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Social kapital i værkstedet  
Af Kim Kabat  

Hvordan finder man en fælles platform for det pædagogiske arbejde i værkstederne på tværs af faglige 

traditioner og forståelser af kerneopgaven på en produktionsskole?  

Dette spørgsmål har Skanderborg Hørning Produktionsskole forsøgt at finde svar på gennem et etårigt 

udviklingsprojekt med støtte fra Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser. 

Målet blev at skabe en fælles produktionspædagogisk profil med afsæt i social kapital. At finde en 

produktionspædagogisk fællesnævner mellem skolens 11 fagkulturer som både håndværkeren, musikeren, 

pædagogen, grafikeren og HK’eren kan se sig selv i. Fællestrækket, som vi tog afsæt i, var, at alle 

værkstedslærere også er værkstedsledere. Ledelse af værkstedet blev fællesnævneren.  

Udviklingsaktiviteterne 
Arbejdet blev indledt med en proces, hvor henholdsvis skolens og værkstedets kerneopgave blev defineret 

med afsæt i en forståelse af social kapital, som ”den udveksling af tjenester, hjælpsomhed og goodwill 

(sympati, tillid og tilgivelse), der skabes og bruges under tillidsbåret samarbejde i forbindelse med løsning 

af kerneopgaven”.  

Første skridt var derfor at gennemføre en proces, hvor skolens personale i fællesskab arbejdede sig frem til 

en fælles fortolkning af skolens kerneopgave. Resultatet blev følgende:  

At udvikle uddannelses- & arbejdsparathed hos eleverne  

Dette førte videre til en fælles forståelse af værkstedets kerneopgave:  

At gennemføre lærende autentisk produktion inden for faget og dets fagkultur/traditioner  

(herunder at udvikle faglig identitet) 

Værkstedslærerens opgave bliver således at designe og lede værkstedsarbejdet, så det bedst muligt løser 

værkstedets kerneopgave. Det indebærer bl.a. at skære produktionen til, så den forbliver lærende, at 

organisere arbejdsprocesserne så eleverne lærer mest muligt fagligt, socialt og personligt samt at sikre en 

hjælpende og tillidsfyldt samarbejdskultur på værkstedet gennem sin ledelse.  

Aktionslæring blev valgt som arbejdsform med fokus på den praksisnære læring. Gennem en kombination 

af selvvalgte udviklingsaktiviteter i værkstedet og observationsbaseret supervision voksede der en række 

konkrete udviklingstiltag, som blev delt på makkerskabsmøder på tværs af værksteder, og derved spredt i 

organisationen.  Derudover tog alle undervisere på antropologiske besøg på andre produktionsskoler, 

tekniske skoler osv. for at få inspiration.  

Den månedlige supervision varede som regel to timer inklusiv feedback på den observerede praksis og 

fælles formulering af små konkrete udviklingstiltag.  De 9 observationspunkter i supervisionen var flg.: 

1. Elevernes sociale relationer i forbindelse med produktionen 
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2. Koordinering af arbejdsopgaverne i værkstedet 

3. Kommunikation med eleverne og evt. kunder (hyppig, rettidig, præcis, problemløsende og 

anerkendende) 

4. Rollen som leder af værkstedet; troværdig, retfærdig og anerkendende 

5. Relationer til de enkelte elever og elevgruppen som helhed 

6. Udvikling af værkstedsproduktionen, så den bedst mulig passer til kerneopgaven; 

uddannelsesparatheds-kompetenceudvikling af eleven 

7. Arbejde med SK-kultur på værkstedet; hjælpsomhed, opmærksomhed, kollegial opførsel, 

samvittighedsfuldhed og positiv tilgang  

8. Retfærdig autoritetsudøvelse som værkstedsleder 

9. Understøttelse af elevernes refleksioner over egen deltagelse i værkstedsarbejdet/det forpligtende 

arbejdsfællesskab 

 

Sat ind i en model er udviklingsforløbets hovedområder værkstedsunderviserens ledelse set i forhold til 

anerkendelse, retfærdighed, trivsel under opgaveløsningen samt design af læring gennem produktion.   
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Effekt for værkstedslærerne og vejlederne 
Den observationsbaserede supervision blev kickstarten på en lang række praksisnære udviklingstiltag som 

brug af kompetencetavler, planlægningstavler, cirkelsikring af instruktioner, vedvarende omsorgstilgang, 

kønsrollemønster i opgavefordelingen, udvikling af arbejdssedler, dirigerende versus understøttende 

kommunikation, feedback, tempo i opgaveløsningen, arbejdsopskrifter, basisproduktion, graden af 

samarbejde eleverne imellem, underviserens bidrag til opgaveløsningen, elevmøder med refleksion over 

egen og hinandens bidrag til værkstedets opgaveløsning, opgaveflow, brug af arbejdstøj som 

identitetsskabende, produktion versus individuelle praktikker, indretning af værkstedet, hjælpsomhed, 

samarbejdsflader med vejleder, opgavesammensætning, anerkendende og konsekvens koblet 

ledelsestilgang, individuelle elevreaktioner, konflikthåndtering, samarbejde mellem værkstedsunderviser og 

værkstedsassistent, brug af skalaspørgsmål som elevrefleksionsfremmende metode, visuelle port folier osv. 

Udviklede redskaber og tilgange blev drøftet og videndelt på makkerskabsmøderne.  

Der blev også indført strukturelle tiltag på skoleplan som morgen- og fyraftenmøder på alle værksteder, og 

morgenmad hvor underviserne sidder ved eleverne. Samt et opgør med værkstedernes betegnelse af ”mine 

elever” til et parløb med vejlederne med ”vores elever”, hvor underviser-vejleder matchet medtænker 

værkstedslærens vejledingskompetenceprofil og vejlederens produktionspædagogiske profil med henblik 

på at danne et stærkt ledelsesteam for det enkelte værkstedsarbejde med kerneopgaven.   

Værkstedsundervisere 

 & vejleder 

elev elev elev 

Basisproduktion 

Sværhedsgrad 2 

Sværhedsgrad 3 

Anerkendende ledelse; at den 
enkelte elev oplever sig set, hørt 
og forstået 

Trivsel i arbejdet 

- Elev samarbejdsrelationer 

- Hjælpsomhed 

- Højkvalitets relationer 
- Forpligtet samarbejde 

Produktion 

Samarbejde 

Mestring 

Mening 

Retfærdighed  
- Ledelse af et hold 
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De mangfoldige lokale udviklingstiltag skabte over tid en ny innovativ aktionslærende kultur på skolen. Den 

kollegiale sparring og den fælles refleksion, har haft stor betydning for den enkelte værkstedsunderviser og 

vejleder. Det har givet en større forståelse for de fælles problemstillinger, på trods af forskellig faglig 

baggrund, og har været medvirkende til en større fælles helhedsforståelse og dermed medvirkende til en 

fælles pædagogisk profil i praksis.  

Effekt for eleverne 
Men havde det en effekt for eleverne i form af høj social kapital i værkstederne?  

For at få svar på dette spørgemål blev der udviklet et Social Kapital spørgeskema med 7 spørgsmål til 

eleverne, som tager afsæt i professor Tage Søndergaards ”4 Hurtige”. Det blev suppleret med 3 yderligere 

spørgsmål.  

De fire spørgsmål fra Tage Søndergaard er blevet behandlet statistisk, og elevgennemsnittet var på 12.9., 

hvilket er særdeles højt set i forhold til målinger fra andre organisationer.  

Brugen af det samlede skema med 7 spørgsmål vil blive gentaget primo 2016, således at skolen både har et 

nationalt benchmark på de 4 første og et lokalt på de 3 sidste spørgsmål målrettet værkstedskonteksten. 

Spørgeskemaet er frit tilgængeligt, og alle er velkomne til at bruge det. Ligesom I er meget velkomne til at 

kontakte os for at høre nærmere om vores erfaringer og resultater.  
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Bilag 1. Social kapital i værkstedet, et spørgeskema 

SOCIAL KAPITAL I VÆRKSTEDET – ET SPØRGESKEMA 

 

 

 

 

Værksted: 
I meget 
høj grad 

I høj grad Delvist I ringe 
grad 

I meget 
ringe grad 

1.  Kan man stole på de udmeldinger, der 

kommer fra værkstedslæren? 
□ 
4 

□ 
3 

□ 
2 

□ 
1 

□ 
0 

2.  Stoler værkstedslæreren på, at I gør et 

godt stykke arbejde? 
□ 
4 

□ 
3 

□ 
2 

□ 
1 

□ 
0 

3.  Bliver konflikter løst på en retfærdig 

måde? 
□ 
4 

□ 
3 

□ 
2 

□ 
1 

□ 
0 

4.  Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en 

retfærdig måde? 
□ 
4 

□ 
3 

□ 
2 

□ 
1 

□ 
0 

Nationalt benchmark 

Antal point i alt for spørgsmål 1 - 4: ________ 

(Mellem 0 og 16 point) 

5.  Hjælper vi hinanden, når en af os har 

brug for hjælp med en opgave? 
□ 
4 

□ 
3 

□ 
2 

□ 
1 

□ 
0 

6.      Bliver man anerkendt for et godt stykke 

arbejde? 
□ 
4 

□ 
3 

□ 
2 

□ 
1 

□ 
0 

7.      Vi har tillid til, at skolens ledelse gør et 

godt stykke arbejde? 
□ 
4 

□ 
3 

□ 
2 

□ 
1 

□ 
0 

Værksteds benchmark 

Antal point i alt for spørgsmål 5 - 7:________ 

(Mellem 0 og 12 point) 

 

Antal point alt i alt (for alle 7 spørgsmål): 

_______   

 (Mellem 0 og 28 point) 

 

 

Evt. kommentarer 

 


