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Abstract 
Undersøgelsen ser på sammenhænge mellem motivationsorienteringer og stilladseringsformer, 
i det studiefaglige miljø der udspiller sig på bygningskonstruktøruddannelsen, på Campus C i 
Aarhus. En kvantitativ forundersøgelse med deltagelse af både 4, 5 og 7. semester er brugt til at 
validere studerende fra fjerde semester som værende repræsentative for disse semestre. 
Hovedundersøgelsen er en kvalitativ undersøgelse hvor ni gruppe interviews og tre individuelle 
interviews danner undersøgelsens empirisk datamateriale. Undersøgelsen finder at motivation i 
forhold til viden, mestring, mening, relation og selvbestemmelse er de mest fremherskende 
motivationsorienteringer.  Ydermere finder undersøgelsen fire stillaseringsformer der stikker ud 
og må siges at have den væsentligste betydning for de nævnte motivationsorienteringer. De 
fire er i tilfældig rækkefølge: 1) projektarbejdsformen, 2) underviserens individuelle 
pædagogiske vejledning 3) mål og rammesætningen af læringsstoffet og 4) underviserens evne 
til at formidle stoffet interessant og perspektivere til praksis. 
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Forord 
Denne undersøgelse er en del af forsknings- og udviklingsprogrammet i Program for 
Professionsdidaktik og Entreprenørskab i VIA Erhverv. Ud over nærværende rapport er 
undersøgelsen beskrevet i en artikel udgivet i regi af Program for Didaktik og Entreprenørskab. 
Undersøgelsens resultater fremlægges desuden på en konference arrangeret af samme 
program i august 2017.  

Jeg vil gerne takke de mange studerende der har stillet op til interview i forbindelse med mit 
projekt. Ydermere en stor tak til min vejleder og leder for Forskningsprogrammet for Didaktik 
og Entreprenørskab, Verner Larsen for inspirerende seminarer og vejledning på opgaven. Jeg 
håber min undersøgelse kan være med til at inspirere kollegaer, påvirke ledere, samt give 
udbytte hos de studerende i form af øget motivation og faglig selvtillid. 
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Baggrund, formål og relevans 
 

Undervisningen på Bygningskonstruktøruddannelsen bliver i udfordret på flere områder. Øgede 
krav til forskning og udvikling samt nedskæringer på ressourcerne der tilflyder uddannelsen, er 
eksempler på faktorer der har indflydelse på den daglige drift. Pt. udrulles "VIA i balance" der er 
et besparelsesprojekt hvor VIA er pålagt at spare i alt godt 116 millioner kroner fra 2016 til 
2020 (magisterbladet, 2015). 

I disse år sker der en forskydning i forholdet mellem underviseren og den studerende i retning 
af en større grad af autonomi og selvforvaltede læringsrum. Ændringen påvirker i stor grad 
face-to-face undervisningen i form af, at antallet af studerende i klasserne stiger og 
underviserens tilstedeværelse bliver reduceret. Som underviser motiveres jeg af at formidle 
fagligt stof, således at de studerende trives og oplever en begejstring for faget og det at lære. 
Jeg oplever at vi som enkelt undervisere, og som uddannelsesinstitution som helhed, har store 
udfordringer omkring hvordan vi skaber et godt læringsmiljø i en situation hvor 
rammesætningen og undervisningsformerne er under kraftig forandring og hvor økonomiske 
nedskæringer er en vedvarende realitet.  

Et centralt begreb i forhold til at skabe et godt læringsmiljø er motivation. Nyere forskning der 
har studeret motivation og relationer, i udskolingen og på ungdomsuddannelser, peger på at 
der er stor mulighed for at påvirke de studerendes motivation ved at forstå denne i 
sammenhæng med undervisningsformer, underviserens rolle og rammerne med mere (Pless, 
Katznelson, Hjort-Madsen, Nielsen, 2015 og Ågård, 2014). Denne undersøgelse tager 
udgangspunkt i to centrale begreber, nemlig motivationsorienteringer og stilladseringsformer. 
De to begreber er valgt ud fra deres betydning i forhold til ovennævnte udfordringer og er et 
forsøg på at favne undersøgelsesfeltet med en anden tilgang end de traditionelle kvantitative 
undersøgelser der jævnligt bliver foretaget som led i VIA`s kvalitetsskikringssystem. Projektet 
tager afsæt i en kvalitativ case undersøgelse af studerendes ”læringslyst” gennem begrebet 
motivationsorienteringer. Forskning har vist at caseundersøgelser, hvis formål det er at opnå 
detaljeret og praktisk baseret viden i en specifik kontekst, kan være af generel betydning når de 
belyser karakteren af individernes forståelse, og dermed deres handlingsmotiver, over en bred 
vifte af handlingskontekster (Flyvbjerg, 2010).  

Undersøgelsen analyserer relationen mellem de to begreber motivationsorienteringer og 
stilladseringsformer på bygningskonstruktøruddannelsen på Campus C i Aarhus, som illustreret 
herunder. 
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Figur 1:Undersøgelsens genstandsfelt er samspillet mellem motivationsorienteringer og 
stilladseringformer set i forhold til det studiefaglige læringsmiljø på konstruktøruddannelsen i 
Aarhus. Kilde: Forfatteren selv. 
 
Undersøgelsen opererer ud fra en forståelse af at motivation er noget der opstår kontekstuelt i 
mødet med det studiefaglige miljø og at det er en foranderlig størrelse der kan ændre sig under 
indflydelse fra omverdenen. Motivation opfattes i denne sammenhæng også som noget der 
rummer en flerhed af dimensioner, heraf ordet motivationsorienteringer (Pless, Katznelson, 
Hjort-Madsen, Nielsen, 2015). Man kan altså godt have en høj motivation på et område, men 
en meget lav på et andet. De to nøglebegreber bliver introduceret yderligere i afsnittet ”State 
of the art og den teoretiske ramme” 
Er det overhovedet underviserens ansvar og opgave at motivere de studerende på en 
videregående uddannelse? - kunne man spørge. Af flere årsager mener jeg man bør svare ja til 
dette spørgsmål, og at institutionen bør have stor fokus på netop dette aspekt i uddannelsen. 
Viden om sammenhænge og af enkelte faktorers betydning er vigtige at forstå i en tid hvor der 
gennemføres store ændringer. Ændringerne bør hvile på et oplyst grundlag og her kan 
projektets undersøgelse af de to faktorer bidrage med at vise hvor man kan få høj kvalitet i 
uddannelsen for færrest penge. Regeringen har et mål om at 60 procent af den danske ungdom 
skal have en videregående uddannelse (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2014). Det er 
altså ikke kun en lille særlig kvalificeret gruppe der kommer ind på uddannelserne. Ydermere 
ønsker regeringen at «de videregående uddannelser skal have højere kvalitet i undervisning og 
uddannelsesforløb, og alle studerende skal udfordres til at nå deres højeste potentiale» 
(Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2014). Opfyldelse af målene kalder på undersøgelser 
der, på specifikt uddannelsesniveau undersøger de faktorer der er afgørende for at de 
studerende kan nå netop deres ”højeste potentiale”.  Bygningskonstruktørstuderende er 
specielle i den forstand at langt hovedparten af alle studerende er mænd og at en stor andel 
har erhvervserfaring og en håndværksmæssig baggrund bag sig. En større indsigt i hvad der 
motiverer netop dem må også forventes at kunne bruges i forhold til at sætte ind over for 
frafald på uddannelsen - dog uden at dette er projektets fokus område.  
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En undersøgelse som denne vil derfor kunne bidrage med uddannelsesspecifikke indsigter 
der kan bruges som et styringsredskab for forandringer af uddannelsen.  
Forhåbentlig vil undersøgelsen være relevant ud over den specifikke kontekst hvori den 
afprøves, da den vil afspejle nogle fælles problemstillinger der har relevans også på tværs af 
uddannelser.  

Problemformulering 
Med udgangspunkt i anerkendte teorier vil projektet analysere sammenhænge mellem 
motivationsorienteringer og stilladseringsformer, og på den baggrund analysere hvordan 
indsigten i disse sammenhænge kan skabe værdi i forhold til det studiefaglige miljø generelt og 
specifikt for den enkelte studerende.  

 
Mit undersøgelsesspørgsmål lyder derfor: 

 
• Hvilket samspil og sammenhænge er der mellem motivationsorienteringer og 

stilladseringsformer for studerende på bygningskonstruktøruddannelsen? 
 
 

Læringsrum og pædagogisk metode på bygningskonstruktøruddannelsen 
 
Bygningskonstruktøruddannelsen er en tre en halv årig professions bacheloruddannelse der 
udbydes på fem forskellige lokaliteter i Danmark. Studiet består af syv semestre hvoraf sjette 
semester er et fuldt praktiksemester. Pædagogisk tilstræbes en opdeling med overskrifterne: 
”Lære at lære”, ”Professionalisering” samt ”Praktik og afslutning”. I den første del af 
uddannelsen er der meget opmærksomhed på at tilegne sig grundlæggende arbejdsmetoder. I 
”professionaliseringsdelen” øges fokus og krav på det faglige indhold og analysemetoder i 
projekterne. Sidste del af uddannelsen handler om en stadig større fordybelse og specialisering 
i et afgrænset område gennem valg af praktiksted, valgfrie studieelementer samt afsluttende 
bachelorprojekt (Studieordningen, 2016).  

På bygningskonstruktøruddannelsen arbejder de studerende i grupper i langt hovedparten af 
deres studie og de studerer efter modellen ”Problembaseret undervisning” (Aalborg 
Universitet, 2011), hvor de forskellige fagligheder kobler sig på det semesterprojekt, som de 
studerende arbejder med et helt semester. Til eksamen bliver de eksamineret i projektet som 
helhed og ikke i selvstændige fag eller kursusmoduler.  

Professionshøjskolerne ønskede at øge de studerendes læring gennem opmærksomhed på 
forventet studieaktivitet. Derfor blev der i 2014 indført en studieaktivitetsmodel der skulle 
skabe større tydelighed omkring arbejds- og undervisningsformer samt skabe 
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forventningsafstemning, mellem uddannelse og studerende, om studieindsatser 
(danskeprofessionshøjskoler). Modellen, der udsprang af timetals-diskussionen på de 
videregående uddannelser, indikerer at ikke al læring initieres af underviserne eller med en 
undervisers tilstedeværelse i klassen, men at de studerende også selv bærer ansvaret for egen 
læring. Modellen er en lagkage model med fire kvadranter, hvor de to viser aktiviteter initieret 
af undervisere, og to aktiviteter initieret af studerende. Derudover viser modellen at 
underviseren er tilstede ved aktiviteter i de to kvadranter og studerende alene i de to andre 
kvadranter. Der findes en studieaktivitetsmodel for hvert semester. Underviser støtten er 
højest i de første semestre og aftager når de studerende kommer længere i deres studie hvor 
de forventes at være mere selvkørende. Stilladsering bruges her som en metafor for forskellige 
former for støtte som den studerende har omkring sig. Stilladsering kan f. eks. være styring og 
støtte fra de lærere man har, men det kan også være fra den gruppe man arbejder sammen 
med. Derfor kan man heller ikke entydigt sige at det kun er der hvor der er en underviser 
tilstede at der er en form for stilladsering. Man kan for eksempel forestille sig at når 
stilladseringen i form af en undervisers tilstedeværelse bliver mindre, så støtter man sig mere 
til sine medstuderende, hvorved stilladseringen i form af gruppesamarbejdet styrkes.  
Ydermere kan man forstille sig at en meget stram stilladsering hjælper de svage studerende, 
men begrænser de stærke studerendes udfoldelsesmuligheder.  

Metode og forsknings design 
 

Intern validitet i forskningsdesignet, har blandt andet til formål at skabe sammenhæng mellem 
problemformuleringen, teorivalget, empiri-indsamlingsmetode, analyse og konklusion (Launsø, 
Rieper & Olesen, 2017).  Min tilgang til projektet antyder at der er bestemte forbindelseslinjer 
og sammenhænge mellem de to begreber motivationsorienteringer og stilladseringsformer, se 
figur 1. Mit forskningsspørgsmål er et åbent spørgsmål og har en intention om en eksplorativ 
tilgang til hvordan samspillet kan beskrives konkret, og hvordan de forholder sig til hinanden.  

Casen som metode 
Case metoden er valgt da forskningsspørgsmålet omhandler et relativt diffust fænomen. 
Påvirkninger mellem forskellige motivationsorienteringer og forskellige 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 er 
casemetoden valgt, da den udmærker sig ved at « an empirical inquiry about a contemporary 
phenomenon (e.g. a “case”), set within its real-world context – especially when the boundaries 
between phenomenon and context are not clearly evident» (Yin 2011). 
 
Det er en af flere definitioner på casestudiet, der har det tilfælles at det kan undersøge et 
fænomen af mere kompleks karakter der derfor må undersøges i sin komplekse kontekst. 
Projektet gør brug af den kvalitative metode, hvor et centralt omdrejningspunkt er at skrive 
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detaljerigt omkring den kontekstuelle sammenhæng for at udlede, hvilken mening det man 
undersøger har for de aktører den involverer. En kritik af case metoden har været at den ikke 
kan bidrage til videnskabelig udvikling da man ikke kan udlede noget af enkelt cases.  Jeg 
tilslutter mig her Flyvbjerg der har argumenteret for at dette er en af flere misforståelser 
omkring case metoden. Han argumenterer for at det netop er gennem enkelt casenes man 
opnår ekspertviden omkring menneskelige forhold:  
 

For det første giver casestudiet netop den form for kontekstafhængig viden, som 
forskning i læring viser er nødvendig for, at mennesker kan udvikle sig fra regelbundne begyndere 
til helbefarne eksperter. For det andet har samfunds-videnskaberne haft meget lidt held med at 
efterligne naturvidenskaberne i udviklingen af egentlig epistemisk teori i studiet af menneskelige 
forhold. (Flyvbjerg, 2010)……Det er kun gennem erfaring med enkelttilfælde, at man i det hele 
taget kan bevæge sig fra begynder- til ekspertstadiet. (Flyvbjerg, 2010). 
 

Casen i dette projekt er en case på det typiske, da de fokusgrupper og individer jeg har udvalgt 
repræsenter det typiske. De er ikke ekstreme eller anormale på nogen måde, men en case på 
det typiske, hvilket valideres af den kvantitative spørgeskemaundersøgelse der er brugt som 
forundersøgelse. Casen er undersøgt inden for den specifikke ramme af fjerde semester 
studerende på Campus C i Aarhus, i tidsrummet der udgør efterårssemesteret 2016. Projektet 
er foretaget i ”naturlige omgivelser” på den måde at de interviewede er blevet spurgt omkring 
deres oplevelser i det studiemiljø som de er en del af her og nu. Formålet med at arbejde med 
”casen på det typiske” er her at fremskrive nuancer, kompleksitet, tvetydigheder med videre, 
for at se hvordan forskeligheder indskriver sig i nogle sammenhænge der kan siges at være 
almene og principielle.   

 
Udvælgelse af casen 
Udvælgelsen af netop fjerde semester er valgt på baggrund af den kvantitative forundersøgelse 
(spørgeskema-undersøgelse), der viste at der ikke var forskel på hvad studerende på 4, 5 og 
7´ende semester svarede, hvilket indikerer at udvælgelsen af studerede fra et enkelt semester 
vil give en variation svarende til gruppen som helhed. Deres egne grupper er valgt for at give 
dem en vis tryghed i interviewsituationen, ved at de sidder med dem de kender godt. Der er 
afholdt gruppe interviews med 9 grupper af tre til fire studerende og individuelle interviews 
med tre studerende, se figur 2. 
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Figur 2: Illustration af empirisk data og case. 

 
Analyse metode  
De ni gruppeinterviews og de tre individuelle interviews er valgt for at nuancerer billedet og få 
flere detaljer med. Gennem de tre individuelle interview kan den personlige historie udfoldes 
mere i dybden og i gruppeinterviews kan dynamikken mellem deltagerne berige med flere 
detaljer. 

På baggrund af de 12 transskriberede interviews med i alt 34 studerende lavede jeg første 
kodningsrunde som en proces, hvor formålet var at ”lade materialet tale”.  Betydningsfulde 
stikord og sætninger der umiddelbart springer frem og uddrager essensen af tekststykkerne i 
interviewteksten skrives ned. I denne fase forsøges det ikke at inddrage teorien eller andre 
systemer der kan komme til at stå i vejen for at ”se” data som den er. I anden kodningsrunde 
har jeg gjort brug af "display" som analyse redskab. Et display er en opstilling af ens data der 
følger tre hovedregler. Ét; det har autenticitet da det er den transskriberede tekst man viser. 
To; det har transparens da det skal være tydeligt hvordan displayet er lavet og tre; det skal 
indeholde alle ens data. Tekststykkerne analyseres her på tværs af de forskellige interviews, 
hvorved der opstår en kondensering af de forskelliges udsagn på emner og temaer (Dahler-
Larsen, 2002). Data analyseres i displayet med udgangspunkt i teorien og med henblik på at se 
strukturer og sammenhænge der kan kvalificere en diskussion af forskningsspørgsmålet.  

Casestudiet har i princippet enten en induktiv, teori byggende tilgang eller en deduktiv 
teoritestende tilgang. I praksis er de fleste undersøgelser ikke enten det ene eller det andet og 
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det er også tilfældet i denne undersøgelse. Jeg arbejder både induktivt og deduktivt i 
undersøgelsen. I første del af analysefasen tager jeg udgangspunkt i empirien i det enkelte 
interview og forsøger induktivt at udlede generelle sammenhænge og mønstrer.  Anden del af 
analysefasen tager udgangspunkt i en teoretisk ramme der har nogle generelle antagelser om 
virkeligheden og er farvet af dem, hvorved undersøgelsen må siges også at være deduktiv 
orienteret. 

Forundersøgelse – en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse   
73 studerende fra 4, 5 og 7 semester deltog i besvarelsen af de 60 spørgsmål der var i 
undersøgelsen.  Studerende på de forskellige semestre svarer generelt meget ens, forskellene 
lå på under et point, på syv point skalaen.  

Spørgsmålene er udarbejdet på baggrund af tre inspirationskilder. 1) behovspsykologien 
repræsenteret af Deci og Ryans "Self Determination Theory" (SDT) med spørgsmål fra "The 
Basic Psychological Needs Scale" og "General Causality Orientations Scale" (GCOS) (Deci & 
Ryan, 1985) som afdækker de tre basale behov i henhold til SDT, nemlig behovet for autonomi, 
tilhørsforhold og kompetence. 2) socialpsykologien repræsenteret af Albert Banduras begreb 
om ”self-efficay ” (Bandura, 1977) der kan oversættes med ens tro på egen formåen, hvilket har 
stor indflydelse på vores motivation og hvordan vi klarer os i verden. Og 3) spørgsmål der 
relaterer sig til forskellige former for stilladsering brugt på bygningskonstruktøruddannelsen. 

Spørgeskemaundersøgelsen bliver i denne undersøgelse alene brugt til at validere at 
udvælgelsen af studerende fra et enkelt fjerde semester godt kan siges at være repræsentativt 
som nævnt tidligere. 

Spørgeramme – den kvalitative interviewundersøgelse 
De ni gruppe interviews og tre individuelle interviews er valgt udført som semistrukturerede 
interviews. Interviewformen passer godt hvor der er tale om en undersøgelse af et fænomen 
som i dette tilfælde, da det semistrukturerede interview er et værktøj til at holde samtalen på 
sporet men samtidig karakteriseret som halvstruktureret, hvorved metoden åbner op for at 
samtalen udvikler sig undervejs (Kvale, 2004).  

Indsamling af data 
Indsamlingen af data er delt op i to faser. Først en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse hvis 
resultat skal kvalificere udvælgelsen af deltagergruppen og spørgerammen til de efterfølgende 
semistrukturerede interviews. De individuelle interviews udføres til sidst for at få et uddybende 
perspektiv på emner der kommer op undervej. Metodisk triangulation mellem kvantitativ 
spørgeskemaundersøgelse, gruppe interviews og individuelle samtaler er valgt ud fra et ønske 
om at få forskellige aspekter frem og på den måde øge undersøgelsens validitet.  
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State of the art og den teoretiske ramme 
 

For at højne validiteten og reliabiliteten af opgaven er det vigtigt at tydeliggøre sit 
videnskabsteoretiske ståsted samt teoretiske udgangspunkt, hvilket jeg udfolder i dette afsnit. 

Det er vigtigt at være sig bevist om hvilken verdensopfattelse en teori har (Ontologi). Hvad er 
det for en verden den undersøger? Hvilken diskurs er der brugt? Og hvordan kan vi få viden om 
denne verden (epistemologi). Den teoretiske ramme for denne opgave tager sit udgangspunkt i 
social konstruktivismen, som er et overordnet begreb kendetegnet ved at den ser verden som 
socialt konstrueret. Verden er ikke på nogen bestemt måde, der er ikke endegyldige sandheder 
fordi verden hele tiden konstrueres af mennesker i deres omgang med hinanden (Andersen, 
2012). Nøglebegreber er derfor kontekstbetingethed og sociale konstruktioner. Teorien opstår i 
20`ernes Tyskland hvor den specielt var i opposition til tidligere tiders tænkning og herunder 
tro på objektive sandheder. (Wenneberg, 2002). Frem for et filosofisk eller historisk perspektiv 
på hvad der er sandt eller falskt flyttede socialkonstruktivisterne fokus til hvordan viden og 
erkendelse opstår. Wenneberg beskriver socialkonstruktivismens forståelse af erkendelse ved 
hjælp af en ballonmetafor: 

Vores erkendelse af omverdenen skal ses som en ballon, vi puster op inde fra ved 
hjælp af sproget, begreberne, teknologien, vores sociale liv osv. Ballonen udvides 
måske nok, men alligevel vil vi aldrig komme til at vide, hvad der er ude på den 
anden side af ballonvæggen, uden at denne viden er påvirket af eller forstået ud 
fra det, der er inde i ballonen. (Wenneberg, 2002, s.37). 

Citatet beskriver hvordan vores gængse forestillinger ofte er en illusion, der ifølge social 
konstruktivisterne dækker over de reelle sammenhænge, som gemmer sig bagved. Projektet 
tager afsæt i opfattelsen af at vi som mennesker i høj grad bliver formet af den sociale kontekst 
vi er en del af, og derfor bliver netop konstekstbetingethed et centralt begreb.  

Den social konstruktivistiske forståelse af verden er blandt andet blevet brugt i psykologien, i 
forhold til at forstå mennesker og deres udvikling. Den teoretiske baggrund i denne 
undersøgelse er hentet fra motivations psykologien og hovedsagelig baseret på Deci & Ryans 
teori om self-determination (SDT) og Banduras teorien om self-efficacy samt nyere forskning 
omkring motivation i uddannelses sammenhænge repræsenteret ved begrebet 
motivationsorieneringer (Pless, Katznelson, Hjort-Madsen, Nielsen, 2015) 

Historisk set har forskellige teorier omkring motivation været fremherskende. 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. 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 70èrne omfattende 
studier hvor de argumenterede for at man ikke kan forstå motivation udelukkende som et 
resultat af biologiske processer og ydre påvirkninger, men at grundlæggende, mentalt 
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forankrede menneskelige behov er et aspekt der må inddrages (Ryan & Deci, 2000). Vi ér vores 
biologi og vi påvirkes af omverdenen men vi har også basale menneskelige behov som er 
alment for os alle. Motivation og læring hænger sammen og når individer bliver mødt i deres 
basale behov trives de bedre og lærer mere (Deci & Ryan, 1985). 
Ligesom der er stor sammenhæng mellem de studerendes forventninger til, om de kan klare en 
opgave (oplevet self-efficacy), og deres motivation for studiet (Skaalvik, 2007). Motivation er 
derfor en kernefaktor som er af vital betydning når man arbejder med mennesker i 
undervisnings- og læringssammenhænge. Motivation kan beskrives som den drivkraft, der 
ligger bag ved de handlinger vi gør. 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. 
Banduras teori om self-efficacy underbygger dette. Mange succesoplevelser med en given 
handling øger ens self-efficacy på det pågældende område (Bandura, 1997). Måder hvorved 
man kan højne et individs self-efficacy er ligeledes også måder hvorpå man kan højne et 
individs følelse af at være kompetent og derved er self-efficacy og behovet for at føle sig 
kompetent tæt forbundet. Det er vigtigt at de opgaver man får stillet ligger inden for ens 
nærmeste udviklingszone, da forskningen også viser at man kan gøre individer tillærte 
hjælpeløse, hvis man stiller dem opgaver der er umulige at løse og de derfor oplever gentagne 
fiaskoer (Seligmans, 1975).  
 

Projektets perspektiv på motivation  
Nyere forskning peger på at motivation for læring er et dynamisk fænomen der opstår som en 
erfaring af mødet med uddannelsesinstitutionen, fagene, lærerne, medstuderende m.m. 
Undervisere kan derfor aktivt arbejde med og udvikle studerendes motivation (Skaalvik, 2007, 
Ågård 2014). Motivation i uddannelsessammenhæng kan beskrives som forestillinger og 
følelser der danner den studerendes selvopfattelse og som derigennem påvirker adfærd, 
vedholdenhed og engagement i studiearbejdet (Ågård 2014). Banduras begreb self-efficay kan i 
denne sammenhæng oversættes til ”Faglig selvtillid” eller ”Troen på egne studieevner” når det 
ses i en uddannelsesmæssig kontekst. Projektet tager udgangspunkt i motivation som et bredt 
fænomen der kan vise sig som for eksempel videns-motivation, mestrings-motivation, relations-
motivation med mere. (Pless, Katznelson, Hjort-Madsen, Nielsen 2015). Motivation ses som en 
foranderlig størrelse der bliver påvirket af de sammenhænge man er i, og som noget man kan 
udvikle og ændre.  

Deci & Ryans teori om self-determination er ligeledes en inspirationskilde til indsamling og 
fortolkning af det empiriske materiale. SDT er en teori om indre motivation der bygger på den 
antagelse af, at vores indre motivation er styret af tre basale behov; nemlig autonomi, 
relationer/tilhørsforhold og kompetencer. Indre motivation vil fremmes hvis et individ har både 
indflydelse og autonomi, samtidig med at individet oplever sig selv som værende kompetent og 
have et tilhørsforhold til andre. Når vi er indre motiveret, ligger belønningen i det vi gør, 
indbygget som den lyst og glæde vi får ved at gøre det. Når vi er ydere motiveret, ligger 
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belønningen derimod i noget uden for opgaven, så som karakterer, eller måske frygten får at 
blive straffet, hvis vi ikke laver vores lektier for eksempel. Fælles for både ydre og indre 
motivation er at de begge indeholder belønninger. Indre motivation er ikke noget man er født 
med eller noget der altid kommer indefra, det er ifølge Deci & Ryan noget individet har lyst til 
og nyder at gøre. Man kan godt have modvilje mod at gøre noget til først, men hvis man så 
prøver det alligevel, finder man måske ud af at man godt kan lide det. I sådan et tilfælde 
kommer motivationen ikke indefra, men mens man gjorde det var man indre motiveret, fordi 
man nødt at gøre det. Man kan have meget eller lidt ydre og indre motivation. Indre motivation 
kan øge indlæringen (Ryan & Stiller 1991), derfor er der specielt vigtigt I en 
uddannelsessammenhæng at have fokus på hvad der kan fremme eller nedbryde den. 
Motivation kan også ses som et spektrum der spænder fra umotiveret, hen over ydre motiveret 
til indre motiveret. Indre motivation er karakteriseret ved at den værdi som et individ tillægger 
en given aktivitet er internaliseret 100%, samtidig med at individet har både indflydelse og 
autonomi. Er individet umotiveret tillægges aktiviteten ingen værdi, den er derfor ikke 
internaliseret og individet har ikke indflydelse og autonomi. Imellem de to yderligheder er der 
forskellige måder hvorpå vores motivation bliver reguleret. I en studiesammenhæng kan en 
studerende der er umotiveret måske ses som en der ikke værdsætter aktiviteterne - en der ikke 
føler sig kompetent og en der ikke rigtigt forventer noget. Er man ydre reguleret, udfører man 
for eksempel sine opgaver fordi man gerne vil bestå eksamen og komme ud og få et job og 
tjene penge. Skyldfølelse, angst eller stolthed kan også være emotioner der regulerer ens 
motivation for at gøre en aktivitet. Identificerer individet sig med aktiviteten eller målet 
begynder motivationen at blive mere internaliseret fordi aktiviteten for en større værdi hos 
individet. Det kan for eksempel være at man tager et ekstra kursus i statistik fordi man mener 
at det er vigtigt for at kunne yde bedre i sin afgangseksamen. Når motivationen er fuldt indre 
reguleret når man til et sted hvor aktiviteten er nydelsen og belønningen i sig selv.  

Begrebet motivation er tæt knyttet til Banduras begreb self-efficacy som nævnt tidligere. Vores 
handlen og motivation i verden afhænger af vores tro på egen formåen. Man kan have en høj 
self-efficacy på et område og en lille på et andet. Måske ved jeg at jeg er rigtig god til at fodbold 
men dårlig til matematik. Ens self-efficacy bliver derfor afgørende for hvilke aktiviteter vi tør 
engagerer os i. Er ens self-efficacy høj når det handler om at socialisere med nye mennesker er 
der større sandsynlighed for at man vil gøre dette ofte i sit liv. Derved bliver den person det 
som han allerede er overbevist om at han er, nemlig en der er god til at socialisere (Bandura 
1997). Denne mekanisme kan også virke modsat således at man kan blive bekræftet i sin tro på 
at man ikke er god. Martin Seligmans theory om Learned Helplessness underbygger dette, da 
han har vist at man kan blive ”tillært” hjælpeløs hvis man gentage gange oplever fiaskoer. At 
blive stillet over for en opgave man ikke har en chance for at løse er ikke godt for ens self-
efficacy, men det er godt at skulle knokle lidt med en opgave inden den lykkes, da man derved 
oplever at det er ens indsats der er medvirkende til ens succes. Det øger ens self-efficacy da 
man derved for troen på at ens indsat øger ens effekt ud i omverden. 
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Projektets perspektiv på stilladsering 
Stilladsbegrebet udspringer af den russiske psykolog Lev Vygotskys teorier omkring menneskers 
udvikling. Vygotsky arbejdede blandt andet med sprogets udvikling hos børn og hvordan lærere 
kunne betragtes som omdrejningspunkt mellem barnets udvikling og interaktion med 
omverdenen. Et udtryk for dette er hans begreb "zonen for nærmeste udvikling", ZNU. Om 
zonen for nærmeste udvikling menes der «afstanden mellem barnets aktuelle udviklingstrin for 
problemløsning og dets potentielt mulige udviklingstrin for problemløsning under støtte fra 
voksne eller mere vidende jævnaldrende» (Hansen & Nielsen, 1999 s. 20).  

Begrebet stilladsering bliver første gang introduceret og diskuteret i 1976 i artiklen The Role of 
Tutoring in Problem Solving af Wood, Bruner og Ross (Wood, Brune, Ross, 1976). Artiklen tager 
udgangspunkt i en børnepsykologisk undersøgelse hvor børn skal sammensætte 
specialformede klodser til en pyramide. Artiklen sætter fokus på relationen mellem tutoren og 
børnene og på aktiviteter der kan iagttages i vejledningen af børnene.  Undersøgelsens fokus 
var på hvordan ”opbygningen” af deres færdigheder blev påvirket af det tutoren gjorde (Wood, 
Brune, Ross, 1976) Artiklens forfattere mener at kunne iagttage en række understøttende - 
”stilladserende” - aktiviteter i en konkret læreproces. Formålet er at lede den lærende til at 
begribe løsningen på et givet problem, således at han/hun selv kan løse det. I følge forfatterne 
er der et system af understøttende elementer, der sker i interaktionen mellem underviser og 
elev, når eleven sammen med en underviser bevæger sig ud i sin nærmeste udviklingszone. 
Disse elementer er: Rekruttering, reduktion af frihedsgrader, retningsfastholdelse, markering af 
kritiske træk, frustrationskontrol og demonstration (ibid.). Selv om undersøgelsen blev udført 
på børn kan resultaterne omkring relationen mellem underviseren og den der bliver undervist 
inddrages i didaktiske overvejelser for alle aldersgrupper. Et stilladseret undervisningsforløb 
kan forstås som en vidensdeling der skabes omkring et ”skelet” af retningslinjer, regler og 
kriterier som støtter den enkelte til at tage ansvar for egen læring inden for fastsatte rammer 
(Bom, Troelsen, 2016). Stilladseringsprocessens funktioner kan også forstås som et greb til at 
”rammesætte undervisningen” og sætter på den måde fokus på kontrollen over 
undervisningen. (ibid.). 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 hovedsagelig ligger hos underviseren hvorimod case-arbejde og 
vejledning er svagt rammesat da kontrollen her flyttes mere over til de studerende (ibid.). 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 som den studerende overtager ejerskabet og 
fuldfører konstruktionen ved hjælp af den ny erhvervede viden (ibid.).   
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Analyse og tolkning 
 

I dette afsnit anlægger jeg et analytisk perspektiv på de væsentligste problemstillinger der kom 
frem gennem de ni gruppe interviews og de tre individuelle interviews. I fortolkningen har jeg 
gjort brug af motivationsorienteringer (Pless, Katznelson, Peder, Madsen, Nielsen, 2015).som 
kategoriseringsværktøj.  

Nedenstående illustration kategoriserer de fremherskende motivationsorienteringer som 
fremstår i den empiriske data. Dem der fremstår med mest tyngde er fremhævet med større og 
federe skrift. Kategoriseringen bruges til at nuancere begrebet motivation og samtidig 
anskueliggøre det på en enkel måde.  

 
 
 

Figur 2: Kategorisering af de fremherskende motivationsorienteringer på 
bygningskonstruktøruddannelsen på Aarhus Campus C, efterår 2016. Figuren illustrerer 
motivation som et differentieret plastisk fænomen der udvikles og ændrer sig i samspil med 
omverdenen. Egen tilvirkning med inspiration fra motivationsbegrebet udlagt i bog af (Pless, 
Katzelson, Hjort-Madsen, Nielsen, 2015, s.13) 

 

Videns-motivation 
Mange udsagn vidner om at der generelt er stor motivation på at tilegne sig viden. Typisk for 
mange studerende med håndværkerbaggrund er at de kommer på uddannelsen med en stor 
faglig interesse fra deres job som håndværkere i praksis. Denne faginteresse, der er empirisk 
forankret, afføder en motivation for at få mere viden der kan sættes i relation til det man ved i 
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forvejen. Giver underviseren ikke eksempler fra bygge branchen eller relaterer sin undervisning 
til praksis, opleves det mindre motiverende da koblingen til praksis bliver svag.  At føle at man 
bliver klogere er en motivationskilde der smitter af på ens liv i hverdagen. Man får nye aspekter 
på ting i sine omgivelser, og det giver motivation at opleve at det man har lært kan bruges, som 
det udtrykkes i dette citat af en studerende: 

  Jeg synes det der motiverer mig er den nye viden man hele tiden for tilført, at man kan mærke at 
man rykker sig, måske ikke for hver dag, men så i hvert fald for hver uge eller hver fjortendes dag. 
Også kan man lige pludselig et eller andet nyt, altså man kan mærke at man bliver klogere og 
tager sig selv i at man går og fortæller et eller andet til fruen når man går en tur som hun synes er 
hysterisk kedeligt, men at man tager sig selv i at, hold da kæft mand, nu ved jeg da egentligt 
noget om det her og den her har jeg også nogle kommentarer til og så videre, at man simpelthen 
kan mærke at man får brugbare ting at vide hver dag, som man kan bruge ude i dagligdagen. 

Motivation i forhold til hvordan man tilegner sig viden opleves entydigt at have noget at gøre 
med det ”at gøre det selv”, og erfare det man har fået forklaret af en underviser ved tavlen på 
egen hånd. Nedenstående beskriver essensen af hvordan mange oplever at de lærer noget: 

Hvis jeg ser en eller anden vise det for mig visuelt, så kan jeg godt forstå det han gør, men det er 
ikke sikkert at jeg kan gøre det samme næste gang, hvis jeg kun har set det. Derfor bliver jeg nødt 
til at prøve det. 

Job- og udviklings-motivation 
Et almindeligt tømrerarbejde giver ikke nødvendigvis mulighed for at udvikle sig i den retning 
man ønsker, hvilket gør at man får motivation på at søge nye udfordringer andre steder, som 
udtrykt i følgende citat: 

Jeg søgte flere udfordringer i forhold til tømrerfaget, jeg synes det var det samme hver dag. Så 
derfor ville jeg gerne ind og læse videre, for at udfordre mig selv noget mere. 

Mange har eller har haft helbredsmæssige problemer der har gjort at de måtte stoppe som 
håndværkere. Andre har erkendt at det er for fysisk nedslidende at være håndværker i 
længden. Det sætter tanker i gang om fremtiden og hvilke muligheder der så er:  

Jeg er uddannet tømrer, og jeg har dårligt knæ så det er en grund til, at ud i fremtiden kunne jeg 
ikke se mig selv arbejde med det fag, fordi jeg viste at jeg ville få så store smerter i kroppen og så 
arbejde så mange år med så hårdt arbejde. Men jeg har også en kæmpe interesse for det her, for 
eksempel at tegne og det juridiske, det interesser mig rigtig meget. Også planlægning og 
byggestyring inden for faget og så så jeg bare mit snit til at prøve det her og springe ud i det. 

Bygningskonstruktøruddannelsen bliver set som en naturlig forlængelse og udvikling til et andet 
job, men stadig inden for den branche som man er motiveret for at arbejde i, som 
nedenstående citat beskriver: 

Da jeg netop vildt godt kan lide det med hele styringen af det, og koordinering og planlægningen af 
alt ting, som jeg jo egentligt begyndte på som tømrer, bare som formand. Og det er jo så det jeg 
går skridtet videre med nu. 

 Udsigten til et bedre lønnet job i fremtiden nævnes også som en motivationsfaktor hos nogle 
af dem der har arbejdet som håndværkere. Den ydre motivation som mere i løn, bliver en 
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motivationsfaktor specielt når man ikke oplever at ens indsats står mål med den løn man får, 
som nedenstående citat udtrykker: 

Jeg synes også at lønnen var lidt ”lousi” faktisk, som håndværker, det var også en af mine 
motivationer for at komme i gang, jeg ville gerne tjene lidt mere, og ikke knokle så meget for det. 
Altså, ikke fordi jeg er doven, men jeg synes at man knokler meget for sin løn som håndværker. 

En stærk fornemmelse for hvad man vil bagefter er også en stor drivkraft for mange i 
uddannelsen. At man har sit mål for øje og oplever at uddannelsen kvalificerer en til det giver 
retning og motivation til at komme igennem uddannelsen som disse to citater beskriver. 

Det der trækker en til den her uddannelse, det er jo det du for ud af det, det er det job du kan søge 
når du er færdig. 

Det der er mest motiverende er stadigvæk mit fremtidige mål om at få en uddannelse og komme 
ud og arbejde med det som der interesserer mig. 

Mestrings-motivation 
At man oplever sig kompetent og har stor tro på at man kan klare udfordringerne afhænger i 
stor grad af de erfaringer man gør sig i livet. Derfor er de erfaringer man gør sig på uddannelsen 
meget vigtige i forhold til at man udvikler høje mestringsforventninger eller det modsatte 
(Bandura 1997). Nedenstående citat er et eksempel på hvordan en studerende med lang 
håndværksmæssig erfaring oplever at undervisningsformen gør det svært at føle at man er god 
til noget:  

Jeg har lyst til at komme ud og arbejde, men selve studievejen den har jeg svært ved, nok lige så 
meget fordi der er så meget nyt, at jeg har svært ved at specialisere mig inden for noget. Jeg vil jo 
helst ikke have begrænsninger, men stadig er der så meget input, at jeg har svært ved at finde 
fokus på en enkelt ting som jeg kan blive god til… Jeg har jo altid knoklet hele mit liv og sådan 
noget der, så her er det bare hele tiden nyt input... her er der bare hele tiden nyt og når jeg ikke 
rigtig kan nå at sætte mig ind i tingene før der kommer noget nyt igen, så bliver det, 
demotiverende i stedet for motiverende. Men det er jo en meget alsidig uddannelse, så jeg kan 
ikke undgå at der kommer rigtig meget ind, men desto bedre jeg bliver til en bestemt ting, desto 
mere motiveret bliver jeg også til at lave det. 

Citatet belyser foruden aspektet omkring mestringsforventninger, mødet mellem to kulturer, 
nemlig en håndværkerkultur og en uddannelseskultur. Håndværker kulturen er præget af 
tydelige strukturer og en mestring af sit håndværk. Det ligger iboende i det at være håndværker 
at det er en der netop kan sit håndværk. I håndværkerens arbejde er det tydeligt hvad, hvordan 
og hvorfor det skal laves. Uddannelsen opleves anderledes ustruktureret. Læringsmålene er 
overordnede beskrivelser på viden, færdigheder og kompetencer og undervisningen 
tilrettelægges med mange friheder og forventninger om selvstudie og selvtilrettelæggelse. 
Ydermere er det faglige stof som de studerende forventes at tilegne sig meget bredt funderet, 
og det er derfor ikke muligt at nå dybt ind i alt. Når man er en generalist uddannelse der ikke 
går i dybden af ting stiller det store krav til stilladesringsformerne, hvis man ønsker at de 
studerende skal højne deres self-efficacy gennem mestringsoplevelser. Nedenstående citat 
beskriver dilemmaet mellem en håndværker identitet som specialist og mødet med generalist 
uddannelsen: 
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…jeg har også som håndværker været meget styret af at jeg skulle opnå et resultat, og finde ud af 
at det her er den rigtige løsning, men her er der mange løsninger, og det var det der gjorde at jeg 
fik stress. Jeg havde svært ved at finde ud af kun at være generalist og ikke være specialist. Jeg vil 
gerne have forståelsen af alt det jeg arbejder med og det kan man ikke gøre. Man kan ikke få 100 
procent forståelse på alle de ting der bliver lagt op, på den skole her. Da jeg kom tilbage startede 
jeg med at sige at jeg kan ikke nå alt, så nogle ting må jeg lære bagefter. Det gjorde at jeg fik meget 
mere overskud, til at sætte mig ned med de ting jeg synes er interessant. Men det er rigtig, det er 
ikke en nem uddannelse og selv sidde og sige det her vil jeg gerne kunne og det her er ikke så 
vigtigt for mig. 

En accept af at man ikke kan nå at lære alt i dybden, og derfor må prioritere, hjalp denne 
studerende på vej.  Når behovet for at føle sig kompetent ikke bliver mødt, kan det ud over 
stress resultere i en følelse af opgivelse som dette citat udtrykker: 

Jeg har også lidt perfektionisme i mig, jeg vil gerne skinne igennem, men det kan jeg bare ikke, så 
på den måde så kan det nogen gange godt virke lidt opgivende for mig. 

Den tværfaglige undervisningsform hvor hver underviser kommer med sit faglige input til 
projektcasen risikerer at ”overlæsse” de studerende med fagligt stof således at det opleves 
umuligt at lære alt og uoverskueligt at prioritere. Undersøgelsen viser at de studerende 
efterspørger tydeligere rammer og anvisninger på hvordan tingene skal laves. De påpeger at 
det er vigtigt at de forskellige undervisere kommer med de samme udmeldinger for ikke at 
skabe forvirring. Utydelighed mellem de forskellige undervisere bidrager til forvirring blandt 
studerende, hvilket ikke opleves som frugtbart og modarbejder muligheden for at opleve sig 
kompetent på en given opgave, som dette citat udtrykker:  

… fordi vi har tidligere..., da havde vi mange udfordringer med at undervisere var meget forskellige 
i hvad de ville have og hvordan vi skulle komme frem til det produkt som vi nu skulle aflevere, så 
der gik rigtig meget tid med forvirring. 

Relations-motivation 
Relations-motivation kommer til udtryk i form af betydningen af at have et godt forhold til sine 
medstuderende og til underviserne. Specielt relationen til sin gruppe bliver fremhævet som 
essentiel i forhold til motivationen generelt og specifikt i forhold til lysten til at møde op på 
uddannelsen hver dag. Nedenstående citat er udtryk for dette: 

Jeg synes meget det er det der gruppe arbejde. Altså det at man har nogen at være sammen med, 
det motiverer i hvert fald mig meget for at komme op. Altså især når man har et godt gruppe 
arbejde.  

At relationer også betyder meget i forhold til at lære noget viser nedenstående citat tydeligt: 

Man kan altid videns dele hele tiden, for eksempel var jeg ikke så god til det med konstruktioner i 
starten, i første og anden semester, fordi jeg kom som student, men tømrerne havde det meget 
nemmere på konstruktionssiden, så var det godt at sidde ved dem og spørge dem. 

Undersøgelsen finder at det er relationen til sine medstuderende der opleves som den vigtigste 
både i forhold til det at trives, til at møde ind om morgenen og i forhold til at lære noget. At 
underviseren kommer i klassen opleves ikke som en stor motivationsfaktor til at møde ind om 
morgenen men det gør det at man har et ansvar over for sin gruppe og ikke vil svigte dem. Har 
man svært ved at motivere en selv, ses gruppen også som en hjælp til det fordi man er bundet 
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op på noget gennem gruppen. Det sociale med de andre i gruppen har derfor meget stor 
betydning, som nedenstående citat er et udtryk for:  

Det er utrolig vigtigt for at trække mig herop ja, og ikke sidde og læse oplæg derhjemme i stedet 
for, alle står til ansvar og man har det hyggeligt i gruppen sammen, altså sammen med at man for 
lavet sine ting og sådan, det er vigtigt. 

Gennem gruppearbejdet opstår også en social mekanisme mellem de studerende. Bliver man 
opfattet som en der ikke gider yde en indsats og tage tinge seriøst så bliver man skubbet lidt ud 
af fællesskabet. Det viser sig ved at man ikke er helt med i det sociale fællesskab i klassen og at 
de andre ikke taler så meget til en og vælger en fra når der skal dannes grupper. Man får, så at 
sige et stempel på sig som man slæber med fra semester til semester. Det kan ændres, men det 
kræver en stor indsats fra den enkelte 

Relationen til læreren opleves som vigtig især i forhold til at afstikke retningslinjer så man ved 
om man er på rette vej og som inspirerende motivationskilde der kan smitte en med sit 
engagement og begejstring. At underviserne har en korrigerende rolle i forhold til at lede de 
studerende på rette vej viser de to følgende citater, hvor to studerende svarer på spørgsmålet 
om de lærer ligeså meget af hinanden i grupperne som de gør af underviseren. 

Nej det gør du ikke fordi lærerne de har jo en anden synsvinkel på tingene som vi andre aldrig 
nogensinde ville kunne få på nuværende tidspunkt jo…  

Vi har jo stadig brug for lærerne til at spørge, selvfølgelig. Så at fjerne lærerne vil være fuldstændig 
dumt, for vi har brug for den overordnede stemme til at sige at det er sådan og sådan det er. Vi 
kan jo have hver vores mening om hvordan man løser en opgave, og i sidste ende er der jo kun en 
vej som er rigtig ifølge lærerne og hvis vi hver for sig kommer med tyve forskellige løsninger til 
eksamen og de alle sammen er fuldstændig forkerte ifølge deres øjne så ved vi det jo ikke før vi 
kommer til eksamen. Så at få den løbende information samtidig det gavner os alle sammen i sidste 
ende.  

Nogle studerende efterspørger at der fra undervisernes side stilles højere krav til studerende 
der ikke deltager som gruppen forventer. For slappe krav og overbærenhed over for 
studerende der ikke møder op og samarbejder med gruppen opleves som et problem på de 
første semestre. Studerende oplever at de bliver til ”problembørn” i gruppen da de ikke 
arbejder på lige fod med andre og på disse semestre fik de ikke lov til at ekskludere et 
gruppemedlem fra gruppen. Relationen i gruppen kunne derfor udvikle sig til en negativ 
relation der var demotiverende. En situation med et dårligt gruppe samarbejde kan udvikle sig 
til en kilde til stor frustration hvis den ikke fungerer. Handlemuligheder i forhold til ens 
gruppearbejde kan være et område hvor man kan understøtte de studerendes behov for 
selvbestemmelse, for eksempel ved gruppe sammensætning og ved en eventuel gruppe deling. 
Selvbestemmelse i forhold til at vælge og fra vælge medstuderende i gruppesammenhænge bør 
dog også ses i relation til almindelig god menneskelig opførsel over for hinanden, så igen føler 
sig kasseret uden grund og der er plads til at give folk en chance.  

Afvekslings-motivation 
Afvekslings-motivation er valgt som overskrift for en række udsagn der udtrykker at ens 
motivation højnes ved det at der sker afveksling i løbet at dagen i forhold til den måde man 
bliver undervist og selv studerer på. Der er hos mange en tydelig oplevelse af at for lange oplæg 
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i auditoriet er dræbende for motivationen.  En afveksling mellem undervisningsformer er en 
motiverende faktor og det er rart at skifte fysisk lokalitet indimellem som nedenstående citat 
viser: 

Jeg synes det er motiverende at vi nogen gange har vejledning i klassen, at vi nogen gange har 
undervisning i klassen og at vi har undervisning i auditorier, altså at det ikke bare er det samme 
sted hele tiden fordi det kan nemt godt bare blive trættende at sidde og høre og høre og høre. 

Afvekslingen skal indfinde sig specielt i de undervisningsstyrede aktiviteter hvor underviseren 
står og underviser på traditionel vis med en stor grad at envejskommunikation. Gør den ikke 
det, afføder den en passivitet og uoplagthed hos de studerende efterfølgende. Nedenstående 
citat illustrerer hvordan det kan føles når man oplever for lange og dermed for lidt afveksling i 
oplæggene i auditoriet: 

Eller bare fra klokken otte til to, også så de sidste to timer skal man sidde og lave gruppe arbejde, 
så sidder man bare og koger fordi at man har siddet og hørt på det så længe. 

Motivation i forhold til afveksling viser sig tydeligt når det kommer til oplevelsen af hvornår 
man lærer mest. Der er en udbredt oplevelse af at man lærer bedst ved selv at sidde og arbejde 
med tingene og lange oplæg i auditoriet fjerner en fra den læringsproces. Dels fordi man ”står 
af” når oplæg bliver for lange og dels fordi man bliver træt og passiv så man ikke har energi til 
at arbejde efterfølgende. Følgende citat illustrer hvordan mangel på afveksling i form af lange 
oplæg og mangel på tid til at sidde med tingene selv kan forhindre at man får de små 
succesoplevelser der højner ens faglige selvtillid og motivation: 

.. jeg synes det fungerer helt ad helvede til at der står en lærer oppe ved en tavlen og snakker og 
snakker, fordi man mister fuldstændig overblikket… I snakkede om ekspert karruseller og 
indlæringsstile, forskellige måder hvorpå folk lærer bedst, men så er I gået, et skridt tilbage igen, 
og bare kørt tavleundervisning. Så undervisningen tilgodeser faktisk kun de folk som kan følge med 
oppe på tavlen, og der er rigtig mange som bliver sat af, fordi man mister overblikket over hvad der 
foregår, men så har vi så lært at sætte os sammen efterfølgende og snakke det igennem, og 
samarbejde på den måde.  … og det er jo også derfor at jeg ikke er specielt god til statik eller de her 
beregnings ting, hvor der er rigtig mange informationer som skal plottes ind i et program, hvor folk 
forklarer og forklarer, fordi jeg får ikke tiden til at sætte mig ned, også arbejde med det selv. 

Citatet illustrerer hvordan tilrettelæggelsen af undervisningen og de stilladseringsformer der 
vælges har direkte indflydelse på den studerendes motivation. Her specielt i forhold til 
mestrings- og afvekslings-motivationen der bliver udfordret når oplæggene er for lange og ikke 
aktiverende, samt at der ikke er tid til at sidde og arbejde med tingene således at de små 
succesoplevelser kan indfinde sig. Ydermere kan et langt kompliceret oplæg indirekte tolkes 
som at ”jeg er for dum hvis jeg ikke fatter det” eller det opleves simpelthen som en for stor 
opgave og man resignerer lidt i retning af tillært hjælpeløshed hvis man har mange lignende 
oplevelser i bagagen. Det er derfor vigtigt at undervisningen bliver tilrettelagt således at den 
skæres ned i overkommelige størrelser, at der er tid til at arbejde med opgaverne selv og at 
dette arbejde følges op af støtte og vejledning så man for succesoplevelser heraf større faglig 
selvtillid. 
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Medieret undervisning i form af en video opleves som et godt supplement hvis de er 
produceret kvalitetsmæssigt godt. De studerende har ikke den store erfaring med brug af 
videoer. At videoer kan erstatte underviserens tilstedeværelse eller oplæg i auditoriet er der 
ikke opbakning til, da muligheden for at kunne stille spørgsmål til en underviser der er tilstede 
vægtes højt. I forhold til det faglige indhold i undervisningen oplever mange også en motivation 
i forhold til at emnerne veksler og at det ikke er det samme fag område man arbejder hele 
tiden. 

Selvbestemmelses-motivation 
Arbejdsformen med projektarbejdet som gruppen selv er ansvarlig for at styre, afspejler 
hvordan autonomi og selvbestemmelse også er en stor motivationskilde som det udtrykkes i 
følgende citat: 

Jeg synes også det er udfordrende det at man selv står med det, altså det synes jeg er noget der 
giver én et push, når man skal finde alle tingene selv, når man selv skal udfordre sig selv og finde 
sine svagheder og det. 

Ens muligheder for selvbestemmelse udfordres også i forhold til ens råderum til at fordybe sig 
og arbejde med emner man synes er interessant. Nedenstående citat illustrerer hvordan ens 
selvbestemmes bliver udfordret når det opleves at ”svarene” kommer for let fra underviserne 
og når der ikke er tid til at undersøge ens interesse områder til bunds: 

På det her semester f.eks.-  jamen der får vi egentlig svaret på forhånd, altså vi får at vide at der er 
4 løsningsforslag til os, men de her to, dem skal i slet ikke vælge, for så er i nærmest dumpet, for 
det kan I ikke forsvare. Så vælg en af dem her, det er sådan set ligegyldigt hvilken en. Det synes jeg 
sådan er lidt forkert, for det giver ikke rigtigt nogen mening at begynde at undersøge en hel masse 
kan man sige. Der bliver motivationen taget lidt fra mig af.  

Menings-motivation 
Menings-motivation kan groft sagt deles i to gruppe. Mening i forhold til det der interesserer en og 
mening i forhold til relationen til praksis. 

Mange motiveres af bredden i uddannelsen og af at der er en stor diversitet i fagområderne 
man arbejder med og bliver undervist i. Nogle ser positivt på bredden da den kan åbne op til 
nye interesseområder som man ikke troede man havde. Andre vurderer uddannelsen i forhold 
til krav i praksis hvor de oplever at bredden netop ses som en bygningskonstruktørs varemærke 
og særlige kendetegn som der efterspørges. Nedenstående er udsagn som underbygger at 
bredden i uddannelsen giver god mening: 

…så de der grundlæggende områder dem skal vi ligesom have fat i, så jeg synes det ville være synd 
hvis man startede toningen tidligere fordi så inviterer man også studerende til at sige okay, du skal 
bare have styr på det her og så er det bare det her du kan, hvorimod nu er vi ligesom tvunget til at 
arbejde med det hele så for man et meget bredere spektrum som man kan arbejde med senere 
fordi vi bliver tvunget igennem de forskellige områder….Man er også mere åben når man kommer 
ud i erhvervslivet, du får flere kvalifikationer med dig.  

Andre demotiveres af at skulle arbejde for meget med områder som de ikke finder 
interessante. Nedenstående citat repræsenterer en gruppe af studerende der har deres hoved 
interesse inden for det der bliver kaldt "udførende". På fjerde semester arbejder de studerende 
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i første halvdel af semesteret meget med klassiske arkitekt discipliner, som ligger inden for den 
anden af de to retninger man kan specialisere sig indenfor på den sidste del af uddannelsen, 
den kaldes projekterende: 

Jeg håber hele tiden på at det bliver lidt mere spændende. Fordi alt det her arkitektur og ting og 
sager, det er ikke ret meget mig. Det synes jeg er utrolig kedeligt, fordi det ikke er noget jeg vil 
arbejde videre med, og jeg har ikke ret godt flair for det. Jeg er ikke ret kreativ. Det er alt det 
andet, og det begynder der heldigvis at komme mere og mere af. Men tredje semester var utrolig 
spændende, for der havde vi en hel masse omkring planlægning. Men jeg håber netop på at det 
bliver endnu mere og det er egentlig det der driver mig til at jeg har det ”go”, som jeg har. 

Alle giver udtryk for at projektformen med det lange projekt der løber over et helt semester er 
meningsskabende og motiverende. Modsat bliver ting som ikke opleves at være relateret til 
projektet og brugbart i den proces man er i med sit projekt forstyrrende og irrelevant. Det være 
sig oplæg der ikke passer lige til det man sidder og arbejder med på netop det tidspunkt eller 
emner som ikke opleves som relevante i den sammenhæng. Nogle oplever at der gives oplæg i 
noget som de synes de har haft i foregående semestre hvilket ikke giver mening og det opleves 
som spild af tid.  

 
Oprids af tre typer af studerende 
 
At bruge konstruerede typer som en metode har visse konsekvenser og analytiske 
begrænsninger. Typerne fremskrives for at indkredse et fænomen, i betydningen en faktisk 
sanselig hændelse eller genstand, som den viser sig i empirien. Konstruerede typer bruges på 
den måde til at fremlægge en typologi for tænke og handlemåder der i dette tilfælde 
udspringer af den studerendes faglige erfaring fra tidligere. Faren ved brug af konstruerede 
typer kan være at de kan degenerere komplekse strukturer til kliche aktie typer der unuanceret 
kategoriserer personer (Riis, 1997). Derfor der det vigtigt, at elementerne de forskellige typer er 
sammensat af, beskrives detaljeret og at man har fokus på at typerne er en konstruktion, som 
de virkelige personer vil kunne identificere sig med i varierende grad.   

De tre typer der konstrueres er den modne og den unge studerende med håndværker 
baggrund, og den unge studerende med gymnasial baggrund. Jeg vil i dette afsnit kort 
fremskrive de tre typer, som konstruerede typer for på den måde at nuancer perspektivet på 
sammenhængen mellem motivationsorienteringer og stilladseringsformer.  

Den modne studerende med håndværker baggrund (kaldet X) 

X er ældre end gennemsnittet og har mange års erfaring som håndværker i byggebranchen. X er 
typisk udlært tømrer da denne faggruppe udgør langt hovedparten af de faglærte studerende. 
Der ligger oftest en erhvervsskade bag årsagen til at X søger ind på uddannelsen. Han er en 
mand, og har typisk arbejdet som håndværker mere end ti år før han startede på uddannelsen. 
Erfaring med skole og studieliv ligger derfor mange år tilbage og er typisk fra folkeskolen og 
måske med dårlige erfaringer i forhold til boglige emner hvorfor interessen for praktisk 
håndværk og en ikke boglig uddannelse blev valgt.   
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Omvæltningen fra håndværkerfaget til at være studerende er udfordrende. Specielt det 
skriftlige og de mange IT programmer man skal mestre kræver en stor arbejdsindsats, da det 
ikke er noget X har beskæftiget sig meget med tidligere.   

Baggrunden som håndværker kan i starten af studiet vise sig ved en tendens til at se tingene 
med en håndværkers blik og sige ”jamen det er jo sådan man gør”. Som håndværker skal man 
være løsningsorienteret og få tingene gjort her og nu. Uddannelsens fokus på 
gruppesamarbejde hvor alle skal høres og hvor løsninger diskuteres kan derfor være udforende 
specielt i starten, men er samtidig et område hvor han oplever at der er et stort udviklings 
potentiale. 

X er klar over at det er den studerendes opgave selvstændigt at undersøge og arbejde med 
tingene, men pointerer at undervisernes rolle i den sammenhæng er vigtig. Undervisere der 
meget pointerer at det er et selvstudie hvor man selv må finde og undersøge tingene opleves 
ofte som manglende støtte der ikke er fremmende for læringen, men derimod kan gøre at han 
går i stå i sit arbejde.  

Undervisernes rolle som konstruktiv sparringspartner omkring hans projekt er vigtig i forhold til 
motivationen og oplevelsen af en god proces. Vejledningen opleves konstruktivt når 
underviseren giver ham et lille puf i den rigtige retning. Det gør at der kommer skub i det han 
undersøger. Underviseren skal ikke give svaret men indgå i en dialog omkring fordele og 
ulemper ved forskellige løsninger. I dialogen bidrager begge parter med input hvorved 
refleksionen og dybden i det han undersøger højnes. Er dialogen god føler X sin faglighed bliver 
respekteret og værdsat og derigennem højnes den faglige selvtillid, motivationen og modet på 
den næste opgave. Dialogen omkring de faglige problemstillinger i vejledningssituationen 
opleves som den aktivitet der har mest betydning for at det sker. Den enkelte undervisers 
kommunikative evner i forhold til vejledningssituationen og feedback generelt bliver derfor 
afgørende, da det for en central rolle i forhold til at kunne yde en passende stilladsering og 
derigennem højne motivationen. 

For oplevelsen af læringsudbyttet er det det at arbejde med tingene selv sammen med den 
individuelle vejledning der har mest betydning. Vejledning i gruppen og at høre på de andre i 
klassen når de bliver vejledt er også af stor værdi. Derfor er det for X vigtigt at underviseren 
kommer i klassen og at klassen ikke er større end at man kan høre de andre i 
vejledningssituationen. Medieret undervisning i form af for eksempel videoer er fint, men det 
må ikke gå i stedet for den personlige kontakt med undervisningen, da den som tidligere nævnt 
har størst betydning. 

X har en stor faglige interesse for byggeriet generelt kva hans store praksis erfaring. At få ny 
viden der relaterer sig til og bygger videre på det han ved i forvejen giver stor mening i forhold 
til hvad der virker relevant at beskæftige sig med på studiet. Bliver tingene for abstrakte og 
fjerner sig fra praksis opleves de mindre interessante og det er sværere at fordybe sig i dem. X 
oplever en god underviser er en der kan formidle stoffet klart og tydeligt og gøre det konkret. 
Virker underviseren usikker og i tvivl så smitter det af på X og kan skabe forvirring. En 
underviser bør også være åben over for spørgsmål der stilles, så man ikke får oplevelsen af at 
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man irriterer underviseren hvis man stiller mange spørgsmål. Ros, opbakning og motivation fra 
underviseren betyder meget og han forventer at underviseren korrigerer ham hvis han er på 
afveje. Gør underviseren det på en konstruktiv måde giver det motivation og en følelse af faglig 
selvtillid.  

Med håndværker baggrunden følger en opfattelse af at han er god til noget når han kan tingene 
til bunds, ikke bare overfladisk. En stress faktor hos X er følelsen af ikke at kunne nå at fordybe 
sig i alle emner på studiet. Det er svært at håndtere hvor dybt han skal arbejde med alt det stof 
der bliver introduceret for ham på uddannelsen. En tydeligere specificering af til hvilket niveau 
det forventes at man arbejder med de forskellige elementer efterspørges. Har man som ham 
har en interesse for mange emner og er en person der oplever at man skal vide tingene mere i 
dybden for at føle at man der god til det, så skaber det stress og frustration når stofmængden 
er meget stor og bred, og derfor umuligt at sætte sig dybt ind i alt.  

Opsummerende tegner der sig følgende områder der er specielt udfordrende og specifikke for 
type X.  

Motivationen og den faglige selvtillid hænger sammen med det at ”kunne noget godt”. Derfor 
bliver en stor stofmængde potentielt en stressfaktor da det opleves umuligt at sætte sig godt 
ind i alt stoffet. Når man som følge heraf ikke får de små succesoplevelser sænkes 
sandsynligheden for at højne den faglige selvtillid (Bandura 1997). 

Skriftlige opgaver og mange IT programmer er typisk en stor udfordring for X da han ikke 
tidligere har arbejdet meget med det område. 

Den unge studerende med gymnasial baggrund (kaldet Y) 

Y er yngre, har gymnasial baggrund og få års erhvervserfaring. Erhvervserfaringen er typisk ikke 
fra byggebranchen. Fagligt har Y haft det relativt let i folkeskolen og er gået videre til gymnasiet 
fordi han ikke havde et tydeligt uddannelsesmål. Uddannelsen opleves meget anderledes end 
gymnasiet da han bliver mødt med en forventning om selv at tage ansvar i modsætning til 
gymnasiet hvor han oplevede det meget som lærerens ansvar at han kom igennem. I forhold til 
at være struktureret og danne sig et overblik over hvad der skal laves oplever han at have en 
fordel i kraft af sin gymnasiale baggrund. Rapportskrivning og skriftlighed generelt opleves ikke 
som en uoverkommelig opgave, da han har lavet den slags mange gange. 

Y største udfordring ved studiet er at kunne forstå det der bliver talt om og følge med i det 
uden den praktiske erfaring fra byggebranchen. I sær i de første semestre er der mange 
fagudtryk og områder hvor forståelsen mangler. Y savner flere byggepladsbesøg og eksempler i 
undervisningen der kan illustrere visuelt hvad der tales om. Da han ikke har den 
håndværksmæssige baggrund mangler han billeder i hovedet der kan koble det der bliver 
undervist i til praksis.  

Projektarbejdsformen er motiverende fordi den giver sammenhæng i tingene. Han kan ikke 
være ligeglad med nogle fag fordi han skal bruge det hele for at få et godt slutprodukt til 
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eksamen. Eksamen opleves generelt som motiverende da han her, hvis det går godt, for en 
succes oplevelse af at han rent faktisk har lært noget, hvilket højner hans faglige selvtillid. 

Gruppesamarbejdet er motiverende når det fungerer godt. Man får god sparring med hinanden 
og engagementet smitter hvorved hele gruppen føler sig trukket op. Det forudsætter dog at 
gruppen fungerer ellers kan det modsatte ske hvor det bliver svært at holde gejsten oppe.  

Y motiveres af praksisnær undervisning hvor han fornemmer at det er relevant i forhold til hans 
fremtidige job i byggebranchen. Han ønsker at føle sig kompetent ind i det som en fremtidig 
arbejdsgiver, et job eller en branche forventer. Oplever han at blive klædt på til det, giver det 
mening. Rollemodeller, i form af personer hvis job man finder interessant, og for lyst til at 
stræbe efter, oplever han ikke han møder mange af på studiet. 

Underviserens engagement er afgørende for hvor interessant og vigtigt han oplever faget. 
Udviser underviseren ikke engagement og virker ligeglad så smitter det af på Y. At læse op fra 
en Power Point og gå inden timen slutter opleves for eksempel som en ligeglad adfærd der gør 
at han ikke tager faget alvorligt. Videoundervisning må ikke gå i stedet for den individuelle 
vejledning, da det er i vejledningssituationen han oplever at han lærer noget. Den største 
læring sker ifølge Y når man selv og sammen med gruppen sidder og fordyber sig i tingene 
samtidig med at man får sparring med underviserne ind imellem. Gennem dialogen i 
vejledningssituationen oplever han forståelsen for tingene og føler sig kompetent, udfordret og 
for motivation til det videre arbejde.  

Y oplever at studiet gør ham mere selvstændig og øger hans evner til at samarbejde med nye 
mennesker og tage gruppearbejdet seriøst. At være i gruppe med studerende med håndværker 
baggrund er berigende da Y derigennem kan trække på deres praksiserfaring. Y`s gymnasiale 
baggrund viser sig nyttig i forhold til at organisere opgaver, have let ved computerprogrammer 
og de skriftlige opgaver.  

Opsummerende tegner der sig følgende områder der er specifikke for type Y  

En stor udfordring for type Y er den manglende praksiserfaring der specielt viser sig på de første 
semestre. Koblingen mellem praksis og teori er udfordrende da praksis erfaringen mangler. 
Undervisning der relativerer til praksis på en visualiserende måde er derfor af afgørende 
betydning for at opbygge billeder i hovedet der huskes.    
 
Den gymnasial baggrund kan være medvirkende til at han har lettere ved at organisere og 
overskue et stort stof område, ligesom han har gode forudsætninger for at analysere og 
reflektere over problemstillinger da han har været igennem meget analyse arbejde i gymnasiet.  
 

Den unge studerende med håndværker baggrund (kaldet Z) 

Z har håndværkerbaggrund, men kun få års erfaring som udlært håndværkere og er derfor er 
relativt ung. Årsagen til at søge ind på uddannelsen er et ønske om større udfordringer og 
ambitioner i jobbet og en erfaring af at håndværker faget er for fysisk opslidende i længden.  
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Udfordringerne ved studiet er specielt al den nye viden som skal tages ind og bearbejdes 
samtidig med at han selv har ansvaret for at organisere sit arbejde og få tingene gjort. Som ung 
håndværker for man besked på hvad man skal gøre og det er derfor typisk ikke så selvstændigt.  

Z oplever at der er en fin progression i studiet i forhold til at tage ansvar, hvor man bliver 
hjulpet mere i starten og mindre når man kommer længere hen. Uddannelsens bredde og de 
mange input ses både som en styrke og en svaghed. Det giver mulighed for at få interesse for 
mange ting men det opleves også som om man ikke bliver specialist i noget.  

Z oplever at underviserens måde at undervise på har stor betydning. Afveksling i 
undervisningsformerne og at underviserne er personlige er motiverende. At være personlig 
betyder for Z bland andet at en underviser kender sine studerendes styrker og svagheder og at 
han ikke bare føler sig som et nummer men at han kan gå til sin underviser, holde møder og 
skrive e-mails til dem. Han efterspørger at underviseren er opsøgende i sin kontakt og at 
underviseren tager initiativ til at spørge ind til ham. Det vidner om engagement fra 
underviserens side og det tolkes relationelt.  

Underviserens personlighed og evne til at undervise og kommunikere er essentiel i forhold til at 
højne motivationen. Det gælder specielt ved vejledning og feedback på opgaver. Evnen til at 
rose og få ham til at føles sig faglig kompetent er vigtig for ikke at tage modet og lysten fra ham. 
I forhold til medieret undervisning i form af en video opleves det som en stor forringelse hvis 
det bliver på bekostning af den fysiske tilstedeværelse af underviserne. Man kan ikke spørge og 
have en dialog i mens, derfor er det ringere, mener Z. 

Evalueringer opleves som et sted hvor han motiveres og for et stort læringsudbytte samt for 
oplevelsen af at føle sig kompetent i det faglige stof. En anerkendelse og ros fra underviseren 
giver ro og retning i forhold til om han er på rette vej. Den faglige selvtillid styrkes også når han 
oplever at han kan begynde at bruge sin viden gennem opgaver han kan udføre uden for 
studiet. Det giver motivation for studiet når det han har lært er brugbart i praksis.  

Z oplever gruppesamarbejdet som meget lærerigt, det udvikler ham at skulle arbejde sammen 
med forskellige typer og indgå som ligeværdige parter i gruppen. Samarbejdet har medvirket til 
en stor udvikling gennem studiet. Samarbejdsformen som tømrer er typisk meget hierarkisk 
hvor yngste mand måtte adlyde ordrer og der er ikke stor lydhørhed overfor nye ideer og input. 
Det er demotiverende og medvirker til at man bare ”pakker sammen” og tænker på sig selv, 
oplever Z. Den erfaring kan gav en tendens til at han holdt tingene for sig selv i starte på 
uddannelsen, ud fra tanken om at så var han lidt bedre end de andre. Gennem gruppearbejdet 
ændres denne adfærd sig gradvist til større åbenhed og et ønske om at dele viden med andre, 
da han oplevede selv at få mere igen når han delte ud. Der er for Z sket en udvikling fra at være 
meget egocentreret til at være samarbejdsvillig. Åbenhed oplever Z også udvikles gennem at 
være tvunget til at fremlægge foran medstuderende, hvilket kunne være meget 
grænseoverskridende i starten, da det var noget han ikke havde stor erfaring med. 

Den store frihed der er på studiet kan til tider skabe forvirring og stress når der er meget man 
skal have styr på. Små deadlines undervejs opleves som en god støtte til at få styr på tingene og 
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dermed også motiverende. Z efterspørger en stærkere styring af tingene da det opleves som en 
hjælp til en mere overskuelig og stressfri proces.    

Z oplever at han er blevet dannet igennem uddannelsen til at få et bredere syn på fagligheden 
og oplever sig selv som mere nysgerrig på udformningen af bygninger generelt i omverdenen. 
Generelt er det motiverende at få ny viden koblet på sin eksisterende viden fra praksis og 
opleve at han flytter sig fagligt, ligesom det at få ros for noget han har lavet er 
motivationsskabende. 

Opsummerende tegner der sig følgende områder der er specifikke for type Z.  

Uddannelsen opleves som vejen der giver muligheder for et bedre job i byggebranchen. Z har 
oplevet rollemodeller i byggebranchen hvis job han synes var eftertragteligt og har derfor tit et 
klart job mål for øje. Det skaber mening i uddannelsen at arbejde hen imod det.  

At indgå ligeværdigt i gruppearbejdet og påtage sig den selvstændighed der ligger i at styre sine 
opgaver på studiet er elementer der fremmer samarbejdsevnerne og modner ham som 
studerende. 

Diskussion 
Sammenfattende tegner der sig fire stilladserende elementer i undervisningen, der i særlig høj 
grad, har betydning i forhold til de fremherskende motivationsorienteringer på uddannelsen. 
De fire stilladserende elementer i undervisningen er beskrevet herunder i vilkårlig rækkefølge. 
 

1. Betydningen af gruppesamarbejdet og projektarbejdsformen.  

2. Betydningen af individuel vejledning/feedback og undervisernes engagement.  

3. Betydningen af inspirerende formidling af stoffet med perspektivering til praksis. 

4. Betydningen af mål og rammesætningen af læringsstoffet. 

 
Med afsæt i de fire betydninger vil jeg i dette afsnit diskutere undersøgelsens resultater.  

1. Betydningen af gruppesamarbejdet og projektarbejdsformen.  
Det er tydeligt hos alle at samarbejdet med gruppen er en stor motivationskilde. Det basale 
behov for relationer bliver først og fremmest realiseret gennem mødet med sine 
medstuderende og i særdeleshed gennem relationen til gruppen. Derfor bliver det særligt 
vigtigt om ens gruppesamarbejde fungerer. At underviserne bestemmer 
gruppesammensætningen opleves til dels som støttende for gruppen, i det omfang at 
personlighederne fungerer sammen og der er tale om at fordele antallet af håndværkere og 
gymnasiaster jævnt i grupperne. Disse fordelingskriterier understøtter ønsket om at videns dele 
og trække på hjælp fra studerende med en anden baggrund og praktisk erfaring end en selv. 
Derudover åbner det op for en større autonomi i forhold til at arbejde med de opgaver som 
man synes er interessant da gruppens interessefelt typisk vil være bredere ved denne 
sammensætning. Det er mindre sandsynligt at alle i gruppen har det samme snævre 
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interessefelt og man har derfor nemmere ved at fordele opgaverne efter interesse i mellem sig. 
Gruppearbejdet har en adfærdsregulerende funktion hvorigennem man 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. Ens 
rolle i gruppesamarbejdet bliver derfor udslagsgivende for ens muligheder for at indgå i 
samarbejder med de andre senere i uddannelsen efterhånden som det rygtes hvor god man er 
til at samarbejde. Opfatter de andre en som vanskelig at samarbejde med, risikerer man at blive 
fravalgt ved selvvalgte gruppedannelser senere hen og der opstår en barriere hvor videndeling 
og samarbejdet med de andre bliver tiltagende sværere at opnå.  

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 byggebranchen, 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.  

Specielt for konstruktionstype X og Z (begge med håndværkerbaggrund) er gruppesamarbejdet 
en kilde til stor udvikling da det ligeværdige samarbejde med mange holdninger og 
løsningsforslag samt åbenhed for vidensdeling kontrasterer en mere hierarkisk arbejdsform i 
byggebranchen og de vaner man har opbygget der. For konstruktionstype Y, 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.  

 
2. Betydningen af individuel vejledning/feedback og undervisernes engagement. 
Relationen til underviserne er vigtig. Ikke en relation forstået som venner, 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. Relationen til 
underviseren betyder derfor mest i forhold til motivationen for at tilegne sig viden og for at føle 
sig kompetent. 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. 
En underviser der ikke aktivt går ind og søger kontakt og viser tydelige retningslinjer kan tolkes 
som ligegyldighed fra de studerendes side og viser at de også tolker det som læren ikke gør som 
noget relationelt. Dette stemmer overens med nyere forskning inden for betydningen af 
relationen mellem lærer og elever i gymnasie sammenhæng (Ågård, 2014).  
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Det er bemærkelsesværdigt hvor lidt udbytte de studerende synes de får af 
auditorieundervisning. De oplever ikke at det giver det store læringsudbytte.  
En god underviser opfattes som en der kan sit fagstof, er engageret og forstår at formidle 
stoffet på en interessant måde. Man har et ønske om at en lærer skal tale klart og tydeligt og 
ikke virke usikker på det han/hun skal formidler. 
Underviseren har stor betydning i vejledningssituationen med den enkelte hvor konstruktiv 
kritik, dialog og feedback, omkring det arbejde den studerende sidder med, føles værdigfuldt i 
forhold til at flytte sig fagligt og tilegne sig ny viden.  
Opfølgning og vejledning på de faglige problemstillinger undervejs er vigtig. Derudover er hjælp 
til at håndtere konflikter i gruppen undervejs vigtig for at undgå at de udvikler sig til store 
problemer der smitter af på hele gruppen. Gruppemedlemmer der ikke overholder 
gruppekontrakten og ikke møder op og deltager på passende vis i gruppearbejdet kan have en 
demotiverende faktor på gruppen generelt. Oplever man studerende der ikke bliver stillet til 
ansvar for eksempelvis dårligt fremmøde eller at man skal arbejde sammen med 
gruppemedlemmer der ikke bidrager til gruppen, føles det som en demotiverende struktur der 
ikke understøtter oplevelsen af retfærdighed. Der sker et brud på en indforstået 
belønningsstruktur hvor logikken er at du bliver belønnet for din indsats.  
 

3. 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. Er underviseren engageret og god til at formidle det faglige stof på en interessant og 
spændende måde, med en stærk kobling til praksis, giver det motivation. At koble 
undervisningen til praksis ved brug af eksempler, byggepladsbesøg osv. giver motivation i 
forhold til mening da det bliver meningsfuldt at lære noget når man kan se hvad det skal bruges 
til og at det har relevans i forhold til praksis. Har den studerende erfaring fra praksis kan han 
knytte det lærte til det han kender i forvejen og på den måde perspektivere sin eksisterende 
viden med ny viden. Har han ikke byggeteknisk erfaring fra tidligere bidrager en god formidling, 
med inddragelse af praksis, til at opbygge reference billeder i hovedet, og letter på den måde 
forståelsen og udviklingen af fagligheden hos den enkelte. 
Nogle studerende har en stor interesse for, eksempelvis at blive udførende efter uddannelsen 
og oplever derfor at det giver mest mening kun at beskæftige sig med de fag og emner der 
ligger inde for det område. Det giver ikke mening at beskæftige sig med emner som man 
alligevel tror man aldrig vil få brug for. At gøre et emne spændende og relevant for studerende, 
hvis interesseområde ligger et andet sted er en udfordring der må tages op og løbende 
evalueres på hvis man vil forsøge og skabe mening hos de studerende. En mulig vej til at løse 
dette problem kan være ved at se på viden-motivation. Mange studerende motiveres af at få ny 
viden. Følelsen af at blive klogere og få udvidet sin horisont er motiverende. Mange har en stor 
interesse for byggeri qua deres baggrund som håndværkere og erfaringen fra praksis. At knytte 
an til den ballast og erfaring også når man underviser i emner som arkitektur og skitsering kan 
bidrage til den meningsskabende forankring i praksis. 
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4. 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. Ens tro på at man vil lykkes med det man sætter sig for 
bliver større, man får en tro på ens effekt ud i omverdenen (Bandura,1997). 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 man 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 tilstrækkelige 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 undervejs. Derved kan man opleve at ens 
indsats bliver belønnet med små succesoplevelser undervej hvilket understøtter udviklingen af 
en høj faglige selvtillid løbende i semesteret.  
Der er en generel opfattelse af at man lærer bedst når man selv sidder og arbejder i grupperne 
og for vejledning undervejs. Underviserens rolle har stor betydning der hvor der sker en 
vejledning af den enkelte og af gruppen. Her oplever den enkelte at få værdifuld sparring 
gennem konstruktiv kritik der giver den enkelte oplevelsen af at være på rette vej eller måske 
korrigeret, hvis man er på afveje. Der opstår således en tryghed ind i forhold til en faglig 
selvtillid og det at føle sig kompetent på sit studie. At overhøre andres vejledning i klassen 
opleves også som givende for ens læringsudbytte. At underviseren er tilstede og kommer rundt 
og vejleder er derfor af stor betydning for oplevelsen af at føles sig faglig kompetent.  
Eksamens situationen kan også være det sted hvor man føler sig kompetent og for oplevelsen 
af succes når man væld at mærke komme ud med et godt resultat. Usikkerheden omkring hvor 
godt man skal kunne de forskellige ting og om man nu har forstået tingene korrekt, bliver i 
eksamenssituationen omsat til et tal som man kan forholde sig til. Eksamensformen har dog 
svagheder i forhold til at kunne bedømme ens arbejde i hele semesteret. Man skal performe på 
dagen og ens tid er kort.    
Oplevelsen af at føle sig kompetent kan også opleves i eksamenssituationen hvor et vellykket 
resultat buster ens faglige selvtillid og oplevelsen af at man kunne svare på spørgsmål og derfor 
oplever at man er kompetent og har lært noget. Man kan også føle sig kompetent i forhold til 
sine gruppe og klassekammerater med det 
 
Opsummerende kan sammenhængen og samspillet mellem motivationsorienteringer og 
stilladseringsformer illustreres som vist herunder. 
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Figur 3: Illustration af undersøgelsens fund af fremherskende motivtionsorienteringer på 
bygningskonstruktøruddannelsen og deres sammenhæng med de mest betydningstulde 
stilladserende elementer i undervisningen.  

Konklusion 
Undersøgelsen viser at motivation for viden, mestring, mening, relation og selvbestemmelse 
er de fremherskende motivationsorienteringer i det studiefaglige miljø der udspiller sig på 
sidste del af bygningskonstruktøruddannelsen på Campus C i Aarhus.  Der er fire grupper af 
stilladseringsformer der står ud som værende de mest betydningsfulde i relation til disse 
motivationsorienteringer. 

Betydningen af gruppesamarbejdet og projektarbejdsformen er essentiel i forhold til det 
relationelle og følelsen af selvbestemmelse. Hovedparten af ens behov for at høre til og have 
en relation til andre, bliver mødt gennem gruppesamarbejdet. Man føler ansvar og forpligtelse 
over for gruppen. Gruppen er med til at ”trække en op” og støtter en gennem fælles 
vidensdeling. Projektarbejdsformen er motiverende da den skaber sammenhæng i tingene og 
er en tryg ramme når man sidder i arbejdsfællesskabet med sin gruppe. 
Betydningen af individuel vejledning og undervisernes egagement er ligeledes en af de 
væsentligste faktorer der påvirker motivationen. Underviseren har ikke stor betydning 
relationelt forstået som at høre til og at stå i relation til andre. Underviserens betydning er 
hovedsagelig knyttet til motivationen for viden og oplevelsen af at føle sig kompetent. 
Underviserens evne til konstruktiv kritik og dialog i vejledningssituationerne med den enkelte 
og grupperne har en meget vigtig rolle i forhold til oplevelsen af en høj faglig selvtillid og 
oplevelsen af at man flytter sig og lærer noget.  
Evner underviseren at formidle det faglige stof på en interessant måde er de studerende mere 
motiverede for at tilegne sig viden på området. Der efterspørges undervisere der er engageret 
og opsøgende i kontakten til de studerende, da det ellers kan tolkes som at underviser er 
ligeglad med en. 
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 uden 
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erfaring har brug for visuel undervisning og besøg på byggepladsser for at skabe billeder i 
hovedet der kan være bindeled mellem teori og praksis.  
Betydningen af mål og rammesætningen af læringsstoffet har ligeledes stor betydning for 
motivationen og trivslen. Oplevelsen af at man ikke kan nå at gå i dybden med alt kan gøre en 
stresset. 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 1: gruppesamarbejdet og projektarbejdsformen, 2: individuel vejledning og undervisernes 
engagement, 3: mål og rammesætningen af læringsstoffet og perspektiveringen til praksis, 
måske være med til at kvalificere de kommende besparelsestiltag der skal ske som led i ”VIA i 
balance”.  At spare og samtidig bevare kvaliteten kræver at man ved hvad der har stor 
betydning og hvad der har mindre betydning. Undersøgelsen kan bidrage med at pege på fire 
vitale områder der kan gå under kategorien stor betydning da man gennem dem har mulighed 
for at påvirke vigtige motivationsorienteringer og ad den vej bibeholde eller højne kvaliteten på 
uddannelsen. 
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