålet	  om	  misbrug,	  hvor	  arten	  af	  misbrug	  burde	  have	  været	  klargjort,	  fx	  om	  
cigaretrygning	  hører	  under	  misbrugskategorien.	  Også	  spørgsmålet	  ”Hvilke	  mål	  har	  du	  sat	  dig	  
på	  Medieskolen?”	  var	  uklart	  for	  flere	  respondenter	  -‐	  at	  målene	  både	  kunne	  være	  personlige,	  
sociale	  eller	  faglige	  mål.	  
	  

Spørgsmålskategorier	  
Kategorierne	  til	  måling	  af	  de	  personlige	  og	  sociale	  kompetencer	  er	  udvalgt,	  fordi	  det	  er	  disse	  
felter,	  jeg	  ser	  som	  kernemål	  for	  elevernes	  sociale	  og	  personlige	  udvikling	  på	  Medieskolen.	  Jeg	  
har	  søgt	  at	  nuancere	  målingerne	  ved	  at	  lave	  to-‐fire	  spørgsmål	  inden	  for	  hver	  kategori.	  
	  
Jeg	  har	  til	  tre	  af	  spørgsmålskategorierne	  ladet	  mig	  inspirere	  af	  Banduras	  ’Guide	  for	  
constructing	  self-‐efficacy	  scales’	  (Bandura,	  2006).	  Bandura	  har	  således	  følgende	  tre	  kategorier	  
i	  sin	  ”Children’s	  Self-‐Efficacy	  Scale”:	  ’Self-‐Regulatory	  Efficacy’,	  ’Self-‐Efficacy	  to	  Meet	  Other’s	  
Expectations’	  og	  ’Social	  Self-‐Efficacy”.	  De	  har	  tjent	  som	  inspiration	  til	  spørgsmål	  om	  
selvregulering,	  ansvarlighed	  og	  relationer.	  
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Respondenter	  	  
Min	  interventionen	  har	  karakter	  af	  en	  pilot.	  Men	  derfor	  finder	  jeg	  det	  alligevel	  væsentligt	  at	  
gøre	  overvejelser	  over	  respondentgruppen.	  Respondentgruppen	  består	  af	  15	  
produktionsskoleelever	  -‐	  10	  elever	  fra	  andre	  værksteder	  end	  mit	  og	  fem	  elever	  fra	  mit	  
værksted.	  Dette	  valg	  er	  foretaget	  for	  at	  tage	  højde	  for	  den	  bias,	  at	  jeg	  som	  lærer	  kan	  have	  
indvirkning	  på	  resultatet	  i	  fht.	  mine	  egne	  elever	  -‐	  at	  de	  kan	  vælge	  at	  udtale	  sig	  mere	  positivt	  
(eller	  negativt)	  grundet	  vores	  relation.	  Eleverne	  er	  i	  aldersgruppen	  16-‐21	  år	  og	  har	  alle	  gået	  
mindst	  tre	  måneder	  på	  skolen,	  de	  fleste	  mindst	  seks	  måneder.	  
	  

Data	  
	  
Jeg	  har	  indsamlet	  data	  fra	  15	  respondenter.	  Data	  indeholder	  dels	  respondenternes	  udfyldelse	  
af	  det	  nuværende	  kompetencebevis	  samt	  det	  tilhørende	  effektmålingsskema,	  det	  vil	  sige	  
deres	  vurdering	  af	  dette	  kompetencebevis.	  Dels	  indeholder	  det	  respondenternes	  udfyldelse	  af	  
mit	  spørgeskema,	  den	  aktuelle	  intervention,	  samt	  det	  tilhørende	  effektmålingsskema,	  det	  vil	  
sige	  respondenternes	  vurdering	  af	  interventionen.	  
	  
Havde	  dette	  været	  en	  kvantitativ	  undersøgelse,	  som	  skulle	  vise,	  hvorvidt	  de	  pædagogiske	  mål	  
på	  produktionsskolen	  blev	  opfyldt,	  ville	  det	  være	  relevant	  at	  lave	  en	  kvantitativ	  
databehandling	  af	  materialet.	  Men	  dette	  er	  jo	  ikke	  målet	  for	  interventionen.	  Målet	  er,	  at	  
eleverne	  foretager	  en	  selvvurdering	  af	  deres	  kompetenceudvikling	  i	  
produktionsskoleforløbet.	  De	  kvantitative	  data	  er	  dog	  vedlagt	  til	  dokumentation	  i	  bilag	  10.	  	  
Helt	  kort	  kan	  det	  konstateres,	  at	  eleverne	  generelt	  oplever,	  at	  de	  har	  gennemgået	  en	  markant	  
udvikling,	  både	  når	  det	  gælder	  personlige	  og	  sociale	  kompetencer.	  Især	  er	  udviklingen	  
fremtrædende,	  når	  det	  gælder	  kategorierne	  selvtillid	  og	  selvstændighed	  i	  de	  personlige	  
kompetencer	  og	  kategorien	  relationer	  i	  de	  sociale	  kompetencer.	  	  
	  
Anderledes	  gælder	  det	  de	  data,	  jeg	  har	  indsamlet	  vedrørende	  motivation	  og	  mål.	  Disse	  data	  
kan	  tegne	  et	  billede	  af,	  hvorledes	  ungdomsgenerationen	  forholder	  sig	  til	  de	  givne	  parametre.	  
Data	  skal	  tages	  med	  det	  store	  forbehold,	  at	  pilotundersøgelsen	  er	  en	  lille	  kvalitativ	  
undersøgelse	  med	  kun	  15	  respondenter,	  hvorfor	  validiteten	  og	  generaliserbarheden	  er	  noget	  
usikker.	  
	  

Motivation	  
Eleverne	  tegner	  i	  spørgeskemaet	  et	  helt	  markant	  billede	  af,	  hvordan	  de	  motiveres	  bedst.	  For	  
det	  er	  tydeligt,	  at	  den	  sociale	  ramme	  er	  altafgørende	  for	  både	  deres	  trivsel	  og	  udvikling,	  både	  
fagligt	  og	  personligt.	  Således	  afspejler	  undersøgelsen,	  at	  er	  det	  kammeraterne,	  som	  er	  den	  
primære	  motivationsfaktor.	  11	  ud	  af	  15	  respondenter	  indikerer,	  at	  henholdsvis	  de	  andre	  



Væren	  eller	  viden	  -‐	  Kompetenceudvikling	  på	  produktionsskoler	   	   	  	  
Den	  aktuelle	  intervention	  

	   53	  

elever	  i	  værksteder	  og	  de	  andre	  elever	  på	  skolen	  er	  dem,	  der	  har	  motiveret	  dem	  mest.	  Også	  
opgaverne	  i	  sig	  selv	  har	  stor	  betydning,	  idet	  denne	  svarkategori	  har	  fået	  7	  markeringer.	  
Lærerens	  personlighed	  spiller	  i	  højere	  grad	  ind	  end	  pædagogikken,	  idet	  disse	  to	  
svarkategorier	  får	  respektivt	  3	  og	  6	  markeringer.	  Eleverne	  tillægger	  ikke	  sig	  selv	  prægnant	  
betydning	  for	  deres	  egen	  motivation,	  kun	  4	  anfører,	  at	  de	  selv	  er	  centrale	  motivationsfaktorer.	  	  
	  
Svarene	  vedrørende	  motivation	  i	  spørgeskemaet	  tegner	  i	  første	  øjekast	  det	  billede,	  at	  de	  unge	  
er	  præget	  af	  ydre	  motivation.	  Det	  er	  dog	  ikke	  ydre	  motivation,	  sådan	  som	  behaviorismen	  
definerer	  den,	  for	  de	  unge	  motiveres	  ikke	  af	  ydre	  forstærkning	  eller	  straf.	  Den	  ydre	  
motivation	  er	  heller	  ikke	  den	  introjicerede,	  ydre	  samvittighedsmotivation	  som	  i	  Freuds	  
forståelse.	  Snarere	  ligger	  den	  ydre	  motivation	  som	  en	  sociokulturel	  ydre	  motivation,	  hvor	  det	  
er	  ønsket	  om	  at	  deltage	  i	  og	  defineres	  i	  et	  socialt	  fællesskab,	  som	  er	  motivationsfaktoren.	  
Socialkonstruktivismens	  individ-‐definition,	  hvor	  identitetsdannelsen	  netop	  sker	  i	  samspillet	  
med	  omverdenen,	  kan	  også	  lægges	  ind	  over	  elevernes	  motivation.	  Eleverne	  motiveres	  af	  
samspil,	  af	  at	  være	  en	  del	  af	  cirkulære	  forståelsesformer,	  som	  de	  derudfra	  kan	  bygge	  deres	  
selvidentitet	  på.	  
	  
Eleverne	  vurderer	  ikke	  selv,	  at	  de	  motiveres	  af	  sig	  selv,	  altså	  af	  indre	  motivation.	  Som	  tidligere	  
nævnt	  er	  produktionsskoleeleverne	  generelt	  præget	  af	  lavt	  self-‐efficay,	  og	  mange	  bærer	  på	  
fastlåste	  negative	  tankemønstre,	  når	  det	  gælder	  egen	  læring	  og	  egne	  kompetencer.	  Mange	  har	  
ikke	  før	  oplevet	  at	  indgå	  i	  positive	  fællesskaber,	  hvorfor	  dette	  har	  stor	  betydning	  i	  deres	  
forståelse	  og	  oplevelse	  af	  en	  positiv	  udvikling.	  Derfor	  kan	  det	  synes	  naturligt,	  at	  de	  ikke	  
medtænker	  indre	  motivation	  som	  en	  væsentlig	  faktor	  for	  deres	  udvikling,	  at	  de	  ikke	  tror,	  at	  
deres	  egen	  drivkraft	  har	  været	  styrende	  for	  en	  positiv	  udvikling.	  
	  

Opgavetyper	  
”Dejligt	  med	  fleksibilitet”;	  ”elsker	  frie	  tøjler”;	  ”dejligt	  at	  finde	  på	  selv”.	  Sådan	  lyder	  et	  par	  af	  
kommentarerne	  på,	  hvorfor	  bestemte	  opgavetyper	  har	  været	  gode.	  Det	  er	  udtalt,	  at	  eleverne	  
værdsætter	  og	  motiveres	  af	  produktionsskolens	  anderledes	  undervisningsmiljø,	  hvor	  
rammerne	  er	  friere,	  hvor	  de	  selv	  er	  definerende	  eller	  med-‐definerende	  i	  
opgaveformuleringerne.	  
	  
Disse	  data	  understreger,	  at	  eleverne	  faktisk	  også	  er	  drevet	  af	  indre	  motivation.	  For	  her	  er	  det	  
tydeligt,	  at	  drivkraften	  både	  er	  nysgerrighed,	  realisering	  af	  egne	  ideer	  og	  fantasi,	  parametre	  
som	  er	  indeholdt	  i	  motivationsbegreberne	  i	  henholdsvis	  kognitiv	  teori	  (	  i	  form	  af	  
undersøgende	  nysgerrighed)	  og	  humanistisk	  psykologi	  (i	  form	  af	  realisering	  af	  indre	  
potentialer).	  De	  frie	  rammer	  giver	  mulighed	  for	  flow-‐oplevelser,	  som	  jo	  er	  den	  optimale	  indre	  
motivation.	  Både	  Knoop	  og	  Illeris	  fremhæver	  vigtigheden	  af,	  at	  eleverne	  får	  frie	  opgavetyper	  -‐	  
Knoop	  anfører,	  at	  muligheden	  for	  selvstændige	  initiativer	  er	  en	  central	  ramme	  for	  at	  give	  
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rammer	  for	  flow	  (Knoop,	  2007;	  Knoop,	  2012),	  mens	  Illeris	  understreger,	  at	  eleverne	  skal	  
være	  med	  til	  at	  formulere	  mål,	  hvis	  man	  skal	  sikre	  engagement	  (Illeris,	  2012b).	  
	  

Mål	  
Langt	  hovedparten	  af	  eleverne	  anfører,	  at	  deres	  egne	  fastsatte	  mål	  på	  Medieskolen	  er	  
personlige	  mål.	  De	  ønsker	  at	  ’udvikle	  sig	  selv	  personligt’,	  ’at	  finde	  ud	  af,	  hvad	  de	  vil	  med	  deres	  
liv’,	  ’at	  udfordre	  sig	  selv’	  og	  ’blive	  bedre	  til	  at	  gå	  i	  skole’.	  En	  del	  af	  eleverne	  har	  også	  sat	  sig	  
specifikke	  faglige	  mål,	  som	  fx	  at	  blive	  bedre	  til	  Photoshop.	  Men	  omdrejningspunktet	  er	  
tydeligvis	  den	  personlige	  udvikling.	  
	  
Væren	  og	  ikke	  kun	  viden.	  Det	  er	  respondenternes	  egen	  konklusion	  på	  interventionen.	  
Eleverne	  sætter	  selv	  personlig	  udvikling	  som	  primært	  mål	  -‐	  deres	  produktionsskoleophold	  
handler	  i	  høj	  grad	  om	  identitetsudvikling,	  om	  at	  udvikle	  selvopfattelsen	  i	  modernitetens	  
komplekse	  samfund.	  Når	  en	  elev	  skriver,	  at	  hun	  vil	  ’udfordre	  sig	  selv’,	  er	  det	  netop	  et	  udtryk	  
for	  dette	  -‐	  at	  hun	  vil	  øge	  sin	  self-‐efficacy,	  at	  hun	  vil	  flytte	  på	  sin	  selvopfattelse	  til	  en	  
forhåbentlig	  mere	  dynamisk	  og	  forandringsorienteret	  selvopfattelse.	  

	  
	  

Effektmåling	  
	  
Efter	  eleverne	  havde	  udfyldt	  henholdsvis	  det	  nuværende	  kompetencebevis	  og	  min	  aktuelle	  
intervention,	  spørgeskemaet,	  uddelte	  jeg	  et	  åbent	  effekt-‐målingsskema	  til	  dem,	  hvor	  de	  kunne	  
give	  respons	  på	  både	  det	  nuværende	  kompetencebevis	  og	  den	  aktuelle	  intervention.	  
	  

Effektmålingsskemaets	  udformning	  
Effektmålingsskemaet	  indeholder	  nedenstående	  spørgsmål.	  Selve	  effektmålingsskemaet	  er	  
vedlagt	  i	  bilag	  11.	  
	  
Effektmåling	  af	  kompetencebevis	  
	  

• Hvad	  kan	  du	  bruge	  kompetencebeviset	  til?	  
• Hvad	  er	  godt	  ved	  kompetencebeviset?	  
• Hvad	  er	  dårligt	  ved	  kompetencebeviset?	  
• Har	  udfyldelsen	  af	  kompetencebeviset	  givet	  dig	  nye	  tanker	  om	  dine	  kompetencer?	  	  
• Hvilke?/Hvorfor	  ikke?	  
• Er	  du	  blevet	  klogere	  på,	  hvilke	  kompetencer	  du	  har	  udviklet	  i	  din	  tid	  på	  Medieskolen?	  
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• Hvorfor/hvorfor	  ikke?	  
• Hvad	  kan	  du	  bruge	  spørgsmålene	  om	  motivation	  til?	  
• Er	  du	  blevet	  klogere	  på,	  hvordan	  du	  bedst	  bliver	  motiveret?	  
• Kan	  du	  bruge	  det	  i	  dit	  videre	  uddannelsesforløb	  -‐	  hvordan?	  

	  

Det	  nuværende	  kompetencebevis	  
Generelt	  har	  eleverne	  svært	  ved	  at	  se,	  hvad	  de	  kan	  bruge	  dette	  kompetencebevis	  til.	  En	  
tredjedel	  af	  eleverne	  anfører,	  at	  de	  kan	  vise	  det	  til	  kommende	  arbejdsgiver,	  en	  tredjedel	  
fremfører,	  at	  beviset	  kan	  bruges	  til	  at	  evaluere,	  hvad	  de	  har	  lært.	  Den	  sidste	  tredjedel	  har	  ikke	  
noget	  bud	  på	  anvendelsen.	  Det	  gode	  ved	  beviset	  er,	  at	  ’man	  kan	  se,	  hvad	  man	  har	  lært’,	  som	  en	  
elev	  formulerer	  det.	  	  
	  
Der	  er	  en	  del	  negativ	  kritik	  af	  kompetencebeviset.	  Eleverne	  synes,	  at	  det	  er	  svært	  at	  forstå,	  at	  
det	  ikke	  gør	  dem	  klogere	  på	  deres	  kompetencer,	  og	  endelig	  fremhæver	  to	  elever,	  at	  det	  	  ’ikke	  
beskriver	  dem	  som	  personer’.	  Denne	  kritik	  går	  altså	  direkte	  på,	  at	  kompetencebeviset	  
værdisætter	  de	  faglige	  kompetencer	  højere	  end	  de	  sociale	  og	  personlige	  kompetencer.	  
	  

Den	  aktuelle	  intervention	  
Den	  aktuelle	  intervention	  kan	  især	  bruges	  til	  at	  afdække	  elevernes	  udvikling.	  Det	  konkluderer	  
halvdelen	  af	  eleverne.	  Et	  par	  stykker	  anfører	  igen,	  at	  beviset	  kan	  bruges	  som	  et	  positivt	  
dokument	  i	  forhold	  til	  kommende	  arbejdsgivere.	  Endelig	  giver	  udfyldelsen	  af	  beviset	  ’dybere	  
indsigt	  i	  mig	  selv’,	  ’man	  indser	  de	  positive	  ting,	  der	  er	  kommet	  ud	  af	  Medieskolen’	  og	  ’jeg	  lærer	  
mig	  selv	  mere	  og	  bedre	  af	  kende’.	  
	  
En	  del	  elever	  sammenligner	  direkte	  det	  nuværende	  kompetencevis	  med	  spørgeskemaet,	  når	  
de	  skal	  fremhæve	  de	  positive	  kvaliteter	  i	  den	  aktuelle	  intervention.	  Spørgeskemaet	  ’går	  mere	  i	  
dybden	  end	  det	  andet,	  giver	  mere	  eftertanke’,	  og	  ’det	  er	  dybdegående,	  og	  man	  er	  nødt	  til	  at	  
tænke	  sig	  om,	  før	  man	  kan	  svare	  på	  spørgsmålene’.	  Ellers	  kredser	  kommentarerne	  generelt	  
om,	  at	  den	  aktuelle	  intervention	  fører	  til	  refleksion	  over,	  hvad	  eleven	  har	  opnået	  og	  udviklet	  i	  
tiden	  på	  skolen.	  ”Man	  ser	  lige	  pludselig,	  at	  man	  kan	  meget	  mere,	  end	  man	  går	  og	  tænker	  på”,	  
som	  en	  elev	  skriver.	  
	  
Det	  dårlige	  ved	  dette	  bevis	  er	  ifølge	  eleverne,	  at	  det	  er	  svært	  at	  vurdere	  sig	  selv	  -‐	  og	  et	  par	  
stykker	  anfører,	  at	  spørgsmålene	  er	  ’underligt	  formulerede’,	  og	  der	  er	  mange	  af	  de	  samme.	  	  
	  
Endelig	  spørges	  i	  effektmålingsskemaet	  til	  den	  aktuelle	  intervention	  til	  brugbarheden	  af	  
motivationsspørgsmålene.	  Her	  lyder	  det	  gennemgående	  svar	  ’selvudvikling’.	  En	  elev	  svarer,	  at	  
disse	  spørgsmål	  kan	  bruges	  som	  ’grundfundament	  til	  at	  bygge	  på’	  i	  fht.	  videre	  uddannelse.



Væren	  eller	  viden	  -‐	  Kompetenceudvikling	  på	  produktionsskoler	   	   	  	  
Diskussion	  

	   56	  

Elevernes	  respons	  peger	  i	  retning	  af,	  at	  den	  aktuelle	  intervention	  fører	  til	  selvindsigt	  og	  
selvrefleksion.	  Eleverne	  reflekterer	  i	  kraft	  af	  udfyldelsen	  af	  spørgeskemaet	  over	  deres	  
kompetenceudvikling	  under	  deres	  produktionsskoleforløb,	  og	  det	  fører	  for	  en	  del	  til	  nye	  
tanker	  og	  erkendelser.	  Men	  en	  del	  har	  også	  netop	  svært	  ved	  selvvurderingen	  og	  
selvrefleksionen	  -‐	  de	  er	  netop	  en	  del	  af	  Ziehes	  generationsbillede,	  som	  skal	  opøves	  i	  
refleksion.	  
	  

Diskussion	  
	  
Den	  aktuelle	  intervention	  og	  effektmålingen	  heraf	  viser	  for	  mig	  at	  se	  -‐	  med	  det	  nævnte	  
forbehold,	  at	  den	  aktuelle	  intervention	  blot	  er	  en	  lille	  pilotundersøgelse	  og	  kun	  et	  nedslag	  i	  et	  
forløb	  -‐	  at	  der	  er	  behov	  for	  at	  ligevægte	  faglige,	  personlige	  og	  sociale	  kompetencer	  i	  et	  
kompetenceudviklingsforløb	  på	  en	  produktionsskole.	  Det	  har	  jeg	  udmøntet	  i	  den	  potentielle	  
intervention,	  som	  over	  et	  længere	  forløb	  skal	  sætte	  fokus	  på	  elevernes	  hele	  værens-‐udvikling,	  
hvor	  deres	  styrker	  og	  ressourcer	  sættes	  i	  spil,	  og	  hvor	  de	  opøves	  i	  selvrefleksion,	  i	  
selvmotivering	  og	  i	  at	  sætte	  sig	  indre	  mål.	  
	  

Interventionens	  styrker	  
Med	  en	  ligevægtning	  af	  kompetencerne	  i	  et	  udviklingsforløb	  sættes	  der	  fokus	  på	  hele	  det	  
udvidede	  kompetencebegreb,	  hvorfor	  elevernes	  ressourcer	  og	  potentialer	  også	  kommer	  i	  spil.	  
Med	  en	  ligevægtning	  får	  eleverne	  mulighed	  for	  at	  koncentrere	  sig	  om	  deres	  hele	  
identitetsdannelse,	  udvikle	  deres	  selvopfattelse	  og	  arbejde	  med	  at	  definere	  mål	  og	  afklare	  
deres	  motivation.	  	  
	  
Dette	  er	  klart	  interventionens	  styrke,	  at	  den	  omkranser	  hele	  elevens	  væren,	  og	  ikke	  kun	  
vedkommendes	  viden.	  Endvidere	  er	  det	  i	  min	  optik	  og	  med	  teoretikernes	  karakteristik	  af	  
modernitetens	  grundvilkår	  tydeligt,	  at	  en	  central	  kompetence	  at	  besidde	  for	  eleverne	  er	  
refleksion	  og	  selvrefleksion	  -‐	  samt	  at	  have	  en	  medierende	  hjælper	  i	  udviklingsprocessen.	  	  
	  

Interventionens	  svagheder	  
Men	  teoretikernes	  spejle	  omkring	  virkeligheden	  er	  samtidig	  en	  svaghed.	  For	  mine	  valgte	  
teorier	  underbygger	  mit	  blik	  på	  verden,	  mit	  uddannelsessyn	  og	  mine	  visioner.	  Man	  kan	  
anføre,	  at	  jeg	  med	  mit	  teori-‐valg	  har	  fundet	  ’hænder,	  der	  passer	  til	  min	  handske’.	  Valg	  er	  også	  
fravalg,	  og	  andre	  valg	  havde	  vist	  andre	  vinkler	  på	  problematikken.	  Havde	  jeg	  eksempelvis	  
valgt	  at	  lade	  dette	  projekts	  problemkompleks	  blive	  belyst	  gennem	  Michel	  Foucaults	  optik,	  
ville	  pointerne	  sandsynligvis	  have	  handlet	  om	  magtforhold	  og	  diskurser.	  Hvilke	  
magtpositioner	  indtager	  skolerne	  i	  det	  politiske	  landskab,	  hvordan	  kan	  man	  opfatte	  
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evaluering	  i	  en	  magtdiskurs,	  og	  hvordan	  bruges	  evaluering	  som	  styringsredskab?	  Sådanne	  
spørgsmål	  ville	  have	  ført	  problematikken	  helt	  andre	  veje.	  	  
	  
Som	  tidligere	  bemærket	  kan	  man	  også	  fremhæve,	  at	  mine	  slutninger	  bliver	  noget	  
tautologiske.	  Min	  pointe	  fra	  Ziehes	  tankesæt	  er	  således,	  at	  vi	  må	  tage	  udgangspunkt	  i	  hans	  
beskrivelse	  af	  moderniteten	  ved	  at	  måle	  på	  moderniteten	  med	  modernitetens	  briller	  på.	  Vi	  er	  
nødt	  til	  at	  selvreflektere	  i	  moderniteten	  for	  at	  placere	  os	  selv	  i	  moderniteten,	  derfor	  skal	  vi	  
lære	  at	  selvreflektere!	  Denne	  knude	  har	  jeg	  i	  praksis	  oplevet	  i	  den	  aktuelle	  intervention	  og	  i	  
beskrivelsen	  af	  den	  potentielle	  intervention.	  Jeg	  forudsætter	  i	  begge	  interventioner,	  at	  
eleverne	  kan	  selvreflektere	  over	  egen	  udviklingsproces	  -‐	  men	  netop	  denne	  sociale	  og	  
personlige	  kompetence	  mangler	  eleverne	  i	  høj	  grad	  og	  har	  brug	  for	  at	  udvikle	  i	  
kompetenceudviklingsprocessen.	  
	  
Min	  potentielle	  intervention	  repræsenterer	  som	  tidligere	  konkluderet	  en	  idealverden.	  Dette	  
er	  naturligvis	  også	  en	  svaghed,	  men	  samtidig	  for	  mig	  at	  se	  en	  styrke.	  At	  turde	  sætte	  store	  mål,	  
også	  selv	  om	  de	  er	  idealistiske	  og	  måske	  urealistiske,	  er	  at	  turde	  investere	  i	  fremtiden.	  Så	  
længe	  praksis	  er	  funderet	  på	  elevernes	  nærmeste	  udviklingszone	  og	  det	  næste	  konkrete	  
delmål,	  ser	  jeg	  ikke	  problemer	  i	  at	  sætte	  en	  visionær	  ramme	  for	  interventionen.	  
	  
Den	  aktuelle	  intervention	  kunne	  have	  været	  designet	  på	  andre	  måder.	  Udvælgelsen	  af	  hvilke	  
sociale	  og	  personlige	  kompetencer	  der	  måles	  på,	  kunne	  have	  været	  andre.	  Disse	  kompetencer	  
kan	  man	  med	  Illeris’	  ord	  ikke	  lave	  fuldstændigt,	  udtømmende	  målinger	  af,	  da	  disse	  
kompetencebegreber	  er	  udflydende	  og	  svære	  at	  definere.	  Mit	  valg	  af	  delkompetencer	  bygger	  
på	  mine	  praksiserfaringer	  i	  forhold	  til,	  hvad	  jeg	  ser	  som	  relevant	  og	  potentiel	  mulig	  
kompetenceudvikling	  i	  mit	  felt.	  Men	  også	  her	  findes	  flere	  kompetencer,	  der	  kunne	  synes	  
relevante	  at	  måle	  på,	  og	  som	  er	  væsentlige	  kompetencer	  i	  moderniteten	  -‐	  fx	  fleksibilitet,	  
empati	  og	  modstandspotentiale,	  som	  også	  er	  indeholdt	  i	  Illeris’	  udvidede	  kompetencebegreb.	  
	  
Men	  helt	  ned	  i	  de	  sproglige	  valg	  kunne	  jeg	  have	  foretaget	  andre	  valg,	  som	  sandsynligvis	  havde	  
influeret	  på	  resultatet.	  For	  hvad	  dækker	  begreberne	  ansvarlighed,	  forventning	  og	  tolerance	  
egentligt?	  Et	  væsentligt	  kritikpunkt	  fra	  eleverne	  til	  spørgeskemaet	  er	  netop	  formuleringerne.	  
Nogle	  fandt,	  at	  et	  par	  af	  spørgsmålene	  var	  ’svært	  formuleret’	  og	  at	  de	  var	  ’gentagende’.	  Her	  
ville	  det	  være	  oplagt	  at	  gennemgå	  pilotspørgeskemaet	  med	  eleverne	  for	  at	  afdække,	  hvilke	  
spørgsmål	  som	  skulle	  omformuleres	  og	  gøres	  klarere.	  Kritikpunktet	  kan	  også	  dække	  over,	  at	  
jeg	  forventer	  mere	  af	  eleverne,	  end	  de	  magter	  kognitivt.	  
	  
Effektmålingens	  svaghed	  ligger	  derudover	  i	  den	  bias,	  jeg	  tidligere	  har	  omkredset.	  Eleverne	  
kan	  have	  en	  tendens	  til	  at	  rose	  spørgeskemaet	  grundet	  det	  magtforhold,	  de	  og	  jeg	  har	  
indbyrdes.	  
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Fremtidig	  brug	  af	  interventionen	  
Det	  helt	  overordnede	  mål	  med	  interventionen,	  både	  den	  potentielle	  og	  den	  aktuelle,	  er	  at	  
nytænkte	  den	  lovfastsatte	  kompetencemåling	  på	  produktionsskoler.	  Kompetencemålingerne	  
på	  produktionsskoler	  kan	  med	  interventionen	  flytte	  kravet	  om	  primært	  at	  måle	  udvikling	  i	  
viden	  til	  at	  måle	  udvikling	  i	  væren.	  	  
	  
Hvis	  man	  ønsker,	  at	  denne	  præmis	  skal	  være	  gældende	  for	  kompetenceudvikling	  i	  
uddannelsessystemet,	  kan	  interventionens	  overordnede	  indhold	  overføres	  til	  andre	  rammer.	  
Hele	  uddannelsessystemet	  -‐	  hele	  evalueringskulturen	  -‐	  kunne	  i	  min	  optik	  få	  glæde	  af	  at	  lægge	  
denne	  præmis	  over	  sit	  evalueringsmål,	  lade	  den	  formative	  evaluering	  få	  primær	  vægt	  i	  stedet	  
for	  den	  summative	  evaluering,	  lade	  læringsmål	  være	  styrende	  i	  stedet	  for	  præstationsmål,	  og	  
lade	  positivs	  psykologis	  overordnede	  tænkning	  i	  styrker	  og	  ressourcer	  være	  styrende	  for,	  
hvordan	  vi	  tilrettelægger	  uddannelse	  og	  evaluering.	  
	  

Konklusion	  
	  
Dette	  masterprojekt	  har	  vist,	  at	  produktionsskolerne	  kan	  og	  bør	  bruge	  de	  nye	  lovkrævne	  
kompetencebeviser	  som	  ramme	  til	  at	  udvikle	  elevernes	  personlige	  og	  sociale	  kompetencer	  
samt	  stimulere	  elevernes	  indsigt	  i	  deres	  egen	  udvikling,	  både	  når	  det	  gælder	  personlige	  og	  
sociale	  kompetencer.	  
	  
Det	  nuværende	  kompetencebevis	  sætter	  ved	  sin	  prioritering	  af	  faglige	  kompetencer	  fokus	  på	  
summativ	  evaluering	  og	  på	  præstationsmål,	  som	  er	  ydrestyrede	  mål,	  ydre	  motivation	  -‐	  og	  ikke	  
stimulerende	  for	  læring	  på	  lang	  sigt.	  Prototyperne	  viser,	  at	  rammen	  og	  de	  sproglige	  krav	  til	  
kompetencebeviset	  gør	  det	  svært	  at	  afkode,	  hvilke	  kompetencer	  eleven	  har	  udviklet.	  
	  
Kompetencebeviset	  bør	  i	  stedet	  udformes,	  så	  det	  ligevægter	  måling	  og	  derved	  også	  udvikling	  
af	  både	  personlige,	  sociale	  og	  faglige	  kompetencer.	  Det	  bør	  udformes,	  så	  det	  vægter	  indre	  
motivation	  og	  indre	  mål.	  Et	  sådant	  kompetenceudviklende	  forløb	  bør	  have	  Illeris’	  
”kompetence-‐ramme”	  med	  de	  tre	  nøglebegreber:	  engagement/motivation	  -‐	  praksis	  -‐	  
refleksion.	  
	  
En	  række	  personlige	  og	  sociale	  kompetencer	  er	  nemlig	  essentielle	  for	  de	  unge	  i	  modernitetens	  
dynamiske	  værdipluralitet	  og	  manglende	  stabilitet.	  Det	  kan	  uddrages	  fra	  både	  Ziehes,	  
Giddens’	  og	  Bruners	  teorikomplekser.	  
	  
En	  vigtig	  forudsætning	  for	  at	  kunne	  udvikle	  personlige	  og	  sociale	  kompetencer	  i	  moderniteten	  
er	  indre	  motivation	  og	  en	  positiv	  selvopfattelse.	  Derfor	  bør	  man	  i	  et	  kompetenceudviklende	  
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forløb	  foretage	  motivationsarbejde,	  facilitere	  elevernes	  selvprojekt	  og	  øge	  elevernes	  self-‐
efficacy.	  Det	  udleder	  jeg	  af	  både	  Dwecks	  og	  Banduras	  tankesæt.	  
	  
Et	  brugbart	  kompetencebevis	  for	  produktionsskoler,	  som	  ikke	  blot	  tjener	  til	  at	  legitimere	  en	  
uddannelsespolitisk	  dagsorden,	  men	  har	  til	  mål	  at	  stimulere	  produktionsskoleelevernes	  
udvikling	  -‐	  både	  fagligt,	  socialt	  og	  personligt	  -‐	  skal	  alt	  i	  alt	  ikke	  kun	  sætte	  fokus	  på	  elevernes	  
viden,	  men	  på	  elevernes	  hele	  væren.	  
	  

Perspektivering	  
	  
	  

”At	  være	  eller	  ikke	  at	  være	  -‐	  det	  er	  spørgsmålet”.	  
(Shakespeare)	  

	  
	  
Dette	  eksistentielle	  til	  alle	  tider	  gældende	  og	  grundende	  spørgsmål	  er	  ikke	  blevet	  lettere	  at	  
besvare	  i	  moderniteten	  -‐	  og	  slet	  ikke	  for	  ungdommen,	  der	  skal	  finde	  identitet	  og	  stabilitet	  i	  en	  
verden	  af	  uendelige	  mulige	  ståsteder.	  Jeg	  kunne	  derfor	  ønske	  mig	  for	  ungdommen,	  at	  vi	  kunne	  
tilbyde	  dem	  et	  ægte	  ’kompetencesamfund’,	  hvor	  de	  fra	  Undervisningsministeriet	  beskrevne	  
parametre	  til	  dette	  samfund	  -‐	  økonomisk	  vækst	  og	  international	  konkurrencedygtighed,	  
samfundenes	  sociale	  sammenhængskraft	  og	  samfundsmedlemmernes	  velfærd	  -‐	  blev	  
ligevægtet	  og	  udmøntet	  i	  praktisk	  uddannelsespolitik.	  For	  mine	  tanker	  om	  
kompetenceudvikling	  fremstår	  i	  dag	  noget	  idealistiske	  i	  forhold	  til	  den	  gældende	  diskurs,	  
hvor	  markedsorienteringen	  er	  fremtrædende.	  Mit	  ønske	  til	  et	  fremtidigt	  kompetencebevis	  
uddanner,	  danner,	  måler	  og	  evaluerer	  frem	  mod	  et	  uddannelsessystem	  og	  en	  
uddannelsesværdisæt,	  som	  ikke	  er	  det	  nuværende.	  
	  
Men	  heldigvis	  er	  der	  også	  strømninger,	  der	  peger	  i	  retning	  mod	  at	  sætte	  fokus	  på	  væren	  og	  
ikke	  kun	  viden.	  Positiv	  psykologi	  tilbyder	  sig	  som	  et	  af	  disse	  tankesæt,	  der	  sætter	  nye	  spejle	  
omkring	  en	  kendt	  virkelighed.	  Positiv	  psykologi	  er	  heldigvis	  ikke	  ’blot’	  en	  ny	  psykologisk	  
retning	  eller	  en	  ’videnskabeliggjort	  selvhjælpstrend’	  -‐	  positiv	  psykologi	  er	  et	  nyt	  perspektiv.	  
Det	  kunne	  derfor	  være	  interessant	  at	  udfolde,	  hvad	  positiv	  psykologi	  i	  en	  endnu	  bredere	  
forstand,	  end	  det	  er	  blevet	  udmøntet	  i	  dette	  projekt,	  kan	  bidrage	  med	  i	  forhold	  et	  
uddannelsessyn,	  hvor	  vægtloddet	  mellem	  viden	  og	  væren	  falder	  ud	  til	  det	  sidstes	  fordel	  -‐	  hvor	  
det	  at	  være	  ikke	  bliver	  spørgsmålet,	  men	  svaret.	  
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Summary	  
	  
The	  overriding	  purpose	  of	  this	  paper	  is	  to	  seek	  how	  danish	  production	  schools	  can	  use	  their	  
new	  competence	  certificate	  in	  a	  way,	  so	  these	  certificates	  are	  not	  only	  measuring	  professional	  
qualifications	  but	  also	  stimulates	  development	  in	  social	  skills	  and	  personal	  growth	  for	  the	  
pupils	  and	  their	  possibility	  to	  gain	  insight	  into	  this.	  In	  this	  paper	  social	  skills	  and	  personal	  
growth	  are	  known	  as	  social	  and	  personal	  competences.	  
	  
The	  first	  section	  of	  the	  paper	  presents	  several	  theoretical	  frameworks	  for	  understanding	  the	  
modernity	  and	  the	  education	  policy,	  which	  this	  new	  competence	  certificate	  is	  part	  of.	  	  
The	  so-‐called	  ‘Assessment	  culture’	  is	  presented	  and	  the	  concept	  of	  competence	  is	  defined.	  
To	  grasp	  how	  the	  modern	  society	  has	  an	  influence	  on	  human	  identification	  the	  social-‐
psychological	  theorists	  Thomas	  Ziehe,	  Anthony	  Giddens	  and	  Jerome	  Bruner	  are	  examined.	  
Thereafter	  I	  present	  how	  motivation	  and	  self-‐esteem	  affect	  the	  possibility	  to	  develop	  
competences.	  The	  perspectives	  on	  motivation	  are	  represented	  by	  different	  motivational	  
theories	  -‐	  Psychoanalysis,	  Behaviourism,	  Humanistic	  Psychology,	  Cognitive	  Psychology,	  
Socioculturel	  Theory,	  Flow,	  and	  Self-‐Determination	  Theory.	  The	  correlation	  between	  self-‐
esteem	  and	  motivation	  is	  identified	  in	  the	  following,	  concentrated	  in	  the	  mind-‐set	  of	  Carol	  
Dweck	  and	  Albert	  Bandura.	  At	  last	  in	  the	  first	  section	  I	  emphasize	  the	  importance	  of	  using	  
strength-‐based	  approach	  for	  learning	  and	  development.	  
	  
The	  second	  section	  of	  the	  paper	  presents	  my	  practical	  intervention.	  The	  aim	  is	  to	  construct	  a	  
new	  kind	  of	  competence	  certificate,	  including	  both	  professional	  qualifications	  together	  with	  
social	  and	  personal	  competences.	  This	  section	  is	  parted	  in	  three:	  A	  potential	  intervention,	  my	  
current	  intervention	  and	  measurement	  of	  the	  effect.	  In	  the	  potential	  intervention	  I	  have	  
designed	  an	  intervention,	  which	  progress	  over	  a	  long	  timespan.	  The	  current	  intervention	  is	  a	  
questionnaire	  where	  some	  pupils	  at	  a	  production	  school	  evaluate	  their	  own	  development	  
concerning	  their	  personal	  and	  social	  competences	  and	  their	  motivation.	  At	  last	  I	  made	  an	  
assessment	  of	  the	  competence	  certificates	  and	  the	  current	  intervention.	  
	  
The	  third	  and	  final	  section	  analyses	  and	  discusses	  my	  empirical	  results,	  drawing	  on	  the	  
paper’s	  theoretical	  perspectives.	  My	  conclusion	  is	  that	  personal	  and	  social	  competences	  are	  
essential	  competences	  in	  modernity.	  A	  prerequisite	  for	  developing	  these	  competences	  are	  
intrinsic	  motivation	  and	  self-‐esteem.	  Therefore	  education	  in	  modernity	  should	  concentrate	  on	  
stimulate	  intrinsic	  motivation,	  facilitate	  the	  students	  self-‐project	  and	  develop	  self-‐efficacy.	  
The	  competence	  certificates	  therefore	  ought	  to	  focus	  not	  only	  on	  professional	  qualifications	  
but	  also	  on	  social	  and	  personal	  competences.	  Finally,	  my	  perspective	  is	  the	  question	  if	  this	  
mind-‐set	  of	  education	  is	  possible	  in	  the	  present	  situation	  and	  within	  the	  present	  educational	  
policy.
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