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• Motivation – god undervisning på eud 

 

• Fastholdelse 

 

• Overgange / transfer 

program 
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Motivation 

En psykologisk forståelse af motivation.  

 

Motivation som noget indre 

 

Motivation som forudsætning for læring.  

72% af alle erhvervsskolelærere oplever, at andelen af umotiverede elever er 

øget 

(Ugebrevet A4, 2012) 

”The problem is illustrated by the ongoing complaints on the part of vocational 

colleges and employers that many students lack the skills and motivation required 

to fulfill their vocational education and training”  

(Juul & Jørgensen 2012: 295).  
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Motivation 

En sociologisk forståelse af motivation 

 

Motivation som noget kontekstuelt 

 

Motivation som resultat af læring 

 

 

”… forståelse af, hvordan elevernes engagement og motivation kommer i stand, 

udvikles og afvikles i mødet mellem eleverne og lærerne omkring et fagligt 

indhold” 

(Louw 2013) 
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Tom og Peter (elever), er i gang med at sy kanterne på nogle stykker imiteret bilsædelæder i forskellige former. 

De kan godt lide at være på værkstedet og hygger sig med hinanden – de var også på 'auto’ sammen tidligere, 

fortæller de. Tom beskriver det ”som på en almindelig arbejdsplads. Folk passer sit”. Tom fortæller, at det ikke 

er hver dag han orker og har overskud til at komme i skole. Han har nogle rygproblemer, som indimellem gør, at 

han må blive hjemme. 

Efter en halv dag, er Tom halvt færdig med at sy kunstlæderstykkerne, og han kan ikke finde ud af, hvad han nu 

skal gøre. Han kan ikke gennemskue, hvordan de skal sidde sammen, og hvordan han i det hele taget skal 

komme videre. Tom går rundt i flere timer og kommer ikke rigtig videre, indtil det hen på eftermiddagen går op 

for ham, hvad han skal gøre. Der har ikke været kontakt mellem drengene og læreren, Jens, udover en enkelt 

gang, hvor Jens udveksler et par jokes med dem. Jens har brugt tiden på realkompetencevurderinger og på at 

hjælpe de elever, der aktivt opsøger ham.  

 

Ifølge læreren Jens er både Tom og Peter nogle af de svage og umotiverede elever, der ikke har store chance for 

at gennemføre uddannelsen. Tom og Peter trækker hinanden med ned i fravær.  

  

Jeg spørger Tom hvornår han er færdig med sin uddannelse. Han aner det ikke. Peter kommer ham til 

undsætning: ”Til sommer tror jeg”. Drengene vil gerne have en uddannelse, men kan ikke rigtig forholde sig til, 

hvordan det skal kunne lade sig gøre og til deres fremtid i det hele taget. De håber bare det går og indtil da, er 

deres formål med at være på uddannelsen at hygge sig og have noget at stå op til, når de ellers magter det og 

har overskud. 

(Louw & Katznelson 2015) 

Møbelpolstrerværkstedet 
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Motivation i praksis 
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Lærernes centrale rolle for 

elevernes 

motivation og læring 

Læreren spiller en helt central rolle i forhold til elevernes læring, engagement 

og motivation i den praktiske undervisning.  

 

Når læreren er til  stede, tilgængelig og giver sig tid til grundige 

demonstrationer, er læringsmulighederne for eleverne rigtig gode.  

 

Muligheden for at skabe sådanne frugtbare læringsrum, der er rettet mod 

konkrete praktiske opgaver og aktiviteter, er en stor styrke ved eud. 

 

(Louw et al. 2011: 8). 
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Læreren står og underviser i ca. 45 minutter ved en af bænkene, blandt andet i at 

stemme rigtigt ud til hjørnerne til en vinduesramme. Læreren gør det hele og viser 

hvordan man gør de forskellige ting. 

 

Samtale med en elev efterfølgende:  

”Får du noget ud af, at stå og se på at Klaus gør det hele?” 

Elev: ”Ja, meget. Jeg ser hvordan man skal gøre de forskellige ting og lurer ham af”. 

Motivation og 

lærerrelation 
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Læreren går rundt og hjælper og der er en del elever, der hiver i ham. Både Kim og 

jeg venter på at få hjælp, men der er hele tiden elever, der råber højere og er mere 

’på’ læreren, og trænger sig ind foran i køen. Det bliver frokostpause og læreren når 

ikke at komme over til os. 

Thais (tømrerelev): ”Der er meget spildtid, hvor man venter på lærerne. Der er 

mange af de unge, der bliver tabt på den konto”.  

Motivation og 

lærerrelation 
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Michael (lærer) tager fat på de to stykker træ Magnus (elev) er kommet med og forklarer 

og viser på træet. Magnus sidder og følger meget intenst med i forklaringen med den ene 

hånd på panden. Han er ikke helt med og Michael forklarer igen. Magnus virker meget 

interesseret og fokuseret. Til sidst er han med og skal til at gå for at gå videre med 

opgaven:  

Michael: ”Kom lige inden du går i gang med det næste. Der er noget, jeg skal vise dig, 

inden du skal i gang med det”.  

Magnus: ”Ok”.  

Går med træet – tydeligt tilfreds og ivrig efter at komme videre 

Mestringsmotivation 



Vidensmotivatoin 

[Michael [lærer]: ”Det her kaldes et sadelmærke. Det bruger man, når man laver 

spær og tag. Her er det vigtigt, at man bibeholder 3/5 dele af træets tykkelse. Det 

kan man godt skrive sig bag øret, for det er godt at huske. Lige meget hvor tykt 

træet er, så bibeholder man 3/5 dele. Det vil du blive spurgt om mange gange”].  

 

(Observationer, tømrergrundforløbet) 
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Motivationsorienteringer i 

spil 
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Motivations-
orienteringer 

Vidensmotivation 
 
 

Præstationsmotivation 

Mestringsmotivation 

Relationsmotivation 

Involveringsmotivation 

14 

Pless et al. 2015 
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Vidensmotivation 

• Nysgerrighed,  videbegær 

• Optagethed af omverdenen – og ikke mindst ‘mig selv’ i verden 

• Koblinger til hverdags-brug  

Præstationsmotivation 

• Social sammenligning og konkurrence 

• Optagethed af at gøre det godt (bedst) 

• Fokus på at demonstrere kompetence 

Mestringsmotivation 

• Progression – at den enkelte rykker sig 

• Forudsætninger  for og forventninger om mestring 

• Adgang til feedback og støtte 
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Relationsmotivation 

 

• Oplevelse af at høre til 

• Meningsfulde relationer – både fagligt og socialt 

• Klasserumskultur og det sociale klima på uddannelsen 

 

Involveringsmotivation  

 

• Åbne læreprocesser 

• Eksperimenter  

• Kreativitet 

• Medskabelse /samskabelse 
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Fastholdelse - faglighed 

“Failure is a dangerous category, easy to overuse institutionally and terribly unfair 

to young children who are increasingly subject to classification before their 

potentials are meaningfully explored”  

(Varenne & McDermott 2000: xiv).  

Ønsker at henlede opmærksomheden på, hvad kulturelle og institutionelt 

indlejrede praksisser har af betydninger for forskellige elever og, at nogle elever 

formår at udvise, lige præcis hvad det kræver, for at det pædagogiske og 

institutionelle beredskab legitimt kan vurdere eleven som frafaldstruet  

(Louw & Katznelson 2015).  

 



18 

I pausen bliver der låst til pc-rummet og alle skal ud. Flere elever vil gerne blive 

siddende og arbejde men det må man åbenbart ikke. Nogle elever har dog 

opdaget at havedøren er åben og går ind af den og åbner for os andre. Vi går 

ind og går i gang med at tegne videre. Da læreren kommer tilbage siger han 

bare:  

 

”Hvordan er I kommet ind? Hvem har åbnet for jer!?”.  

Elevsynet  

- hvad ser man? 



19 

Idræt som socialpædagogisk 

fastholdelsestiltag  

– fastholdelse eller faglighed? 

Vikaren: ”Nå ja, så længe I laver noget her i værkstedet, så kan det jo ikke være 

helt skidt”. 

Pointen er at fastholdelseslogikken har selvstændiggjort sig til et særskilt 

fagfelt med en stærk klassifikation og grænsedragning til den restende del af 

erhvervsfagligheden (Louw & Katznelson 2015) 
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Faglig fastholdelse først 

- Elevsynet – mangler eller ressourcer 

 

- Faglige identifikationsmuligheder – eleven er ikke kun ved at lære et 

håndværk, men også hvem man kan være som fagperson 

 

- Lærersamarbejde – pædagogisk udvikling – udvikling af undervisning 

 

- Ledelsesopbakning – pædagogisk udvikling – udvikling af undervisning 

 

- Mening, relevans, sammenhæng – fra elevens perspektiv 
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Overgange - transfer 

Transfer – to betydninger… 

 

Transfer: At overføre  noget eller at bære noget med sig fra en kontekst til en anden, 

der er forskellig fra den oprindelige (fokus på, hvordan konteksterne er forskellige) 

Transformation: At omdanne noget (fokus på, hvad der skal ske med læringen, 

erfaringerne, viden, færdigheder fra den ene kontekst til den anden)    

(Aarkrog 2015) 

Pointe:  

Forskellige betydninger i de forskellige overgange eleverne gennemgår 
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Tilridsning; Skråstykket  

1. To side-flader skal være vinkel-ret på retsiden.  

2. Længde-mål afsættes på retsiden.  

3. 45 grader tilridses på retsiden og vinkles om på bagsiden.  

4. Fortsatsen ’sternes’ vinkelret på tilridsningen. Fortsatsdybden 

afsættes og forsatsen tilridses på retside og baggside. 

 

Hulstykket 

1. Udskramnings-længden, (1) måles på skråstykket og afsættes langs 

vinkel-kanten på hulstykket og vinkles over på ’hulsiden’. Forsats-

dybden afsættes vinkelret på hulstykket og udskramningen tilridses 

på begge sider.  

Erhvervsfaget som en fremmed verden 

Uddrag fra 

realkompetencevurderingsopgaverne 



- 4 punkter, der angiver, at man som elev skal møde til undervisningen, være studieaktiv, 

følge lærerens anvisninger og rydde op efter sig.  

- 3 punkter der omhandler anvisninger i forbindelse med udeblivelse eller fritagelse fra 

undervisning eller sygdom.  

- 3 punkter der omhandler uacceptabel adfærd på skolen, såsom indtagelse af øl, 

spiritus, stoffer, vold, mobning, chikane eller kriminel adfærd.  

- 2 punkter der angiver, at man skal lægge blade og aviser væk, slukke mobiltelefoner 

og musikafspillere samt, at man kan nægtes adgang til eksamen, hvis man ikke 

opfylder undervisningspligten eller ikke har løst de opgaver, skolen stiller.  

- 1. punkt, der gør det klart, at man er erstatningspligtig over for skolens for bortkommet 

materiale, bøger eller værktøj.  

 

Efter gennemgangen spørger en af de andre elever, om man må komme i sort arbejdstøj. 

”Du må komme i den farve du vil. Tømrere er hvide, men jeg er ligeglad, hvad farve du 

kommer i!” – svarer læreren.  

Det første møde med 

tømreruddannelsen 
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Elevernes 

refleksionskompetencer 

Den ene elev sagde til mig, at hun oplevede pludselig, at hun blev 

klogere af det her. Det gav et ekstra niveau for hende at komme til at 

reflektere over det videre ind i praktikken  

    (Praktikvejleder, SoSu) 
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Louise: ”Det er et refleksionsværktøj, hvor vi beder dem om at reflektere over 

ugen der er gået. Reflektere over, hvad kan jeg bruge af det her til min hverdag… 

Altså vi lærer dem at reflektere. Og den der logbog, den bruger vi til den der 

refleksionssamtale efter skoleforløbet. Mellem vejleder og elev”  

(uddannelsesansvarlig i kommunen, HG).  

Rune: ”Logbogen er jo et genialt værktøj til netop at fastholde og reflektere over 

praksis, så man ikke bliver ren praktiker, men en reflekteret praktiker”.  

I: ”Og hvordan skaber det så øget kobling mellem skole og praktik?”.  

Rune: ”Jamen det gør det jo i og med at refleksion netop er kobling. Når de 

oplever en given situation i praksis, så handler de på den, og så går de videre til 

næste ting. Hvis de stopper op og bagefter evaluerer situationen og reflekterer 

over den, så her de mulighed for at koble teori på den”  

(projektleder, SoSu).  

Transformation af indhold…  
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Samarbejde 

Det er det med, at man spiller bolden til hinanden og ikke forbi. Man skal se 

eleven sammen uden, at der nødvendigvis er et problem omkring dem  

(Underviser, SoSu) 

Koblinger ’rundt’ om eleverne skaber koblinger ’hos’ eleverne  

 

Kendskab til hinandens arbejdsområder, det giver bare bedre tolerance og bedre 

forståelse og større kobling. Det smitter jo af på eleven 

(Underviser, SoSu) 
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Grundskole 

 

GF1 

 

GF2 

 

Skole 

GF1 

 

GF2 

 

Hovedforløb 

 

Praktik 

Individniveau 

Strukturelt niveau 

Redskaber til refleksion 

Redskaber til meningsdannelse 

Samarbejde og dialog mellem undervisere, 

vejledere, ledere, m.m. 

Afklaring af  roller og ansvar 

Tydelig rammesætning 

Gensidig viden om kontekster 

Transfer og transformation 

Transfer 
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Tak for opmærksomheden 
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