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Undgå at kør´ af sporet VIA  
-Find de studerendes motivationsorienteringer. 
 
 
 
 
 
 
Af Hanne Ælmose Iversen 
 

ABSTRACT  

Undersøgelsen belyser sammenhængen mellem motivationsorienteringer og 
stilladseringsformer i det studiefaglige miljø, der findes på bygningskonstruktør-
uddannelsen på Campus C i Aarhus.  
Undersøgelsen finder, at motivation i forhold til viden, mestring, mening, relation og 
selvbestemmelse er de mest fremherskende motivationsorienteringer.  Ydermere finder 
undersøgelsen fire stillaseringsformer, der skiller sig ud og må siges, at have størst 
betydning for de nævnte motivationsorienteringer. De fire er i tilfældig rækkefølge: 1) 
projektarbejdsformen, 2) den individuelle pædagogiske vejledning, 3) mål og 
rammesætningen af læringsstoffet og 4) underviserens evne til at formidle stoffet på en 
interessant måde og perspektivere til praksis. 

 

INTRODUKTION 

Hvordan skaber vi et godt læringsmiljø i en situation, hvor rammesætningen og 
undervisningsformerne er under kraftig forandring, og hvor økonomiske nedskæringer er 
en vedvarende realitet?  

Denne artikel, der er baseret på min undersøgelse (Iversen, 2017) af sammenhængen 
mellem motivationsorienteringer og stilladseringsformer, forsøger at bidrage med viden 
til netop dette.   

Som underviser oplever jeg, at motivation er en kernefaktor af vital betydning for både 
læringsmiljøet og læringsudbyttet. Viden herom kan derfor skabe uddannelsesspecifikke 
indsigter, der kan bruges som et styringsredskab for forandringer af uddannelsen. 

Nyere forskning peger på, at motivation i høj grad opstår og udvikles i mødet med det 
studiefaglige miljø og de aktiviteter, man indgår i (Pless, Katznelson, Hjort-Madsen, 
Nielsen, 2015). Vi har derfor en stor mulighed for at påvirke de studerendes motivation, 
hvis vi forstår denne i sammenhæng med undervisningsformer, underviserens rolle og 
rammerne. 
 



EMPIRISK GRUNDLAG 
Undersøgelsen er en kvalitativ undersøgelse, hvor ni gruppeinterviews og tre individuelle 
interviews (i alt 34 studerende) udgør undersøgelsens empirisk datamateriale, se figur 2. 

 

 

Figur 1: Illustration af empirisk data og case. 

En kvantitativ forundersøgelse af 4., 5. og 7. semester viste, at der ikke var forskel på, 
hvad de studerende svarede, hvilket indikerer, at udvælgelsen af studerede fra et enkelt 
semester vil give en variation svarende til gruppen som helhed. 

Casen-metoden 
Motivationsorienteringer og stilladseringsformer er begreber, der viser sig i praksis ved 
mennesker, der ”gør” noget og ”føler noget” i relation til de mennesker og den kontekst, 
de indgår i. Da dette ikke er nemt at undersøge empirisk, har jeg som metode valgt at 
bruge en case, som udmærker sig ved at give kontekstafhængig viden baseret på 
enkelttilfælde. Det er netop gennem enkelt cases, at man opnår ekspertviden om 
menneskelige forhold (Flyvbjerg, 2010, s.466). 

 
Casestudiet har i princippet enten en induktiv, teoribyggende tilgang eller en deduktiv 
teoritestende tilgang. I praksis er de fleste undersøgelser ikke enten det ene eller det 
andet, og det er også tilfældet i denne undersøgelse. Jeg arbejdede både induktivt og 
deduktivt i undersøgelsen. I første del af analysefasen tog jeg udgangspunkt i empirien i 
det enkelte interview og forsøgte induktivt at udlede generelle sammenhænge og 
mønstre. Til det har jeg brugt displayet som analyseværktøj. Anden del af analysefasen 
tog udgangspunkt i en teoretisk ramme, hvor der gøres nogle generelle antagelser om 
virkeligheden og er farvet af disse antagelser. Denne del af undersøgelsen må derfor 
siges også at være deduktiv orienteret.   



TEORETISK BAGGRUND 
Den teoretiske baggrund i denne undersøgelse er hentet fra motivationspsykologien og 
hovedsagelig baseret på Deci & Ryans teori om self-determination (SDT) og Banduras 
teori om self-efficacy samt nyere forskning om motivation i uddannelsessammenhænge 
repræsenteret ved begrebet motivationsorienteringer (Pless, Katznelson, Hjort-Madsen, 
Nielsen, 2015) 

Historisk set har der været forskellige teorier om motivation. I begyndelsen af det 20. 
århundrede var behavioristernes syn på motivation dominerende. De mente, at 
mennesker havde stabile personlighedstræk, og at adfærd ændredes som et resultat af 
belønnings- og stafsystemer (Watson, Skinner m.fl). Senere blev de drifts- og 
viljeorienterede adfærdsstudier afløst af kognitive perspektiver på motivation forankret i 
den humanistiske tradition (Ågård, 2014). Psykologerne Richard M. Ryan og Edward L. 
Deci udførte op gennem 70’erne omfattende studier, hvor de bland andet 
argumenterede for, at vi ér vores biologi, og at vi påvirkes af omverdenen, men vi har 
også alle basale menneskelige behov. Motivation og læring hænger derfor sammen, og 
når individer for opfyldt deres basale behov, trives de bedre og lærer mere (Deci & 
Ryan,1985). Motivation kan beskrives som den drivkraft, der ligger bag ved de 
handlinger, vi udfører. Følelsen af at mestre de opgaver og udfordringer, man møder i 
livet, er en af de vigtigste måder, hvorpå man kan højne et individs self-efficacy. Mange 
succesoplevelser med en given handling øger ens self-efficacy på det pågældende 
område (Bandura, 1997).  
 
Et stilladseret undervisningsforløb kan forstås som en vidensdeling, der skabes omkring 
et ”skelet” af retningslinjer, regler og kriterier, som støtter den enkelte i at tage ansvar 
for egen læring inden for fastsatte rammer (Troelsen, 2016, s.22). 
Stilladseringsprocessens funktioner kan også forstås som et greb til at ”rammesætte 
undervisningen” og sætter på den måde fokus på kontrollen over undervisningen. (ibid., 
s.22). Der skelnes mellem en stærk og en svag rammesætning (Bernstein, 2000). 
Undervisning som for eksempel en forelæsningsrække karakteriseres som et stærkt 
rammesat forløb, da kontrollen hovedsageligt ligger hos underviseren, hvorimod case-
arbejde og pædagogisk vejledning er svagt rammesat, da kontrollen her flyttes mere 
over til de studerende (ibid., s. 148-49). I praksis vil der typisk være tale om en 
vekselvirkning mellem en svag og en stærk rammesætning af undervisningen. 
Underviserens rolle i stilladseringsprocessen kan ses som den, der bygger stilladset for 
undervisningen, mens selve bygningen, udbyttet af undervisningen, opføres af den 
studerende. I et bredere perspektiv kan stilladsering forstås som en proces, hvor 
underviseren og den studerende sammen sætter et stillads og konstruerer en ydre 
ramme af fælles forståelse. Derefter fjernes stilladset gradvist, efterhånden som den 
studerende overtager ejerskabet og fuldfører konstruktionen ved hjælp af den ny 
erhvervede viden (ibid., s.22). 

RESULTATER OG DISKUSSION  
Undersøgelsen viser, at motivation for viden, mestring, mening, relation og 
selvbestemmelse er de fremherskende motivationsorienteringer i det studiefaglige 
miljø, der findes på bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus. Der er fire grupper af 
stilladseringsformer, der fremstår som de mest betydningsfulde i relation til disse 
motivationsorienteringer. Disse er a) gruppesamarbejdet og projektarbejdsformen, der 



særligt motiverer i forhold til relationer og selvbestemmelse, b) den individuelle 
pædagogiske vejledning, der specielt styrker motivationen for viden og oplevelsen af at 
mestre opgaverne på studiet, c) underviserens evne til at formidle stoffet med 
perspektivering til praksis, der har specielt betydning i forhold til oplevelsen af mening, 
og d) mål og rammesætningen af læringsstoffet, der har særlig betydning for 
motivationen for viden og oplevelsen af mening.  

Betydningen af gruppesamarbejdet og projektarbejdsformen.  
Det var tydeligt hos alle, at samarbejdet med gruppen er en stor motivationskilde. Det 
basale behov for relationer bliver først og fremmest realiseret gennem mødet med 
medstuderende og i særdeleshed gennem relationen til gruppen.  

Derfor bliver det særligt vigtigt, om ens gruppesamarbejde fungerer. Gruppearbejdet har 
også en adfærdsregulerende funktion, fordi man herigennem lærer de spilleregler for 
social adfærd, der gælder, for at man kan blive accepteret og anerkendt af de andre. Kan 
man spillereglerne, betyder det, at man er mere med i fællesskabet og dermed tættere 
på vidensdelingen og hjælpen fra de andre. At have sociale kompetencer i forhold til at 
samarbejde er derfor afgørende for, hvor stor støtte man kan hente fra ens 
medstuderende.  

Projektarbejdsformen er motiverende, da den skaber helhed og sammenhæng. 
Arbejdsformen skaber motivation, da man gennem den oplever at blive mødt som 
moden studerende, der forventes at kunne arbejdede selvstændigt, ligesom det er 
motiverende selv at organisere projektet og sit eget arbejde fra start til slut. Den faglige 
bredde i uddannelsen kan for dem, der har en stor interesse inden for én gren af 
professionen, som for eksempel den udførende del, føle en begrænsning i 
selvbestemmelsen, da de oplever, at de skal vente længe, før de får mulighed for at 
arbejde meget med netop det område, de er interesseret i. Deres motivation i forhold til 
det faglige stof bliver større op gennem uddannelsen, efterhånden som de får større 
frihed til at vælge at arbejde med netop det, de finder interessant.  

Undersøgelsen peger desuden på at der er nogle fælles udfordringer, der til kan tilskrives 
deres uddannelsesmæssige baggrund og erfaring som henholdsvis håndværker eller 
gymnasiast. Specielt for gruppen med håndværkerbaggrund er gruppesamarbejdet en 
kilde til stor udvikling, da det ligeværdige samarbejde med mange holdninger og 
løsningsforslag samt åbenhed for vidensdeling står i kontrast til en mere hierarkisk 
arbejdsform i den udførende del af professionen og de vaner, man har opbygget der. For 
gruppen, der har gymnasial baggrund, er gruppesamarbejdsformen mere lig det, man har 
oplevet i gymnasiet. Udviklingen opleves her i form af større forventning i forhold til at 
styre sit eget projekt og tage ansvar for egen læring, hvilket er en motiverende i forhold 
til det at have selvbestemmelse.  

Betydningen af individuel pædagogisk vejledning. 
Underviseren har allerstørst betydning i den pædagogiske vejledning (Løwe, 2009) med 
den enkelte, hvor konstruktiv kritik, dialog og feedback om det arbejde, den studerende 
sidder med, føles værdigfuldt i forhold til at flytte sig fagligt, føle sig kompetent og 
tilegne sig ny viden.  
Relationen til underviserne er derfor vigtig. Ikke en relation forstået som at være venner 
eller lig med den, man har til sine medstuderende, men en relation hvor underviseren 
fremtræder som lederen, der udstikker retningen og vejleder ind i de faglige 
problematikker og vanskeligheder. Der efterspørges en relation, hvor underviseren 



indtager en position som klasseleder og viser engagement og interesse over for den 
enkelte ved at være opsøgende i kontakten og interessen for den enkelte. 
Er underviserens adfærd ikke aktivt kontaktsøgende og retningsanvisende, kan det af 
den studerende tolkes som ligegyldighed. Og undersøgelsen viser, at de studerende 
tolker en sådan adfærd som en, hvor læreren ikke udviser relationsskabende adfærd. 
Dette stemmer overens med nyere forskning inden for betydningen af relationen mellem 
lærer og elever i gymnasiesammenhæng (Ågård 2014, s. 199).  
Det er bemærkelsesværdigt, hvor lidt udbytte de studerende synes, de får af 
auditorieundervisning. De oplever ikke, at det giver det store læringsudbytte.  

Betydningen af inspirerende formidling af stoffet med perspektivering til praksis. 
Underviserens personlige engagement og begejstring for sit fag sammen med evnen til 
formidling gennem brug af eksempler fra praksis er vigtig for den studerendes oplevelse 
af mening.  
At inddrage eksempler fra praksis i undervisningen er afgørende for, hvor meningsfuldt 
og relevant de studerende oplever undervisningen. Uanset om man har en baggrund 
som håndværker eller ej, har alle tillagt det stor betydningen at perspektivere til praksis. 
At bygge ny viden på eksisterende erfaring fra branchen skaber lyst til mere viden, og 
studerende, der ikke har erfaring, har brug for visuel undervisning og besøg på 
byggepladser for at skabe visuelle erindringer, der kan være bindeled mellem teori og 
praksis.  

Betydningen af mål og rammesætningen af stoffet. 
Ens faglige selvtillid næres gennem ens erfaringer med de faglige krav, der stilles på 
uddannelsen. Fornemmelsen af at mestre de opgaver, man arbejder med, giver 
succesoplevelser, hvilket højner ens faglige selvtillid. Studerende kan opleve, at den 
store stofmængde og mangel på tid til at gå i dybden med altting kan give 
fornemmelsen af, at man ikke mestrer stoffet. Er man håndværker, har mange erfaring 
for, at man må kende sit fag i dybden for at være god til det. At kende hele stofmængden 
på studiet til bunds opleves ikke muligt på studiet, hvilket kan føre til frustration, stress 
og manglende faglig selvtillid.  Det kan være vanskeligt at få tilstrækkeligt med små 
succesoplevelser i semesteret, da der i princippet kun er en opgave, nemlig casen, som 
først bedømmes til sidst i semesteret. Overskuelige opgaver, deadlines, evalueringer og 
konstruktiv feedback er derfor vigtige undervejs, da de kan fungere som små milepæle, 
hvor ens indsats bliver belønnet med små succesoplevelser, hvilket understøtter 
udviklingen af en høj faglig selvtillid løbende i semesteret.  
Der efterspørges tydelige læringsmål og specificering af, hvor dybt man skal arbejde 
med forskellige emner.     

Fremadrettet kan undersøgelsen fund af de fire mest betydningsfulde 
stilladseringsformer, nemlig gruppesamarbejdet og projektarbejdsformen, den 
individuelle pædagogiske vejledning, inspirerende formidling af stoffet med 
perspektivering til praksis og mål og rammesætningen af læringsstoffet, være med til 
at kvalificere de kommende besparelsestiltag, der skal ske som led i ”VIA i balance”.  At 
spare og samtidig bevare et godt læringsmiljø kræver, at man ved, hvad der har stor 
betydning, og hvad der har mindre betydning. Undersøgelsen bidrager ved at pege på 
fire vitale områder, der har stor betydning, da man herigennem har mulighed for at 
påvirke vigtige motivationsorienteringer og ad den vej bibeholde eller højne kvaliteten på 
uddannelsen. 
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