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De seneste år har der i undervisningsverde-
nen været et øget fokus på, hvordan man 
kan motivere eleverne til læring.

I dag hævder motivationsforskere, at der 
ikke er én bestemt form for motivation, men 
at motivationen er situeret. Det betyder, at det 
er den sociale omverden, herunder læreren 
og klasserummet, der har et særligt spillerum 
i forhold til at præge elevens motivation.

Det handler altså ikke om at undersøge, 
hvor motiverede elever er, men hvad de er 
motiveret for og hvorfor – med andre ord: 
motivation opfattes som en dynamisk stør-
relse, der er et resultat af både erfaring, fag, 
tid, selvværd og meget andet.

Motivation i billedkunst
I den daglige billedkunstundervisning kom-
mer motivationsudfordringerne bl.a. til syne,  
når vi vender blikket mod fagets proces-
suelle og produktorienterede del af det 
praktiske arbejde. Her kan eleverne ofte have 
vanskeligt ved at se sammenhængen mellem 
proces og produkt, hvilket uundgåeligt kom-
mer til at påvirke deres motivation i faget, idet 
de tilsyneladende har svært ved at gennem-
skue, hvad det er, der skal mestres i den prak-
tiske del (proces såvel som produkt) af faget.

Med udgangspunkt i Danmarks Evalu-
eringsinstituts Magasin ”Undervisning – for 
alle” fra 2016 vil jeg i denne artikel forsøge 
at italesætte og undersøge nogle af disse 
motivationsudfordringer, der opstår i fagets 
praktiske del. I første omgang kaster jeg 
blikket mod vores brug af portfolioen som 
didaktisk værktøj, der indgår både i proces 
og også kan opfattes som en form for pro-
dukt, mens jeg i anden omgang vil vende 

blikket mod eksamensprojektet, hvor proces 
og produkt også er uadskillelige størrelser.

Fem former for motivation hos unge
I magasinet ”Undervisning – for alle” fra 
2016 findes fem helt konkrete og meget 
brugbare bud på, hvordan man kan udvikle 
et repertoire af motiverende strategier i un-
dervisningen.

Vender man i første omgang blikket mod 
vidensmotivationen, kendetegnes elever med 
denne form for motivation ved, at de bliver 
motiverede af at opnå ny viden om fag eller 
emner, der har deres særlige interesse. De er 
nysgerrige, videbegærlige, og de pirres ved at 
indse, at den nye viden kan kobles til en for-
ståelse af dem selv og deres omverden.

Præstationsorienterede elever motiveres 
af karakterer og af at klare sig godt i forhold 
til 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, at deres 
præstation bliver bedømt og belønnet.

Relations-og involveringsmotivationen 
minder på sin vis om hinanden, idet det dre-
jer sig om konteksten og det relationelle i en 
læringssituation.

Elever, der motiveres af relationer, de 
møder i skolen, har brug for at indgå i so-
ciale 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. 
Hos de involveringsmotiverede elever kom-
mer det relationelle i spil, når de bliver invol-

veret i de læreprocesser, der udspiller sig i 
læringsrummet. Denne elevtype motiveres 
af at være medskabere af undervisningen og 
indgå i undervisning, hvor der er rum til åbne 
og legende læreprocesser.

Mestringsmotiverede elever har brug for 
succesoplevelser og oplevelsen af at kunne 
mestre en given læringssituation. Det er væ-
sentligt at bemærke, at langt de fleste elever 
i en eller anden grad motiveres af mestring. 
Oftest er dog elever, der i forvejen har gode 
skoleerfaringer og som i øvrigt tror på egne 
evner, der særligt motiveres af at kunne me-
stre en opgave, og som følge heraf vil have 
lyst til at yde en ekstra indsats.

Det er særligt denne form for motivation, 
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.

Portfolioen: 
Motiverende eller demotiverende?
I forbindelse med brugen af portfolioen som 
didaktisk redskab i billedkunst er særligt to 
elementer vedkommende at arbejde med set 
i en motivationsoptik: For det første under-
streger portfolioen fagets anderledeshed 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 ind-
drages portfolioen som en fast del af både 
den formative og summative del af faget, og 
det er eksempelvis et krav, at portfolioen ind-
går i den afsluttende prøve i billedkunst.

Begge elementer peger på, at anven-
delsen af portfolioarbejdet i undervisnin-
gen spiller en rolle i forhold til elevernes  
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Kirstine Roepstorff tegner kartoner 

som forberedelse af gobeliner på Koldinghus. 

Foto: JJ Film/Jacob Jørgensen.
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motivation – særligt når manser på de me-
stringsoplevelser og præstations erfaringer, 
portfolioen kan medføre.

Portfoliodidaktik: Proces og produkt
Det didaktiske arbejde med portfolioen er 
egentlig komplekst: På den ene side tager 
portfolioen udgangspunkt i den proces-
suelle del af faget og er på den måde 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 un-
dervisere 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 tyde-
ligt formidles”, som der står i læreplanen på  
c-niveau (mine kursiveringer).

Denne produktorientering understreges 
af, at portfolioen indgår i karaktergivningen 
samt til eksamen.

Der tegner sig et interessant billede, når 
vi betragter vores billedkunstholds portfo-
lioer fra et motivationsteoretisk perspektiv. 
Her synes tendensen nemlig at være, at 
mange af vores involverings- og relations-
motiverede elever ikke for alvor har luret 
pointen med portfolioen, og egentlig opfat-
ter portfolioarbejdet som en form for tids-
spilde uden sammenhæng med undervisnin-
gen. Det betyder, at disse elevers portfolioer 
ofte fremstår rodede og ustrukturerede, og 
ser man udelukkende på elevens indsats i 
forhold til portfolioen, fremstår eleven uen-
gageret.

Modsat er de præstations-og mestrings-
motiverede elevers portfolioer veldokumen-
terede med både fotos og tekst, refleksioner 
over valg og fravalg osv. Det samme gør sig 
for så vidt ofte gældende for eleverne med 
det, psykologen Albert Bandura kalder for 
lavt self-efficacy (altså elever, der mangler 
troen på, at de er i stand til at udføre den 
adfærd, som er nødvendig for at opnå et be-

stemt resultat), hvis portfolioer ofte afslører, 
at de faktisk har forstået hvad faget går ud 
på, men at de bare ikke tror på, at de har for-
stået det.

Portfolioen som evalueringsværktøj
Mange billedkunstundervisere bruger port-
folioen både som en del af den summative 
og formative evaluering, nemlig i forbindelse 
med henholdsvis karaktergivningen og som 
en del af de evalueringssamtaler, vi foreta-
ger i undervisningen.

Lægger man sig op ad motivationsteo-
retikerne, 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 evalu-
eringssamtalerne, bliver det tydeligt for ele-
verne, at der i billedkunst er mange indgange 
til at deltage i undervisningen, og at portfoli-
oen giver en mulighed for at vise, at man har 
forstået fagets vekselvirkning mellem teori, 
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Illustration fra Grøde af Signe Parkins. 

analyse og praksis ved at dokumentere den 
i sin portfolio.

Det virker motiverende på de elever, der 
er plaget af lavt self-efficacy, og som følge 
heraf har svært ved at få sagt noget, at de 
rent visuelt kan vise det, de har lært. Når ele-
verne får ro til at stole på, at vejen til at få 
sagt noget i timerne godt kan gå gennem en 
veldokumenteret og gennemarbejdet port-
folio, skaber vi grobund for at rykke også 
denne elevtype.

Derudover erfarer man, at portfolioen 
motiverer de præstations-og mestringsori-
enterede elever, der synes, at det æstetisk-
undersøgende og eksperimenterende, pro-
cessuelle arbejde ikke er til at få hold på. År-
sagen er, at arbejdet med portfolioen egent-
lig 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 portfo-
lioen som et produkt frem for en proces, går 
fløjten.

Eksamensprojektet: Teori, analyse, praksis 
i samspil
I samspil med portfolioen udgør eksamens-
projektet en del af den anderledeshed, bil-
ledkunstfaget indeholder. Men hvor portfoli-
oen kun er ét ud af mange didaktiske greb og 
værktøjer i den daglige billedkunstundervis-
ning, er eksamensprojektet et selvstændigt 
forløb som afslutning på undervisningspe-
rioden – et forløb, der indgår i elevens eksa-
men på lige fod med det teoretisk/analytiske 
eksamensspørgsmål.

Hos de fleste billedkunstundervisere byg-
ges eksamensprojektet op om et tema, hvor-
udfra eleverne får givet en problemstilling, 
som de skal undersøge gennem en veksel-
virkning mellem praksis, analyse og teori. På 
den måde fungerer eksamensprojektet som 
et billede på den måde, resten af skoleåret i 
billedkunst er organiseret på – og bliver der-
med elevernes mulighed for at prøve alt det 
af, de har lært i løbet af året, på egen hånd.

Læringsrum eller præstationsrum?
Set med motivationsbrillerne på er der en år-
sag til, at vi oplever, at vores elever fungerer 
forskelligt i og omkring eksamensprojektet.
I den daglige undervisning i billedkunst for-
søger de fleste undervisere nok at skabe en 

læringsorienteret kultur, hvor klasselokalet 
skal betragtes som et læringsrum frem for 
et præstationsrum.

Når det for os som undervisere i billed-
kunst er yderst givtigt at skabe et læringsrum 
frem for et præstationsrum, hænger det sam-
men med vores fags identitet og krav til at 
kunne lære eleverne at arbejde med det, der i 
læreplanen benævnes som ”[...] fordybelse i 
æstetiske oplevelser og arbejdsprocesser.” 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 kor-
rekt. Her er processen i sig selv målet, og det, 
der skal samles i portfolioen.

Modsat i præstationsrummet, som ek-
samensprojektet med ordet ’eksamen’ jo 
netop peger mod, og som ofte medfører, at 
eleverne flytter fokus fra at ville lære noget 
til at skulle præstere noget.

Selvhandikappende adfærd?
Med dette skift i fokus oplever vi som under-
visere i eksamensprojektet også tit, at ele-
verne glemmer alle de ting, de har lært om at 
være i en proces, og i stedet lader 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 præstationsoriente-
ret 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 
at komme i gang overhovedet. Denne ople-
velse drejer sig primært om de elever, der ser 
eksamensprojektet som et præstationspro-
jekt på en negativ måde – og som langt fra 
er præstationsmotiverede.

 Elevernes reaktion kan forklares med, at 
processen, som de normalt har for sig selv, i 
forbindelse med eksamensprojektet er eks-
poneret ikke blot for 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. 
Måske er det derfor, at vi i eksamensprojek-
tet ofte har en håndfuld elever, som vi slet 
ikke har mulighed for at vejlede i proces-
sen, enten fordi de ikke dukker op til modu-
lerne eller fordi, de ikke befinder sig i selve  
processen i timerne som følge af, at de 

“Det at arbejde med 
fejl som en del af 
processen kan også 
illustreres ved at 
inddrage eksempelvis 
illustrator Signe 
Parkins, der i sine 
dagbogsskildringer 
streger ud og tegner 
videre på de fejl, der 
opstår undervejs.”
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enten har glemt deres projekt hjemme el-
ler slet ikke kan komme i gang. Elever som 
disse udfører på en eller anden måde en 
form for selvhandikappende adfærd, der gør 
dem meget svære at vejlede i selve proces-
sen omkring eksamensprojektet.

0�VMRKWOYPXYV�SK�WIPJ�IƾGEG]
Omvendt har langt de fleste elever set frem 
til eksamensprojektet, som for dem virkelig 
giver mulighed for at fordybe sig i lige præ-
cis det emne, den udtryksform eller det ma-
teriale, der interesserer dem.

Man kan roligt sige, at eksamensprojek-
tet er særligt befordrende for de elever, der 
motiveres af at blive involveret i undervis-
ningen, idet de selv er medskabere af den 
undervisning og de læreprocesser, der ud-
spiller sig i klasserummet.

Der synes også at være en del relations-
motiverede elever, der nyder, at man som un-
derviser i eksamensprojektet træder over i 
vejlederrollen, fordi der her er mulighed for 
et endnu løsere forhold og rent faktisk mu-
lighed for at se og tale med den enkelte elev 
om lige præcis det projekt, den elev interes-
serer sig for.

Ligeledes er eksamensprojektet de vi-
densmotiverede elevers store mulighed for 
virkelig at nørde igennem med et emne, der 
særligt interesserer dem.

Når vi som undervisere i udgangspunkt 
oplever, at der er mange elever, der trives rig-
tig godt i eksamensprojektet, er det fordi, vi i 
billedkunst er gode til af få skabt en lærings-
kultur, 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.

Underviserens rolle for den motivations-
fremmende undervisning i billedkunstfaget
Uanset hvor vi vender blikket hen i billed-
kunstundervisningens mange facetter, er 
det sikkert, at vi via fagets fokus på den 
praktiske dimension og på arbejdet med 
processer i det hele taget er særligt godt 
stillede, når vi skal arbejde med elevernes 
motivation og det at skabe rum for motivati-
onsfremmende undervisning.

Dertil kommer, at vi har en læreplan, der 
kræver, at vi lærer vores elever at ”[...] forklare 
valg og fravalg, muligheder og begrænsnin-
ger i æstetiske og innovative processer”,  
ligesom vi skal lære eleverne at eksperimen-
tere.

Modsat mange andre fag har vi altså i 
billedkunst muligheden for at lære – og be-
lønne! – eleverne for at arbejde med deres 

fejl. I den optik lærer vi vores elever, at det at 
begå fejl er uundgåelige trin på vej mod en 
faglig viden og forståelse.

Men hvordan kan vi så helt konkret ar-
bejde med at motivere vores elever? Det er 
klart, at svaret er komplekst, men en oplagt 
indgang til motivationsarbejdet er at ind-
drage kunst-og museumsverdenen.
 
Visualiser og italesæt fejl 
som et led i en proces
I disse år er der i kunstverdenen 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 Trap-
holts udstilling ”10.000 timer – hvad er ta-
lent?” fra 2015, hvor kendte kunstneres bør-
netegninger blandt andet var udstillet for 
at vise, at det at blive dygtig kræver, at man 
øver sig og laver fejl.

Eller på Grayson Perry-udstillingen 
”Grayson Perry – Hold Your Beliefs Lightly” 
på ARoS i 2016, hvor Perrys skitsebøger 
var samlet i udstillingskataloget, for ikke 
at nævne udstillingen ”Koldinghus Gobe-
linerne” 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 pro-
cessen kan også illustreres ved at inddrage 
eksempelvis illustrator Signe Parkins, der i 
sine dagbogsskildringer streger ud og teg-
ner videre på de fejl, der opstår undervejs.

Når vi viser eleverne de anerkendte 
kunstneres processer og fejl, får vi mulighed 
for at præge deres præstationsorientering 
over mod at betragte fejl ud fra en positiv 
synsvinkel. På den måde kan vi 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 trygge 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.

Udfordr præstationskulturen
En anden måde, hvorpå vi kan udfordre ele-
vernes blik på præstationskulturen, er ved 
at inddrage eksterne samarbejdspartnere 
fra museumsverdenen. Igennem samarbej-
der 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, at udstillingen faktisk er realise-
ret – og formidlet.

Det virker befordrende på samtalerne 
omkring proces og produkt i billedkunstun-
dervisningen, at eleverne selv har erfaret, at 
en udstilling ikke bare er et færdigt produkt, 
men at der ligger en lang proces før selve 
udstillingen.

I samarbejdet med de eksterne partnere 
mærker eleverne også, at vi som undervi-
sere ikke altid selv ved, hvor projektet fører 
hen – og dermed indser de, at vi er med dem 
i søgen efter ny viden, der kan inddrages i 
faget.

Forlad den komfortable mestringszone 
sammen med eleverne
Uanset hvilken tilgang man anlægger på mo-
tivationsarbejdet i undervisningen, handler 
det nok allermest om, at vi selv – som under-
visere – skal turde bevæge os ud på ukendte 
farvande sammen med eleverne. Vi må for-
lade vores komfortable mestringszone og 
gå ind i den zone, hvor også vi har mulighed 
for at udvikle os.

Vi skal vise eleverne, at vi ikke ved alt og 
kan alt, men at vi er villige til at lære nyt sam-
men med dem, og så skal vi have lyst og tid 
til at lære vores elever at kende.

Med en sådan tilgang er vores fornem-
meste opgave altså ikke at være videns- 
orakler, 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. //

Denne tekst er en forkortet version af den fagdidak-

tiske artikel Motivation i billedkunstundervisningen, 

der forventes at udkomme i 2020 i antologien  

Musisk-æstetiske fag i gymnasiet – en antologi.  

I den fulde artikel findes uddybning af såvel teo-

retiske som didaktiske udgangspunkter, ligesom 

nøjagtige akademiske litteraturhenvisninger findes 

som fodnoter. Den fulde artikel kan erhverves ved at 

kontakte forfatteren på lh@vghf.dk

DET DIDAKTISKE HJØRNE



̭̫

Alexander Tovborg tegner skitser 

til gobeliner på Koldinghus. 

Foto: JJ Film/Jacob Jørgensen. 
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