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Forord og rammesætning 
Hvordan motiverer vi vores elever og giver dem lyst til at lære? Spørgsmålet har de seneste år 
været omdrejningspunkt for megen debat og forskning inden for undervisningsverdenen. I den 
forbindelse har blikket på sammenhængen mellem motivation og undervisning ændret sig, og 
tidligere tiders forestilling om, at motivation er en indre drivkraft, som befinder sig i individet, er 
blevet problematiseret og fremstillet som en af årsagerne til, at eleverne i dag ikke finder 
motivation i uddannelsessystemet. Hvad angår uddannelsessystemet taler man sågar om, at unge 
befinder sig i en decideret motivationskrise.1 Årsagerne hertil er mange, men først og fremmest 
fastslår motivationsteoretikere i dag, at motivation ikke kun er en indre drivkraft, men at 
motivation i lige så høj grad handler om det ydre: Klasserummet, underviseren og de andre elever, 
som igen præges af den situation og kontekst, eleven på det givne tidspunkt befinder sig i.2 
 
Netop det ændrede blik på forholdet mellem unge og motivation er det centrale 
omdrejningspunkt for denne artikel, idet påstanden her er, at hvis der ikke er motivation til stede 
for den faglige læring, så sker den faglige læring slet ikke, eller som Beck formulerer det:  
 

”Når vi taler om faglig læring, er motivationsbegrebet helt centralt, for nok er 
intelligens eller kognitiv kapacitet vigtigt, men for at bruge sine evner kræves det, at 
individet også har motivation til at bruge det.”3 

 
Imidlertid er der med denne artikel tale om en fagdidaktisk – og ikke en almendidaktisk – artikel 
om motivation, og derfor er omdrejningspunktet vinklet skarpt mod de særlige 
motivationsudfordringer, vi kan opleve i billedkunstundervisningen.4 
 
Med udgangspunkt i en kortfattet teoretisk rammesætning af motivationsforskningens udvikling 
vil det blive skitseret, hvilke værktøjer, vi har at arbejde med i forhold til motivation i 
billedkunstundervisningen5. I første omgang vil der være fokus på underviserens rolle for elevens 
motivation, hvorefter blikket vendes mod en gennemgang af fem forskellige former for motivation 
hos unge i dag. Denne teoretiske rammesætning vil efterfølgende danne baggrund for artiklens 
centrale omdrejningspunkt, nemlig identificering og undersøgelser af de 

 
1 Katznelson mf., 2013, s. 10 
2 Se fx Skaalvik, Beck og Ågård 
3 Beck, s. 159 
4 I min skelnen mellem fagdidaktik og almendidaktik lægger jeg mig op af Krogh (mf) blik herpå i bogen ”Almendidaktik 
og fagdidaktik”, 2016 
5 Artiklens teoretiske grundlag bygger primært på den nordisksprogede, almendidaktiske forskning fra hhv. Einar M. 
Skaalvik, Sidsel Skaalvik, Ågård, Beck samt fra Bandura. Dertil vendes blikket mod noget af den engelsksprogede 
fagdidaktiske litteratur, herunder Addison & Burgess, Dineen & Collins og Cunliffe. Mit ærinde med denne artikel er 
imidlertid ikke at gennemgå og udfolde en læsning af motivationsteorien, hvad end den er af almendidaktisk eller 
fagdidaktisk karakter. Derimod er min interesse som praktiker at tage afsæt i teorien i en undersøgelse af, hvad det er, 
der er på spil ifht. motivationen i den praktiske del af billedkunstfaget i den danske gymnasieskole 
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motivationsproblematikker, vi konfronteres med i billedkunstfaget, når det gælder fagets praktiske 
dimension, som det sted, hvor billedkunst adskiller sig centralt fra gymnasieskolens andre fag. I 
forlængelse heraf inddrages desuden Danmarks Evalueringsinstituts rapport ”Karaktergivning i 
gymnasiet” fra 2016. Med baggrund i ovenstående vil der afslutningsvis blive kastet blikke på, 
hvordan vi kan arbejde med motivationsfremmende undervisning i billedkunstfaget i den danske 
gymnasieskole. 
 

Motivationsforskningen i teorien 
Ser vi historisk på udviklingen inden for motivationsforskningen kan man groft set inddele 
motivation i tre typer: En ydre, en indre og en situeret motivation.6 I den optik peger Ågård på, at 
man kan ”[...] iagttage fire hovedtraditioner inden for motivationsteorien [...] En behavioristisk, en 
personlighedsorienteret, en humanistisk og en socialkognitivistisk.”7 

Den ydre motivation udspringer af den behavioristiske tradition, hvor menneskeligt 
adfærd beskrives som et resultat af ydre påvirkninger. Det, der med denne motivationsforståelse 
skaber motivation, er omgivelsernes respons på ens adfærd; hvis man får positiv respons, opildnes 
man til at fortsætte sin adfærd og modsat, hvis man får negativ respons. Et sådant blik på 
motivationen medførte en opfattelse af mennesker som enten født motiverede eller ej.8  

I løbet af 1960erne problematiseres det behavioristiske blik på, hvordan mennesker 
motiveres, og motivationsforskningen fik i langt højere grad et humanistisk præg, hvor motivation 
opfattedes som et indre anliggende.9 I den optik så man mennesket som havende en stærk, indre 
drivkraft, som, for at kunne blomstre, krævede, at der var en indre lystfølelse til stede.  

Motivationsforståelsen i dag hævder, at der ikke er én bestemt form for motivation, 
men at motivationen er situeret; en situationsbestemt, dynamisk størrelse, hvor den sociale 
omverden, herunder læreren og klasserummet, har et særligt spillerum i forhold til at præge 
elevens motivation. Dermed kommer det i langt højere grad til at handle om, ikke hvor motiverede 
elever er, men hvad de er motiveret for og hvorfor.10 På den måde skelner man således ikke 
mellem en indre og en ydre motivation, men ser motivationen som en dynamisk størrelse, der er 
et resultat af både erfaring, fag, tid, selvværd osv.11  

 

Underviserens rolle for elevens motivation 
Flere steder i motivationsforskningen rettes blikket mod, hvordan dette historiske rids er 
interessant for os som undervisere i gymnasieskolen. I teksterne påpeges det – her med Ågårds 
ord – at motivation for eleverne i gymnasiet har at gøre med deres: ”[...] opfattelser af sig selv, 

 
6 En lignende inddeling findes hos Beck, s. 159 
7 Ågård, Motiverende relationer, s. 15 
8 Ågård, Motivation, s. 12-13 
9 Op.cit., s. 14 
10 Skaalvik & Skaalvik, s. 11 
11 Skaalvik & Skaalvik påpeger fx i alt otte forskellige faktorer, der påvirker motivationen hos unge, s. 12. Også hos 
Addison & Burges opremses i alt 13 måder, hvorpå unges motivation til læring kan oparbejdes, s. 50 
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deres måde at lære på og deres forudsætninger og deres syn på årsagerne til, at det går dem godt 
eller dårligt i skolen.”12  

Med en sådan udtalelse indskriver Ågård sig direkte i en lang, teoretisk og didaktisk 
tradition, hvor betragtninger omkring det, Bandura vil kalde for self-efficacy synes helt centralt at 
belyse. Begrebet self-efficacy definerer Bandura som ”[..] tiltro til, at man er i stand til at udføre 
den adfærd, som er nødvendig for at opnå et bestemt resultat.”13 Begrebet peger på noget helt 
centralt set i forhold til elevernes motivation, nemlig, at de skal have en forventning om, at de kan 
eller kan komme til at mestre den opgave, de står overfor i et givent fag. 

Bandura er ikke alene om denne betragtning, for også hos Skaalvik ser man samme 
tilgang til vigtigheden af, at eleven oplever, han mestrer den opgave, der skal udføres:  

 
“Hvis eleverne skal få følelsen af at mestre, må de stilles opgaver, de er i stand til at 
løse. Det er dog ikke tilstrækkeligt med rutineopgaver. De får først en 
mestringsoplevelse, når de må anstrenge sig for at klare en opgave.”14  

 
Skaalviks citat nævner indirekte den rolle, underviseren har, når eleverne skal komme til at føle, at 
de mestrer noget. Ågård formulerer det mere direkte, når hun peger på, at underviserens adfærd 
spiller en helt afgørende rolle for elevernes motivation – og for deres følelse af mestring:  

 
”Forudsætningen for [...] at elever faktisk får gode mestringserfaringer, især i 
begyndelsen af en læringsproces [...] kræver, at lærerne skaber et positivt og 
støttende læringsmiljø med mulighed for, at elever kan opleve kompetencer, 
selvbestemmelse og tilhørsforhold.” [...] ”Motivation er ikke noget, elever har eller 
ikke har. Det er noget, lærere kan påvirke og forme.”15 

 
Selvsamme billede tegner sig i den engelsksprogede, fagdidaktiske forskning. Det kommer bl.a. til 
udtryk hos Dineen & Collins, der skriver, at: ”The biggest single influence on the atmosphere in any 
classroom is the teacher/lecturer.”16 Og hos Beck ser vi ligeledes en fremhævelse af lærerens rolle, 
når han kalder denne en relationsarbejder, der har ”[...] en vigtig opgave som en skikkelse, der i 
kraft af anerkendelse og interesse [...] får direkte betydning for de følelser, der hos eleven knytter 
sig til det at lære et fag.”17 Netop det at lære et fag, tager Skaalvik i øvrigt fat på, når han 
fremhæver lærerens mulighed for at vise eleverne, at de befinder sig i en læringskultur, hvor det 

 
12 Ågård, s. 16 
13 Bandura, s. 34 
14 Skaalvik, s. 35-36 
15 Ågård, s. 31. Egne kursiveringer 
16 Dineen & Collins, s. 46 
17 Beck, s. 160 
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handler om at lære at forstå noget og løse problemer, og ikke i en præstationskultur, hvor det 
handler om at klare opgaven bedre end andre.18 
 
Som undervisere ved vi jo godt, at det netop er os, der kan give eleverne de mestringsoplevelser, 
de har brug for, vi kan give dem både faglige og sociale valgmuligheder, og vi kan give dem en 
følelse af at høre til på gymnasiet, i klassen og i faget – og vi kan skabe et klasserum, hvor det at 
lære noget, er det vigtigste. Og ligegyldig hvor man kigger hen i motivationsteorien er en ting helt 
klart, nemlig, at det er:  

 
”[...] afgørende for motivationen, at eleverne føler sig set og værdsat af læreren, og 
at læreren bibringer dem en følelse af at være inkluderet og høre til.”19  

 
Citatet peger på, at vi som undervisere ikke blot kan undervise og eksaminere eleverne i et fagligt 
stof, men at vi også skal være i stand til at påtage os den lærerrolle, der ikke er faglig, men som 
knytter sig til interessen for den elev, der står foran os, eller som Beck skriver: 
 

”Der lægges [...] op til, at man som lærer arbejder på at udvikle en relation til elever, 
der giver positiv autoritet i den forstand, at man kan stille krav, fordi man har skabt 
en atmosfære af tillid og respekt, der gør lærerens krav om elevers deltagelse og 
lydhørhed legitime.”20 

 
I en tid med reformer og besparelser kan ovenstående citater forekomme helt urealistiske at leve 
op til. Vi ved alle, at det kræver tid og overskud at opbygge relationer til vores elever – det kræver 
tid at se den enkelte i fællesskabet og omvendt. Heldigvis synes nutidens motivationsteoretikere 
også bevidste om dette modsætningsforhold, og mange af dem opstiller derfor overskuelige 
forslag til, hvordan man helt konkret kan arbejde med motivation i undervisningen.21 Eksempelvis i 
Teoretisk Pædagogikums grundbog, Gymnasiepædagogik, hvori det understreges, at: ”[...] man 
ikke skal lade sig afskrække [af arbejdet med motivation], men i stedet sætte sig for at udvikle sit 
eget personlige repertoire af motiverende strategier.”22 

 
Fem former for motivation hos unge 
I Danmarks Evalueringsinstituts magasin ”Undervisning – for alle” fra 2016 findes fem helt 
konkrete og meget brugbart bud på, hvordan man kan udvikle et repertoire af motiverende 

 
18 Skaalvik, s. 38. Hos Ågård findes en lignende adskillelse af læring over for præstation, idet hun lægger sig op ad den 
amerikanske forsker, Carol Dwecks blik på forskellen mellem elever med et læringsmål over for elever med et 
præstationsmål, se Ågård, s. 42-45 
19 Skaalvik, s. 37. Se også Dinen & Collins, s. 45-46 
20 Beck, s. 160 
21 Se fx Skaalvik og Skaalvink, 2017, Ågård, 2014 
22 Krogh & Andersen, s. 384 
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strategier i undervisningen.23 Magasinet bygger dels på EVAs viden fra forskning og egne 
undersøgelser24 og dels på blandt andre Katznelson og Pless’ forskning om unges 
motivationsorienteringer på Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet.25 Som hos 
Bandura, Skaalvik, Ågård osv. understreges det, at unge ikke er umotiverede – men at motivation 
hos unge skal forstås som forskellige orienteringer, interesser og måder at lære på.26 På baggrund 
af denne forskningsmæssige viden karakteriseres fem former for motivation hos unge i dag: 
Vidensmotivation, præstationsmotivation, mestringsmotivation, relationsmotivation og 
involveringsmotivation. Samtidig suppleres de fem karakteristikker med forklaringer på, hvad man 
som underviser skal have for øje i forsøget på at engagere eleverne i de fem forskellige former for 
motivation. I det følgende vil de fem motivationsformer blive udfoldet i overordnede termer i et 
forsøg på at give et overblik over, hvordan man i undervisningen kan indtænke den teoretiske 
forskning på en mere praksisnær måde. 
 
Vender man i første omgang blikket mod vidensmotivation, kendetegnes elever men denne form 
for motivation ved, at de bliver motiverede af at opnå ny viden om fag eller emner, der har deres 
særlige interesse. Eleverne er nysgerrige, videbegærlige og optaget af at forstå deres omverden, 
og de pirres ved at indse, at den nye viden kan kobles til en forståelse af dem selv og deres 
omverden. Ønsker man som underviser at engagere denne type elever, skal man interessere sig 
for elevernes særlige faglige interesser – og skabe et klasserum, hvor det at være en nørd 
fremstilles som noget positivt.  
 En anden måde at motiveres på, er ved at skulle præstere. Præstationsorienterede 
elever motiveres således af karakterer og af at klare sig godt i forhold til de andre elever, som de 
sammenligner sig med. Der er her oftest tale om elever, der mestrer skolens krav, og som har lyst 
til at yde en ekstra indsats, når de ved, deres præstation bliver belønnet og bedømt. Som 
underviser motiverer man denne type elever ved at give plads til konkurrenceelementer i timerne, 
ligesom man skal sørge for at understrege, hvornår, der gives karakterer og på hvilket grundlag.27 
 Den tredje form for motivation, som også Bandura, Skaalvik, Ågård og Beck peger på, 
findes hos unge i dag, er mestringsmotivation. Elever, der motiveres af mestring, er elever, der har 
brug for succesoplevelser og oplevelsen af at kunne mestre en given læringssituation, og det er 
væsentligt at bemærke, at langt de fleste elever i en eller anden grad motiveres af mestring. Det er 
dog typisk elever, der i forvejen har gode skoleerfaringer og som i øvrigt tror på egne evner, der 
særligt motiveres af at kunne mestre en opgave, og som følge heraf vil have lyst til at yde en 

 
23 Også hos Addison & Burges findes en række eksempler på, hvordan man kan arbejde med motivation i fagene kunst 
og design, 2015 (2000) 
24 Se 5 former for motivation, i: Undervisning for alle, EVA 2016. Det skal bemærkes at forskningen først og fremmest 
knytter sig til grundskolen, men det er min erfaring, at undersøgelserne sagtens kan overføres til gymnasieskolen 
25 Se Katznelson mf., 2019 
26 5 former for motivation, i: Undervisning for alle, EVA 2016, s. 17 
27 Skaalvik & Skaalvik taler om noget lignende, når de taler om målorienteringer hos elever. Elever, der som mål har at 
skulle præstere – frem for at lære – drives af en lyst for at klare sig bedre ifht. andre elever, jf. Krogh og Andersen, s. 
377 
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ekstra indsats. Som underviser har man derfor en vigtig opgave for sig her, idet følelsen af succes 
og en tilpas mængde af udfordringer vil motivere mange elever. 
 De to sidste former for motivation, relations-og involveringsmotivationen, minder på 
sin vis om hinanden, idet de drejer sig om konteksten og det relationelle i en læringssituation. 
Elever, der motiveres af relationer, de møder i skolen, har brug for at indgå i sociale og faglige 
fællesskaber med andre elever, klassekammerater, personale og undervisere. En 
relationsmotiveret elev kan altså både motiveres af en såkaldt god elev-elev-relation i et 
klasserum, men også - og særligt - af en god underviser-elev-relation. Typisk vil denne elevtype 
have brug for en underviser, der interesserer sig oprigtigt for eleven; for elevens faglige 
progression og for elevens liv i øvrigt. For at motivere denne form for elev skal man som 
underviser forsøge at koble det relationelle til det faglige. En anden type elev, der med lidt andre 
fortegn motiveres af det relationelle, kaldes involveringsmotiverede elever. Disse elever motiveres 
af at blive involveret i de læreprocesser, der udspiller sig i læringsrummet; de motiveres af at være 
medskabere af undervisningen og indgå i undervisning, hvor der er rum til åbne og legende 
læreprocesser. 

Ud over vægten på det kontekstuelle og relationelle viser ovenstående, at det også 
her – på lige fod med største delen af alt andet motivationsteori – er mestringsmotivationen, vi 
som undervisere skal arbejde med at give eleverne, idet langt størstedelen af eleverne i højere 
eller lavere grad motiveres af at kunne mestre det, der forventes af dem. 

 
Uanset, hvilken form for motivation, eleverne engageres af, kan det som underviser være givtigt at 
have disse fem motivationsformer i baghovedet, når man forsøger at sætte ord på, hvor man 
møder størst udfordringer og modstand i forhold til elevernes motivation i 
billedkunstundervisningen – og hvorfor. Netop den problematik vil de følgende afsnit handle om.  

Motivationsforskningen i praksis 
Inden jeg går i gang med identificering og undersøgelser af de motivationsproblematikker, vi 
konfronteres med i billedkunstfaget i den danske gymnasieskole, vil jeg bemærke, at jeg bygger 
jeg mine optikker og antagelser på egne erfaringer som underviser i faget samt uformelle samtaler 
med kolleger rundt omkring i landet – både i forbindelse med foreningsarbejde, 
bestyrelsesarbejde, som tilsynsførende og som underviser på de fagdidaktiske kurser. Dertil bør 
nævnes, at der allerede findes engelsksproget, fagdidaktisk litteratur, der beskæftiger sig med, 
hvordan man som underviser motiverer elever i billedkunst (og design) i en angelsaksisk 
tradition28 – og her er mit blik altså et andet, idet jeg udelukkende interesserer mig for, hvordan vi 
motiverer i den danske gymnasieskoles billedkunstundervisning. 
 
Netop motivationsudfordringerne i den danske gymnasieskoles billedkunstundervisning synes 
særligt at opstå i den praktiske del af billedkunstfaget. Her oplever man som underviser flest 

 
28 se fx Dineen & Collins, Addison & Burgess 
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didaktiske, relationelle og faglige udfordringer – og det være sig både i den processuelle såvel som 
i den produktorienterede del af det praktiske arbejde.29 Når der her og i det efterfølgende skelnes 
mellem den produktorienterede og den processuelle del af praksis i billedkunstfaget, er det 
velvidende, at de to størrelser er uadskillelige. I hvert fald for os som undervisere, som er trænede 
i at læse læreplaner og i at se sammenhænge mellem proces og produkt – og som i sidste ende 
ved, at eleverne til eksamen skal kunne demonstrere mestring af begge dele som et samlet billede 
på elevernes arbejde med fagets praktiske dimension. Imidlertid oplever man som 
billedkunstunderviser, at der for eleverne ikke umiddelbart ses en sammenhæng; at proces er en 
ting og produkt er en anden – en skelnen, der uundgåeligt kommer til at påvirke elevernes 
motivation i faget; for hvad er det, der skal mestres i den praktiske del (proces såvel som produkt) 
af faget? 

I denne del af undervisningen er eleverne altså oftest helt på udebane, når det 
gælder følelsen af mestring. Udebanefølelsen kommer sandsynligvis af, at denne 
produktorienterede del af faget adskiller sig markant fra de andre, mere klassiske skolefag, som 
eleverne ellers møder i gymnasieskolen, og som eleverne gennem et helt skoleliv har lært eller 
(forhåbentligt) lærer at afkode i forhold til, hvad der forventes, de skal mestre. Netop dette 
modsætningsforhold i mestringen italesættes hos den engelske lektor i kunst og 
kunstundervisning, Leslie Cunliffe, idet han fremhæver, at skolesystemet er præget af en dualistisk 
tænkning mellem det, han kalder ’knowing that’ og ’knowing how’.30 Forskellen ligger her i, at det 
’at vide at’ (’knowing that’), kræver en evne til at formulere sig enten mundtligt eller skriftligt, 
hvilket opfattes som den rigtige måde at lære på. Modsat den viden, der handler om ’at vide 
hvordan’ (’knowing how’), som opnås gennem en praktisk, kropslig erfaring, der demonstreres 
fysisk, men som ikke på samme måde opfattes som den rigtige måde at lære på – om end, netop 
’at vide hvordan’ kræves af eleverne i den produktorienterede del af billedkunst.31 

Betragter vi motivationsteorien fra et billedkunstfagdidaktisk perspektiv, er det altså 
ikke specielt interessant at undersøge, hvordan eleverne motiveres i den klassiske skolefags-del af 
billedkunstundervisningen, idet mestringsforventningerne her er de samme, som i stort set alle 
andre fag i gymnasieskolen; alt efter, hvilket niveau og hvilken uddannelse, vi befinder os på, er 
der i mere eller mindre grad fokus på at lære at forstå og anvende teori, at lære og at anvende 
analytiske begreber og at kunne se en sammenhæng mellem teori og analyse. Selvsagt må vi som 
undervisere i billedkunst ikke se bort fra, at også denne del af faget er forbundet med 
mestringsforventninger fra elevernes side – og på samme tid kan vi jo heller ikke adskille teori og 
analyse fra praksis, idet vores læreplan foreskriver, at der skal ske en vekselvirkning mellem teori, 

 
29 I min undersøgelse af motivationsudfordringer i billedkunstundervisningen tager jeg udgangspunkt i læreplanen for 
billedkunst c på stx, som langt hen ad vejen minder om læreplanen for billedkunst c på hf. Årsagen hertil er, at vi alle 
underviser på c-niveau, mens det er færre af os, der også underviser på b/a-niveau 
30 Cunliffe, s. 200 
31 Dertil kan tilføjes, at undersøgelser viser, at langt de fleste unge og voksne tror, at kunstneriske evner og æstetisk 
sans udvikler sig med alderen, hvilket kan have indflydelse på elevernes opfattelse af, hvorvidt de er gode til den 
praktiske del af faget eller ej, se. Pariser mf., 2008 
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analyse og praksis.32 Alligevel tillader jeg mig at adskille billedkunstfaget i to dele: En 
teoretisk/analytisk del, som jeg her ikke vil beskæftige mig nærmere med, og en praktisk del, som 
er mit udgangspunkt for resten af artiklen. 

Min undersøgelse af fagets praktiske del tager udgangspunkt i fire forskellige 
elementer af den del af faget, der har med praksis at gøre: For det første selve den tematiske 
forløbsplanlægning, hvorunder produkt og proces indgår som en naturlig del på lige fod med teori 
og analyse. For det andet den enkeltstående, mindre praktiske øvelse, der på en og samme tid kan 
stå for sig selv og indgå i et større projekt. For det tredje portfolioen som didaktisk værktøj, der 
indgår både i processen og også kan opfattes som en form for produkt, og endelig, for det fjerde, 
eksamensprojektet som eksempel på en forening af de tre foregående praksispunkter. I forhold til 
motivationsteorien vil ovenstående praksisdele af faget blive belyst med fokus på henholdsvis 
mestrings-og præstationsudfordringer, self-efficacy og relationsudfordringer samt forskellen på et 
læringsrum over for et præstationsrum.  
 
Mestrings-og præstationsudfordringer i et forløb om Det grimmes æstetik 
Min karakteristik af de mestrings- og præstationsudfordringer, vi kan møde i den tematiske 
forløbsopbygnings praktiske og processuelle del af faget, udspringer her af et forløb med temaet 
Det grimmes æstetik, hvorunder vi på mit 1.g. billedkunsthold skulle arbejde med både skulpturer 
og performances – alt sammen indsat i en ramme omhandlende kreativitet.33 Ågård skelner i sin 
bog mellem faktorer, der henholdsvis fremmer og hæmmer motivation. Udover relationen i 
klasserummet – særligt med fokus på relationen mellem elev og lærer, fremhæver Ågard struktur 
og retningslinjer for det faglige arbejde, herunder en oplevelse af, at der er mening og formål med 
det faglige stof.34 Med baggrund i denne viden udfærdigede jeg til forløbet en oversigt over, hvad 
eleverne skulle lære, hvornår de skulle lære det og hvorfor – som jeg selvfølgelig involverede 
eleverne i. En del af det, eleverne skulle lære, var at lave performances på den lokale kunsthal i 
samarbejde med den udstillende kunstner på stedet. I ægte Tanggaard-optik35 havde eleverne 
forinden oparbejdet en kunsthistorisk viden om udtryksformen og vi havde set og arbejdet med 
eksempler på performances. Efter denne noget deduktive tilgang til det faglige stof, tilbragte vi en 
halv dag på kunsthallen, hvor eleverne – efter nøje instrukser, rammesætninger og 
opgaveformuleringer – skulle lave fem forskellige performances; alt fra maling, over 
lagkagefremstilling til terapi i beige var på tapetet. Undervejs skulle eleverne dokumentere deres 
performances – og altså de egentlige produkter - samt processerne før, under og efter, med det 
formål, at de i det efterfølgende modul skulle analysere deres egne performances.  

 
32 Læreplan Billedkunst C, stx 2017, §1.2 
33 Forløbet kunne ligeså vel være et hvert andet, tematisk opbygget forløb, herunder grundforløbet 
34 Ågård, s. 69 
35 I denne antologis artikel ”Undervisning for og i kreativitet og skaberkraft i de kunstneriske fag” gennemgås 
Tangaards tilgang til kreativitet, der uløseligt hænger sammen med motivation. Jeg vil derfor ikke her gå nærmere ind 
i en karakteristik heraf 
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 Når jeg nævner dette forløb under overskriften Mestrings- og 
præstationsudfordringer, er det fordi, forløbet er et godt eksempel på, hvorfor disse udfordringer 
opstår. I forløbet blev det nemlig tydeligt, at flere af eleverne var i tvivl om, hvad der forventedes 
af dem helt konkret – altså, hvilken mestring, det var, de skulle opnå, samt hvad de i sidste ende 
blev vurderet på; var det at indgå i de forskellige performances, var det at tage gode fotos af de 
værker, de indgik i, eller var det at analysere de værker, de indgik i? For cirka halvdelen af 
eleverne var dagen en god dag, hvor de fik tid og rum til at udfolde sig og tænke kreativt; de 
begejstredes blandt andet over, hvordan performances kunne være med til at sige noget om 
kulturelle tilhørsforhold, køn og krop. For en tredjedel af eleverne var dagen, som en elev sagde: 
”Spild af tid, og havde ikke noget med kunst at gøre”,36 og for den sidste gruppe af elever var 
dagen for så vidt spændende, men svær at forholde sig til, fordi det for dem var uklart, hvad der 
forventedes af dem – altså, hvad det var, de efterfølgende og undervejs skulle kunne mestre og 
dermed blev vurderet på. En meget karakterfokuseret pige kom og spurgte mig direkte, om dagen 
indgik i min samlede vurdering af eleven til den kommende karaktergivning, for så ville hun gerne 
vide præcist, hvad det var, hun skulle. 
 Netop det med karaktergivningen er uundgåeligt en helt central faktor, når man taler 
om motivation i gymnasieskolen generelt – og i forbindelse med den praktiske dimension af 
billedkunstfaget specifikt. I 2016 lavede Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) en rapport over 
karaktergivning i gymnasiet. En af de ting, EVA påpegede i rapporten var, at der findes tre 
forskellige tilgange til karakterer blandt eleverne; en interesseorienteret, en karakterorienteret og 
en karakterdistanceret tilgang.37  Den interesseorienterede elev er karakteriseret ved primært at 
have fokus på de fag, han eller hun interesserer sig for, og ser ikke karakteren som det primære 
mål. Den karakterorienterede elev har karakterer som hovedfokus i gymnasiet, og arbejder 
strategisk på at få højere karakterer, og endelig kendetegnes den karakterdistancerede elev ved 
typisk at få lave karakterer, og beskytter sig mod nederlag ved at signalere distance og 
andenrangstagen til skolearbejdet.  

Der er selvsagt ikke en direkte sammenhæng mellem de faglige grupperinger hos 
mine elever og EVAs karakteristik af elevers forskellige tilgange til karakterer, men alligevel 
rammer rapporten noget, når vi taler motivation og læring i det konkrete eksempel. Set fra 
Skaalviks perspektiv er problemet med vores skolesystem i dag, at læring ikke handler om egentlig 
læring men i stedet for om at skulle præstere38 – og for nogle elever var det netop det, der var på 
spil, når vi taler om, hvorvidt de blev motiverede af besøget eller ej. For den lille gruppe af 
eleverne handlede det ikke om at lære, men at finde ud af, hvad skulle de præstere – og hvordan 
skulle de præstere. I den gruppe sad blandt andre den elev, der på dagen på kunsthallen havde 
spurgt mig direkte om, hvad det var, hun blev vurderet på, og sammen med resten af denne 
elevgruppe var hun en smule frustreret over dagen, og søgte bekræftelse i, om hun havde gjort 

 
36 Elev i 1.g. Mundtlig evaluering af dagen i det efterfølgende modul 
37 Karaktergivning i gymnasiet, s. 12-13 
38 Se også Cunliffe, Addison & Burges mf., som beskriver problematikken ud fra et mere rent billedkunstfagligt 
perspektiv 
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det rigtigt ved at vise mig sin portfolio, hvori hun havde indsat en flot og meget udførlig 
dokumentation over dagen fra proces til produkt og med fine analyser af både anerkendte 
kunstneres værker og egne performanceværker.  

Imidlertid var den præstationsfokuserede gruppe af elever i undertal, og 
størstedelen af eleverne fik på hver deres måde læring ud af dagen. For gruppen, som med EVAs 
ord kan kaldes de interesseorienterede elever, og som i en motivationsoptik må karakteriseres 
som videns- og involveringsmotiverede, handlede det tilsyneladende ikke om, hvordan de 
præsterede, men at dagen var spændende og at ”[...] det var et fedt koncept, hun [kunstneren] 
tog op.”39 En af eleverne i denne gruppe forklarede i øvrigt, at det var cool at være med til at 
skabe kunstværker sammen med kunstneren. I det efterfølgende undervisningsmodul var denne 
elevgruppe også helt klar på, hvordan analysen af de værker, de havde fremstillet på dagen, skulle 
tilgås, og de var i stand til at se deres processuelle arbejde med at fremstille og indgå i 
performances i et større kunsthistorisk perspektiv. På holdet var der selvfølgelig også en række 
elever, der ikke på samme måde var begejstrede for dagen, men som alligevel gerne vil gøre det 
godt – også uden nødvendigvis at tænke på karakterer. Denne gruppe af elever havde imidlertid 
langt sværere ved at få noget fagligt ud af dagen og de værker, de havde været med til at 
fremstille, og fastholdt eksempelvis, at de ikke forstod værkerne, og et af værkerne 
karakteriserede de sågar som ”[...] grænseoverskridende, [og værket] gav ikke nogen mening, men 
efter vi havde snakket om det til sidst gav det lidt mere mening.”40 I selvsamme gruppering sad 
også den elev, der mente dagen var spild af tid – men som alligevel gik til analysearbejdet med 
krum hals, dog uden egentlig at forstå performance som udtryksform.  
 

Self-efficacy og relationsudfordringer i en øvelse i automattegning 
Motivationsudfordringer i billedkunst kan også handle om noget mere konkret, end det at forsøge 
at afkode, hvad et tematisk forløb om Det grimmes æstetik indeholdende en performancedag 
egentlig handler om. Ser vi på den traditionelle billedkunstundervisning i selve klasselokalet 
oplever man ofte, at det for nogle elever er langt mere grænseoverskridende at skulle producere 
et konkret produkt - en genstand - som skal deles og diskuteres med klassen.  

Mit eksempel her tager udgangspunk i noget, der umiddelbart synes simpelt, nemlig 
automattegning.41 I billedkunstundervisningen er det oplagt at bruge automattegningen som 
øvelse, hvis man vil understrege, at der ikke er nogen, der kan være bedre til at tegne, end andre, 
og at alle derfor bliver lige udfordrede.42 På trods af et forsøg på at understrege, at eleverne så at 
sige har samme forforståelse for stoffet – nemlig ingen, og at øvelsens formål er at sætte fantasien 
fri, oplever man her elever, der vender deres tegning med bagsiden op, når øvelsen er færdig. 

 
39 Elev, 1.g. Evaluering af dagen og de værker, eleverne arbejdede med på dagen 
40 Elev, 1.g. Evaluering af mødet med et af performanceværkerne 
41 Eksemplet kunne lige så vel være en anden mindre, praktisk øvelse; papirsklip, formgivning i margarine eller 
ståltråd, farvecirkelfremstilling el.lign. 
42 Set i lyset af den fagdidaktiske traditions blik på tegneundervisningen, er det måske ikke så underligt, at selv det at 
skulle tegne automattegning ikke er så simpel en opgave alligevel, se fx Davis, Kindler og Atkinson, i: Tiemensma, 2016 
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Hvorfor det? I en motivationsoptik kan der være mange ting på spil, men først og fremmest spiller 
elevens self-efficacy og det relationelle – altså klasserummet – ind som et samlet hele; for hvad er 
det for nogle forventninger, eleven har til, hvordan han eller hun kommer til at klare opgaven – 
både automattegningen i sig selv men også fremvisningen af automattegningen for resten af 
klassen? Forholder vi os til en almendidaktisk forklaring på problemet, påpeger Bandura, at 
mestringsforventninger bliver etableret over tid, og optræder som summen af de erfaringer, man 
har gjort sig. Her er særligt fire ting på spil: Først og fremmest egne og tidligere erfaringer, 
dernæst andenhåndsoplevelser; altså, hvad man ser, andre elever gør, efterfulgt af verbal 
feedback; altså, hvilken feedback eleven får af de andre elever, og - vigtigst - af læreren, og 
endelig den fysiske fornemmelse, der opstår i kroppen hos eleven, når han eller hun skal løse 
opgaven.43 Ågård påpeger desuden, at en elev med høje mestringsforventninger med stor 
sandsynlighed vil gå i gang med opgaven straks og fortsætte, til den er løst. Omvendt vil en elev 
med lave mestringsforventninger opleve opgaven som en trussel mod et nederlag.  

Imidlertid synes det i netop eksempel yderst relevant at inddrage et decideret 
fagdidaktisk blik på tegneundervisningen: Hos Davis beskrives den kunstneriske/æstetiske 
udvikling fra barn til voksen kunstner som en U-kurve, der viser, at børn fødes som kunstnere, 
hvorefter de over tid og som voksne mister deres kunstneriske evner – bortset fra de få unge, som 
bliver kunstnere og dermed fastholder den samme kunstneriske frihed, som de havde, da de var 
børn. Modsat Davis beskriver Kindler, at det i stedet handler om, at både børn og unge oplever 
såkaldt børnetegninger som børnetegninger – og at hvis man ikke kan tegne fuldstændigt realistisk 
(altså efter et skema), så har man ikke evnerne til at være kunstner.44 

Med denne viden in mente bliver det åbenlyst, hvorfor der er nogle af vores elever, 
der vender bagsiden af automattegningen op, når øvelsen skal præsenteres. I et fagdidaktisk 
perspektiv bekræftes deres opfattelse af dem selv som værende uden kunstneriske evner eller de 
opfatter automattegningen som en børnetegning. Sammenligner man reaktionen med Beck og 
Ågårds teori, kunne det også betegnes som en art selvhandicappende undgåelsesadfærd45, som er 
med til at kvæle motivationen. For elever, der udfører selvhandicappende adfærd, har de 
erfaringer, han eller hun tidligere har gjort i forbindelse med tegning næppe været gode – og det 
præges eleven af, hvorfor eleven på forhånd beskytter sig mod nederlag ved at forsøge at undgå 
at vise sin tegning frem. Set i en Bandurask optik er det i øvrigt ikke kun selve det at tegne, der er 
på spil – også den relationelle oplevelse spiller en stor rolle: Er de andre elevers automattegning 
flottere end min? Hvad siger de andre elever til min automattegning – og hvad siger underviseren 
(som jo må være ekspert i automattegning!) til min automattegning? Og sidst, men slet ikke 
mindst, hvordan ser jeg ud, når jeg præsenterer min automattegning – bliver jeg rød i hovedet, 
taler jeg for lavt, siger jeg noget dumt osv.? 

 
43 Bandura, i: Ågård, s. 29 
44 For uddybning af problematikken, se: Tiemensma, s. 14-15, og Pariser m.f., 2006 
45 Beck, s. 161, Ågård, s. 69 
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Vender vi blikket tilbage mod Skaalviks pointe om, at det i skolesystemet i dag ikke 
handler om at lære, men om at præstere, kan vi forklare nogle af årsagerne til elevernes 
modstand mod at lave en automattegning - der i sagens natur ikke kan tegnes forkert - forkert. For 
selvom eleverne her er klar over, at de ikke får en karakter for automattegningen, er de 
tilsyneladende alligevel yderst præget af den præstationskultur, der er så hæmmende for 
motivationen til eksempelvis at turde begå fejl og dermed indse, at der ikke er en rigtig og forkert 
måde at automattegne på – så længe man har fulgt instrukserne om at sætte fantasien fri og at 
tegne uden at se ned og ikke at løfte blyanten fra papiret på noget tidspunkt. 
 

Motivationsudfordringer på spil i portfolioarbejdet 
Når man taler om praksisdelen af billedkunstfaget, taler man unægtelig også om portfolioen, som i 
læreplanerne fremhæves som et centralt element i undervisningen.46 I forbindelse med brugen af 
portfolioen som didaktisk redskab i billedkunst, synes særligt to elementer interessante at arbejde 
med set i en motivationsoptik: For det første understreger portfolioen fagets anderledeshed set i 
forhold til de andre gymnasiefag, der ikke har et sådant didaktisk værktøj, der går på tværs af 
teori, analyse og praksis. For det andet inddrages portfolioen som en fast del af både den 
formative og summative del af faget, og det er eksempelvis et krav, at portfolioen indgår i den 
afsluttende prøve i billedkunst. Begge elementer peger på, at anvendelsen af portfolioarbejdet i 
undervisningen spiller en rolle i forhold til elevernes motivation særlig rettet mod de 
mestringsoplevelser og præstationserfaringer, portfolioen kan medføre. 

Det didaktiske arbejde med portfolioen er egentlig komplekst: På den ene side tager 
portfolioen udgangspunkt i den processuelle del af faget og er således blot et værktøj til at 
opsamle og dokumentere elevernes arbejde med de tematiske forløb, de har været igennem i 
årets løb. På den anden side opfatter vi som undervisere i en vis forstand portfolioen som et 
produkt, som vi forventer, at eleverne redigerer, så ”[...] analyse og praktiske valg og fravalg, 
problemformuleringer, teori, researchmateriale og løste opgaver tydeligt formidles.”47 Denne 
produktorientering understreges af, at portfolioen indgår i karaktergivningen samt til en eventuel 
eksamen. Betragter vi vores billedkunstholds portfolioer fra et motivationsteoretisk perspektiv, 
tegner der sig et interessant billede, idet tendensen synes at være, at mange af vores involverings- 
og relationsmotiverede elever ikke rigtig har luret pointen med portfolioen, og egentlig opfatter 
portfolioarbejdet som en form for tidsspilde uden egentlig sammenhæng med undervisningen. 
Det betyder, at deres portfolioer ofte fremstår rodede og ustrukturerede, og ser man udelukkende 
på elevens indsats i forhold til portfolioen, ville eleven fremstå uengageret. Modsat er de 
præstations-og mestringsmotiverede elevers portfolioer veldokumenterede med både fotos og 
tekst, refleksioner over valg og fravalg osv. Det samme gør sig for så vidt ofte gældende for 
eleverne med lavt self-efficacy, hvis portfolioer ofte afslører, at de faktisk har forstået hvad faget 
går ud på, men at de bare ikke tror på, at de har forstået det.  

 
46 Læreplan Billedkunst C, stx 2017, §3.2 
47 Læreplan Billedkunst C, stx 2017, §4.1. Egen kursivering 
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Mange billedkunstundervisere bruger portfolioen både som en del af den summative 
og formative evaluering, nemlig i forbindelse med henholdsvis karaktergivningen og som en del af 
de evalueringssamtaler, vi foretager i undervisningen. Lægger man sig op ad 
motivationsteoretikerne, er det en rigtig god idé at inddrage portfolioen i evalueringssamtalerne, 
idet der med portfolioen er tale om en helt konkret, afgrænset mestringsopgave. Når man 
inddrager portfolioen i evalueringssamtalerne, bliver det tydeligt for eleverne, at der i billedkunst 
er mange indgange til at deltage i undervisningen, og at portfolioen giver en mulighed for at vise, 
at man har forstået fagets vekselvirkning mellem teori, analyse og praksis ved at dokumentere den 
i sin portfolio.48 Det virker motiverende på de elever, der er plaget af et lavt self-efficacy, og som 
deraf har svært ved at få sagt noget, at de rent visuelt kan vise det, de har lært, og man oplever 
ofte, at disse elever tør komme på banen, når det går op for dem, at de også bliver rost for det 
arbejde, de laver med deres portfolio. Man oplever desuden, at portfolioen motiverer de 
præstations-og mestringsorienterede elever, der synes, at det æstetisk-undersøgende og 
eksperimenterende, processuelle arbejde ikke er til at få hold på. Årsagen er, at arbejdet med 
portfolioen egentlig er ret konkret og indeholder faste rammer og krav, som de kan arbejde på 
komme til at mestre. Nogle endda til perfektion. Denne motivationstilfredsstillelse bliver 
yderligere bekræftet hos mange elever, når de indser, at portfolioen indgår til eksamen. Imidlertid 
er det for alvor også her, at forestillingen om, at man som underviser kan afholde eleverne fra at 
betragte portfolioen som et produkt frem for en proces. For så snart vi siger eksamen, siger vi også 
præstation. 

 

Eksamensprojektet – læringsrum eller præstationsrum? 
Man kan med rette sige, at portfolioen dog kun er ét ud af mange didaktiske greb og værktøjer i 
den daglige billedkunstundervisning, og det er jo heller aldrig selve portfolioen, vi bygger et helt 
tematisk forløb op om. Det gør vi imidlertid med eksamensprojektet, som på lige fod med 
portfolioen udgør en del af den anderledeshed, billedkunstfaget indeholder. Ifølge læreplanen 
udfærdiges eksamensprojektet som et fast forløb ved afslutningen af undervisningsperioden, og 
eksamensprojektet indgår i elevens eksamen på lige fod med det teoretisk/analytiske 
eksamensspørgsmål.49 Hos de fleste billedkunstundervisere bygges eksamensprojektet op om et 
tema, hvorudfra eleverne får givet en problemstilling, som de skal undersøge gennem en 
vekselvirkning mellem praksis, analyse og teori.50 Der hersker ingen tvivl om, at 
eksamensprojektet på alle måder fungerer som prikken over i’et i forhold til måden, resten af 
skoleåret i billedkunst er organiseret på: Eksamensprojektet er elevernes mulighed for at prøve alt 
det af, de har lært i løbet af året, på egen hånd.  

Set med motivationsbrillerne på er der imidlertid en årsag til, at vores elever 
fungerer forskelligt i og omkring eksamensprojektet. Til at belyse denne problematik vil jeg vende 

 
48 Også hos Addisson & Burgess nævnes portfolioen som et godt dialogredskab til at tale om elevernes udvikling, s. 
103-104 
49 Læreplan Billedkunst C, stx 2017, §4.2 
50 Læreplan Billedkunst C, stx 2017, §3.2 
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tilbage til det Skaalvik nævner, når han taler om forskellen på lærings-og præstationskultur. I den 
daglige undervisning i billedkunst forsøger de fleste undervisere nok at skabe en læringsorienteret 
kultur, hvor klasselokalet skal betragtes som et læringsrum frem for et præstationsrum, eller som 
det benævnes hos EVA: Et øverum overfor et såkaldt prøverum.51 At det for os som undervisere i 
billedkunst er yderst givtigt at skabe et læringsrum frem for et præstationsrum, hænger sammen 
med vores fags identitet og krav til at kunne lære eleverne at arbejde med ”[...] fordybelse i 
æstetiske oplevelser og arbejdsprocesser.”52 I læringsrummet handler det om at turde begå fejl i 
det æstetiske og processuelle arbejde. Her er der rum og plads til at turde forholde sig til valg og 
fravalg uden at tro, at det bare handler om at lave det flotteste værk, ligesom der er plads til at 
sige noget, der ikke er korrekt. Her er processen i sig selv målet, og det, der skal samles i 
portfolioen. Modsat i præstationsrummet, som eksamensprojektet jo peger mod. For så snart 
eleverne hører ordet ’eksamen’ flyttes fokus fra at lære noget til at skulle præstere noget – for 
eksamen handler om karakterer. Med dette skift i fokus oplever vi som undervisere i 
eksamensprojektet ofte, at eleverne glemmer alle de ting, der har lært om at være i proces, og i 
stedet lader selve produktet blive målet i sig selv: Skal jeg lave et maleri, skal jeg lave en 
ostevoksskulptur eller hvad skal jeg lave, synes at være de spørgsmål, eleverne stiller sig selv først 
og fremmest. På den måde kommer mange af vores elever over i et mestrings-og 
præstationsorienteret mode fra start, og man kan opleve elever, der ellers har været glade for 
faget i løbet af året, blive demotiverede og få svært ved komme i gang overhovedet. Denne 
oplevelse drejer sig primært om de elever, der ser eksamensprojektet som et præstationsprojekt 
på en negativ måde – og som langt fra er præstationsmotiverede. Disse elevers reaktion kan 
forklares med det, jeg påpegede tidligere: At processen, som de normalt har for sig selv, i 
forbindelse med eksamensprojektet er eksponeret for ikke blot underviseren, der lige om lidt skal 
bedømme eksamensprojektet, men også for resten af klassen. Vi ved fra motivationsforskningen, 
at en sådan eksponering og synlighed kan hæmme elever med lavt self-efficacy, og måske er det 
derfor, at vi i eksamensprojektet ofte har en håndfuld elever, som vi slet ikke har mulighed for at 
vejlede i processen, enten fordi, de ikke dukker op til modulerne eller fordi, de ikke befinder sig i 
selve processen i timerne som følge af, at de enten har glemt deres projekt hjemme eller slet ikke 
kan komme i gang. Elever som disse udfører på en eller anden måde den selvhandikappende 
adfærd, Ågård og Beck taler om, som gør dem meget svære at vejlede i selve processen omkring 
eksamensprojektet. 

Omvendt har langt de fleste elever set frem til eksamensprojektet, som for dem 
virkelig giver mulighed for at fordybe sig i lige præcis det emne, den udtryksform eller det 
materiale, der virkelig interesserer dem. Man kan med rette sige, at eksamensprojektet er særligt 
befordrende for de elever, der motiveres af at blive involveret i undervisningen, idet de selv er 
medskabere af den undervisning og de læreprocesser, der udspiller sig i klasserummet. Der synes 
også at være en del relationsmotiverede elever, der nyder, at man som underviser i 

 
51 Karaktergivning i gymnasiet, s. 117-118 
52 Læreplan Billedkunst C, stx 2017, §1.2 
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eksamensprojektet træder over i vejlederrollen, fordi der her er mulighed for et endnu løsere 
forhold og rent faktisk mulighed for at se og tale med den enkelte elev om lige præcis det projekt, 
den elev interesserer sig for. Ligeledes er eksamensprojektet de vidensmotiverede elevers store 
mulighed for virkelig at nørde igennem med et emne, der særligt interesserer dem – her har de i 
en Cunliffesk optik mulighed for at forene ’knowing that’ med ’knowing how’. Når vi som 
undervisere oplever, at der er mange elever, der trives rigtig godt i eksamensprojektet, er det 
fordi, vi i billedkunst er gode til af få skabt en læringskultur, der har givet eleverne en tro på, at de 
kan mestre den opgave, de skal i gang med – og dermed givet dem et højt self-efficacy. 
  

Motivationsfremmende undervisning i billedkunstfaget 
Hvad end man underviser i matematik, oldtidskundskab, samfundsfag, dansk eller spansk, er det 
ifølge motivationsteorien entydigt, at vi som undervisere kan arbejde med at motivere vores 
elever – og det understreges, at vi måske endda er den vigtigste faktor overhovedet, når vi taler 
om at få vendt den nedadgående motivationskurve hos unge i uddannelsessystemet i dag.  

Der hersker dog ingen tvivl om, at vi via billedkunstfagets fokus på den praktiske 
dimension og på at arbejde med processer i det hele tage er særligt godt stillede, når vi skal 
arbejde med elevernes motivation og det at skabe rum for motivationsfremmende undervisning. 
Det viser sig med al tydelighed i ovenstående undersøgelser, hvor de fire forskellige indgange til 
det at arbejde praktisk i faget sætter forskellige motivationsudfordringer i spil, og understreger, at 
vi i vores tematiske forløb i høj grad formår at motivere de involverings-og relationsorienterede 
elever, mens vi i mindre praksisøvelser og i portfolioarbejdet i højere grad får de mestrings-og 
præstationsorienterede elever til at blomstre. Når vi derudover evner at få skabt et trygt og godt 
læringsrum, hvor der er fokus på at få plads til at øve sig frem for at skulle præstere, kan vi i høj 
grad også få de elever, der er præget af en lav self-efficacy i spil – også, når det angår 
eksamensprojektet, som desforuden taler særligt godt til de vidensmotiverede elever.  
 
Forsøger vi at gå skematisk til, hvordan vi kan skabe en motivationsfremmende undervisning i 
billedkunstfaget, kan man lidt forsimplet dele tilgangen op i to dele: En ekstern del, som handler 
om at inddrage omverdenen i undervisningen og en intern del, som handler om 
motivationsarbejdet i selve klasserummet. Uanset hvilken tilgang, man arbejder med, er det 
oplagt at tage udgangspunkt i, hvordan vi som billedkunstundervisere kan skabe gode 
mestringserfaringer hos eleverne med udgangspunkt i vores læreplan. Og her er det jo heldigt, at 
vi i billedkunst faktisk skal lære vores elever at ”[...] forklare valg og fravalg, muligheder og 
begrænsninger i æstetiske og innovative processer”, ligesom vi skal lære eleverne at 
eksperimentere.53 Modsat mange andre fag har vi altså i billedkunst muligheden for at lære – og 

 
53 Læreplan Billedkunst C, stx 2017, §1.1. og 2.1 
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belønne! – eleverne for at arbejde med deres fejl. I en Ågårdsk optik lærer vi med andre ord vores 
elever, at det at begå fejl er uundgåelige trin på vej mod en faglig viden og forståelse.54  
 
Ser vi i første omgang på, hvordan vi kan motivere eleverne via inddragelse af omverdenen, synes 
det oplagt at vende blikket mod kunstverdenen, hvor der i disse år er et stort fokus på at vise, 
hvordan kunstnere arbejder med deres fejl som en del af det at udvikle sig. Her tænker jeg for 
eksempel på Trapholts udstilling ”10.000 timer – hvad er talent?” fra 2015, hvor kendte 
kunstneres børnetegninger blandt andet var udstillet, eller på Grayson Perry-udstillingen ”Grayson 
Perry – Hold Your Beliefs Lightly” på ARoS i 2016, hvor Perrys skitsebøger var samlet i 
udstillingskataloget. Man kunne også nævne udstillingen ”Koldinghus Gobelinerne” fra 2019, hvor 
gigantstore skitser af Koldinghus’ nye gobeliner udført af hhv. Bjørn Nørgaard, Tal R, Kirstine 
Roepstorff og Alexander Tovborg blev udstillet. 

Det at arbejde med fejl som en del af processen kan også illustreres ved at opleve 
performances live, som fx Kunstens event i forbindelse med Michelangelo Pistolettos fremstilling 
af værket ”Eleven Less One” fra 2016 - der i øvrigt affødte en heftig kritik af hele kunstbegrebet - 
og hvor alt umuligt kan gå som forventet, eller ved at inddrage eksempelvis illustrator Signe 
Parkins, der i sine dagbogsskildringer streger ud og tegner videre på de fejl, der opstår undervejs, 
og som i øvrigt selv har udtalt, at: “Hvis det hoved, som jeg tegner, ikke bliver pænt, streger jeg 
det bare ud og tegner et nyt ovenpå“.55 Og så er det jo i øvrigt oplagt i et forløb om det grimmes 
æstetik, at tale om – ja, det grimmes æstetik, og dermed åbne elevernes blik for, at der også kan 
være noget smukt i det fejlfyldte og grimme. Ved at vise de anerkendte kunstneres processer og 
fejl, har vi mulighed for at præge elevernes præstationsorientering i forhold til at flytte fokus på at 
begå fejl i en positiv retning, hvor vi kan oparbejde et fælles sprog for, hvordan vi taler om og 
lærer af fejl – og valg og fravalg. Et sådant fejlvokabular kan få positiv indflydelse på udviklingen af 
gode og trykke relationer mellem os som undervisere og eleverne, ligesom vi kan give eleverne 
selvtillid i det praktiske arbejde, og dermed styrke dem i deres self-efficacy.56 
 En anden måde, hvorpå vi kan bruge omverdenen til at udfordre elevernes blik på 
præstationskulturen, er ved at inddrage eksterne samarbejdspartnere fra museumsverdenen. 
Igennem samarbejder med lokale museer og kunsthaller kan vi få mulighed for at vise eleverne 
den lange proces, der er fra, at museet får idéen til en udstilling til udstillingen faktisk er realiseret 
– og formidlet. Den erfaring, eleverne gør sig, når det går op for dem, at en udstilling ikke bare er 
et færdigt produkt, men at der ligger en lang proces før selve udstillingen, virker befordrende på 
de efterfølgende samtaler omkring proces og produkt i billedkunstundervisningen. I samarbejdet 
med de eksterne partnere mærker eleverne også, at vi som undervisere ikke altid selv ved, hvor 

 
54 Ågård, s. 42-43. Ågård lægger sig her op ad Carol Dwecks mindset-forskning, se fx Dweck, 2006 
55 Parkins i: Refstrup, 2014  
56 For en mere almendidaktisk indgangsvinkel til arbejdet med det fejlfyldte som noget smukt, kan Biestas tanker om 
den smukke risiko inddrages ifht. at etablere en risikofyldt undervisning, hvor det, at ikke alt kan kontrolleres, er 
smukt, Biesta, 2014 
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projektet fører hen – og dermed indser de, at vi er med dem i søgen efter ny viden, der kan 
inddrages i faget. 
 Vender vi dernæst blikket mod det såkaldt interne arbejde med motivation i selve 
klasserummet, er der et utal af muligheder for at arbejde med motivationsfremmende 
undervisning.57 En ret simpel tilgang kunne være at præsentere eleverne for motivationsteorien - 
særligt de fem motivationsformer. Det givtige ved en sådan præsentation vil formentlig være, at 
eleverne erfarer, at der ikke kun er én rigtig tilgang til skolearbejdet, nemlig den 
præstationsorienterede, men at der er flere indgange og mange måder at være motiverede på – 
og at vi som billedkunstundervisere billiger de forskellige motivationsformer. I den forbindelse 
virker det godt at lade eleverne reflektere over, hvordan de selv motiveres – og om det er 
forskelligt alt efter, hvilken kontekst, de befinder sig i. Man kan også lade dem reflektere over, 
hvad det er, der motiverer dem mest i billedkunstfaget – og hvorfor det er netop det, der 
motiverer dem. Når først italesættelsen af de forskellige motivationsformer har fundet sted, vil 
man som underviser have mulighed for at trække på elevernes viden herom, og italesætte, at man 
eksempelvis i et performanceprojekt først og fremmest arbejder med involverings-og 
relationsmotivationen. I samme ombæring kunne man inddrage den engelske underviser James 
Nottinghams model ”The Learning Pit”58, som en visualisering af, hvorfor det er hårdt at lære 
noget, og at alle mennesker undervejs i læringen støder på udfordringer, som de må overvinde i 
målet mod læring. Endeligt ville det også være rigtig sjovt at lade eleverne selv forberede dele af 
undervisningen med fokus på at få iværksat de forskellige motivationsformer, ligesom man selv 
kan arbejde med undervisningsdifferentiering med udgangspunkt i motivationsformerne – 
eksempelvis i sammensætningen af faste studiegrupper.  
 
Uanset hvilken tilgang, man anlægger på motivationsarbejdet i undervisningen, handler det nok 
alt sammen allermest om, at vi selv – som undervisere – skal turde bevæge os ud på ukendte 
farvande sammen med eleverne. Vi må, som Skaalvik også siger, forlade vores komfortable 
mestringszone og gå ind i den zone, hvor også vi har mulighed for at udvikle os.59 Vi skal vise 
eleverne, at vi ikke ved alt og kan alt, men at vi er villige til at lære nyt sammen med dem, og så 
skal vi have lyst og tid til at lære vores elever at kende. Med en sådan tilgang bliver vores 
fornemmeste opgave altså ikke at være vidensorakler, men at være dygtige vejledere i elevernes 
processer. Det bliver vi ved at sætte klare faglige mål, krav og rammer for, hvor det ukendte skal 
føre elevernes idéer og processer hen.  
 
På den måde kan vi sikre os, at eleverne føler sig trygge – og motiverede – i vores undervisning i 
billedkunst. 

 
57 Både hos Skaalvik, Skaalvik & Skaalvik og Ågård findes konkrete anbefalinger til, hvordan man kan indtænke 
motivation i undervisningen. I antologien ”De topmotiverede unge” findes desuden udvalgte unges anbefalinger til, 
hvordan undervisningen kunne blive mere motiverende 
58 Se The Learning Pit, i: https://www.jamesnottingham.co.uk/learning-pit/  
59 Skaalvik, s. 86 
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