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Når du sidder med denne publikation i hånden 
(eller på skærmen), er det fordi vi ønsker at 
invitere til diskussion af begreber som doku-
mentation af læring, taksonomi, produktion 
som pædagogik princip og legitimitet. Disse 
begreber og flere til har været gennemgående 
i projektet1), som i 2008 involverede i alt 18 
produktionsskoler. Projektets fokus på at doku-
mentere kompetencetilegnelse voksede dels 
ud af lignende projekter om realkompetence-
afklaring og evaluering, dels ud af et stigende 
behov for anerkendelse af det, de unge lærer 
på en produktionsskole. Samtidig med, at do-
kumentationsprojektet var et forsøg på at teste 
og justere forskellige dokumentationsformers 
anvendelighed i et læringsmiljø, der ikke er 
bundet op på faste læseplaner og eksaminer, 
var projektet også et forsøg på mere præcist 
og systematisk end tidligere at beskrive den 
læring, der foregår på produktionsskolerne 
– hvad er læringens mål, hvad er elevernes ud-
bytte og hvilke konkrete og evt. meritgivende 
kompetencer får de? 

Begrebet ”dokumentation” kan dække over 
meget. Det afhænger af, hvilket perspektiv der 
lægges på dokumentationsarbejdet, om man 
interesserer sig for legaliteten i en indsats, ind-
holdet af en indsats, synliggørelsen og effekten 
af en indsats eller vurderingen af indsatsens 
meritværdi, altså hvilken værdi har de tilegne-

de kompetencer på uddannelsesmarkedet, når 
den unge skal videre i formelt kompetencegi-
vende ungdomsuddannelse.

Selv om nogle af deltagerne i dokumentations-
projektet har følt dokumentationsarbejdet som 
en ekstra arbejdsbyrde, hvis reelle effekt for den 
enkelte elev de ikke umiddelbart kunne se, har 
det været projektets klare mål at nå længere 
end til det legaliserende ”så har vi gjort det-per-
spektiv”. Formålet med dokumentationsarbej-
det var fra begyndelsen dels at øge både elever-
nes og lærernes bevidsthed om og evne til at 
synliggøre de tilegnede kompetencer via nogle 
helt konkrete redskaber, dels at give produkti-
onsskolesektoren et pædagogisk-didaktisk løft 
og øge anerkendelsen af den kompetenceud-
vikling der foregår i skoleformen. 
Omdrejningspunktet for projektet var 3 for-
skellige modeller:

•  Korsør-modellen med fokus på synlighed i 
hverdagen bl.a. via kompetencetavler op-
hængt i de enkelte værksteder,

•  RKA-modellen med mulighed for at arbejde 
med redskabet online og med fokus på værk-
stedet som læringsrum,

•  Sønderborg-modellen til den lille/mellemstore 
skole, hvor der ikke er ansat vejleder. 

Forord 

Af Tina Thode Hougaard, projektleder, Produktionsskoleforeningen

1) Officielle navn på projektet er ”Nye krav til Produktionsskolesektoren”
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I alle modeller arbejdes der med dokumenta-
tion af erhvervelse af både faglige, sociale og 
personlige kompetencer. Dokumentationsfor-
men er for alle tre modeller elevinddragende, 
således at dokumentationen sker i samarbejde 
med den enkelte elev. Når fokus er på de per-
sonlige og sociale kompetencer, laves doku-
mentationen desuden på baggrund af elevens 
selvevaluering. I alle modeller er redskaberne 
direkte koblet sammen med den lovpligtige 
forløbsplan. 

Modellerne vægter arbejdet med de forskellige 
typer kompetencer lidt forskelligt. Således ar-
bejde man i RKA-modellen med en opdeling af 
de faglige kompetencer i teknisk-faglige kom-
petencer, der er knyttet til det konkrete fag fx 
håndelag og viden om materialer, og generelle 
faglige kompetencer såsom opgaveforståelse 
og kvalitetsbevidsthed. RKA-modellen arbej-
der med en femtrinsskala (begynder/rutineret/
kompetent/kyndig/ekspert). Korsør-modellen 
arbejder med ”værkstedsfaglige kompetencer” 
og bruger kompetencetavler med en tretrins-
skala (nybegynder/øvet/kompetent) til at 
synliggøre udviklingen i værkstedet – både i 
forhold til fx maskinhåndtering og administra-
tion. I Sønderborg-modellen har man ligeledes 
taget udgangspunkt i værkstedets maskiner 
og fokuserer således meget detaljeret på helt 
konkrete delkompetencer i de faglige kompe-
tencer - beskrevet på det enkelte værksteds 
fagpapir. Det kan være delkompetence som fx 
udlodning (med 5 konkrete færdigheder) på 
elektronikværkstedet eller samling og rengø-
ring af røremaskinen i køkkenværkstedet. 

De sociale og personlige kompetencer gribes 
ligeledes forskelligt an i de 3 modeller. Det 
skyldes dels de enkelte redskabers forhistorie, 
dels at personlige og sociale kompetencer tra-
ditionelt set ikke umiddelbart dokumenteres 
og bedømmes på en skala fra 1-5. Selv om net-
op disse træk vil spille en væsentlig rolle, når 
de unge senere i livet kommer på arbejdsmar-
kedet, er der en vis betænkelighed eller lige-
frem blufærdighed forbundet med at evaluere 
og ikke mindst værdisætte andre menneskers 
personlige kvalifikationer og sociale kvaliteter. 
Hvor langt de fleste produktionsskolelærere 
fagligt føler sig kompetente til at bedømme 
elevernes faglige kompetenceudvikling (også 
helt ned i detaljen), tilhører bedømmelsen af 
kompetencer såsom empati, konflikthåndte-
ring, refleksion, handlekompetence og følel-
sesmæssig kompetence umiddelbart en helt 
anden, mere socialpædagogisk faglighed. 
Derfor lægger denne del af dokumentations-
arbejdet i høj grad op til både personlige og 
etiske diskussioner: Hvor langt er den enkelte 
produktionsskolemedarbejder indstillet på at 
bevæge sig ind på et mere socialpædagogisk 
domæne, hvor skarpt kan disse kompetencer 
definers og afgrænses, og hvor langt kan (og 
skal) man som lægmand bevæge sig i retning 
af at lave persontræksanalyser el. lign.  

Fælles for modellerne er anvendelsen af edder-
koppespindet til visualisering af de personlige 
og sociale kompetencer. Der er lidt forskel på, 
hvordan kompetencerne er sprogliggjort og 
dermed også forstået og vægtet, men centralt 
i alle modeller står dels elevens selvevaluering, 

Forord 
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dels redskabets evne til både grafisk og med 
få ord at synliggøre og bevidstgøre den unge 
om dennes udvikling og fremtidige udviklings-
muligheder. Edderkoppespindet er dermed et 
godt eksempel på en dokumentationsform, 
der er både nem og konstruktiv at bruge, 
idet den både tilgodeser elevens behov for 
visualisering af svære emner og produktions-
skolemedarbejderens tilbageholdenhed med 
at overskride faggrænser. Ud fra princippet om 
ikke at gøre det til mere, end det er 
– eller til mere, end man selv kan stå inde for. 

Læs mere om de tre modeller på følgende 
hjemmesider:

Redskaberne har været bundet op på de 
udviklende skolers praksis og selvforståelse. 
Processen frem mod en fælles platform for im-
plementeringen af dokumentationsredskaber-
ne har således ikke været uproblematisk, men 
gennem projektet er ligheder og overensstem-
mende synsmåder vokset frem for forskellene. 
Der er således ved projektets slutning stor 
velvilje over for forsøget med at arbejde med 
én taksonomi. Spørgsmålet er, hvor mange trin 
der skal være i en fælles taksonomi, og hvilke 
ord og forståelser der skal betegne hvert trin. 

De 13 testskoler, kaldet deltagerskolerne i 
projektet, har desuden vist interesse for at 
”plukke det bedste” fra de tre modeller, fx 
kompetencetavlerne fra Korsør, taksonomien 

fra Sønderborg og selvtillidsredskabet fra RKA-
modellen. Det vil derfor være oplagt fremover 
– forhåbentlig som en del af et nyt dokumen-
tationsprojekt – at operere med et katalog af 
delredskaber, som fx ovennævnte, hvoriblandt 
produktionsskolerne frit kan vælge og sam-
mensætte de forskellige typer og det antal 
delredskaber, der passer til den enkelte organi-
sations forventninger. 
Samlet set er der ingen tvivl om, at en fælles 
dokumentationsform vil styrke produktions-
skolesektoren. Derfor har Produktionsskolefor-
eningens bestyrelse besluttet, at det endelige 
dokumentationsudtryk – produktionsskolebe-
viset – skal fremstå ensartet og professionelt. 
Det er Produktionsskoleforeningens mål, at alle 
produktionsskoler skal udlevere beviser til de 
unge for de opnåede kompetencer. Forenin-
gen vil ligeledes arbejde for, at dette produk-
tionsskolebevis bliver formelt anerkendt af 
Undervisningsministeriet. 

Derfor har de 18 produktionsskoler dvs. delta-
gerskoler og konsulentskoler arbejdet med at 
kvalificere produktionsskolernes medarbejdere 
til at udstede kvalificerede og kvalificerende 
kompetencebeviser. Beviser, der både sum-
mativt siger noget om de unges nuværende 
kompetenceniveau på udvalgte kompetence-
områder, samt formativt kan støtte den unges 
fremadrettede søge- og valgproces især i 
forhold til videre ungdomsuddannelse. Det må 
ikke blive tilfældigt, hvad og med hvilken stan-
dard der dokumenteres på forskellige skoler. 

Denne kvalificeringsproces og de mange 
aspekter af den kan du studere nærmere i 
denne publikation:

Læs om de forskellige måder hvorpå ledelsens 
rolle i sådanne udviklingsorienterede pro-
cesser får betydning i Annette Vilhelmsens 
artikel ”Ledelse – udvikling gennem dokumen-
tation af læring”. I artiklen beskriver Annette 
Vilhelmsen tre forskellige ledelsestyper, og hun 
bringer eksempler på modstand mod projektet 
og diskuterer desuden taksonomi og betydnin-
gen af et fælles sprog.

Korsør-modellen: 
www.xor.dk/kompetence

RKA-modellen:  
www.realkomp.dk

Sønderborg-modellen: 
www.s-p-h-dk



�

Projektets kompetenceudviklingsmodel, hvor 
skoler, som havde særligt gode erfaringer med 
dokumentation, skulle videregive og støtte 
implementeringen af redskaber til dokumenta-
tion på andre, mindre erfarne skoler, beskrives 
af Kim Pedersen i ”En kompetenceudviklings-
model  – når en skole underviser en anden skole”. 
Kim Pedersen sætter særligt fokus på konsu-
lentens bidrag til organisatorisk læring og på 
de didaktiske overvejelser, man som skole bør 
gøre sig for at udvikle sig til en professionel 
pædagogisk organisation.

I artiklen ”Den legitimerende lærer” diskuterer 
Axel Hoppe begrebet legitimitet. Hvordan kan 
produktionsskolen legitimere sin indsats, og 
hvilken betydning har læringssammenhængen 
for læringen? Hvornår er kompetencedoku-
mentation valid?

Fordele og ulemper ved at skulle viderefor-
midle noget, man selv har været med til at ud-
vikle over mange år, diskuteres af Kim Kabat i 
artiklen ”Formidler, underviser eller konsulent i et 
forandringsprojekt”. Kim Kabat giver sit bud på, 
hvornår det drejer sig om formidling, og hvor-
når der i højere grad er behov for en konsulent.  

Netop rollen som formidler eller kollegial un-
derviser beskrives af Preben Hammer Jensen 
i artiklen ”Fra praktiker til praktiker”. 
Preben Hammer Jensen argumenterer for 
dokumentationens nødvendighed og be-
skriver, hvordan dokumentation skal arbejde 
med værkstedet og den unge og ikke imod. 
Hvordan får man dokumentationsarbejdet til 
at hænge godt sammen med alle de andre 
arbejdsopgaver, man har som produktionssko-
lelærer? 

Publikationen afslutter med et dyk ned i et 
konkret redskab: Selvtillidsværktøjet fra RKA-
modellen. Jytte Murmann og Hans Rønnau 
beskriver i ”Goddag til selvtilliden”, hvorfor og 
hvordan man kan arbejde med den unges 
selvtillid som en del af kompetencedokumen-
tationen. Med helt konkrete eksempler fra 
forløbsplaner redegør de både for kompeten-
ceafklaringen og den pædagogiske indsats, 
der er forbundet med den. Denne artikel slut-
ter på smuk vis antrologien med at fortælle, 
hvilken særlig opmærksomhed og ydmyghed 
det kræver af medarbejderen, når denne skal 
understøtte udviklingen af den enkelte elevs 
personlige kompetencer. 
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Hvilken rolle har ledelsen, i forbindelse med 
at der på produktionsskolerne arbejdes udvik-
lingsorienteret? I denne sammenhæng inddra-
ges erfaringer fra dokumentationsprojektet, 
hvor deltagernes faglige, personlige og sociale 
læring har været omdrejningspunktet for 
skolernes systematiske arbejde med dokumen-
tation. Afslutningsvis vil jeg præsentere nogle 
billeder af ledelse og komme med eksempler 
på forankring og synlighed af projektets resul-
tater. 

Syn på ledelse
”Don’t follow leaders” og ”vi er alle ledere” var 
gennem 70’erne og 80’erne mantraer, der blev 
formuleret med mere eller mindre glimt i øjet. 
Organisationer udviklede flade strukturer og 
forsøgte at gøre op med en autoritær forstå-
else af ledelse.
Gennem 90’erne kom ledelse på dagsordenen 
igen: Tydelig ledelse, værdibaseret ledelse, 
ledelse af projekter m.m. Ledelse blev et fag. 
Der blev udviklet ledelsesredskaber og uddan-
nelser. Ledere på tværs af faggrupper blev til 
en gruppe, der var store forventninger til.
I dag bliver der talt om forskellige former for 
ledelse i organisationer. F.eks. i en uddan-
nelsessammenhæng – på en skole, bliver der 
mange steder arbejdet med en to-strenget 
ledelse: en administrativ og en pædagogisk 
ledelse. Ledelse ses i relation til tillægsspørgs-
målet – ledelse af hvad? Ledelse ses i forhold 
til ”noget” – ledelse er en organisations valg af 
forvaltning af opgaver. 

Ledelse og magt er begreber i relation til hin-
anden. Ledelse og magt er værdifrie begreber 
– det er først når begreberne sættes ind i en 
relation eller kontekst, at der bliver tale om 
værdimæssige begreber. Ledelse kan være i 
forhold til nogle processer, i forhold til orga-
nisationsstrukturer og endelig som en måde 
at arbejde med en organisations kultur. Men 
fælles er, at der ledes frem mod en form for 
produkt. I en produktionsvirksomhed produ-
ceres enheder. I en uddannelsesvirksomhed 
produceres uddannelse – forstået som, at man 
arbejder med elever, deltagere, studerende i 
uddannelse frem mod noget = uddannelse, i 
en vidensvirksomhed produceres viden osv. 

Ledelsesroller og værdibårne skoler
Person og rolle er afhængige størrelser, og det 
bliver i særlig grad tydeligt på værdibårne sko-
ler som f.eks. produktionsskoler, hvor lederens 
person har stor afsmittende effekt på den rolle, 
som lederen spiller i organisationen. Det kan 
både ses som ”måden lederen er leder på”, og 
især den stemning lederen skaber i organisa-
tionen.
Med hensyn til lederkvalifikationer vil der være 
tale om både uddannelse, erfaring og person-
lighed i forhold til den kompleksitet af opga-
ver, der udspiller sig på en given produktions-
skole i forhold til de medarbejdere, deltagere 
og samarbejdsrelationer, der er. Endelig er der 
selve organisationens placering i hele uddan-
nelsesdebatten politisk set og synet på pro-
duktionsskolens rolle, som den er formuleret i 

Ledelse - udvikling gennem 
dokumentation af læring

Af Annette Vilhelmsen, 
cand. pæd.  pædagogisk konsulent
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forhold til lovgivning og bekendtgørelser. 
Produktionsskolen er ikke en statisk skoleform/
organisation, men en skoleform der historisk 
set har udviklet sig gennem de sidste 25 år, 
afhængig af hvor og hvordan der har været 
politisk vilje og bevågenhed til at sørge for, at 
der var en mulighed for de unge, der ikke gik 
den lige vej gennem uddannelsessystemet. 
Skoleformen har været karakteriseret ved at gå 
på mindst tre ben: a. deltagerens personlige og 
dannelsesmæssige forberedelse til uddannelse 
og senere arbejdsmarkedet, b. produktion som 
grundlæggende pædagogisk tilgang og ende-
lig c. at være det ben i ungdomsuddannelses-
tænkningen, der skulle tage hånd om de unge, 
der af personlige, faglige eller sociale årsager 
havde brug for en særlig opmærksomhed.
Bag produktionsskolerne står der bestyrelser, 
som formelt er ledelsen – disse bestyrelser har 
valgt at ansætte ”en leder”. Derfor er ”lederen” 
en central person både i skolens historie og 
fremadrettede hverdag. Lederen tegner skolen 
og skal derfor være sin rolle bevidst, uanset 
om det er i det daglige møde med deltagerne, 
i samarbejdsrelationer blandt medarbejdere 
eller i forhold til bestyrelse og øvrige interes-
senter. 

Klar, parat - ledelse
Da vi eksterne konsulenter og konsulentsko-
lerne skulle i gang med dokumentationspro-
jektet, var vi fra en start af enige om, at alfa og 
omega for, hvorvidt en deltagerskole skulle 
være med i projektet, var en positiv melding 
fra skolens ledelse om, at ledelsen var med og 
gerne gik forrest. 
Det har været en balancegang på de enkelte 
produktionsskoler at forstå ledelsen som 
central i forandringsprocesser – samtidig med 
at initiativer til forandring og udvikling ofte er 
sket på initiativ af enten enkelte eller få medar-
bejdere. Balancegangen er nødvendig for både 
at kunne fastholde gode ideer og samtidig 
udnytte den energi, der er i nye initiativer og 
det at tage medarbejdernes engagement.  Den 
enkelte medarbejder kan med sit engagement 
inspirere kolleger, men selve implementerin-
gen og initiativ, der skal sørge for at ideerne 

bliver omsat til organisationens arbejdsmeto-
der og pædagogiske tilgang, er en ledelsesop-
gave. Derfor var det afgørende for os, at ledel-
sen var aktivt deltagende.
Som eksterne konsulenter har vores rolle pri-
mært været at understøtte og sparre med kon-
sulenterne fra konsulentskolerne. Vi har kunnet 
bruge opmærksomhed på at reflektere over de 
måder, hvorpå opgaverne er blevet modtaget 
på de forskellige deltagerskoler. Vi har lyttet 
med under diskussioner i forhold til behov for 
dokumentation og medarbejderes oplevelse af 
”Hvad er det nu vi skal gøre mere af?”

Dokumentation som vej til udvikling
Nogle lærere tænder aldrig en computer – an-
dre slukker den aldrig. Produktionsskolerne 
er meget forskellige i forhold til deres arbejde 
med og forståelse af f.eks. vigtigheden af, at IT 
er en fuldt integreret del af hverdagen i både 
værksted og organisation. Så spørgsmålet: ”Er 
I vant til at arbejde med IT?” – er ukonkret, hvis 
vi ønskede at finde ud af, hvordan der konkret 
blev arbejdet med IT. Der skal spørges helt ba-
salt: ”Har I PC på værkstedet? – hvor mange?, 
Har I deltagerdata i et IT system? – Som I (som 
lærerer) har adgang til?” 
Dokumentation bliver af nogle opfattet som 
endnu en måde at kontrollere på. Af andre er 
det en naturlig måde at opsamle, systemati-
sere og videreudvikle viden og ideer på. 
Ledelsens ansvar i for at tænke udvikling i or-
ganisationen gennem brug af dokumentation 
af den læring, der sker hos deltagerne i pro-
duktionsskolen, er en stor udfordring. Der er 
tale om både at skabe et miljø for udvikling, at 
skabe mulighed for at kunne arbejde systema-
tisk f.eks. ved hjælp af at have det nødvendige 
IT og endelig få skabt en fælles forståelse af og 
sprog for, hvad læring i produktionsskolen er. 



�0

Dokumentation – en vej til fælles sprog
For mange af produktionsskolerne har arbej-
det med dokumentation været en succes. 
Succes forstået på den måde, at de forventnin-
ger, man på forhånd havde til projektet – både 
vedrørende redskaber og indhold, til fulde har 
levet op til det ”der skete i virkeligheden” + 
lidt til. Deltagerskolerne fremhæver særligt, at 
man nu på skolen har fået et fælles sprog f.eks. 
i forhold til at tale om den læring, deltagerne 
opnår gennem deres forløb på produktions-
skolen. Som eksempel er begrebet taksonomi 
en afgørende dimension i dokumentations-
arbejdet. I daglig tale kan vi kalde taksonomi 
en form for niveauer for viden og læring. F.eks. 
arbejder mange af skolerne med en taksonomi 
der har 5 niveauer: 1. Begynder/urutineret, 2. 
Avanceret begynder/rutineret, 3. Kompetent, 
4. Kyndig, 5. Ekspert. Mange lærere har ment, 
det var en måde at give eleverne karakter på, 
når man i forbindelse med dokumentations-
projektet skulle arbejde med taksonomi. Ka-
raktergivning er måske den mest kendte måde 
at ”ordne” niveauer på. I gennem processerne 
med dokumentationsprojektet har lærerne 
arbejdet med en fælles forståelse af skolens 
sprog vedr. niveauer. Det betyder, at man har 
gjort op med en værditænkning om god og 
dårlig frem mod en mere udviklingsoriente-
ret tænkning, hvor det vigtige bliver at være 
nysgerrig på en opgave, gå i gang, få rutine, 
blive kreativ og endelig beherske en opgave. 
At være nybegynder har stor værdi, hvis man 
som deltager går i gang med en opgave, man 
ikke troede, man kunne, eller havde lyst til, 
frem mod at kvalificere sin viden og kunnen og 
dermed oparbejder kompetencer. 
I arbejdet med dokumentation af læringspro-
cesser på værkstedet vil det give mulighed for 
at arbejde med en mere anerkendende tilgang 
til deltagerne, når der hele tiden er et udvik-
lingsperspektiv på opgaven og de færdighe-
der, der knytter sig til at kunne løse opgaven.

Udvikling og modstand
Der har været eksempler på modstand i projek-
tet. En årsag kan være, at lærerne har oplevet, 
at ledelse eller kolleger har ”trukket projektet 

ned over hovedet” på de øvrige medarbejdere. 
Der har vist sig en grundlæggende usikkerhed 
på egen faglighed. F.eks. når dokumentations-
projektet lægger meget op til skriftlighed, og 
der sidder medarbejdere, som ikke er fortrolige 
med skriftlighed og IT. Der er barrierer, der skal 
overvindes, før redskabet kan implementeres 
på værkstedet. Usikkerheden i medarbejder-
gruppen kan forstærkes, hvis det er kolleger 
– og ikke ledelsen, der skal forsøge at ”sælge” 
ideen om mere dokumentation. De kolleger, 
der sidder tilbage med en oplevelse af at være 
”afsløret som ikke skrivende”, vil helt naturligt 
reagere med modstand, og forsøge at argu-
mentere for, hvorfor dokumentation kræver alt 
for meget tid, er spild af tid, er unødig kontrol, 
er bureaukratisk m.m. 

Case
 En lærer argumenterer for, at dokumenta-
tion er spild af tid. Overflødigt og ødelægger 
det gode og tætte forhold til deltagerne.  I 
argumentationen er der en tilbagevendende 
sætning: ”På mit værksted kan jeg ligesom 
mærke, hvordan deltagerne har det – det 
behøver jeg ikke skrive ned”. Adspurgt, om der 
forefindes en årsplan for værkstedet, er svaret 
nogenlunde det samme ”Jeg kan mærke, hvor 
deltagerne er i deres proces, det behøver vi 
ikke skrive ned”. 
Konkret i forhold til hvordan læreren på det 
enkelte værksted sikrer sig, at deltagerne rent 
faktisk udvikler sig både fagligt, personligt og 
socialt gennem sit arbejde på linien, viser det 
sig, at læreren oplever sig meget presset. Det 
er en linie, der af og til bliver valgt ”i mangel 
af bedre”, og derfor er der til en vis grad en 
sandhed i, at det er vanskeligt at lave en plan, 
og at lærerens håndværk er – at kunne ”mærke 
deltagerne”. 
Læreren oplever sig presset pga. af et meget 
svingende elevantal, presset fordi det er en 
kollega, der ”brænder” for at få indført doku-
mentation af arbejdet på værkstederne, presset 
af en fraværende leder og endelig presset af at 
opleve sig inkompetent i forhold til at arbejde 
med skriftlighed i arbejdet på værkstedet.
Udtrykket i lærerkollegiet bliver en form for 
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aggression mod: deltagerne (zappere), kol-
legerne (de må sandelig ha’  tid nok), ledelsen 
(hvis den ellers var her) osv. Det er vanskeligt 
for de øvrige kolleger at rumme al denne 
frustration, og derfor møder læreren modstand 
fra de kolleger, der rettelig skulle være kolleger, 
der forstod situationen og bakkede op.

Implementering er en ledelsesopgave
Ledelsens opgave i denne konkrete situation 
er først og fremmest at kunne tage ledelse på 
sig. Det skal signaleres, at ”her på skolen tillæg-
ger vi skriftlighed værdi”. Der skal stilles IT til 
rådighed. Der skal udvikles på redskaber, der 
understøtter læring på værkstedet. Læreren 
skal have sikkerhed for, at den faglighed, der 
er oparbejdet gennem mange år, anerkendes, 
og at der ydes hjælp til det, der mangler for at 
kunne arbejde med dokumentation på værk-
stedet. F.eks. i kraft af IT-kursus, mentorordning 
fra IT-erfaren kollega. Tid til at sætte sig ind i 
relevante redskaber i sit konkrete værksted. 
Det skal også være helt tydeligt, hvad der rent 
faktisk forventes af den pågældende lærer. Le-
deren skal klart og tydeligt fremlægge en plan 
for arbejdet med at implementere processerne 
i værkstederne. F.eks. udarbejde en fasebeskri-
velse med klare angivelser af succeskriterier, 
opgaver der skal udvikles, tid for implemen-
tering og forventninger til medarbejdernes 
engagement.
Endelig er det vigtigt, at den viden, der er 
fremkommet på skolerne gennem arbejdet 
med dokumentation, bliver omsat til ”fælles 
bedste”. En af de største spildfaktorer på pro-
duktionsskolerne er, at der er en forholdsvis 
stor udskiftning af ledere og medarbejdere. 
Det er ressourcespild, hver gang en medarbej-
der går ud af døren og tager sin viden med sig, 
uden der er taget initiativ til, at medarbejde-
rens viden og erfaring er blevet gjort til gen-
stand for en systematisk opsamling og videns-
bearbejdning.

Deltagernes læring
På samme måde vil mange af deltagerne op-
leve, at de har behov for, at deres læring bliver 
systematisk beskrevet og opsamlet, således 

det kan indgå i deres individuelle forløbsplan 
og på sigt indgå i deres videre uddannelsespla-
ner. De unge på produktionsskolerne skal have 
anerkendelse for det, de kan. Når de skal alle 
videre i en ordinær ungdomsuddannelse, vil 
de have brug for, at det de har lært på produk-
tionsskolen, rent faktisk tillægges værdi inden 
for de ordinære systemer. Selve dokumentati-
onsarbejdet vil for den enkelte deltager be-
tyde, at de kan hjælpes til at fastholde fokus på 
læring, de kan få hjælp til en refleksionsproces: 
”Hvad var det, du gerne ville lære? – hvordan 
nåede du hen til det eller hvis ikke, hvad skete 
der”, hvad skal der til for, at du lærer noget 
nyt?” osv. 
Over tid vil man på de enkelte produktions-
skoler kunne systematisere arbejdet med 
dokumentation, således at det bliver ”skolens 
vidensbank”, frem for det alene er den enkelte 
lærer, der udvikler på specifikke værksteders 
produktioner. 

Lederen som spilfordeler
Lederen er den, der gennem udviklingsprojek-
tet har styring og retning på projektet. Det er 
ikke det samme som ”jeg alene vide”. Lederen 
kan i overensstemmelse med skolens kultur 
og tradition for uddelegering af arbejde tage 
initiativ til, at en kollega er tovholder for et 
projekt. Det skal dog gennem hele projektet 
være tydeligt, at disse projekter indeholder 
et væsentligt element af udvikling, at skolen 
som organisation har brug for den viden, der 
fremkommer, og at det bliver til fælles bedste, 
at der er retning på både pædagogik og pro-
duktion. I de situationer, hvor det er kolleger, 
der er tovholdere, er det stadig vigtigt, at det 
er lederen, der fordeler opgaver og roller. Det 
er en næsten umulig opgave, at kolleger bliver 
”chefer for hinanden”. Det vil kun i sjældne 
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tilfælde være muligt, at kolleger møder den 
uformelle leder med anerkendelse. Alt for ofte 
vil det blive den ”stille og underløbne magt”, 
der vil gøre sig gældende. Det er tilsyneladen-
de svært at skulle udvise loyalitet og respekt 
for kollegers arbejde. Det kan der være mange 
grunde til. Umiddelbart ser jeg oftest, at det er 
en oplevelse af utilstrækkelighed og frustrati-
on, der er baggrunden for de løftede øjenbryn, 
de dybe suk, småsnakken og indforståede smil 
og nik. Skal en kollega fungere som leder, skal 
den formelle leder uddelegere arbejdet i fuld 
offentlighed i organisationen, med klar angi-
velse af mål og retning.

Tre billeder af ledelse i udviklingsopgaver
Første billede er en struktureret leder. Han 
er optaget af ledelse og ser ledelse som en 
række opgaver, der kan og skal løses. Ledelse 
er noget man er. Disse opgaver er placeret 
forskellige steder i organisationen. Det er bare 
et spørgsmål om at få formuleret opgaver, stil-
linger, arbejdsgange, aftaler m.m. Ledelse er 
blandt andet noget, der er synligt ved symbo-
ler f.eks. statussymboler (størrelse og placering 
af kontor). Denne leder deltager i udviklingsar-
bejdet som administrator. Der er fuldstændig 
styr på timer i projektet, IT-programmer og 
maskiner, medarbejderne har klart fået define-
ret mængde af møder og forventning af resul-
tat. Lederen vil sidde med under arbejdet og 
vil svare på konkrete spørgsmål.
Andet billede er proceslederen. Han er optaget 
af processer i udviklingsarbejdet. Her er ledelse 
noget, man gør. Ledelse udspiller sig omkring 
bestemte typer af opgaver og problemer i 
organisationen. Det er ikke nødvendigvis vig-
tigt at vide, hvem der er lederen, men i højere 
grad et spørgsmål om, hvem der sørger for, der 
er ledelse i de processer, der er nødvendige 
i forhold til konkrete opgaver. Skolens leder 
vil ikke have problemer med at uddelegere 
ledelsesansvar. I konkrete tilfælde af spørgsmål 
undervejs vedrørende tid, ressourcer, IT m.m., 
vil lederen være optaget af, hvem der vil være 
den, der kan svare, og hvis ingen har det som 
ansvarsområde, vil lederen få det uddelegeret. 
I selve arbejdet vil lederen ikke se sig selv som 

en central person og vil derfor oftest heller 
ikke være til stede i selve arbejdet, måske lige 
bortset fra opstart og frokost.
Endelig er der det tredje billede på ledelse, 
som er lederen i et kulturperspektiv. Her vil 
lederen lægge vægt på de værdier, normer 
og ambitioner, der er knyttet til ledelse i det 
”kulturrum”, som produktionsskolen er. Det 
vil være formuleret i skolens værdigrundlag. I 
forhold til selve ledelsesdelen vil der over tid 
udvikle sig en magtkultur, en række spillereg-
ler som magtudøvelse og gensidige opfattelser 
i forholdet mellem ledelse og ansatte, ledelse 
og bestyrelse, ledelse og omverdenen. Lede-
ren vil være dobbelt kulturansvarlig. Forstået 
således, at der vil være en kulturudvikling på 
den enkelte produktionsskole samtidig med, at 
lederen er ansvarlig for denne kultur og selv er 
en væsentlig del af den. Lederen repræsente-
rer og skaber værdier. I udviklingsprojektet vil 
lederen med hele sin personlige fremtræden 
repræsentere produktionsskolens værdier. 
F.eks. være veloplagt, lægge vægt på god for-
plejning til møder, inddrage deltagerne med 
en anerkendende tilgang – at gøre skolens 
værdier konkrete i mødet med deltagere og 
medarbejdere. 

Tegn på forankring og synlighed 
I virkelighedens verden vil der sjældent være 
tale om ”rene billeder”. På langt de fleste pro-
duktionsskoler vil ledelsen være en blanding 
af de ovenfor nævnte tre eksempler. Ledelse vil 
også udspille sig i en form for dobbeltkontin-
gens – altså ledelse udvikler sig i forhold til den 
kontekst ledelsen udfordres i. Derved vil både 
ledelsesformer, lederen og omgivelserne blive 
påvirket og derved indtage et nyt udgangs-
punkt for udvikling.
Tegn på forankring er f.eks., når man på en 
produktionsskole kan se, at det man siger, også 
er det man gør.
F.eks. når man i organisationen taler om, at IT 
er en integreret del af skolens hverdag, og at 
computerne så rent faktisk står på værkste-
derne og er tændt og indgår som naturligt 
arbejdsredskab for både deltagere og medar-
bejdere. Det kan ses ved, at deltagerne kender 
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til de konkrete arbejdsgange frem mod at 
udforme de dokumentationsredskaber, der 
anvendes f.eks. i forbindelse med opfølgende 
samtaler. Deltageren vil kunne bede en lærer 
om en samtale og selv tage initiativ til at få do-
kumenteret erhvervet kunnen. Deltageren har 
gennem en periode udviklet færdigheder og 
opnået viden således at udsagnet ”nybegyn-
der” er blevet til ”avanceret begynder”.
Et andet tegn er det sprog, medarbejdere på 
en given produktionsskole anvender i forbin-
delse med at beskrive det arbejde, der foregår i 
værkstedet. Sproget er blevet ”fælles sprog”, og 
der er på produktionsskolen en fælles forstå-
else af begreber som: værkstedsansvarlighed, 
tage initiativ, social ansvarlighed m.m.
Et tredje tegn kan være, at der er fælles for-
ståelse blandt medarbejderne af, hvordan der 
arbejdes udviklingsorienteret. Gennem doku-
mentationsprojektet er der blevet udviklet en 
form for ”håndbog i udviklingsarbejde”. Det vil 
sige, at der nærmest er en beskrevet manual for 
udviklingsprojekter. En beskrivelse af arbejds-
gange, ansvarsfordeling, formidling af metoder 
og viden m.m.
Endelig vil et synligt tegn være, at der på pro-

duktionsskolen er udviklet et fælles redskab til 
at strukturere indsamlede data vedr. deltagerne. 
Produktionsskolen vil have formidlet en fælles 
måde at arbejde med deltagernes læring på, så-
ledes at de løbende samtaler, der foretages med 
deltagerne, har en form for fælles skabelon, og 
således at den enkelte deltager oplever, at der 
er konsensus blandt skolens medarbejdere, 
f.eks. værkstedslærer og vejleder.

Hvis ledelse var et skib
Afslutningsvis vil jeg illustrere arbejdet med 
udvikling af dokumentationsprojektet som at 
skulle sætte et skib i søen. 
For at få skibet flot fra bedding og ud på åbent 
hav er det nødvendigt at sikre sig, at skibet er 
bygget solidt og med anvendelse af de bedste 
materialer. Der skal være en kaptajn til at sætte 
kursen, og der skal være engagerede folk om-
bord, der forstår at følge en kurs og evt. tage 
beslutninger i tilfælde af pludselig opståede 
situationer.
Men måske er det allermest nødvendige for en 
succesfuld sejlads, at kaptajnen kan få besæt-
ningen til at længes efter at komme ud på 
åbent hav.
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”Don’t follow leaders” og ”vi er alle 
ledere” var gennem 70’erne og 
80’erne mantraer.
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I Dokumentationsprojektet valgte man en 
strategi for udbredelsen af dokumentations-
redskaber, hvor skoler, som havde særligt 
gode erfaringer med dokumentation, skulle 
videregive og støtte implementeringen af 
redskaber til dokumentation på andre, mindre 
erfarne skoler. Der blev samtidig knyttet tre 
eksterne konsulenter til projektet, som skulle 
støtte projektet som helhed og ikke mindst de 
skolekonsulenter, der skulle ud og iværksætte 
udviklingsprocesser på andre skoler. I denne 
artikel fokuseres især på den del af projektmo-
dellen, som overordnet drejede sig om, at en 
skole lærer af en anden skole – at undervisere 
fra dokumentationserfarne skoler deltager i 
implementeringen af dokumentationsredska-
ber på andre skoler. 

Modellen kan umiddelbart ses som en erfa-
ringslæringsmodel, hvor praktikere videregi-
ver deres erfaringer til andre praktikere. I den 
forstand kan projektet – fejlagtigt – opfattes 
som et formidlings- og erfaringsprojekt frem 
for et egentligt organisationsudviklingsprojekt. 
Modellen kræver således på forhånd, at der 
både er nogle særlige forudsætninger til stede 
blandt underviserne på de deltagende skoler, 
og at skolekonsulenterne formår at løfte red-
skabet ud af en formidlingssammenhæng og 

ind i et organisatorisk læringsprojekt. I artiklen 
præsenteres nogle overvejelser og overord-
nede forudsætninger for, at en kompetenceud-
viklingsmodel af denne type kan lykkes.

Et nyt krav om dokumentation – og en kom-
petencemodel
Som en del af Velfærdsforliget i 2006 blev det 
besluttet, at produktionsskolerne i højere grad 
end tidligere skulle arbejde med at dokumen-
tere indholdet og effekten af den gennemførte 
undervisning. Dokumentationen skulle bl.a. 
bidrage til og understøtte sammenhængen 
med den kompetencegivende del af ungdoms-
uddannelserne – og Dokumentationsprojektet 
blev ét af svarene på disse krav. I beskrivelsen 
af projektet peges der på, at udfordringerne 
for produktionsskolesektoren var – og er – at 
synliggøre det faglige indhold og læringen, 
at værdi- og målsætte undervisningen, samt 
at underviseren er i stand til at reflektere over 
egen praksis og skabe synlighed omkring lære-
processernes karakter og resultater. 

Projektets store udfordring var således at 
bidrage til den kompetenceudvikling, der var 
nødvendig for at underviserne – og dermed 
produktionsskolesektoren som sådan – kunne 
imødekomme disse nye og omfattende krav. 

En kompetenceudviklingsmodel 
– når en skole underviser 
en anden skole

Af Kim Pedersen, chefkonsulent, ARGO
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Man valgte en kompetenceudviklingsmodel, 
hvor intentionen var at sprede de gode er-
faringer med redskaberne gennem støtte til 
implementering fra de dokumentationserfarne 
undervisere, skolekonsulenterne. Med lidt 
variation fulgte man i arbejdet med implemen-
tering af redskabet den samme model i relatio-
nen mellem konsulentskole og deltagerskole. 
På baggrund af en fælles introduktionsdag 
og det forudgående kendskab til redskaberne 
valgte deltagerskolerne, hvilket redskab man 
ønskede at arbejde med og anvende på sko-
len, og skolerne blev herefter koblet sammen. 
På konsulentskolen var der blandt undervi-
serne udpeget konsulenter, som særligt havde 
arbejdet med dokumentationsredskabet, og 
skolekonsulenten holdt et møde med repræ-
sentanter fra deltagerskolen, hvorefter der blev 
gennemført op til tre pædagogiske dage, hvor 
der blev arbejdet med redskabet. 

Som forberedelse til processen gennemførte 
skolekonsulenterne forud for kontakten med 
deltagerskolerne et kvalificeringsforløb over 
3x2 dage, en slags minikonsulentuddannelse, 
hvor de skulle klædes på til processen. Forløbet 
var tilrettelagt af de tre eksterne konsulenter, 
som skolekonsulenterne også kunne trække på 
gennem hele forløbet.
 
Reaktioner på forløbet
Generelt viser evalueringen, at såvel deltager-
skolerne som konsulentskolerne oplever, at 
forløbet har været udbytterigt og bidraget til 
kompetenceudvikling og en styrket dokumen-
tation på skolerne. Der er således umiddelbart 
stor tilfredshed med modellen.

På deltagerskolerne var man – således som 
det kommer til udtryk i evalueringen – meget 
positiv over for, at det netop var en produkti-
onsskolelærer, som introducerede dokumen-
tationsredskabet. Begrundelserne var dels, at 
man kendte den pågældende, dels at det var 
en styrke, at konsulenten havde stort kendskab 
til området og dets særlige problemstillinger, 
og at konsulenten talte ’praktikerens sprog’. 

Nogle af de interviewede fra deltagerskolerne 
siger bl.a.:
”- Det er en rigtig god model og et bevis på, at det 
kan lade sige gøre.
 - Ja, det har været rigtig godt. Der udvikles på 
noget, som allerede er afprøvet, og så er det en 
praktiker, der kommer med redskabet.
- Ja, og så har [navnet på skolekonsulenten] 
været i stand til at sætte sig ud over sin måde 
at bruge det på og tilpasse det til, hvordan vi vil 
have det.”

I forhold til forberedelsen lagde skolekonsu-
lenterne bl.a. vægt på, at man havde diskuteret 
holdningerne til dokumentation og til redska-
berne. En sagde fx:
”Vi kunne egentlig godt undervise – men der 
var brug for at snakke om, hvordan vi kommer 
ud i denne verden. Vi går jo ud og rusker i nogle 
vaner… ansvar diskuterede vi rigtig meget… 
vi er ikke blevet uddannet konsulenter, men vi 
er blevet godt rustede til individuelt at have en 
holdning til at skulle servere et værktøj i en helt 
anden virkelighed.”

Flere fremhævede også, at de var vant til at 
undervise, og at situationen som skolekonsu-
lent på mange måder kunne sammenlignes 
med dette at undervise. Det er en pædagogisk 
proces, som kræver tilrettelæggelse, god kom-
munikation og kontakt – og så kræver den et 
indgående kendskab til ’eleverne’, som i dette 
tilfælde var ledere og undervisere på andre 
produktionsskoler. Ligesom deltagerskolernes 
repræsentanter fremhæver også flere af sko-

Af Kim Pedersen, chefkonsulent, ARGO
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lekonsulenterne fordelen i at kende området, 
dets særlige kultur, sprog og historie. 

I citatet fra deltagerskolerne peger en af de 
interviewede på, at skolekonsulenten var i 
stand til at sætte sig ud over sin egen måde 
at bruge redskabet på. Skolekonsulenten har 
formået at bringe redskabet ind i en ny kon-
tekst på en reflekteret måde og har samtidig 
set deltagerskolens kontekst som forskellig fra 
sin egen skole. Dette er nogle af de kvaliteter, 
som konsulenten må være i besiddelse af for at 
kunne medvirke til den organisatoriske foran-
dring, som projektet lægger op til. 

Dokumentationsprojektet er i sin fulde konse-
kvens et meget ambitiøst projekt, og arbejdet 
med implementeringen af redskaberne er 
langt fra tilendebragt på skolerne. I evaluerin-
gen giver deltagerskolerne udtryk for, at de 
er på vej – men der er endnu et stykke vej at 
tilbagelægge, før man kan tale om, at redska-
berne er implementeret i sit fulde omfang.

Dokumentationen af undervisningen kræver, 
at underviserne på deltagerskolen kan se – og 
se bag om – den pædagogiske praksis, beskri-
ve og analysere den, og samtidig bruge denne 
viden som et redskab til at kommunikere med 
omverdenen. Dokumentationen af praksis er 
således et organisatorisk forandrings- og ud-
viklingsprojekt, som på forhånd stiller krav om, 
at underviserne besidder pædagogisk professi-
onalitet, som gør dem i stand til at se, beskrive 
og vurdere deres egen praksis – og at konsu-
lenten er i stand til at bidrage til organisatorisk 
læring, som beror på andet og mere end den 
legitimitet, som består i at være underviser 
inden for området. 

Konsulentens bidrag til organisatorisk læring
I bogen ”Med læreprocessens blik” giver uddan-
nelsesforskerne Bente Elkjær og Anne-Grethe 
Lysgaard deres bud på, ud fra hvilke kriterier 
konsulentprojekter kan siges at skabe organi-
satorisk læring eller ej. De fremhæver her bl.a. 
relevansen af projektets indhold og formål 
samt projektkonsulentens evne til at virke som 

katalysator og/eller indgå i en rolle som under-
viser.

Grundlæggende præsenterer de to forskellige 
blik på læreprocesser som indgang til at forstå 
organisatorisk læring, dels et individuelt læ-
ringsperspektiv, dels et perspektiv, hvor læring 
finder sted gennem deltagelse – og hvor læring 
ikke udelukkende er det, der foregår inde i den 
enkeltes hoved – og at læreprocessen udvikles 
gennem og på grundlag af deltagernes forskel-
lige optikker.

I det første perspektiv er målet givet på for-
hånd, og læreprocessen er fremmedstyret. Det 
drejer sig om at ændre holdninger eller anta-
gelser samt at nå målet så hurtigt og effektivt 
som muligt. I dette perspektiv er læreproces-
sen rettet mod at udvide ledere og medarbej-
deres individuelle evne at tænke og erkende. 

Forfatterne plæderer for det andet perspektiv, 
hvor der er tale om en deltagerstyret lære-
proces. Det indebærer, at læreprocessens 
deltagere selv er med til at definere problem, 
løsninger og måder at arbejde med problemet 
på. I dette perspektiv handler læring om at 
skabe organisatoriske rammer og betingelser 
for deltagelse, og at deltagerne i fællesskab 
gør erfaringer og lærer af dem.

I bogen gennemgår forfatterne en række 
cases, hvor der har været inddraget en konsu-
lent i et forandringsprojekt, og på baggrund 
af casene trækker de nogle konklusioner op, 
som handler om hvorledes – eller under hvilke 
betingelser – en konsulent kan bidrage til or-
ganisatorisk læring. I sin korte form er forfatter-
nes ræsonnement, at hvis et konsulentprojekt 
skal bidrage til at skabe organisatorisk læring, 
så må deltagerne involveres, kunne forstå og 
acceptere relevansen af konsulentens defini-
tion af organisationens problemer. Deltagerne 
må ligeledes være enige i målet for arbejdet, 
ligesom arbejdsmetoden for konsulentprojek-
tet må engagere deltagerne. De skal opleve, at 
de lærer noget, og at der sker en udvikling af 
virksomheden som helhed. 



��

De vellykkede projekter er kendetegnet ved, at 
konsulenten formår at engagere organisatio-
nens medarbejdere og bidrage til, at der udvik-
les et lærerum, hvor det er muligt at diskutere 
det ’indiskutable’, og hvor konsulenten funge-
rer som katalysator og igangsætter for en pro-
ces, der skaber energi og en aktiv dialog. Det er 
også kendetegnende, at konsulenten gradvist 
i processen får en mere og mere tilbagetruk-
ket rolle, og at organisationens medarbejdere 
gradvist engageres, oplever at have indflydelse 
og tillid til, at de selv kan bevæge organisatio-
nen i den rigtige retning. 

De mindre vellykkede projekter forekommer 
der, hvor det ikke lykkes at inddrage medar-
bejderne reelt i projektet, og hvor den enkelte, 
som kunne være interesseret i at være udføren-
de, ikke bakkes op og får støtte fra de øvrige 
deltagere, såvel ledelse som kolleger. Helt galt 
går det i de projekter, hvor problemet, som 
projektet skal løse, er forkert defineret, og hvor 
lærerummet er forblevet individualiseret.

I forhold til Dokumentationsprojektet betyder 
det især, at det har været afgørende for pro-
jektet på den enkelte skole, at konsulent og 
deltagerskole i fællesskab har fået defineret 
det problem, som skulle løses. Det har natur-
ligvis drejet sig om dokumentation af under-
visningen og elevernes kompetencer, men den 
fælles forståelse blandt underviserne af bag-
grunden og grundlaget for dokumentationen 
må være forhandlet på plads som andet og 
mere end individuelle tilsagn – eller ledelses-
mæssige forventninger – hvis underviserne 
reelt skal engageres i processen. Det betyder 
også, at det har været – og er – afgørende for 
projektets succes, at det har været en delta-
gerstyret proces, som har været båret af fælles 
engagement og vilje til at finde retningen for 
projektet. Alt dette taler for, at det netop ikke 
har været et formidlingsprojekt. Konsulentens 
opgave har i første omgang drejet sig om – og 
må dreje sig – at skabe klarhed over, hvad den 
grundlæggende problemstilling har været på 
deltagerskolen. I evalueringen tales der bl.a. 
om, at man valgte at se bort fra ’fnidder på

skolen’, eller at dokumentationsprojektet kun-
ne være en god anledning til at være optaget 
af ’noget andet’. Her har måske ligget kimen 
til det, der burde være udviklingsprojektets 
startpunkt – og det kan have været vanskeligt 
for skolekonsulenten at tage stilling til, fordi 
opgaven netop bestod i en introduktion til et 
dokumentationsredskab.

Endelig har det naturligvis været altafgørende, 
at underviserne – både skolekonsulenter og 
undervisere på deltagerskolerne – faktisk har 
været i stand til at se og beskrive deres egen 
praksis. Dokumentationsredskabet har været 
et redskab til systematisering og kommunika-
tion om undervisningen, dens mål og udbytte 
for eleverne, og i sidste ende naturligvis en 
beskrivelse af elevernes kompetencer. Forud-
sætningen for, at underviserne kunne bruge 
redskabet, har således været deres pædagogi-
ske professionalisme.

Undervisernes pædagogiske professionalitet
Den norske uddannelsesforsker Erling Lars 
Dale er en af dem, som giver et bud på pæda-
gogisk professionalisme. Han sammenfatter 
det i sin bog ”Pedagogisk profesjonalitet” til 
noget, der opstår i kombination af seks grun-
delementer, nemlig uddannelse, afgrænset 
kompetence, motivation, samfundsmæssig 
godkendelse, fagetik og metakritik. For at 
kunne gennemføre professionel undervisning 
skal underviseren have kompetencer og kunne 
handle i forhold til tre niveauer, som overord-
net drejer sig om at kunne gennemføre den 
konkrete undervisning, planlægge undervis-
ningsforløb eller programmer, som Dale kalder 
det, og kunne kommunikere om undervisning 
ved hjælp af didaktisk teori. 
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Det første kompetenceniveau – som Dale 
kalder K1-niveauet – drejer sig om underviser-
elev-niveauet og den konkrete undervisning. 
Underviseren skal være kompetent til at plan-
lægge, gennemføre og evaluere undervisning, 
formidle mening og kunne præcisere relevans. 
I dette indgår bla., at underviseren kan fore-
tage iscenesættelse af undervisningen og 
arbejde bevidst med det, Dale kalder for den 
pædagogiske dramaturgi. Hvordan foregår 
kommunikationen med og mellem eleverne? 
Hvad fanger opmærksomheden? Hvilke spæn-
dinger og følelser er på spil? Hele opsætningen 
af undervisningen betragtes som et drama, 
hvor alle udfylder forskellige roller, og hvor 
underviseren er med til at formgive det, som 
siges og gøres. 

Det andet kompetenceniveau (K2) er under-
viserens niveau og handler om undervisnings-
planlægningen og udarbejdelse af undervis-
ningsforløb. Underviseren skal være i stand til 
at fortolke mål og dermed kunne overveje, 
planlægge og evaluere undervisning og sam-
tidig kunne prioritere blandt overordnede for-
mål og vurdere, hvordan planer kan realiseres. 
Planlægning foregår ofte i samspil med andre, 
og for Dale er forskellen mellem første og andet 
kompetenceniveau netop, at undervisere er i 
stand til at tænke i og udarbejde forløb i samspil 
med andre. Det stiller krav om, at underviseren 
kan formidle egen forståelse af formål, mål og 
undervisningsforløb i en dialog med kolleger. 

Underviserne skal med andre ord i fællesskab 
kunne reflektere over undervisning, fag og ud-
dannelse og på den baggrund kunne planlæg-
ge. De skal kunne tale og reflektere i et fælles 
sprog. Dette er også et væsentligt element i det 
tredje kompetenceniveau (K3), som involverer 
undervisere, ledelse og omverden – og som i 
sidste ende drejer sig om udvikling af didaktisk 
teori. Underviserne skal være kompetente til at 
diskutere visioner, værdigrundlag, kompetencer 
og pædagogiske målsætninger med hinanden. 
De skal kunne gå i dialog med omverdenen om 
den pædagogiske praksis, kunne begrunde og 
udvikle praksis og sammen udvikle skolens 

didaktik. Det tredje niveau er således kende-
tegnet ved den fælles udforskning af praksis 
og den kritiske diskussion, der kan medvirke til 
udviklingen af didaktisk teori. 

En af Dales pointer er, at den dygtigt gen-
nemførte undervisning ikke er det samme 
som professionalitet som underviser. Først når 
undervisningen bliver gennemført ud fra en 
didaktisk teori – og underviseren dermed har 
kompetencer på alle tre niveauer – er under-
viseren i egentligste forstand professionel. 
Forudsætningen for at skolen kan udvikle sig 
til en professionel, pædagogisk organisation er 
således, at der er en sammenhæng mellem un-
dervisningens gennemførelse (K1), måden at 
tilrettelægge skolen og undervisningen på i sin 
helhed (K2) og den didaktiske teori (K3), som 
skolen grundlæggende er bygget op omkring. 
For produktionsskolesektoren – som en sko-
leform under pres fra omverdenen om doku-
mentation af undervisningen – er det således 
afgørende, at underviserne er i stand til at gå i 
dialog med omverdenen og begrunde praksis. 
Dokumentationsprojektet som et kompeten-
ceudviklingsprojekt må således medvirke til 
udvikling af kompetence på alle tre niveauer 
– samtidig med at forudsætningen for at pro-
jektet lykkes vil være, at underviserne besidder 
den pædagogiske professionalitet, som gør 
dem i stand til at beskrive deres undervisning, 
både hver især og sammen. Det kan gøre dem 
i stand til i fællesskab at udvikle dokumenta-
tionsredskabet i forhold til deres kontekst og 
deres pædagogiske grundlag. Her er formid-
ling af erfaringer fra én skole til en anden eller 
overlevering af et dokumentationsredskab fra 
en skole til en anden ikke tilstrækkeligt for at 
imødekomme behovet for udvikling – både for 
udvikling af dokumentationsredskabet og ud-
vikling af didaktisk teori blandt underviserne. 
Men de første skridt er taget.
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Den legitimerende lærer

Af Axel Hoppe, konsulent, Produktionsskoleforeningen

Inden for det sidste årti har der udviklet sig en 
stigende interesse for kompetenceudvikling, 
og især kompetencer der er tilegnet andre 
steder end i det formelle uddannelsessystem. 
Samtidig er fokus blevet rettet mod dokumen-
tation, validering og anerkendelse af disse 
kompetencer. Interessen er slået igennem po-
litisk med ideer om livslang læring og kompe-
tenceudvikling, hvor realkompetencebegrebet 
er kommet til at spille en central rolle. Den po-
litiske interesse med efterfølgende lovgivning 
på området har både legitimeret og stillet krav 
om en øget pædagogisk interesse på området, 
hvor især didaktiske kompetencer, refleksiv 
praksis og iagttagelse og beskrivelse af in-for-
melle og uformelle kompetencer udfordres.

Denne udfordring står produktionsskolesek-
toren også overfor, og i projektet ”Nye krav til 
produktionsskolen” blev der sat fokus på oven-
nævnte problemstillinger. Det overordnede 
mål med projektet var at kvalificere produkti-
onsskolelærernes evne til at dokumentere den 
kompetenceudvikling, eleverne oplever på 
produktionsskolen. 

For at bryde en traditionel forståelse af ud-
viklingsprojekter forsøgte Produktionsskole-
foreningen at formulere projektindsatsen på 
en anderledes måde end den, hvor eksterne 

konsulenter rykker ind på skolerne og igang-
sætter udviklingsprocesser i forhold til opstil-
lede målformuleringer i projektet. I stedet blev 
der taget udgangspunkt i en tillempet akti-
onslæringsmodel, hvor PSF udvalgte en række 
produktionsskoler, som i en årrække havde 
arbejdet med og udviklet metoder og redska-
ber til dokumentation af elevernes kompeten-
ceudvikling. Disse skoler – i projektet benævnt 
konsulentskoler – drog nu land og rige rundt 
for at igangsætte udviklingsprocesser på andre 
produktionsskoler, hvor man endnu ikke var 
nået så langt eller slet ikke kommet i gang. Det 
er dette udgangspunkt der signaleres med 
overskriften – den legitimerende lærer.

Den legitimerende lærer kan i denne sammen-
hæng anskues fra to forskellige perspektiver. 
For det første kan det legitimerende forstås 
som den relation, der opbygges, når kompeten-
ceudviklingen foregår fra praktiker til praktiker, 
hvor den mere erfarne praktiker underviser 
den mindre erfarne praktiker. Legitimeringen 
foregår her groft sagt ud fra en forståelse af, at 
når dokumentation kan udføres på en bestemt 
skole af en bestemt praktiker, kan det også lade 
sig gøre på alle andre skoler af alle andre prakti-
kere. Den vinkel diskuteres i artiklen: ”Fra prakti-
ker til praktiker” andetsteds i publikationen.
I denne artikel diskuteres det andet perspektiv 
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Formel Ikke-formel/uformel 

Formål Generelt og langt perspektiv Specifikt og kort perspektiv 

Tidsperspektiv Lang periodisering med trin og 
terminer

Kort periodisering med 
aktualitet og adhoc 
orientering

Indholdet Standardiseret
Input orienteret 
akademisk

Individualiseret 
Output orienteret 
praktisk

Konteksten Institutionaliseret 
Isoleret fra omgivelserne 
Rigid strukturering 
Lærercentreret og ressource- 
intensiv

Kontekstualiseret 
Ofte lokalsamfundsbaseret 
Fleksibel strukturering 
Elev-centreret og 
Ikke-ressourcekrævende

Kontrol/evaluering Ekstern/ hierarkisk Selvstyrende/ demokratisk 

på den legitimerende lærer, hvor det legitime 
i at dokumentere forstås som kodificering, be-
skrivelse og validering af kompetencer. Dette 
finder normalt sted i det formelle uddannelses-
system, hvor der findes systemer og processer 
for denne transformation fra læring til formelle 
kompetencer. De relevante dele af den læring, 
der foregår i uddannelserne, dokumenteres 
således som formelle kompetencer, og det sker 
konkret igennem karakterer, eksamensbeviser 
etc. Det vil sig, at uddannelserne legitimerer 
deres indsats igennem udstedelse af formelle 
kompetencebeviser. 

Produktionsskolen kan ikke på samme måde 
legitimere sin indsats igennem udstedelse af 
formelle uddannel-
sesbeviser, men må 
tage udgangspunkt i 
en anden eller nyere 
tradition, der knytter 
sig til realkompeten-
cebegrebet og nyere 
tanker og ideer om 
uformel og informel 
læring. 

Sammenhænge 
hvor man lærer
Realkompetencebe-
grebet sætter netop 
fokus på, at man også lærer andre steder end 
i det formelle uddannelsessystem, og at der 
samtidig er sammenhæng mellem den læring, 
der foregår i forskellige kontekster. Helt kon-
kret kan man sige at:

Formel læring foregår i et system, hvor hensig-
ten er at lære med henblik på at opnå offent-
ligt anerkendte formelle kompetencer.

Ikke-formel læring foregår uden for det for-
melle uddannelsessystem, og det fører normalt 
ikke til offentligt anerkendte eksamensbeviser. 
Denne form for læring foregår dog stadigvæk 
i systemer, hvor der er fokus på at lære. De 

folkeoplysende skoler og produktionsskolerne 
har som udgangspunkt fokus på ikke-formel 
læring. Der kan dog forekomme prøver og 
certificeringer, som for eksempel når en elev 
gennemfører et § 26 kursus i svejsning.

Uformel læring foregår som en del af hver-
dagslivet, og i modsætning til formel og 
ikke-formel læring foregår det ikke i et system, 
hvor der er fokus på læring. Det vil sige, at der 
i uformel læring ikke er sammenhæng mellem 
aktiviteter og planlagt læring.

Idealtypisk kan forskellen mellem formel og 
ikke-formel/uformel læring opstilles på føl-
gende måde:

Deltagernes læring i et produktionsskole-
værkssted kendetegnes ved mange af de 
elementer, der beskrives i ikke-formel/ufor-
mel læring. Det får derfor også en afgørende 
betydning, når man skal vælge metoder og 
redskaber til dokumentation af deltagernes 
læring. Produktionsskolelæreren kan ikke legi-
timere sin indsats igennem karaktergivning og 
udstedelse af formelt anerkendte eksamensbe-
viser, der må noget andet til.

Vurdering af kompetencer 
Der kan som udgangspunkt skelnes mellem 
identifikation af kompetencer og vurdering af 
kompetencer, hvor identifikationen drejer sig 
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om at definere/præcisere kompetencens be-
standdele, og vurdering af kompetencer drejer 
sig om værdsættelsen eller anerkendelsen af 
kompetencen. Her kan der igen være forskelle, 
fordi kompetencer erhvervet i det formelle 
uddannelsessystem vil resultere i eksamensbe-
viser eller diplomer, hvor kompetencer der er 
erhvervet som ikke-formel eller som uformel 
kompetence skal værdsættes på anden vis.
Dokumentation af kompetenceudvikling i 
produktionsskoleværksstedet kommer til at 
dreje sig om dokumentation af og bevis på de 
kompetencer, deltagerne rent faktisk udvikler 
igennem deltagelse i det sociale fællesskab 
med andre unge, som værkstedet tilbyder, og 
igennem udførelse af reelt og værdiskabende 
arbejde i værkstedet.

Altså må der udvikles metoder til at måle de 
unges reelle kompetencer igennem et pro-
duktionsskoleforløb, og det er ikke let. Det skal 
være metoder, som er valide. Metoder der rent 
faktisk undersøger det, vi er interesserede i at 
måle, og ikke kun det som er let at måle – pa-
ratviden, stavning, regning, svejsning, syning 
og den slags. Metoderne skal også være på-
lidelige. Hvordan udvikles metoder, som kan 
måle omsorgsevne, iværksætterevne, evner til 
at træffe valg, personlige og sociale egenska-
ber, og hvor går den etiske grænse for hvilke 
kompetencer der skal dokumenteres? Det er 
ligeledes vigtigt, at metoder og redskaber i 
kompetencevurderingen ikke bliver styrende 
for arbejdet i værkstedet, hvorved det for-
pligtende arbejdsfællesskab og det praktiske 
arbejde som middel nemt kommer til at miste 
sin betydning.

Kompetencevurderingen skal som minimum 
tage udgangspunkt i at beskrive, hvad den en-
kelte unge reelt kan efter et produktionsskole-
ophold. En vurdering der kan bruges i forhold 
til videre uddannelse eller forårsage tilknytning 
til arbejdsmarkedet. I denne sammenhæng 
er produktionsskolen i høj grad afhængige af 
hvad ”aftagerne” – erhvervsskoler, arbejdsmar-
kedet etc. mener om den kompetencevurde-
ring, der finder sted i produktionsskolen.

I produktionsskolernes dokumentationspro-
jekt var udgangspunktet at introducere og 
implementere redskaber, der fokuserer på 
tre forskellige typer af kompetencer – faglige 
kompetencer, sociale kompetencer og person-
lige kompetencer – velvidende at disse typer af 
kompetencer griber ind i hinanden og udvikles 
sideløbende i en daglig praksis og i den dag-
lige undervisning på værkstedet. Som tidligere 
nævnt var disse redskaber allerede velafprøve-
de og implementerede på de udvalgte konsu-
lentskoler. 

Produktionsskolen kan i denne sammenhæng 
ses som en skoleform, hvor deltagerne tilegner 
sig reelle kompetencer – noget den enkelte 
faktisk kan bruge og vise i en konkret sammen-
hæng, og er altså ikke i den forstand formel an-
erkendt uddannelsesinstitution. Det efterlader 
produktionsskolen i et dilemma, når de tileg-
nede kompetencer skal dokumenteres over for 
omverden og især over for det formelle uddan-
nelsessystem. Det formelle uddannelsessystem 
vil jo netop se efter, hvad der ikke er – altså se 
efter, hvad den enkelte elev/studerende mang-
ler, og ikke se efter hvad de reelt kan. Den 
reelle kompetence er jo netop ikke kodificeret i 
forhold til det formelle uddannelsessystem.

Når tendensen i disse år går imod en stær-
kere formalisering af kvalificeringsprocessen i 
stadig mere skolegjorte sammenhænge, hvor 
selvstændighed og fleksibilitet bliver stadig 
mere centralt placerede personlige kompeten-
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cer og hvor der er en større betoning af sam-
menhængen mellem erhvervelsen af eksa-
mens- og uddannelsesbeviser og tilknytning 
til arbejdsmarkedet, vil det jo netop være med 
til at udelukke mange unge fra uddannelsessy-
stemet – de unge, der netop ikke har forudsæt-
ninger for at positionere sig i forhold til disse 
modernitetskrav i skole- og uddannelsessam-
menhænge. Derfor vil det være yderst vigtigt 
for denne gruppe af unge, at kompetenceud-
vikling uden for det formelle uddannelsessy-
stem dokumenteres og anerkendes.

Det er i praksis en udfordring både for det for-
melle uddannelsessystem, fordi de skal øve sig 
i at iagttage og godskrive reelle kompetencer 
(ikke formelle/uformelle kompetencer) tilegnet 
uden for eget system. Samtidig er det en ud-
fordring for produktionsskolen, fordi den skal 
styrke sin evne til at italesætte og begrebslig-
gøre de kompetencer, de er med til at udvikle 
hos deltagerne.

Det har en del produktionsskoler øvet sig på i en 
række år sidst og ikke mindst igennem doku-
mentationsprojektet, hvor en af de overordnede 
målsætninger, var at dokumentere deltagernes 
kompetenceudvikling i et produktionsskolebe-
vis.

Produktionsskoleforeningen præsenterede et 
første udkast til et ensartet bevis for skolefor-
men i 2007, og en lang række produktions-
skoler har allerede gjort sig de første erfaringer 
med at udstede produktionsskolebeviset. 
Dette bevis koncentrerede sig i første omgang 
om at beskrive elevens faktiske deltagelse i ar-
bejde og produktion, samt elevens deltagelse 
i eksempelvis valgfag, almen undervisning, 
praktik etc. Afslutningsvis skulle elevens kom-
petenceudvikling beskrives med hensyn til er-
faringer, kundskaber og færdigheder igennem 
deltagelse i arbejde og produktion. Denne be-
skrivelse skulle knytte sig til eksempelvis faget, 
opgaverne, organiseringen og samarbejde og 
kommunikation.

Skolekonsulenter og eksterne konsulenter i 

dokumentationsprojektet fokuserede i den af-
sluttende fase forløb på at udarbejde en række 
anbefalinger til forbedringer og forenklinger af 
produktionsskolebeviset.
 
Da der ikke på nuværende tidspunkt findes 
lovgivningsmæssige krav til produktionssko-
lerne om at udstede beviser til deltagerne, er 
disse anbefalinger udelukkende udtryk for, at 
dokumentation af kompetenceudvikling er 
muligt inden for de nævnte områder i vari-
erende form. Der skal derfor afsættes tid til 
afprøvning i praksis, inden man bestemmer sig 
for bevisets endelige form. 

Overordnet anbefales det at beviset ændres, så 
der ikke skal skrives så meget tekst, som det er 
tilfældets nu. Der kan måske udarbejdes mere eller 
mindre standardiserede udsagn, der kan følge de 
taksonomier, der arbejdes med i redskaberne til 
afklaring og vurdering.

Konkret anbefales det at beviset videreudvikles  i 
forhold til nedenstående punkter:
•  Den kontekst som kompetenceudviklingen 

finder sted i (værkstedet) skal beskrives, da 
der kan være betydelige forskelle på værk-
steder og værkstedstyper (der kan være stor 
forskel på værkstederne fra skole til skole)

•  De faglige kompetencer i værkstedet doku-
menteres

•  Generelle faglige kompetencer (det som går 
på tværs af værkstedstyper) dokumenteres. 
Dette er ganske vigtigt i forhold til elever, 
der ikke fortsætter i fag, der springer ud af 
værkstedets faglighed. (bidrag til opgaveløs-
ning, opgaveforståelse etc.)

•  Sociale kompetencer dokumenteres (indgå 
i forpligtigende arbejdsfællesskab, lede og 
tage følgeskab, samarbejde, konflikthåndte-
ring, mødestabilitet, deltagelse i alle skolen 
aktiviteter etc.)

•  Personlige kompetencer (kunne dokumente-
res som elevens egne udtalelser om kompe-
tenceudviklingen på produktionsskolen)

• Praktikudtalelser ud fra færdig skabelon
•  Basiskompetencer dokumenteres (dansk, 

matematik, IT etc.)
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En vigtig pointe i forhold til alle områder er, 
at dokumentationen skal tage udgangspunkt 
i udarbejdede redskaber, så det ikke bliver 
tilfældigt, hvordan kompetenceudviklingen 
dokumenteres på forskellige skoler.

Udgangspunktet for at udforme et godt og 
realistisk produktionsskolebevis er, at beviset 
kan dokumentere en bred vifte af tilegnede 
kompetencer, således at der både sættes fokus 
på det formelle og det ikke formelle.

Formelle uddannelsesaktiviteter:
Her drejer det sig om at fokusere på kompe-
tenceudvikling i forbindelse med et produkti-
onsskoleforløb, der giver eleverne autoriserede 
beviser på kompetencen. Her kan der foku-
seres på lærlingeuddannelse, meritgivende 
kombinationsforløb på erhvervsskoler, bedre 
udnyttelse af egu (erhvervsgrunduddannel-
sen), prøveforberedende fag i basiskompeten-
cerne (dansk, matematik, engelsk etc.), kompe-
tencegivende kurser, etc.

Ikke formelle uddannelsesaktiviteter:
Her drejer det sig om at fokusere på kompe-
tenceudvikling, der tilegnes igennem intende-
rede og strukturerede læringsaktiviteter uden 
formelle statsgodkendte beviser. Det er denne 
form for kompetenceudvikling, der i dag ken-
detegner produktionsskolen, men tænkt i et 
realkompetencevurdering perspektiv, skal der 
fokuseres på udvikling af valide og pålidelige 
metoder, som kan måle elevernes kompeten-
ceudvikling på udvalgte områder. I denne sam-
menhæng er det vigtigt, at der ligeledes bliver 
skabt konsensus om metoder og redskaber, så 
kompetenceudviklingen godkendes, ligegyldigt 
hvilken produktionsskole man kommer fra.
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Udvikling af en dokumentationspraksis 
forandrer 
En produktionsskole, som begynder at doku-
mentere elevernes læring, vil i samme moment 
begynde at kaste lys over, hvordan skolen 
understøtter elevens læring gennem design 
af læringsrum, (relations)pædagogisk arbejde 
og vejledning. Det sker gennem valg af doku-
mentationens optik, som tager afsæt i skolens 
forståelse af sin hovedopgave og pædagogiske 
forståelse. 

Læring gennem deltagelse i et praksisfælles-
skabs opgaveløsning er en yderst svær størrelse 
at dokumentere. Gennem deltagelsen skabes 
der mulighed for, at eleven udvikler sig person-
ligt, socialt og fagligt i komplekse integrerede 
og interagerende dynamiske læreprocesser. 
Dokumentation heraf vil altid i en eller anden 
grad være fragmentarisk og præget af den op-
tik, man vælger. Særligt hvis dokumentationen 
ikke skal være uoverstigeligt ressourcekræ-

vende. Det er en balancegang at dokumentere 
noget væsentligt med mindst nødvendig res-
sourceforbrug. 

Selvom kvalificeret dokumentation, udover 
at dokumentere, reelt også bidrager til såvel 
elevens kompetenceudvikling som skolens 
pædagogiske praksis, så er den ikke den pæ-
dagogiske praksis – og det er begrænset hvor 
megen tid og opmærksomhed, den må tage 
fra denne. Dokumentationen skal være tilpas 
”firkantet” til, at den er operationel i en pæda-
gogisk hverdag. 

Gennem formuleringen af, hvad og hvordan der 
skal dokumenteres, vil det involverede perso-
nale ofte kvalificere deres pædagogiske/vejled-
ningspraksis gennem overvejelser over denne. 
Alene af denne grund, er det afgørende, at 
formuleringen involverer det samlede pæda-
gogiske personale; værkstedslærere, vejledere 
og forstander.

Formidler, underviser eller konsulent
i et forandringsprojekt

Af Kim Kabat, chefkonsulent, ARGO

I denne artikel vil jeg diskutere fordele og ulemper ved at være henholdsvis skoleintern og eks-
tern konsulent i et projekt, som handler om spredning af erfaringer med implementering af do-
kumentationspraksis fra en skole til en anden. Samt vise et tværgående svar på de fremhævede 
udfordringer gennem en udnyttelse og anerkendelse af begge positioners særlige bidrag.
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Når en skole målrettet har brugt flere år på 
denne kombinerede dokumentations- og 
pædagogiske udvikling, vil der efterhånden 
være udviklet en vis rutine i at dokumentere 
den udviklede, nu eksisterende praksis. Men 
også en vis rutine i at fortsætte den kvalitets-
udviklende spiral mellem dokumentation og 
pædagogisk praksis. Det er denne udviklings-
/erfaringsmæssige position konsulentskolerne 
i dokumentationsprojektet var nået til, da de 
besluttede sig for at indgå i spredningen af 
deres praksis til nye skoler, som ikke var nået 
helt så langt.  

Undervejs vil der ofte have været en række 
organisatoriske justeringer som fx. indførelse 
af vejledningsdage, elevgennemgang som fast 
punkt på teamdagsordnen, oversigtstavler, 
sparring på pædagogiske indsatser osv. Nogle 
medarbejdere har måske fået specialistroller 
som introduktion af nye elever, IKT-ansvarlig, 
færdigskrivelse af produktionsskolebeviset, 
superbruger i den elektroniske forløbsplan, 
vejledningsansvarlig, forandring af forstander-
rollen mv. Der kan også være sket ændringer 
i valg af produktionsopgaver, indførelse af 
teamstruktur på værkstedet, indførelse af 
morgenmøder, ugentlige feedbackmøder eller 
sammenlægninger af værksteder og oprettelse 
af medarbejderteam. 

Parallelt med ovenstående mere synlige organi-
satoriske forandringer, vil der desuden være et 
kulturelt udviklingsspor, hvor selve den pæda-
gogiske opgave og løsningen heraf, vil have 
undergået en forandringsproces. Hvis doku-
mentationen er lykkedes som en kvalificerende 
kontinuerlig dynamisk proces, vil skolen have 
bevæget sig mod en større professionalisering 
med en mere eksplicit og pædagogisk målret-
ning. 

Megen af denne udvikling vil dog være sket 
over tid i små ryk, nærmest umærkeligt, og på 
denne måde have unddraget sig medarbejder-
nes opmærksomhed. Det er afledte kvalifice-
rende processer, som løbende justerer praksis, 
og som kun får perifer opmærksomhed fra den 
enkelte lærer. 

Når det kan ske, hænger det sammen med at 
lærerens position i organisationen typisk har 
fokus på det nære i værkstedet. Derfra man ser, 
derfra tolker og forstår man det, man ser. Ja, 
i sidste ende har ens position betydning for, 
hvad man overhovedet ser. Det hænger sam-
men med, om det er interessant og har betyd-
ning for ens levede hverdag.

Dette forhold har igen betydning for, hvad 
man oplever som relevant og vigtigt, når 
man skal formidle sin praksis til andre. Det 
uanset om man er en praktiker som formidler 
sin praksis til en anden praktiker (skoleintern 
konsulent) eller er ekstern konsulent. Begge 
positioner har fordele og ulemper i formid-
lingen af erfaringer med implementering af 
dokumentation i en produktionsskolekontekst. 
Det handler bl.a. om forholdet mellem distan-
ce – nærhed til praksis.

Formidling afhænger af modtageren
Som det er indikeret ovenfor, er der en række 
kontekstuelle organisatoriske forhold, der 
sammen med den eksterne indsats betinger 
resultaterne af implementeringen af en doku-
mentationsform fra én skole til anden. 

Der hersker ingen tvivl om, at den skoleinterne 
praktiker, som videreformidler sin dokumenta-
tionspraksis, i høj grad forstår de udfordringer, 
modtagerskolens medarbejdere står overfor, i 
og med at de i vid udstrækning deler praksis. 
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Men ved et nærmere eftersyn er deres praksis 
alligevel ikke helt så identisk. Forinden har års 
målrettet udviklingsarbejde alt andet lige haft 
en effekt. Praksis er blevet mere reflekteret 
og målrettet hos den skoleinterne konsulent, 
som læser praksis på sin egen måde ud fra den 
læring, som han har været igennem.

Organisatorisk brug af strategisk funderede 
pædagogiske udviklingsprojekter og kompe-
tenceudvikling varierer ganske meget pro-
duktionsskolerne imellem. Der er forskellige 
traditioner for og holdninger til pædagogisk 
udvikling ude på produktionsskolerne rundt 
om i landet. Nogle er langt fremme, andre på 
vej og et mindretal mere eller mindre imod. 

Alt efter hvor langt der er imellem modtager-
skolens og den skoleinterne konsulents erfa-
ringer, vil en formidling have effekt. Formidling 
forstås her som en hovedsagelig envejskom-
munikation af egne erfaringer/metoder til an-
dre. Hvis de tilstedeværende kompetencer og 
betingelser er meget lig hinanden, kan mod-
tagerskolen udmærket profitere af en formid-
lingsindsats fra den skoleinterne konsulent. 

Hvis modtagerskolen ikke er nået nær så langt 
med en pædagogisk/organisatorisk udviklings-
praksis, vil den skoleinterne konsulents indsats 
mere få karakter af undervisning med støttede 
afprøvninger af dokumentationsmetoden mv. 
Hvis modtagerskolen skal profitere tilstræk-
keligt af en undervisningsbaseret implemente-
ring, vil det kræve, at dens organisatoriske og 
pædagogiske praksis ligger rimelig tæt op ad 
”afsenderskolens”. Samt at der ikke er aktuelle 
organisatoriske udfordringer som lederskift, 
uformelle magtkampe, passiv modstand mod 

projektet, brug af projektet til at holde andre 
problemer på afstand, opportun skin-delta-
gelse mv. 
Den skoleinterne konsulent har desuden den 
fordel, at modtagerskolens medarbejdere op-
lever at møde en af deres egne. En som ligner 
dem, og som er lykkedes med noget der ople-
ves svært. Det giver en legitimitet. Men sam-
tidig kan den skoleinterne konsulent opleve 
at miste autoritet pga. hans tætte relationer til 
praksis - i modsætning til den eksterne konsu-
lents ekspertposition. 

Den eksterne konsulent bidrager med praksis-
distance og teoretisk viden, men også erfaring 
med udviklingsprojekter fra en række organi-
sationer. Dermed har hun, alt andet lige, et bre-
dere organisatorisk perspektiv på implemen-
tering end den skoleinterne konsulent. Hun 
ser implementering af dokumentationspraksis 
som et organisationsforandrende projekt sna-
rere end det at en eksisterende viden/erfaring,  
skal formidles/undervises ind i en søsterskole. 
Hendes teoretiske og tværorganisatoriske styrke 
får betydning, i det omfang der er afgørende 
udviklingsniveauforskelle mellem afsender- og 
modtagerskole og/eller aktuelle organisatoriske 
på udfordringer på modtagerskolen.
De to konsulenttyper har, qua deres viden og 
positioner, forskellige forcer. At få denne forskel-
lighed sat i spil, er en opgave, som kræver en 
positionsoverskridende anerkendende dialog.

Klar rollefordeling og helhedsperspektiv
Den skoleinterne konsulent vil i nogle tilfælde 
fornemme eller have en tydelig oplevelse af, at 
der er noget, som forstyrrer modtagerskolens 
tilegnelse af dokumentationsmetoden. I disse 
situationer skal han være klædt på til at afgøre, 
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om det er noget, som spiller afgørende nega-
tivt ind ift. hans opgave. Denne opmærksom-
hed kommer ikke af sig selv, hvis ens opgave-
forståelse er at formidle/undervise. Dermed er 
der en reel fare for, at projektet mislykkedes. 
Det er i denne situation, den eksterne konsu-
lent kan være til nytte.

Positionen som intern konsulent og en opga-
veforståelse af formidling/undervisning, giver 
nærmest pr automatik knas i forståelsen af den 
eksterne konsulents rolle. Hun opleves som en 
kontrolinstans, der egentlig ikke er nødvendig. 
En undervisningspartner, der ikke er behov for. 
Alt dette beror på forståelsen af dokumentati-
onsimplementeringen som en undervisnings-
opgave. Denne forståelse sætter grænser for, 
hvad der synes at give mening. Som kompe-
tent underviser synes det ikke at give mening 
med en ekstern konsulent som ”babysitter”. 
Desværre synes positionen også at give nogle 
blinde pletter i opmærksomheden bag ved 
og omkring modtagerskolens modtagelse og 
brug af undervisningen. Det er formidlingen 
og formidlingssituationen, som er i fokus.
  
Den eksterne konsulents position er, som 
nævnt, kendetegnet ved større distance til 
praksis og til den dokumentationsmetode som 
ønskes implementeret. En position, hvis styrke 
ikke ligger formidlingen af dokumentations-
metoden, som ønskes ”overført” til modtager-
skolen. Men derimod i et skærpet blik for det 
organisatoriske betingelsesfelt for selve for-
midlingen, for formidlingssituationen.

En uklar rollefordeling hænger, som jeg har 
forsøgt at vise, sammen med positionernes 
selv- og opgaveforståelse. For at udnytte den 

eksterne konsulents særlige bidrag, skal det 
organisatoriske perspektiv indgå med samme 
vægt som det formidlingsmæssige. Derudover 
skal der foreligge en klar rollefordeling den 
skoleinterne interne og den eksterne konsu-
lent imellem.

Opgaven i rollefordelingen er at udvikle en 
metode til at indikere, hvornår der er brug for 
den ekstern konsulents ekspertise. Selve po-
sitionen som intern skolekonsulent med den 
medfølgende opgaveforståelse gør, at der er 
behov for sådan en metode. Der er metodisk et 
behov for indikering af modtagerskolens orga-
nisatoriske evne til at implementere dokumen-
tationsredskabet. En metode som ikke alene 
er afhængig af den skoleinterne konsulents 
position. Vurderingen af modtagerskolens 
implementeringsevne skal foretages selvstæn-
digt før undervisningsindsatsen.           

For mig at se, er det én væsentlig læring af 
dokumentationsprojektet, at 1) der skal være 
en klar jævnbyrdig rollefordeling mellem den 
skoleinterne konsulents nære position og den 
eksterne konsulents distance-position. 2) At 
der i projektdesignet skal være en positions-
overskridende metodik, som tilgodeser både 
et undervisningsperspektiv og et organisa-
tionsforandringsperspektiv. Samt 3) at dette 
design støtter en interaktion mellem de to 
perspektiver.
Som jeg ser det, skal det til for at give den 
bedst mulige støtte til, at nye skoler kommer 
godt i gang med implementeringsarbejdet på 
skuldrene af de gamle skolers erfaringer og 
viden. 
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Når man er lærer på et produktionsskoleværk-
sted, ved man noget, som ingen andre i hele 
verden ved. Man ved, hvordan det er at være 
lærer på et produktionsskoleværksted. Og når 
det hele fungerer optimalt, har man desuden 
en helt klar fornemmelse af, hvad der foregår 
på værkstedet. Man ved, hvad der er gang i, 
man ved, hvad der skal gang i, man ved, hvor 
deltagerne er, og man ved, hvordan de har det. 
Man ved det. Det er en fantastisk og uvurderlig 
viden. Og man skulle da tro, at det var tilstræk-
keligt.

Men det er det ikke, og det er der mindst to 
grunde til. 

For det første er det jo ikke altid, det hele fun-
gerer optimalt. Når der ind imellem er slinger i 
systemet, og jeg har ikke mødt den værksteds-
lærer der aldrig har oplevet det, så er det godt 
med nogle ekstra og lidt mere formaliserede 
støttepunkter.

For det andet er den slags viden bundet i 
værkstedet. Når man selv eller deltagerne 
skal bruge erfaringerne fra værkstedet i andre 
sammenhænge, måske endda på et senere 
tidspunkt i livet, er denne intuitive viden ikke 
tilstrækkelig. Den skal fastholdes og støttes af 
beskrivelser, der dokumenterer den.

Fra praktiker til praktiker

Af Preben Hammer Jensen, lærer, Korsør ProduktionsHøjskole

Jeg har siden 1990 været lærer på edb-værkstedet på Korsør ProduktionsHøjskole og var en af de 
lærere, der deltog i dokumentationsprojektet som ”intern konsulent”. Arbejdet med at udarbejde og 
implementere dokumentation på 6 andre skoler har givet anledning til følgende eftertanker: 

Den indre viden skal kombineres med fast-
holdte beskrivelser (og de fastholdte beskrivel-
ser skal kombineres med indre viden i delta-
gere og lærere), når den skal bringes uden
for værkstedets vægge. Det ene kan ikke klare 
sig uden det andet. Og omvendt.  Og for at få 
de to tilgange til værkstedet til at støtte hin-
anden mest effektivt, er det værkstedslæreren 
selv og deltagerne, der i sidste ende skal stå for 
den fastholdte beskrivelse.

Det kan meget nemt i situationen føles som 
spild af tid og kræfter og papir, når man sidder 
der midt i værkstedet og laver sine beskrivel-
ser. Det er jo der, man ved det hele i forvejen, 
så hvorfor skal man beskæftige sig med at få 
noteret noget så indlysende ned. Og så skal 
man som praktiker midt i suppedasen huske, at 
der er en verden uden for værkstedet og en tid 
efter tiden på værkstedet. Og man skal vide, at 
det ikke er ligegyldigt, hvad og hvordan man 
får det noteret.

Den eneste ”fuldstændige” beskrivelse vil være 
værkstedets verden i sig selv, så når man skal 
lave en fastholdt beskrivelse og dokumentati-
on, er man nødt til at generalisere, generalisere 
groft. Og det kan man gøre på mange forskel-
lige måder. Der kan derfor være mange forskel-
lige beskrivelser, der er lige ”rigtige”. Men de er 
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Fra praktiker til praktiker

ikke nødvendigvis lige brugbare til formålet: 
at støtte den indre erindring om værkstedets 
betydning i andre sammenhænge og til andre 
tider. 

Så når man laver sin beskrivelse, skal man tæn-
ke sig om. Og når vi dokumentationsprojektet 
lavede beskrivelser af, hvordan man kunne 
lave sin beskrivelse og forsøgte at udbrede de 
ideer, skulle vi tænke os om. Hvordan kunne 
vi bedst komme frem til en dokumentation, 
der arbejder med værkstedets verden og ikke 
imod den? Vi var nødt til at tage udgangspunkt 
i vores egen praksis og forsøge at sætte det i 
forbindelse med forskellige måder at beskrive 
værkstedet på. Vi måtte afprøve vores beskri-
velser i vores egen praksis, og vi var hele tiden 
nødt til at tage erfaringens indre stemme 
alvorligt. Vi har trods alt i fællesskab fået skabt 
en pædagogisk praksis, som vi ved noget om. 

Hvordan beskriver vi værkstedet?
Når man skal beskrive, er man nødt til at tage 
udgangspunkt i en adskillelse. Hver gang man 
skal beskrive ”noget”, er man nødt til at skille 
det fra ”noget andet”, ellers beskriver man bare 
alt og ingenting. Der skal altså lægges et snit 
imellem, hvad der skal med, og hvad der ikke 
skal med. Sådan et snit kan lægges på mange 
forskellige måder. Og det kan betale sig at 
vælge omhyggeligt, inden man skærer for.

Jeg nyder for eksempel at sige at ”produktio-
nen er ikke et mål, den er kun et middel. Men 
hvis den ikke betragtes som et mål, ophører 
den med at være et middel”. Det udsagn kan 
se ud som noget af et paradoks, og det er da 
meget underholdende, men dybest set er det 
et tegn på, at snittet i beskrivelsen mål-middel 
er lagt forkert. Når man skal beskrive processen 
på et produktionsskoleværksted, er det netop 
ikke frugtbart at skelne mellem mål og mid-
ler. Der er meget mere mening i at se mål og 
midler som to sider af samme sag. Lissom det 
her er mest meningsfuldt at se produktion og 
læring som to sider af samme sag. Snittet skal 
lægges et andet sted. 
Man kan for eksempel skelne mellem god pro-

duktion/læring og dårlig produktion/læring.  
Hvis man gør det, hænger processen på værk-
stedet meget bedre sammen. Der er i model-
len et udgangspunkt for at skelne mellem god 
og dårligt produktion, mellem god og dårlig 
læring på et produktionsskoleværksted. Og der 
er endda en guide til, hvad man kunne kigge 
efter, hvis det i perioder ikke går så godt med 
enten produktionen eller læringen. Denne 
skelnen er ikke mere ”rigtig” end en skelnen 
mellem produktion og læring, men når man 
står i værkstedet og skal have det til at køre, er 
den mere anvendelig.

Og hvordan beskriver vi besætningen?
Det er ikke kun værkstedets processer, vi er ved 
at fastholde på papir, der er osse de mennesker 
,der er på værkstedet. Vi er ved at beskrive os 
selv som lærere og vores deltagere. Så i vores 
dokumentation er vi med til at beskrive vores 
målgruppe. Og her skal vi igen være omhygge-
lige og vælge den beskrivelse, der støtter vores 
mål og midler bedst. Når vi skal have vores 
pædagogik på værkstedet til at fungere, skal vi 
se på deltagernes styrkesider, vi skal betragte 
dem som stærke. Men når vi skal argumentere 
for, at deltagerne hører til hos os, og når vi vil 
have nogle flere penge at gøre godt med, vil 
vi traditionelt komme til at beskrive dem som 
”svage unge”.

Rent bortset fra det etiske problem i at tillade 
sig at kalde et andet menneske for ”svagt”, så 
udgør denne skelnen mellem stærke og svage 
unge osse en anden og endnu væsentligere 
udfordring. Hvis vi beskriver vores deltagere 
som forkerte og fejlbehæftede unge, kom-
mer vi til at beskrive os selv som en forkert 
skole, som en fejlbehandlingsinstitution, som 
de unge skal hurtigst muligt igennem for at 
komme over i det rigtige uddannelsessystem. 
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Det passer ikke så godt sammen med, at vi jo 
ved, at vi uddanner. Vores deltagere er hos os, 
ikke fordi de er ”forkerte” til de andre skoler, 
men fordi vi er den ”rigtige” skole for dem. 

Man kunne måske i stedet tale om abstrakt 
orienterede unge over for mere konkret orien-
terede. Eller man kunne måske tale om pro-
blemorienterede unge over for løsningsorien-
terede unge. (Og når en del af vores deltagere 
kan virke som hverken problemorienterede 
eller løsningsorienterede, men nærmest ikke 
orienterede, så skyldes det måske at de i deres 
tidligere læringsforløb ikke har fået lov til at ar-
bejde med andet end problemer). Beskrivelsen 
af målgruppen slår igennem i vores dokumen-
tationssprog. Og vores deltagere vil gerne leve 
op til vores beskrivelser, så vores beskrivelse er 
med til at bestemme vores arbejdsbetingelser.

Hvornår gør vi det?
Et dokumentationssystem er ikke bare nogle 
skemaer, nogle edb-systemer, nogle tavler. 
Systemet er osse de måder, arbejdet med 
redskaberne lægges ind i dagligdagen og i 
kalenderen på.

Vores maler citerede engang en landstræner 
for at sige, at ”manuskriptet skriver vi bagefter”. 
For en produktionsskolelærer lyder det som en 
glimrende tilgang til at beskrive sit værksted. 
Lad os først se, hvad der udvikler sig, så skriver 
vi det ned bagefter. Men som praktiker ved 
man samtidig, at det kan være nemmere sagt 
end gjort.

Man skal for det første sikre sig, at der er et 
bagefter, hvor man får lavet sin dokumenta-
tion. Der skal ganske enkelt være procedurer 
og ritualer, der sikrer, at det blir gjort. 

Og man skal for det andet modificere lands-
trænerens taktik en smule. Man kan nok ikke 
skrive manuskriptet på forhånd, men man kan 
heller ikke udelukkende vente med at gøre det 
til bagefter, for så går der for meget tabt. Man 
er nødt til at skrive en del af det manuskript 
undervejs. Og det betyder, at dokumentatio-
nen skal indpasses i det daglige arbejde som 

en væsentlig og naturlig del af værkstedets 
primære aktivitet, nemlig produktionen.

Kunsten er at gøre noget andet, samtidig med 
at man gør det, man hele tiden har gjort, det, 
vi ved, virker. Dokumentationen skal vokse 
ud af værkstedets daglige praksis, ja, den skal 
helst være en helt naturlig følge af og en hjælp 
i denne praksis. Det er enhver form for doku-
mentationssystems lakmusprøve. 

Men kunsten er osse at gøre det, man plejer, 
samtidig med at man gør noget helt andet. 
Det skal gøre en forskel, at man begynder at 
bruge et dokumentationssystem. Det skal 
være tydeligere for verden omkring os, for 
deltagerne og for os selv, at vi er en skole. Ikke 
et værested, ikke et fritidshjem, ikke et beskæf-
tigelsesprojekt, ikke en behandlingsinstitution, 
men en skole. 

Vores skole er vores ansvar
Produktionsskolen er vores skoleform, pro-
duktionsskolepædagogikken er vores pæda-
gogik, og produktionsskoledokumentationen 
skal være vores dokumentation. Hver enkelt 
værkstedslærer skaber sit eget værksted, men 
tilsammen skaber vi osse en skoleform, og det 
giver os et ansvar.

Vi skal naturligvis se os om i den uddannelses-
verden, vi skal agere i. Og vi skal i dialog med 
mennesker, der kan se læring og produktion 
og dannelse fra andre vinkler. Men i sidste 
ende skal det være os selv på hvert eneste 
værksted, der skal skabe den mest frugtbare 
dokumentation. Og vi skal gøre det sammen.

Når man ser på de tre forskellige dokumenta-
tionssystemer, der var med i projektet, og når 
man ser på systemer, der er udviklet på flere 
andre skoler, vil man se en masse ligheder. Det 
er den samme type værkstedspraksis og den 
samme lovgivning, der er grundlaget. Men 
man vil osse se nogle tydelige forskelle, der 
stammer fra, at systemerne har valgt at lægge 
snittet ned i værkstedet på forskellige leder og 
kanter. 
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Det er ikke kun forskelle i systemernes indre 
opbygning, men forskelle i måden systemerne 
beskriver sig selv på, forskelle i hvilke arbejds-
måder og ritualer der ligger omkring brugen 
af systemerne, og forskelle i måderne vi for-
søger at få dem ind på værkstederne på. Og 
selvom det har været meget frugtbart at have 
alle disse tilgange i sving, for vi har bestemt 
kunne lære meget af hinandens måder at se 
på tingene, så betyder det bestemt ikke, at det 
er ligegyldigt, hvilke systemer man arbejder 
videre med, og det er heller ikke ligegyldigt, 
hvordan man arbejder videre med dem. 

Allerede inden projektet startede, vidste jeg jo 
godt, hvordan et dokumentationssystem skulle 
skrues sammen. Og det ved jeg stadigvæk. 
Man det jeg ved nu, er ikke helt det samme, 
som det jeg vidste, før vi begyndte. Både ar-
bejdet i projektgruppen og samarbejdet med 
kollegaer på de seks andre skoler har gjort en 
forskel. Og jeg er spændt på, hvad jeg ved, når 
vi er kommet endnu længere frem i processen. 
Jeg vil tro, at de fleste andre projektdeltagere 
har det på samme måde. Vores viden er ikke 
endelig, debatten er ikke slut, og den slutter 
rimeligvis aldrig. Men debatten skal tages, og 
det er produktionsskolelærernes debat.

Produktionsskoleverdenen er der naturligvis 
i virkeligheden, som den er i dag, men valget 
af beskrivelse kan få meget stor betydning for, 
hvordan denne verden ses ind i det samlede 
uddannelsessystem, og hvilken produktions-
skole vi vil se i fremtiden. Og det betyder ikke 
bare noget for produktionsskolerne, men 
mindst lige så meget for de muligheder, vi vil 
byde ungdommen her i landet. Vi kan ikke bare 
lade opgaven ligge og overlade den til andre.
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I RKA-projektet har 4 produktionsskoler 
udarbejdet redskaber til kompetenceafkla-
ring inden for henholdsvis faglige, sociale 
og personlige kompetencer. Vedrørende de 
personlige kompetencer resulterede skolernes 
samlede erfaringer i 3 forskellige værktøjer, der 
omhandler henholdsvis Selvtillid, Valgkompe-
tence og Selvkompetence.

Det har vist sig, at selvtillidsværktøjet er let 
anvendeligt for både lærer og elev, og matcher 
den pædagogiske praksis på produktionssko-
leværkstedet godt. Det har derfor været natur-
ligt for os i forbindelse med deltagelse i Doku-
mentationsprojektet at introducere netop det 
værktøj på deltagerskolerne.

Mange elever kommer til skolerne med neder-
lag i bagagen og manglende tro på, at de vil 
være i stand til at honorere de krav, der stilles 
på en ungdomsuddannelse eller på en ar-
bejdsplads. Derfor har det altid været et vigtigt 
fokuspunkt for lærerne at styrke elevernes selv-
tillid og mod på livet gennem succesoplevelser 
i værkstedet. 

Selvtillidsværktøjet tilfører vores praksis et 
struktureret pædagogisk arbejdsgrundlag. 
Sprogliggørelsen af elevens egenopfattelse 
af selvtillid og elevens øgede bevidsthed om 

Goddag til selvtilliden

eget udviklingspotentiale, giver lærer og elev 
mulighed for at arbejde målrettet i forhold til 
elevens behov. Samtidig kan elevens læring 
dokumenteres via gentagen brug af værktøjer-
ne og løbende evaluering af indsatser i elevens 
forløbsplan.

Dokumentation som del af forløbet
Vi anser det for vigtigt, at dokumentation med 
tiden implementeres som en naturlig del af en 
pædagogisk praksis på værkstedet. Arbejdet 

Af Jytte Murmann, lærer, Randers Produktionshøjskole
 og Hans Rønnau, pæd. leder, Randers Produktionshøjskole

Selvtillid er i denne sammenhæng defi-
neret som troen på, at jeg kan håndtere 
en konkret (type) situation/udfordring. 
Tillid til at jeg kan.

Selvtillid kan overordnet siges at være 
et produkt af summen af elevens livs 
historiske oplevelser af at kunne mestre/
håndtere situationer/udfordringer.

Selvtillid har både kognitive og følelses-
mæssige elementer og er en personlig 
kompetence, som bygger på de mere 
basale personlige kompetencer: valg og 
selvkompetence – men som man kan ar-
bejde selvstændig med i en pædagogisk 
sammenhæng.
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begynder med, at elev og lærer ved starten af 
elevens forløb afklarer elevens ”selvtillidssta-
tus” og eventuelle udviklingsbehov. Kompe-
tenceafklaringen danner ramme for organise-
ring af den pædagogiske indsats. 

RKA- Værktøjerne egner sig til at bruge flere 
gange under elevens ophold. Det giver mulig-
hed for at aflæse elevens udvikling over tid.
Mål, indsatser og evaluering beskrives løbende 
i elevens forløbsplan, som så kan danne grund-
lag for produktionsskolebeviset. Det er hensig-
ten at alle elever på produktionsskolerne ved 
afslutning får et bevis med sig som dokumen-
tation for elevens udvikling i den periode, de 
har været elev på skolen.

Kompetenceafklaring
Selvtillidsværktøjet giver eleven mulighed for 
en struktureret selvvurdering med støtte fra en 
underviser/vejleder.
Der arbejdes med to lag af selvtillid.
Via RKA-værktøjerne opfordres eleven til at 
vurdere graden af selvtillid i nogle konkrete 
situationer/udfordringer i hverdagen på skolen 
og i værkstedet. Derved får eleven et billede af, 
at selvtilliden er bundet til konkrete oplevelser 
og kan være forskellig fra situation til situation.
Et andet lag opfordrer eleven til at vurdere 
selvtilliden mere generelt, idet det spørges til 
situationer, også uden for skolen, hvor eleven 
har oplevet at kunne noget godt/tilstrækkeligt 
godt. Derved styrkes elevens bevidsthed om, 
at deres hidtidige oplevelser udgør en ”generel 
sum af selvtillid” som er afgørende for deres 
reaktion i forskellige typer situationer. 
Ved den endelige vurdering af, om eleven har 
behov for at udvikle sin selvtillid på 
produktionsskolen, anvendes en taksonomi 
med 5 trin: 

1.  Undgår konsekvent nye opgaver/problemer. 
Giver op ved den mindste modgang.

2.  Undgår helst nye opgaver/problemer. Giver 
let op.

3.  Forsøger at løse de opgaver/problemer, som 
kommer. Giver først op, når der er forsøgt 
flere gange.

4.  Søger ind i mellem selvstændige opgaver/
udfordringer. Giver som udgangspunkt ikke 
op, men forsøger at lære af sine fejl.

5.  Søger selvstændigt nye udfordringer. Lærer 
af sine fejl og fortsætter ufortrødent.

Pædagogisk indsats
Som afslutning anvendes resultatet af RKA- 
værktøjet til at planlægge en indsats på værk-
stedet. Det vil for eksempel sige, at eleven 
med støtte fra læreren vælger aktiviteter, som 
understøtter det aftalte delmål. Mål, indsats og 
evaluering noteres i elevens forløbsplan.

Selvtillid styrkes primært gennem oplevelsen 
af at kunne håndtere helt konkrete situationer 
og opgaver på skolen - kombineret med daglig 
vejledning.

 
       

Selvtillid udvikles hovedsagligt gennem:
•  Oplevelser af at kunne. Dette er kongevejen 

til selvtillid 
•  Opleve at andre, som ligner en selv, mestrer 

en situation, som man selv har svært ved at 
mestre. Det viser, at mestring ligger inden 
for rækkevidde. 

•  Gennem positiv feedback fra rollemodeller 
og andre vigtige personer. 

•  Gennem stressreduktion og korrektion af 
fejlfortolkninger af egne kropslige og følel-
sesmæssige reaktioner på udfordringer. 

  www.realkomp.dk
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Udsnit af en forløbsplan

Personlig styrker Selvtillid:
Ruth har stor selvtillid, når hun er sammen med de andre elever på 
værkstedet enten i arbejdssituationer eller i sociale sammenhænge.

Personligt indsatser Ruth har meget lav selvtillid, når der er fælles arrangementer på hele sko-
len, fx den forestående tur til Læsø, der har hun det dårligt med at 
skal med.
Hun har svært ved at tage imod ros, og tro på at det er godt, det hun 
laver.

Delmål (hvad)
 
Indsats (hvordan) Evaluering

Deltage i fælles Læsø-tur for 
hele skolen

Forhåndsaftaler vedrørende:
Hvem er på den aktivitet, jeg 
selv har valgt, og hvem er 
læreren.
Hvem skal jeg sove sammen 
med?
Jeg har brug for at tale med dig 
om, hvad der skal ske.

Jeg var rigtig glad for at jeg 
tog med og var tryg ved at 
sove med de andre piger fra 
”design”.

Jeg tror godt, jeg tør tage 
med en anden gang
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Det er vores erfaring i arbejdet med selvtil-
lidsværktøjet at: 
Eleverne bliver bevidste om, at selvtilliden ikke 
er en given størrelse. Denne bevidsthed giver 
eleverne mulighed for at påtage sig ansvaret for 
at videreudvikle deres selvtillid. Gennem arbejdet 
med værktøjet får eleverne et billede af, i hvilke 
situationer de har en høj /lav selvtillid og bliver 
derfor i stand til at vælge de områder, som de 
anser for vigtige at give opmærksomhed.

Lærerne giver udtryk for, at værktøjet er nemt 
at arbejde med, og at man som lærer får en 
god mulighed for at sætte eleven i netop de 
situationer, som kan understøtte elevens ind-
satsområder.
Erfaringerne med brugen af værktøjerne har 
også givet lærerne og eleverne et godt doku-
mentationsmateriale til anvendelse ved udar-
bejdelse af produktionsskolebeviset.

Kompetencer i lærer-elevrelationen
Lanceringen af værktøjer til afklaring og do-
kumentation af personlige kompetencer har 
givet anledning til mange diskussioner i såvel 
RKA-projektet og dokumentationsprojektet, 
som på skolerne. Det er vores holdning, at 
det arbejde, der i forvejen foregår vedrørende 
personlig kompetenceudvikling, kan profes-
sionaliseres ved at anvende et struktureret 
udgangspunkt for afklaring af kompetencer 
og en bevidst fokusering på virkemidler i den 
pædagogiske praksis. Det kræver en særlig 
opmærksomhed og ydmyghed i samarbejdet 
med den enkelte elev at understøtte udviklin-
gen af personlige kompetencer

Der er nogle vigtige forudsætninger, som skal 
opfyldes for, at eleven kan få udbytte af arbej-
det med selvtillidsværktøjet.
•  At læreren har forståelse for, at eleven be-

væger sig på usikker grund, og giver udtryk 
herfor. Det vil sige, at læreren accepterer, at vi 
bor i et land, hvor Janteloven er aktiv, så det 
at være dygtig og god til noget nærmest er 
forbudt at sige højt.

•  At læreren møder eleven fordomsfrit. Det 
kræver at læreren er ”nysgerrig” og lyttende 
frem for fortolkende.

•  At eleven føler sig set og anerkendt. Der 
vil sige, at læreren giver udtryk for at have 
forstået elevens reaktion/udgangspunkt og 
prøver at forstå elevens personlige bevæg-
grunde, men ikke nødvendigvis selv ændrer 
standpunkt.

•  At læreren bliver på sin egen banehalvdel. 
Det betyder, at læreren giver udtryk for sine 
egne meninger og følelser i en given situa-
tion og afholder sig fra at tolke og vurdere i 
elevens tanker og følelser. Først derefter kan 
læring og forandring opnås.

En del lærere giver udtryk for usikkerhed i 
forbindelse med at indgå i et samspil med 
eleverne i overensstemmelse med disse forud-
sætninger. Vi har imidlertid ikke mødt mange 
produktionsskolelærere, som ikke har lyst til 
give eleverne udviklingsmuligheder via nær-
vær og interesse, så det kunne være et projekt 
på den enkelte skole at lave kompetenceudvik-
ling for lærerne. 

Vi vil anbefale, at du går ind på
www.realkomp.dk, hvor du kan finde 
redskaber, lære vejledninger og 
baggrundsmateriale til såvel personlige 
som faglige og sociale kompetencer.


