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Indledende afsnit  

Indledning  

Folkeskoleforligskredsen, som består af en række forskellige politiske partier, blev i 

forbindelse med den nyeste folkeskolereform fra 2014, enige om tre nationale mål for 

folkeskolen (UVM, 2015). Et af disse mål var, at ”folkeskolen skal udfordre alle elever, 

så de bliver så dygtige, de kan” (Retsinformation, 2015). 

 

I forbindelse hertil er vi som kommende skolelærere bevidste om, at for at dette mål 

kan lykkes, er der en række forskellige didaktiske tiltag, pædagogiske overvejelser og 

fagprofessionel kunnen, der skal i spil. Der stilles krav til undervisningsdifferentiering, 

inklusion og trivsel, hvilke er vigtige elementer for, at folkeskolen kan nå sit fulde 

potentiale om at danne og udvikle elever til samfundsmæssig deltagelse og 

medansvar (Retsinformation, 2015). 

 

I folkeskolens formål fra 2015 §1 stk. 2 står der bl.a., at eleverne skal få tillid til egne 

muligheder (Retsinformation, 2015). Dette vækker i særlig grad vores 

opmærksomhed, da vi i alle vores fire praktikker har mødt elever, som synes at 

spænde ben for dem selv i deres læreproces. Vi har set, hvordan eleverne begrænser 

deres egen læring og holder sig tilbage fra at deltage i undervisningen. Hvad årsagen 

til denne adfærd præcis skyldes, har været uklart for os, men ikke desto mindre har 

det skabt en interesse i os for at finde ud af, hvordan vi som lærere kan gribe ind over 

for disse elever, motivere dem til at udvikle deres fulde potentiale og netop leve op til 

føromtalte nationale mål. 

I forbindelse med denne undren har vi gennem undersøgelser set, at der er en 

sammenhæng mellem de tanker, vi tænker, og vores handlinger samt adfærd (Ajzen, 

1991). Dette stemmer overens med teorien ”Theory of planned bahavior,” som er 

udviklet af Icek Ajzen og Martin Fishbein gennem mere end tyve års studier og 

undersøgelser. Teorien bygger grundlæggende på, at det er muligt at forudsige 

handlinger gennem undersøgelse af et individs tankesæt. Yderligere tilbyder den en 

viden om, hvad der ligger bag det at handle, hvilket er interessant i sammenhæng med 
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denne opgave. Hvis teorien stemmer overens med virkeligheden, har vi som lærere et 

stærkt værktøj på hånden, da vi igennem forudsigelse af en adfærd, også opnår viden 

om, hvorfra denne stammer og dermed vil blive i stand til at påvirke og ændre denne 

positivt, som i vores tilfælde er i en faglig og undervisningsmæssig kontekst. 

 

Ambitionen er derfor at sætte denne teori på prøve og undersøge, om vi er i stand til at 

forudsige elevers handlinger samt finde ud af, om der rent faktisk er en sammenhæng 

mellem deres tankemønstre og faglige præstationer. Opgaven har altså til mål at 

kunne blive i stand til at bidrage med ny viden og forståelse omkring ovenstående 

refleksioner, der er brugbar til at kvalificere indsatsen over for de elever, som man som 

lærer kan føle sig begrænset i at kunne favne optimalt. Hvis det er muligt for dette 

projekt - at kunne forudsige elevers handlinger - bliver følgende spørgsmål hurtigt 

nærværende: “Kan man påvirke elevers tankemønstre og dermed deres handlinger, så 

de bliver mere hensigtsmæssige i forhold til deres læring, så de netop kan blive så 

dygtige, de kan?”  

Problemformulering  

På baggrund af ovenstående refleksioner og overvejelser vil nærværende opgave 

undersøge følgende problemformulering: 

 

I hvilket omfang hænger elevers tankemønstre sammen med deres faglige 

præstationer i folkeskolen, og hvordan kan man som lærer påvirke disse? 

Teoretiske valg  

Til at undersøge ovenstående problemfelt har vi valgt at anvende teorien Theory of 

planned behavior, der i denne opgave betegnes som TPB. Dette er en psykologisk 

teori, der er en samlet videreudvikling af de første teorier omhandlende studier og 

undersøgelser, som forsøger at finde forklaringen på - og sammenhængen mellem 

tankevirksomhed og handlingsmønstre efter man opdagede, at mennesket ikke altid 

blot handler ud fra vilje og holdning (Ajzen, 2005). Denne teori er valgt, da Icek Ajzen 

(1942-) og Martin Fishbein (1936-2009) ikke kun undersøger tankevirksomhed, men 
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mener, at man kan forudsige om en given handling vil finde sted ud fra en 

undersøgelse af en række parametre, som tilsammen udgør intentionen bag 

handlingen (Ajzen, 2005). Teorien hævder, at jo stærkere en intention er, desto større 

er sandsynligheden for, at personen vil praktisere adfærden (Ajzen, 1991).  

Der er i denne opgave derfor tale om indsnævring af det teoretiske ståsted, som er 

grundfæstet i én hovedteori, hvilket umiddelbart kan virke som en svaghed. Dog 

tillægger TPB sig elementer fra tre andre teoretiske belæg, hvilket medfører at det 

umiddelbart snævre teorivalg derfor alligevel synes solidt og bredt funderet.  

I forbindelse hertil findes denne teori særligt velegnet at anvende inden for 

ovenstående skitserede problemfelt. 

 

Projektet har en behavioristisk tilgang til læring, som kommer særligt til udtryk i 

empiriindsamlingen. Der er udelukkende fokus på at måle den direkte observerbare 

adfærd i form af håndsoprækning og testudførelse, hvilket vil blive uddybet yderligere i 

opgavens del 1. Via denne psykologiske teori og forskningsmetode tages der ikke 

højde for abstrakte mellemled som eksempelvis mentale processer og bevidstheden 

(Skinner, 1975). Læring ses derfor som en påvirkning af en organisme, dennes 

reaktion og konsekvenserne heraf, hvilket danner et erfaringsarkiv, som danner 

grundlaget for, at læring finder sted (Skinner, 1975). 

 

I tilknytning hertil er det derfor fundet hensigtsmæssigt at koble disse to forskellige 

teoretiske tilgange, således at udgangspunktet for både at beskæftige sig med tanke- 

og handlingsmønstre bliver tilstrækkeligt og fyldestgørende.  

Afgrænsning  

Problemstillingen, som undersøges i nærværende opgave, kan undersøges på flere 

måder og med flere indgangsvinkler. Af den grund vil vi her nævne få af de 

overvejelser og områder, som dette bachelorprojekt ikke medtager. 

 

Dette projekts problemformulering lægger op til at undersøge, i hvilket omfang tanke- 

og handlingsmønstre hænger sammen og ikke op til årsagerne bag, hvorfor og 

hvornår faglige præstationer finder sted. Opgaven er altså ikke optaget af at søge 
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forklaringer på ovenstående problemfelt, men er udelukkende optaget af at undersøge 

koalitioner mellem tanker og handlinger, som kan føre til brugbare hypoteser til 

lærergerningen.  

 

Ydermere er opgaven grundfæstet i, at undersøgelsen skal finde sted på baggrund af 

én bestemt teori på trods af, at andre teorier kunne have været relevante at gøre brug 

af. Dette skyldes et bevidst valg om at gøre dette bachelorprojekt så skarpt som muligt 

ved netop at komme i dybden inden for et præcist indholdsområde. Af samme grund 

har vi yderligere indskærpet undersøgelsen ved kun at koncentrere os om at 

undersøge to handlinger inden for spektret faglige præstationer, til trods for at dette 

indebærer mange andre parametre.  

Begrebsafklaring 

Følgende beskrivelse er en kort redegørelse, som tager afsæt i to begreber, der er 

essentielle i dette projekt.   

Tankemønster 

Denne opgave tager udgangspunkt i en forståelse af begrebet tankemønster, som 

grundlæggende refererer til kognition - altså en indre aktivitet, der behandler indtryk 

udefra, som medfører reaktioner udadtil (Jensen, 2011). Denne forståelse stemmer 

overens med TPB’s tre determinanter, som samlet set bestemmer og afgør intentionen 

bag en handling. I denne sammenhæng defineres dette som værende tankemønster. 

Yderligere bliver resultatet af elevernes tankemønster ud fra empiriindsamlingen 

betegnet som tankescore.   

Faglige præstationer 

I denne undersøgelse tages der udgangspunkt i faglige præstationer i form af 

håndsoprækning og test, velvidende at begrebet faglige præstationer yderligere 

indeholder mange andre aspekter.  
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Opgaven vil tage udgangspunkt i den definition og klassifikation af handling, som 

anvendes i TPB. Håndsoprækning ses som værende en single action, hvilket betyder, 

at der er tale om en enkeltstående handling udført af et individ (Ajzen & Fishbein, 

1980). Der er altså tale om en handling, der kan observeres. Projektets andet 

undersøgelse tager udgangspunkt i elevers præstation i en test. Her er tilgangen 

hvordan man klare sig i testen, hvormed der altså henvises til et outcome. Denne 

handling, der betegnes som et outcome, er ifølge næstbeskrevede teori resultatet af et 

handlingsmønster, som er opbygget af en række single actions (Ajzen & Fishbein, 

1980). Eksempelvis kan det at klare sig godt i en test skyldes, at man har læst op og 

forberedt sig, kommet til timerne, afleveret sine opgaver osv. Denne formodning, om at 

hvis man har udført disse single actions, så vil man også klare sig godt i en test, er en 

hypotese og et ståsted, som danner udgangspunkt for empiriindsamlingen af test-

delen samt behandlingen af denne, der ses senere i opgaven.      

Opgavens struktur  

Dette bachelorprojekt er opdelt i fire overordnede dele.  

Den første del redegør for det teoretiske grundlag, som opgaven tager udgangspunkt i. 

På baggrund af dette teoretiske fundament vil det efterfølgende beskrives, hvorledes 

empiri og indsamling heraf er udformet.  

 

I anden del ses første analyse og diskussion. Denne består af en behandling af den 

indsamlede empiri vedrørende håndsoprækning og tankemønstre. 

Omdrejningspunktet er her at undersøge, hvorvidt det er lykkes at bekræfte TPB samt 

at belyse de dele af undersøgelsen, der ikke stemmer overens med teorien. Først 

analyseres og diskuteres vores data vedrørende elevernes tankemønstre og 

håndsoprækning, hvorefter vil diskussionen omhandle, hvad denne viden kan bruges 

til i lærergerningen.  

 

Tredje del indeholder anden del af analysen vedrørende undersøgelsen mellem 

tankemønstre og testresultater. Her vil det diskuteres, om undersøgelsen har formået 

at finde frem til en sammenhæng, der kan kaldes valid og pålidelig. Diskussionen vil 

yderligere bestå af en række hypoteser, som kan ligge til grund for undersøgelsens 
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resultat. Denne viden sættes ind i en lærerfaglig kontekst, og der kommes med et 

oplæg til, hvordan man som lærer kan bruge resultaterne i sin hverdag.  

 

Afslutningsvis vil sidste del afrunde med en konklusion på ovenstående 

problemformulering, samt en perspektivering til hvilke elementer et videre uddybende 

forløb og yderligere overvejelser, som arbejde med emnet kunne indeholde.   
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Del 1 - Theory of planned behavior 

Grundtanken  

Før TPB blev til den teori den er i dag, troede man, at hvis mennesker havde en 

holdning om at udføre en handling, så ville de naturligvis også føre handlingen ud i 

livet (Ajzen, 2005). At dette ikke er tilfældet kunne LaPierre (1934) senere bevise. I 

sammenhæng hertil, kunne man yderligere konkludere, at selve intentionen bag en 

handling var en langt stærkere og vigtigere faktor for udførelse af en handling.   

 

Ajzen & Fishbein (1975) er overbeviste om, at man kan forudsige om en person vil 

udføre en handling ud fra styrken af intentionen. Dette er en teori som er bekræftet af 

adskillige studier (Ajzen, 1991).    

 

Ifølge TPB består intentionen, altså den samlede hensigt og formål med en handling af 

tre determinanter; holdningen, som refererer til individets vurdering og evaluering af, 

om hvorvidt handlingen ønskes udført, de subjektive normer, som omhandler 

personens opfattelse af, om ens nærmestes ønsker den givne handling udført eller ej, 

samt oplevelsen af, om man er i stand til at mestre den intenderede handling, hvilket 

defineres som oplevet kontrol (Ajzen, 1991).   

 

Figur 1 (Karnøe, 2014) 

 

De tre determinanter kan påvirke hinanden, hvilket figur 1 udtrykker. Eksempelvis kan 

ens nærmeste påvirke ens holdning til, hvorvidt en bestemt handling er en god idé, 
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hvilket er angivet ved pilene på modellen. Det er altså summen af disse tre, som 

skaber intentionen, og jo stærkere intentionen er, desto større er sandsynligheden for, 

at man udføre handlingen (Ajzen, 2005). Med andre ord øges sandsynligheden for, at 

en handling udføres, hvis personen er positivt indstillet over for handlingen, når 

personens nærmeste bakker handlingen op, samt når man har tiltro til, at man er i 

stand til at udføre handlingen. Dette indikerer, at TPB har en lav grad af selvstændig 

forståelse af determinanterne, og teorien muliggør et overblik samt en forståelse af, 

hvorfor og hvornår mennesker fører deres intentioner ud i livet.  

                         

I følgende kapitel redegøres for det teoretiske grundlag, som ligger bag teorien TPB. 

Med udgangspunkt i de tre førnævnte determinanter, beskrives, hvordan de tilsammen 

danner sandsynligheden for, om personen vil udføre en given handling.  

 

Da TPB er sammensat af forskellige elementer fra andre teoretikere, vil følgende afsnit 

tage udgangspunkt i de samme teorier, som Ajzen & Fishbein selv bruger som 

reference.   

Holdninger  

“An attitude is a disposition to respond favorable or unfavourably to an object, person, 

institution, or event” (Ajzen, 2005).   

 

Som dette citat udtrykker, er en persons holdning til en adfærd ifølge TPB baseret på 

evaluering. Man kan enten være positivt eller negativt stemt over for en adfærd, hvilket 

bunder i personens forventning om, hvorvidt adfærden udløser et positivt eller negativt 

udbytte. Evalueringer kan være af stærk eller svag karakter, og det samme kan ens 

holdninger derfor også. Ifølge TPB er man bl.a. i stand til at forudsige individuel 

adfærd gennem måling af holdninger til denne adfærd (Ajzen, 2005). Når holdningen til 

en adfærd aktiveres, vil den påvirke personens oplevelse af situationen. Man evaluerer 

derfor ofte oplevelser i overensstemmelse med ens holdning, og særligt dem, der er af 

stærk karakter (Ajzen, 2005). Om holdningen er stærk, bestemmes ud fra styrken på 

associationen, som forbindes med den givne handling. Ifølge Ajzen (2005) forstærkes 

en holdning, hvis oplevelsen af den er, at man: 
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 har investeret ressourcer i den  

 er sikker i sin holdning 

 har erfaring relateret til holdningen 

 har indsigt i og refleksioner vedrørende holdningen 

 

Der er altså her tale om en generel samlet indstilling, som en person kan have til en 

adfærd. Denne indstilling er bestemt af de adfærdsoverbevisninger, som man har til en 

handling, hvilket refererer til personens forventninger til samt evaluering af udfaldet af 

handlingen. Overordnet kan man derfor konkludere, at jo flere positive forventninger, 

desto større er sandsynlighed for, at personen har en positiv indstilling til den givne 

adfærd (Ajzen, 2005).   

    

Men der er ingen garanti for, at mennesker altid handler ud fra deres holdninger, 

hvilket teoretikeren R. H. Fazio redegør for med sin MODE-model (Motivation and 

Oppertunity act as Determinants of spontaneous versus deliberative attitude-to-

behavior processes). I denne model forsøger Fazio at illustrere, hvornår det præcis er 

tilfældet, at en holdning stemmer overens med en adfærd, og denne teori erkender 

Ajzen (2005) sig enig i.  

 

I denne opgave gennemgås MODE-modellen ikke, men der refereres til modellens 

teoretiske hovedpointe, som netop er, at det kun er de stærke holdninger til 

handlingen, der kan forsikre en direkte overensstemmelse mellem holdningen og 

handlingen (Fazio, 1990).   

   

I forbindelse med dette projekt er det interessant at undersøge, hvorvidt eleverne har 

skabt en stærk holdning til at udføre en handling, som i denne kontekst er i forhold til 

de faglige præstationer i skolen. Ydermere er denne opgave optaget af at undersøge, 

om denne holdning stemmer overens med, om selve handlingen så rent faktisk finder 

sted.   
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Subjektive normer  

“The subjective norm refers to the person’s perception that important others desire the 

performance or nonperformance of a specific behavior; this perception may or may not 

reflect what the important others actually think he should do” (Ajzen & Fishbein,1980).  

 

Begrebet subjektive normer omhandler, hvordan det sociale miljø har indflydelse på en 

persons intention og handling. Disse normer er ofte betegnet som gældende regler, 

der er bestemt ud fra social enighed vedrørende, hvad der er rigtigt og anstændigt at 

gøre (Ajzen & Fishbein, 1980). Sagt med andre ord, så har folk, som er vigtige for en 

person, indflydelse på, om vedkommende udfører en konkret handling eller adfærd. 

Her omtales disse “vigtige andre” som de signifikante andre, som stammer fra filosof 

og socialpsykolog George H. Meads teori om dannelse af selvet (Crossman, 2015).  

 

De subjektive normer opfattes af individet, som et socialt pres til enten at udføre eller 

ikke udføre en given handling, men det er individet selv, der fornemmer dette pres 

(Ajzen, 2005). Jo mere en person opfatter og fornemmer, at de signifikante andre har 

en mening i forhold til, om vedkommende skal udføre en handling eller adfærd, desto 

større er chancen for, at vedkommende så vil udleve dette (Ajzen & Fishbein, 1980). 

Det er dog ikke altid, at personens fornemmelse stemmer overens med virkeligheden. 

Dette betyder, at en person kan gå med opfattelsen af, at de signifikante andre mener, 

at vedkommende eksempelvis skal have en bestemt adfærd, uden dette nødvendigvis 

er sandheden.  

 

Der er derfor ikke tale om generelle adfærdsmæssige holdninger, som i foregående 

afsnit, men i stedet om normative holdninger i en social kontekst.     

 

De subjektive normer er skiftende, afhængig af hvilket miljø og situation man befinder 

sig i (Ajzen & Fishbein, 1980). Der eksisterer derfor mange forskellige subjektive 

normer, der bestemmes ud fra de signifikante andre, som man indirekte eller direkte 

har valgt. De signifikante andre ved ikke altid, at de er “udvalgt”, og man kan derfor 

have indflydelse på en persons adfærd uden selv at være klar over det.   
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I de fleste henseender vil de signifikante andre oftest være en persons forældre, 

partner, tætte venner, kollegaer osv. (Ajzen 2005).  

 

I TPB skelnes der mellem to former for subjektive normer: de injunktive og de 

deskriptive. De injunktive normer omhandler det, som de signifikante andre fortæller til 

personen, at vedkommende bør gøre. Dette kan eksempelvis være en forældre, der 

siger til sin søn, at han bør lave sine lektier. De deskriptive normer er det, som 

personen selv opfatter og fornemmer, at de signifikante andre tænker og gør.  

 

Der kan derfor overordnet siges om de subjektive normer, at de enten tilskynder eller 

fraråder en bestemt adfærd, hvilket resulterer i en forøgning eller formindskning af 

intentionen om at udføre en handling (Ajzen, 2005). 

 

I henhold til vores projekt er det interessant at finde ud af, om der er en sammenhæng 

mellem elevernes faglige præstationer og de subjektive normer, som netop har 

indflydelse på intentionen. Hvis dette er tilfældet, er det yderligere relevant for denne 

opgave, at overveje, hvordan det er muligt at medvirke positivt til at faglige handlinger 

finder sted i en undervisningssammenhæng.   

Oplevet kontrol  

Da studier (Bandura,1997) kunne vise en korrelation mellem self-efficacy, og om 

handlingen blev udført, tilførte Fishbein og Ajzen (2010) elementet oplevet kontrol til 

TPB. Dette element svarer til Banduras teori om self-efficacy (Ajzen & Fishbein, 2010). 

 

Oplevet kontrol defineres i TPB som fokuspersonens oplevelse af at mestre en aktuel 

handling (Ajzen, 1991). Hvis en person oplever en følelse af kontrol, vil vedkommende 

have større tilbøjelighed til at udføre handlingen, og omvendt vil personen ikke udføre 

handlingen, hvis personen ikke har en følelse af kontrol (Ajzen, 2005).  

 

Begrebet self-efficacy stammer fra den canadisk-amerikansk psykolog og professor 

Albert Bandura (1925- ) (Ajzen, 2005). Self-efficacy defineres som en persons: ”... 

beliefs in one’s capabilities to organize and execute the courses of action required to 
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produce given attainments” (Pajares, 2005), hvilket en smule forsimplet vil sige; en 

persons tro på egen kompetence til at skabe et bestemt outcome. Self-efficacy har 

altså ikke noget at gøre med, hvorvidt personen rent faktisk har kompetencerne til at 

løse en situation, men omhandler kun personens egne forestillinger til situationen.  

 

Om man udfører en given handling, er altså bestemt af, om man tror, at man kan 

udføre handlingen, hvilket betegnes som den såkaldte efficacy expectation (Bandura, 

1977). Foruden denne forventning, taler Bandura (1977) også om outcome 

expectations, som er forventningen til, om den handling, man vil udføre, fører til det 

outcome, som man ønsker. Hvis personen ikke har disse forventninger, er 

vedkommende mindre tilbøjelig til at udføre handlingen. Outcome og efficacy 

expectations er adskilte, da individer kan tro, at en bestemt handling vil føre til et 

bestemt outcome, men hvis de tvivler på, om de kan udføre handlingen, kommer 

denne viden ikke til at påvirke deres handlingsmønster.  

 

Figur 2 (Karnøe, 2014) 

 

Self-efficacy opstår fra fire informationskilder; performence outcomes, vicarious 

experiences, verbal persuasion samt physiological feedback (Bandura, 1977). 

Performence outcomes er vores erfaringer med lignende oplevelser. Vi er mere 

tilbøjelige til at prøve nye ting, hvis vi har oplevet succes i lignende situationer. 

Vicarious experiences eller vikarierende oplevelser, er en anden faktor, der har 

indflydelse på vores self-efficacy. Når vi ser andre, der ligner os, opleve succes med 

handlinger, som vi gerne vil forsøge selv, øges vores self-efficacy i forhold til den givne 

handling. Med andre ord, er det den stemme i hovedet, der siger “Hvis de kan, kan jeg 

også”. Denne informationskilde er kernen bag mesterlære (Bandura, 1977). Eleven ser 

og lærer og kopierer som sagt en handling, der er observeret hos andre.  
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Verbal persuasion som støtte og opmuntring påvirker også self-efficacy. Dette 

omhandler, at man kan blive overtalt til at tro på, at man kan. Omvendt kan denne del 

også have negativ effekt på en persons self-efficacy, hvis man får at vide, at man ikke 

kan. Hvis man tror på dette, har man dermed mindre tilbøjelighed til at gøre den givne 

handling. Physiological feedback er den sidste af disse fire informationskilder, som 

påvirker vores self-efficacy i positiv eller negativ grad. Følelser som nervøsitet, stress, 

bekymring og angst påvirker vores self-efficacy i negativ retning, og kan føre til 

selvopfyldende profetier. Hvis vi er bange for, om vi kan udføre en handling, er 

risikoen, for at vi ikke kan, større (Bandura, 1977) (Bandura, 1982). 

 

Vi vil senere anvende denne viden omkring self-efficacys informationskilder til at 

diskutere, hvorvidt man kan påvirke elevernes tankemønstre med henblik på at ændre 

deres handling.  

Afrunding  

Theory of planned behavior er en teori, som har til mål at kunne forudsige adfærd. 

Teorien bygger på, at dette er muligt vha. tre determinanter, som er hhv. holdninger, 

subjektive normer og oplevet kontrol, der sammenlagt danner grundlag for, og direkte 

påvirker, intentionen bag en handling. Denne intention bestemmer sandsynligheden 

for, om en handling bliver udført eller ej. Chancen for at en handling finder sted, er 

altså større, hvis man er positivt stemt overfor selve adfærden, hvis ens signifikante 

andre mener, at man skal udføre handlingen, og hvis man selv har en oplevelse af at 

kunne mestre handlingen (Ajzen, 1991).  

 

Med udgangspunkt i ovenstående teoriredegørelse, vil nærværende opgave 

undersøge, om man med denne teori kan forudsige elevers adfærd i forhold til 

udvalgte faglige præstationer, samt om man kan bruge denne viden til at påvirke 

elevers tankemønstre. Denne undersøgelse beskrives i næste afsnit, og her vil metode 

og videnskabsteoretisk ståsted blive præsenteret.   

 

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2016



UCSJ – Roskilde   Bachelorprojekt Juni 2016 

Læreruddannelsen  Fra tanke til handling  

 

 

Lr12s1402  Rebekka Myrup Kristensen  

Lr12s1304 Maj Nyled Madsen 18 

Metodevalg og præsentation af empiri 

Overordnet bygger dette projekt på en videnskabsteoretisk tilgang, som indeholder 

elementer fra positivismen. Grundantagelsen er her, at verden er fuld af årsag-virkning 

sammenhænge, hvor man som forsker har til opgave at opdage lag og 

regelbundetheder, hvormed man kan forudsige fremtiden (Brekke og Tiller, 2014). 

Metodemæssigt arbejder denne teoretiske gren ud fra en forståelse af, at forskning 

fører til oplysning, og dette omhandler en forudbestemt rammesætning for, hvad 

denne forskning skal indeholde. Man operationaliserer begreber for at kunne opfange 

det, der er målbart, og man afprøver hypoteser, som er forbundet med de valgte 

teorier og begreber (Brekke og TIller, 2014). Dette konkretiseres ofte i eksperimenter, 

matematiske udregninger og spørgeskemaundersøgelser (Brekke og Tiller, 2014), 

hvilket dette bachelorprojekt vil anvende.  

 

Den samlede undersøgelse, som ligger til grund for nærværende opgave, er af 

kvantitativ karakter, og består af hhv. et spørgeskema, en matematiktest fra FSA til 9. 

klassetrin, samt en selvrapport. Denne metode er relevant for projektet, da den tager 

udgangspunkt i teori, og ud fra denne, har til mål at teste disse teoretiske antagelser 

og hypoteser (Brekke og Tiller, 2014). Undersøgelsen måler på latente variabler, som 

repræsenterer abstrakte, teoretiske begreber, som ikke kan måles og observeres 

direkte (Brekke og Tiller, 2014). Desuden undersøges også den observerbare variable 

som matematiktesten er, da der her måles direkte på elevens testscore.  

 

Projektet konkretiseres i matematikfagets kontekst, og undersøgelsen er foretaget i 8. 

klasse på en friskole på Amager bestående af 20 elever, hvoraf 17 elever deltog.       

Fremgangsmåde 

Fremgangsmåde i projektets empiriindsamling forløb sig på følgende måde: 

1.     Eleverne fik udleveret et spørgeskema, som blev besvaret online via programmet 

Google Analyse. 

2.     En uge efter dette fik eleverne udleveret en selvrapport, som yderligere blev 

besvaret online via programmet Google Analyse. 
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3.     Herefter fik eleverne udleveret en matematikprøve (bilag 3), som de havde en 

time til at udføre. 

Beskrivelse af spørgeskema 

Spørgeskemaet er udformet ud fra teorien TPB og sigter efter at spørge ind til de tre 

determinanter, som danner teoriens udgangspunkt. Dette gøres for at få bedst muligt 

grundlag for at kunne forudsige, hvorvidt eleverne vil udføre de faglige præstationer på 

baggrund af den samlede intention samt yderligere at være i stand til at kunne 

konkludere, om der ses en sammenhæng mellem styrken af den samlede intention og 

om handlingen blev udført. 

 

Der er i udførelsen gjort nøje overvejelser vedrørende formuleringen af alle spørgsmål. 

Da modtagergruppen er børn, er spørgeskemaet udarbejdet så kort som muligt, og der 

ses derfor et begrænset antal af spørgsmål, da børn hurtigere end voksne mister 

koncentrationen (Brekke & Tiller, 2014). Formålet med spørgsmålene var, at få 

målbare svar, Og der er derfor anvendt lukkede spørgsmål med faste svarmuligheder i 

form af en likert skala, hvor 1 angiver, at eleven tilkendegiver enighed i udsagnet i lav 

grad, og 10 tilkendegiver enighed i høj grad (Brekke & Tiller, 2014). Yderligere er 

spørgsmålene konkretiseret fra teorien så præcist som muligt, således at svarene blev 

brugbare for projektets problemfelt. Der er derfor gjort brug af en operationalisering af 

de centrale teoretiske begreber i spørgeskemaet, så de var tilpasset konkrete 

spørgsmål, der netop skulle måles empirisk (Brekke & Tiller, 2014). Målet var at 

formulere målbare indikatorer, som spejlede determinanternes essens. Dette har vist 

sig at være yderst vanskeligt, da determinanterne hver især indeholder mange 

nuancer, som er kompliceret at forenkle. Det vil derfor diskuteres, om man i dette 

projekt formår at formulere spørgsmålene hensigtsmæssigt uden at ændre for meget 

af teoriens grundstof.  

Spørgsmål til håndsoprækning  

Spørgsmål til determinanten holdning 

 I hvor høj grad tror du, at du lærer af at deltage mundtligt i timerne? 

 I hvor høj grad har du lyst til at deltage ved at række hånden op? 
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 I hvor høj grad mener du, at det er vigtigt for din læring, at du rækker hånden op 

i timerne? 

Spørgsmål til determinanten andre 

 I hvor høj grad rækker dine venner hånden op i timerne? 

 I hvor høj grad synes dine venner, at du skal række hånden op i timerne? 

 I hvor høj grad synes dine forældre, at du skal række hånden op i timerne? 

 I hvor høj grad synes dine lærere, at du skal række hånden op i timerne? 

Spørgsmål til determinanten oplevet kontrol  

 I hvor høj grad tror du, at du kan svare rigtigt når du rækker hånden op? 

 I hvor høj grad oplever du, at blive taget seriøst når du rækker hånden op?   

 I hvor høj grad har du gode oplevelser med at række hånden op? 

Spørgsmål til test 

Spørgsmål til determinanten holdning 

 I hvor høj grad har du lyst til at gøre dit bedste i matematiktests? 

 I hvor høj grad mener du, at det er vigtigt at gøre dit bedste i matematiktests? 

 I hvor høj grad tror du, at du bliver bedre til matematik, ved at gøre dig umage i 

en test? 

Spørgsmål til determinanten andre 

 I hvor høj grad tror du, at dine venner gør sig umage, når de laver test i 

matematik? 

 I hvor høj grad mener dine venner, at det er vigtigt, at gøre sig umage i en 

matematiktest? 

 I hvor høj grad mener dine forældre, at det er vigtigt, at gøre sig umage i en 

matematiktest? 

 I hvor høj grad mener dine lærere, at det er vigtigt, at gøre sig umage i en 

matematiktest? 

Spørgsmål til determinanten oplevet kontrol  

 I hvor høj grad synes du, at det er svært at tage test i matematik?  

 I hvor høj grad tror du, at du kan opnå det resultat, du ønsker i en 

matematiktest? 
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 I hvor høj grad har du gode oplevelser med at tage en matematiktest? 

Beskrivelse af matematiktest 

Der er i denne opgave valgt at inddrage en FSA matematikprøve fra maj 2015 som en 

del af den samlede empiriindsamling. Testen er en 9. Klasses prøve, som bruges til en 

afgangseksamen i færdighedsregning. Testen er derfor udviklet til at indfange hele 

pensum for matematikfaget. Den tager en time, og indeholder 50 opgaver. Under 

prøven må eleven udelukkende anvende skrive– og tegneredskaber (UVM, 2014). 

Normalt vil efterbearbejdning af testene ses i form af karaktergivning, men i dette 

tilfælde anvendes kun ‘antal rigtige svar’. Konkret er testen brugt til at undersøge 

elevernes færdighedsniveau. 

 

I forbindelse med TPB, er vi bevidste om, at det at måle en handling som en 

matematiktest, er forbundet med en direkte måling af et outcome, som er baseret på 

handlingsmønstre bestående af en række single actions. 

Håndsoprækning er defineret som værende en single action, der defineres som en 

enkeltstående handling, der kan vurderes som udført eller ej (Ajzen, 1980) 

Beskrivelse af selvrapport 

Tanken bag selvrapporten stammer fra Ajzen & Fishbeins (1980) egne teoretiske og 

empiriske overvejelser. Ajzen & Fishbein hævder selv, at denne metode ikke er 

velegnet, hvis man sår tvivl om, hvorvidt testpersonerne vil udføre selvrapporten 

sandfærdigt (Ajzen & Fishbein,1980). I forbindelse med dette projekt vurderes det, at 

de pågældende elever ikke har nogen specifik årsag til ikke at ville udfylde 

selvrapporten, så den stemmer overens med virkeligheden. Argumentationen herfor 

ligger i, at både spørgeskema, matematiktest og selvrapport er anonym, og derfor vil 

eleverne ikke skulle stå yderligere til ansvar for deres svar. Det findes derfor 

hensigtsmæssigt at spørge ind til en given adfærd i en specifik kontekst, som ikke har 

været mulig at observere på anden vis. Desuden påpeger Ajzen & Fishbein (1980) at 

der er fordele ved at anvende selvrapport i stedet for direkte observation. Observation 

er påvirket af det givne tidspunkt, og vil kræve mere tid og flere ressourcer.  

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2016



UCSJ – Roskilde   Bachelorprojekt Juni 2016 

Læreruddannelsen  Fra tanke til handling  

 

 

Lr12s1402  Rebekka Myrup Kristensen  

Lr12s1304 Maj Nyled Madsen 22 

Spørgsmål til selvrapport  

 Hvor ofte rækker du hånden op, når du kan svare på et spørgsmål? 

 Hvor ofte rækker du hånden op, når du har en mening i en diskusion? 

 Hvor ofte rækker du hånden op, når du har et spørgsmål? 

 Hvor ofte rækker du hånden op, når du har brug for hjælp? 

 Hvor ofte rækker du hånden op, når du har en kommentar til undervisningen? 

Etiske overvejelser 

I forbindelse med udarbejdning og indsamling af empiri, er der blevet gjort en del 

etiske overvejelser. Med tanken om, at spørgeskemaet skulle kunne besvares af alle 

elever i den givne klasse, er det forsøgt at udforme spørgsmålene, så dette har været 

muligt. Eksempelvis stilles der enkle og korte spørgsmål, og spørgeskemaet er gjort let 

tilgængeligt og overskueligt i forhold til layout og udførelse, så besvarelsen ville blive 

så repræsentativ som muligt (Brekke & Tiller, 2014). Yderligere har der været en 

bevidsthed om at fortælle eleverne om nærværende projekt samt tydeliggøre deres 

rolle i dette, så de var velvidende om, hvad deres svar og resultater skulle bruges til. 

 

Lærere og skoleleder blev spurgt om undersøgelsen var mulig at foretage på den 

givne skole, og de gav deres samtykke til undersøgelsen på den betingelse, at alt blev 

anonymiseret. Dette kriterium er der taget højde for, og alle svar er derfor 

anonymiseret med numre i stedet for elevernes egne navne. Derudover fik alle elever 

valget om, om de ville deltage i undersøgelsen. 

 

Med den utilitaristiske nyttemoral i mente (Kallesøe, 2013), har der været en 

bevidsthed om, at man, ved at give en 9. Klasses test til en 8. Klasse, ville udsætte 

eleverne for et faktum, der indebar, at særligt de svageste elever ville risikere at få en 

dårlig oplevelse gennem udførelsen af testen. Det blev dog vurderet, at man i dette 

projekt som forskere med et specifikt vigtigt mål, ville blive i stand til at udføre en 

undersøgelse, som vil være til gavn for mange elever senere hen. 

 

Yderligere er der bevidst valgt ikke at oplyse eleverne om, at de skulle have en test, da 

der hverken var et ønske om, at eleverne af den grund skulle blive væk fra 
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undervisningen, eller at de skulle øve og forberede sig til testen. Der er en interesse i 

at få det umiddelbare billede af deres faglige præstation - på trods af etiske 

overvejelser vedrørende dette. 
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Del 2 - Analyse af håndsoprækning   

På baggrund af ovenstående teoriredegørelse samt beskrivelse af empiri, vil dette 

kapitel forsøge at analysere den indsamlede empiri med det mål at skabe data, som 

kan bruges til at besvare projektets problemfelt. 

 

TPB’s grundtanke indikerer, som tidligere nævnt, at det er muligt at forudsige adfærd 

vha. en samlet måling af intentionen bag selve handlingen på baggrund af de tre 

determinanters tilstedeværelse. I henhold hertil, forventer vi derfor at se en 

sammenhæng mellem elevernes gennemsnitlige tankescore, altså deres samlede 

score fra spørgeskemaet, og deres handlingsscore, som indikerer deres score i hhv. 

selvrapporten og matematiktesten (bilag 1 & 2). Dette betyder altså, at det forventes, 

at elever, der har fået højere tankescore, også vil have højere handlingsscore. Denne 

forudsigelse danner grundlag for det indsamlede data, som ses på bilag 1 og 2 samt 

den næstfølgende analyse.  

 

Indledningsvis vil den indsamlede empiri om elevernes tankemønstre i forbindelse 

med håndsoprækning analyseres. Analysen vil bevæge sig fra et overordnet niveau, 

hvor umiddelbare observationer ud fra figur 3 beskrives, hvorefter sammenhængen 

mellem elevernes tankemønster og håndsoprækning ud fra hver enkelt determinant vil 

uddybes og analyseres. På samme måde vil analysen af elevernes tankemønstre i 

forbindelse med test foregå i næste kapitel.  

 

Da Ajzen & Fishbein (2010) påpeger, at determinanterne kan påvirke hinanden, kan 

det være kompliceret at adskille, hvad der specifikt relaterer sig til hver enkelt element. 

Af den grund vil analysen også sammendrage forbindelser mellem disse.  

 

Til at beregne om der kan findes en sammenhæng i de indsamlede data, er her 

anvendt Pearsons korrelationsanalyse (Brekke & Tiller, 2014) (Elbro & Poulsen, 2015).  

Ud fra en beregning heraf gives en korrelationskoefficient på 0,31, der kan 

klassificeres som værende en mellemstærk sammenhæng (Elbro & Poulsen, 2015). 

Der er altså en positiv sammenhæng mellem de adspurgtes tankescore og 
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handlingsscore, hvilket betyder, at jo højere tankescore eleverne har fået, desto højere 

handlingsscore har de også.  

 

Figur 3 

 

På diagrammet ovenfor ses denne sammenhæng illustreret ved en tendenslinje. 

Tendenslinjen viser en hældningskoefficienten på 0,3, hvilket betyder, at når 

tankescoren stiger med 1 point, så fører det til en stigning af handlingsscoren med 0,3 

point.  

 

Som det ses på figur 3, ligger alle observationer ikke tæt på tendenslinjen, og de 

observationer, der alle har en tankescore omkring 8,75 har en handlingscore, der 

spænder fra 5,5 til 8,5. Der ses altså såkaldte afstikkere, som ikke umiddelbart passer 

med hypotesen om forudsigelse. I forhold til de relativt få observationer, som projektet 

tager udgangspunkt i, er sammenhængen, som dog kan måles, mellemstærk. I 

forbindelse hertil, skriver Elbro og Poulsen (2015) om sammenhænge, at en 

korrelationskoefficient på 0,1-0,3 er svag, 0,3-0,5 klassificeres som mellemstærk, 

mens stærke sammenhænge har en korrelationskoefficient over 0,5.  
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På trods af afstikkere, som her er defineret som observationer, der ligger mere end 

10% fra tendensen, ses der alligevel en centrering i datamaterialet, som peger på en 

positiv sammenhæng. Hvorfor der ses disse afstikkere vil næstfølgende analyse af de 

tre determinanter undersøge. 

Håndsoprækning og holdninger  

 

Figur 4 

Sammenhængen mellem elevernes holdning til håndsoprækning, og om de udfører 

handlingen, har i dette tilfælde en korrelationskoefficient på 0,32 og klassificeres 

dermed som en middelstærk sammenhæng. Også her ses en tendens med et par 

afstikkere, som er placeret betydningsfuldt længere fra tendenslinjen. Tendenslinjen 

har en hældningskoefficient på 0,25, hvilket betyder, at man ifølge tendensen, scorer 

0,25 bedre i handling, hvis tankescoren øges med 1.  

 

Særligt 3 observationer stikker ud i dette datamateriale. Den ene af disse afstikkere, 

elev 1 (Bilag 1), viser en score, som ligger langt fra den forventning teorien foreskriver, 

se figur 4. Ifølge TPB’s teori om holdninger, burde denne elev med sin tankescore på 

Elev 1 

Elev 4 

Elev 13 

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2016



UCSJ – Roskilde   Bachelorprojekt Juni 2016 

Læreruddannelsen  Fra tanke til handling  

 

 

Lr12s1402  Rebekka Myrup Kristensen  

Lr12s1304 Maj Nyled Madsen 27 

9,33 have stor sandsynlighed for at udføre handlingen. Særligt når tankescoren er 

samlet af besvarelser på 10, 8 og 10, i spørgeskemaet omhandlende holdning til 

håndsoprækning, og undersøgelsen dermed ikke finder nogle åbenlyse parametre, der 

trækker ned. Ser man på elevens handlingsscore, opdages imidlertid noget 

interessant. Eleven svarer hhv. 4, 4, 7, 8 i spørgeskemaet (Bilag 1), og har dermed 

svaret 4 til spørgsmålene, der handler om at dele sin mening, men 7 og 8 til 

spørgsmålene, som omhandler at få svar på et spørgsmål eller få hjælp. Eleven har 

altså på trods af stærk holdning til, at man lærer af at deltage mundtligt, ikke en stærk 

nok intention til at handlingen bliver udført i så høj grad som teorien forventer. Elevens 

tankescore i subjektive normer og oplevet kontrol er ligeledes høje, og vi finder altså 

ikke grunden til den lave handlingsscore i de andre målte determinanter. 

 

Elev 4 (Bilag 1) er endnu et eksempel på en elev med en høj tankescore i forhold til 

håndsoprækning, men en lavere handlingsscore. Denne elev scorer 10 i tankescore, 

og ligger dermed langt fra handlingsscoren på 6,2. Elevens oplevede kontrol scores til 

9, men under subjektive normer angiver eleven 5 til spørgsmålet: “Synes dine venner, 

at du skal række hånden op i timerne?” Det kan tyde på, at dette parameter betyder 

mere for eleven, end de andre målte parametre.  

 

Tanker vejer ikke lige for alle, og nogle tanker vil have en større betydning for en elev, 

end det har for en anden. Når der ses en elev som elev 4, er det derfor oplagt at 

hævde, at grunden til, at eleven ikke handler, ikke er afdækket i denne undersøgelse. 

Yderligere er det væsentligt, at se på det forbehold, der ligger i, at eleverne svarer på 

en relativ skala. En elev som gerne vil række hånden mere op, sætter muligvis sin 

score lavere end en elev, som er tilfreds med hvor tit vedkommende rækker hånden 

op, på trods af, at første elev måske reelt rækker hånden op mere end den anden. 

 

Et eksempel på denne uligevægt i tankers betydning for intentionen ses også ved den 

tredje afstikker, der ligger under tendensen, nemlig elev 13 (Bilag 1). Denne elev 

scorer 10 og 8 i spørgsmålene: “Tror du, at du lærer af at deltage mundtligt i timerne?” 

og “Mener du, at det er vigtigt for din læring, at du rækker hånden op i timerne?” Dog 

svarer eleven kun 5 til spørgsmålet vedrørende, om vedkommende har lyst. Dette 

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2016



UCSJ – Roskilde   Bachelorprojekt Juni 2016 

Læreruddannelsen  Fra tanke til handling  

 

 

Lr12s1402  Rebekka Myrup Kristensen  

Lr12s1304 Maj Nyled Madsen 28 

parameter er altså vigtigere for eleven end spørgsmålet om at lære noget, hvilket ses 

ved en lavere tendens til at række hånden op. Eleven scorer 8,67 i oplevet kontrol, og 

7 i subjektive normer, så også disse kategorier forventer, at eleven vil række hånden 

op oftere.   

Håndsoprækning og subjektive normer 

 

Figur 4 

Sammenhængen mellem de subjektive normers indflydelse og handlingsscoren har en 

korrelationskoefficient på 0,25. Dette klassificeres som en svag sammenhæng (Elbro 

& Poulsen, 2015) (Brekke & Tiller, 2014).   

 

Ovenstående skema viser, at der er tre afstikkere, som umiddelbart falder tydeligt i 

øjnene. Der er her tale om elev 1, 9 og 13 (bilag 1). Elev 13 (Bilag 1) har en middelhøj 

tankescore på 7, men har en lav handlingsscore på 5,4. Her er der altså ingen åbenlys 

sammenhæng mellem elevens signifikante andres betydning på, om eleven udfører 

handlingen.  

 

Elev 13 Elev 1 

Elev 9 
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Spørgeskema spørger ind til tre mulige signifikante andre, nemlig: venner, forældre og 

lærere (Bilag 1). Ifølge TPB ses venner og forældre ofte som værende signifikante 

andre (Ajzen & Fishbein, 1980). Dette projekt har yderligere valgt at inddrage lærere 

som mulige signifikante andre, da vi selv har erfaret, at dette har været tilfældet i vores 

egen skolegang, men da det er individuelt, hvilke signifikante andre man er tilbøjelig til 

at have, kan det være svært at ramme rigtigt i alle tilfælde. Netop også fordi de 

subjektive normer er skiftende, afhængig af hvilket miljø og situation, som man 

befinder sig i (Ajzen & Fishbein, 1980). Umiddelbart kan det tyde på, at det ikke er 

lykkedes at ramme rigtigt hos elev 13, da de subjektive normer ikke har en mærkbar 

indflydelse på, om eleven rækker hånden op.  

 

Det samme kan være tilfældet hos elev 1 (Bilag 1), som også har en meget høj 

tankescore men scorer lavt i selvrapporten. Omvendt er det hos elev 9, der har en 

lavere tankescore på 6,25 og en højere handlingsscore på 8,6. I spørgeskemaet har 

denne elev svaret 6 til spørgsmålet om, hvorvidt vennerne rækker hånden op, men 

derimod kun svaret 1 til vennernes holdning til, om vedkommende selv skal række 

hånden op. Hvad der præcis ligger til grund for dette kan diskuteres. Eleven 

tilkendegiver, at vennerne ikke mener, at vedkommende skal række hånden op. Til 

gengæld svarer eleven 9 til spørgsmålene, der tager udgangspunkt i forældre og 

lærere som signifikante andre, hvilket er interessant. Elevens handlingsscore er nemlig 

på 8,6, hvilket kunne tyde på, at denne elev ikke har sine venner som signifikante 

andre, og modsat har sine forældre og lærere, som definition på de subjektive normer. 

Ser man derfor bort fra spørgsmålene vedrørende elevens venner, ses der en 

gennemsnitlig tankescore på 9, som dermed viser en stærk sammenhæng mellem 

elevens signifikante andres holdning, samt om eleven så udføre denne handling med 

en score på 8,6. Dette stemmer overens med Ajzen & Fishbein (1980), som netop 

hævder, at folk som er vigtige for en person, har indflydelse på, om vedkommende 

udføre en konkret handling.  

 

Overordnet har størstedelen af eleverne svaret, at både deres forældre og lærere 

mener, at de skal række hånden op i timerne, da alle svar til disse to spørgsmål svar 

viste en gennemsnitsscore på 9 (Bilag 1). Med hensyn til deres venners adfærd 
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omkring håndsoprækning samt holdning til denne, ses et bredere resultat af 

sammenhængen herimellem. Elev 5 svarer eksempelvis kun 3 til spørgsmålet, om 

vennerne rækker hånden op, men svarer 8 til, om vennerne mener, at vedkommende 

skal række hånden op. Et andet eksempel er elev 12. Her svarer vedkommende, at 

vennerne i høj grad rækker hånden op selv, men at vennernes holdning til, om 

vedkommende selv skal, kun er angivet ved 5. De to spørgsmål til elevens venner og 

deres holdning, samt egen udførelse af håndsoprækning, er i tråd med TPB’s teori og 

skelnen mellem de injunktive og deskriptive normer. Disse omhandler netop 

identifikation af, hvad ens signifikante andre fortæller at vedkommende skal gøre, samt 

om de signifikante andre selv udfører handlingen. Her spørges kun ind til disse to 

former for subjektive normer i forbindelse med elevens venner, og ud fra to 

ovenstående elever, ses der eksempler på betydningen af både injunktive og 

deskriptive normer i vores undersøgelse.   

Håndsoprækning og oplevet kontrol 

Denne del af undersøgelsen viser den svageste sammenhæng med en 

korrelationskoefficient på 0,21, hvilket kun lige kan klassificeres som en 

sammenhæng. Det kan også ses på figur 6, at observationerne er koncentreret 

mellem 7 og 10, og at der blandt disse er eksempler på handlingsscore helt fra 5,5 til 

næsten 9. De to observationer med laveste handlingsscore er de samme to, som blev 

nævnt i afsnittet om holdning. Disse observationer er gået igen som værende 

afstikkere igennem alle tre determinanter og afviger så meget fra det egentlige 

resultat, at hvis man fjerner de to fra korrelationsanalysen, bliver sammenhængen 

henholdsvis 0.47, 0.56 og 0.38. Dermed ligger resultaterne noget tættere markøren, 

0.5, hvilket er grænsen for en stærk sammenhæng.  
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Figur 5 

 

Elev 7 (Bilag 1) svarer 10 til spørgsmålet: “Tror du, at du kan svare rigtigt, når du 

rækker hånden op?” Man kunne derfor tro, at eleven har gode forudsætninger for at 

rækkehånden op, og at elevens efficacy expectation er høj, men eleven svarer 3 og 5 

til spørgsmålene: “Oplever du at blive taget seriøst, når du rækker hånden op?” og 

“Har du gode oplevelser med at række hånden op?” Dette kan tyde på, at eleven ikke 

forventer, at opleve det outcome, som eleven ønsker. Eleven har altså en lav outcome 

expectation. I henhold til TPB’s forventning og forudsigelse har denne elev også en lav 

handlingsscore på 6.4. Elevens holdningsscore og scoren for subjektive normer er på 

henholdsvis 6,67 og 6,00, hvilket stemmer overens med handlingsscoren. Dette 

antyder, at man i dette tilfælde godt kan have en høj efficacy expectation uden at dette 

forøger intentionen til at handle.  

 

Det er bemærkelsesværdigt at koncentrationen af observationerne er i den øvre 

kvartil, men om dette er grundet undersøgelsens udformning eller klassens generelle 

efficacy, kan denne opgave ikke bestemme. Dette kunne dog skyldes begge dele, 

hvilket ville være spændende at undersøge i en større skala, så man kunne 

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2016



UCSJ – Roskilde   Bachelorprojekt Juni 2016 

Læreruddannelsen  Fra tanke til handling  

 

 

Lr12s1402  Rebekka Myrup Kristensen  

Lr12s1304 Maj Nyled Madsen 32 

konkludere, om self-efficacy altid vil score relativt højt på skalaen, eller om det skyldes 

denne specifikke elevsammensætning.  

Afrunding af analyse - håndsoprækning  

I ovenstående analyse er der først og fremmest beskrevet det umiddelbare resultat af 

undersøgelsen, hvoraf det fremgår, at der overordnet er fundet en mellemstærk 

sammenhæng mellem elevernes tankemønstre og håndsoprækning. Elever, der har 

scoret højt i deres tankemønster, har altså også scoret højt i selvrapporten 

omhandlende håndsoprækning. Der er dog primært to afstikkere, som er gået igen 

gennem analysen af de tre determinanter. Der er her tale om elev 1 og 13, som afviger 

fra det fundne resultat. Analyse af de tre determinanter har beskrevet mulige 

hypoteser, som kan ligge til grund for, hvorfor disse to elever falder uden for det 

forventede resultat.  

 

Af resultaterne fremgår det yderligere, at der findes elever, der scorer højt i tankescore 

og lavt i handlingsscore, men omvendt ses der ingen afstikkere, som har en høj 

handlingsscore og en lav tankescore. Hvis denne hypotese også holder stik i et større 

perspektiv, vil det sandsynligvis være muligt at kunne udlede, at man er nødsaget til at 

have en høj tankescore for også at kunne være i stand til at have en høj 

handlingsscore. Dette understøttes af teorien, da en lav tankescore ikke skaber en 

stærk nok intention, som kan resultere til udførelse af en handling. Om dette kan 

generaliseres, kan denne opgave dog ikke bestemme.   

 

I følgende afsnit vil undersøgelsens resultat diskuteres, samt bruges til en refleksion 

omkring hvordan denne viden kan viderebringes og bruges i lærergerningen. 

Diskussion af håndsoprækning  

I ovenstående teoriredegørelse samt analyse og behandling af empiri, ses det, at der, i 

dette tilfælde, eksisterer en mellemstærk sammenhæng mellem elevers tankemønstre 

og deres faglige præstationer med få afstikkere. Dette er interessant at diskutere, da 

der kan eksistere betydningsfulde parametre, som kan have haft indflydelse på 
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resultatet og særligt på de tydelige afstikkere, der findes i datamaterialet. Dette vil 

indlede følgende afsnit, hvorefter der med udgangspunkt i ovenstående yderligere vil 

diskuteres, hvilken betydning resultatet og den ny fundne viden kan have for lærerens 

virke, samt overveje hvordan man kan påvirke elevernes handlings- og tankemønstre 

positivt i et læringsperspektiv.   

 

Indledningsvis berøres første diskussionsdel vedrørende resultatets validitet og 

reliabilitet.     

 

I arbejdet med mennesker forsøger man altid at finde og forklare underliggende 

dispositioner for den menneskelige adfærd (Ajzen, 2005). Dette udgangspunkt er 

baggrunden for Ajzen og Fishbeins teoretiske udfoldelser og også gennemsyrende for 

dette projekts undren. Det er i denne sammenhæng interessant først og fremmest at 

diskutere, hvorvidt projektet er berettiget i at hævde at have fundet frem til en 

sammenhæng, der er valid.  

 

Reliabiliteten, altså om undersøgelsen er pålidelig, er udfordret i undersøgelser som 

denne, der måler på latente variabler. I denne undersøgelse forsøges der, gennem 

forskellige indikatorer, at opfange aspekter af de komplicerede teoretiske begreber for 

dermed at skabe en vurdering af de enkelte begrebers betydning for handlingen. Disse 

indikatorer er valgt ud fra at dække begrebet bedst muligt, så validiteten sikres, for at 

man dermed, på trods af hvor relativt simpel undersøgelsen er, er i stand til at give et 

billede af, hvad eleven tænker om en given handling. Ligegyldigt hvor gennemtænkt et 

sådant valg er, er vi som mennesker meget forskellige, og hvilke parametre, der er 

vigtige i en persons tænkning, er måske ikke vigtige for en anden person. Det valg, vi 

træffer som forskere, kan derfor aldrig være dækkende for alle. Dette kan være en af 

grundene til, at der ses nogle afstikkere, som ikke umiddelbart kan forklares. 

 

Når det flere gange er nævnt, at tanker vejer forskelligt i opbyggelsen af vores 

intention, skyldes det, at der ikke altid kan ses på elevens score, altså det udregnede 

gennemsnit, om eleven vil handle. Teorien foreskriver, at den summerede intention, 

altså summen af de tanker eleverne har inden for holdning, subjektive andre og 
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oplevet kontrol, fører til en handling. Men alle disse tanker vejes ikke ens hos eleven, 

og det er umuligt at vide, hvad der for den enkelte er vigtigst. Når det er sagt, er det jo 

trods alt en summeret vægtning, og flere vinkler vil derfor gøre undersøgelsen mere 

valid. I dette tilfælde er der valgt tre og fire spørgsmål til hver determinant, og 

spørgsmålene er udvalgt, så de er dækkende for de aspekter, som den pågældende 

determinant indeholder. Under oplevet kontrol er der således et spørgsmål, som skal 

opfange efficacy expectations, og et spørgsmål, som skal opfange outcome 

expectations, samt et spørgsmål, som dækker past experiences, hvilket samlet set er 

vigtige for opbyggelsen af self-efficay. 

 

Udregningen bag intentionen skal gentænkes, hvis man gennem en algoritme skal 

kunne udregne og forudsige, om en elev vil udføre en handling. Som dette studie 

viser, er gennemsnittet ikke dækkende i alle tilfælde. Eksempelvis ses der et tilfælde 

af, at når en elev besidder efficacy expectations men ikke outcome expectations, bliver 

manglen på denne en så stærk faktor, at handlingen blokeres i dette tilfælde. Manglen 

besidder altså en relativ større negativ værdi, end den positive faktor har i nogle 

tilfælde. Algoritmen for udregningen, der kan forudsige den tærskelværdi, som 

intentionen skal overskrive for at føre til handling, skal altså medregne de faktorer, 

som bestemmer, hvilke tanker der betyder mere og mindre for os mennesker. 

Subjektiviteten i, at eleverne skal vurdere deres tanker og handlinger på en skala fra 1-

10, rummer, at vi som mennesker er forskellige, og derfor naturligt ikke vil have 

samme opfattelse af, hvad henholdsvis 5 og 10 på en sådan skala betyder. Dette 

medfører, at der ikke kan forventes et helt præcist resultat. 

 

Når eleverne bliver målt på en likert skala med relative værdier, og ikke på hvor tit de 

rækker hånden op ud fra en objektiv måling, men i forhold til deres egen opfattelse, 

kan det være til diskussion, om dette gør målingerne upræcise. Man kan forestille sig, 

at en elev som gerne ville række hånden mere op, scorer sig selv lavere, end en elev, 

som er tilfreds med, hvor tit vedkommende rækker hånden op, på trods af, at den 

første elev måske rækker hånden op mere end den anden elev. Disse fejlkilder er 

præsente, når man undersøger en handling gennem en metode, som selvrapporten. 

Omvendt ville en objektiv undersøgelse af, hvor tit eleverne rækker hånden op, hvor 
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man ved, observation over tid ville vide, hvor tit eleven rækker hånden op, også skabe 

en række af usikkerheder. Kan man være sikker på, at tidspunktet hvor forsøget bliver 

udført, er præsentabelt for elevens handlingsmønster? Er eleverne påvirket af, hvilke 

fag de har, motivation for læring i den givne periode, humør, emne, årstid samt tid på 

måneden? Og vil en præcis optælling derfor skulle strække sig over en så lang 

periode, at undersøgelsen bliver omfattende og omkostningsfuld? Der er fordele og 

ulemper ved begge metoder, og jævnfør undersøgelsens valg, må der tages det 

forbehold, at værdierne i forsøget er påvirket af mennesker, og derfor skal 

sammenlignes med et forbehold for denne usikkerhed. 

Forholdet mellem teori og praksis 

Gennem direkte brug af hovedtrækkene fra teorien TPB, har man som lærer mulighed 

for at målrette sin indsats i skolesammenhængen. For at vide hvad der skal påvirkes, 

skal man vide, hvad der kan forudsiges. Dette giver TPB viden om og redskaber til. 

Praktisk kan man benytte sig af teorien ved, at udforme undersøgelser som 

eksempelvis spørgeskemaer, som i dette tilfælde, og dermed få adgang til yderligere 

undersøgelse af de tre determinanters tilstedeværelse eller mangel på samme hos 

eleverne.  

 

I forbindelse med determinanten, holdning, som skabes på baggrund af en persons 

evaluering af en bestemt adfærd, så er chancen for, at adfærden bliver udført stor, 

hvis denne evaluering er af positiv karakter. Med dette in mente, vil man som lærer 

kunne forsøge at påvirke handlingen ved at gøre denne attraktiv. Eleven skal opleve, 

at handlingen er besværet værd, som i dette tilfælde kunne være, at eleven oplever at 

blive hørt og anerkendt, når eleven tilkendegiver sin mening i en diskussion, og derved 

får en stærkere positiv holdning til det at række hånden op i timerne. Yderligere vil 

fokus på, at give undervisningen og dens indhold mening ved eksempelvis at 

understrege, hvorfor et bestemt emne er vigtigt at lære om, eller hvorfor det er vigtigt 

at blive god til at læse, også kunne medvirke positivt til, om eleven vælger at udføre 

adfærden.  
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Man kommer altså ikke uden om, at man som lærer spiller en vigtig rolle, hvis man 

ønsker at gøre brug af TPB’s grundlæggende parametre for dermed at øge 

forekomsten af de faglige handlinger. Det samme afspejles i den anden determinant, 

som er de subjektive normer, hvor man som lærer er en mulig signifikant anden for 

eleverne. Det er væsentligt at arbejde med relationsarbejdet og have fokus på at være 

en god rollemodel for sine elever. Dermed er der større sandsynlighed for, at eleven vil 

spejle sig i én og agere på baggrund heraf. Modsat viser teorien også, at de subjektive 

normer ikke altid ved, at de er medvirkende til en persons handlingsmønster og 

dermed kan påvirke personen, uden de er klar over det. I denne sammenhæng kan 

det ikke understreges tydeligt nok, hvor vigtigt et positivt læringsmiljø er, hvor man 

som lærer, er en væsentlig rollemodel, og hvor eleverne indbyrdes kan påvirke 

hinanden positivt.  

Med hensyn til den tredje determinant, som er oplevet kontrol, ved vi, at den opstår på 

baggrund af fire informationskilder. Vores viden om disse kilder, giver os forskellige 

muligheder som lærer. Verbal persuasion er umiddelbart den oplagte og direkte 

påvirkning. Som lærer kan man støtte og opmuntre, og på den måde påvirke elevens 

tro på sig selv. Denne viden bidrager desuden til, at man bør være reflekteret, når man 

udtaler sig om en elev, da denne påvirkning kan have indflydelse på elevens self-

efficacy såvel positivt som negativt, hvilket både kan resultere i at fastholde eleven i en 

negativ rolle eller bidrage negativt til elevens selvfortælling. Dette gælder, især hvis 

man for eleven er en signifikante anden, men om dette er tilfældet, vil man som sagt 

sjældent vide med sikkerhed. 

 

Performance outcomes, som er oplevelser fra lignende situationer, kan man som lærer 

påvirke ved at hjælpe sine elever til at opleve flere succeser. Disse vil nemlig bidrage 

til, at når eleven stilles over for svære situationer, vil oplevelsen af at have lykkedes i 

noget lignende før bidrage positivt til elevens efficacy expectations.  

 

Vicarious experiences, som omhandler situationer, hvor elever spejler sig og måler sig 

med andre, har læreren ikke en direkte påvirkning af, men man kan forsøge at skabe 

gode læringsmiljøer, som giver muligheder for at dele sejre og succeser med 

hinanden. Det er personer, som eleven kan se sig selv i, der har en betydning for 
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vedkommende, og det er de positive oplevelser for de andre, som vil påvirke elevens 

tro på at være i stand til at kunne mestre lignende handlinger. Succeser vil altså 

smitte, hvis man formår at skabe et miljø, hvor eleverne kan dele deres sejre i en tryg 

ramme. Denne ramme vil desuden skabe den tryghed, der skal til, for at eleven kan få 

gavn af den sidste af de fire informationskilder; physiological feedback. 

 

Overordnet er det væsentligt at understrege følgende: Ændringer i de tre 

determinanter producerer ændringer i den adfærdsmæssige intention, så denne, under 

rette forhold, vil resultere i ændring af selve adfærden (Ajzen, 1991). Med andre ord 

skal handlingskonteksten for udførelse af en ændret adfærd være tilstrækkelig tryg, da 

det ellers er underordnet, at en stærk intention er til stede. Eleverne skal føle sig 

trygge nok til at føre de nye handlinger ud i livet, hvilket Ajzen (2005) beskriver som 

værende en implementation af intentionen.   

Afrunding af diskussion - håndsoprækning  

Ovenstående diskussion afspejler, at det er en omfattende og til tider abstrakt opgave 

at forsøge at forklare sammenhængen mellem den menneskelige adfærd og tankerne 

bag.  

 

Gennem undersøgelser som denne, bør man have in mente, hvilke parametre der kan 

have haft indvirkning på resultatets validitet. Dette er i det forrige blevet diskuteret. De 

sammenhænge, undersøgelsen viser og som desuden bekræfter teorien, kan bruges 

af læreren til at forstå elever, der handler afværgende i undervisningen.  

 

Læreren har forskellige værktøjer til at påvirke elevers tankemønstre, og 

undersøgelsen påpeger; at gøre undervisningen relevant for eleverne, agere som en 

god rollemodel, skabe et trygt miljø i klassen, skabe rammer for hyppige 

succesoplevelser og opmuntre eleverne.   
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Del 3 - Analyse af test 

Denne analyse omhandler et mere komplekst område af TPB end forhenværende. 

Håndsoprækning klassificeres som en single action, og har direkte sammenhæng med 

tankemønstret bag handlingen (Ajzen & Fishbein, 1980). Følgende analyse omhandler 

den del af undersøgelsen, der beskæftiger sig med relationen mellem et outcome og 

et tankemønster. Tankemønstret skal i dette henseende sætte en række af single 

actions i gang, som så fører til et handlingsmønster, og i sidste ende vil dette føre til et 

outcome (Ajzen & Fishbein, 1980). 

 

Denne undersøgelse beskæftiger sig således med tankesættet omkring det at tage 

test og vigtigheden i at gøre sig umage. Hypotesen, som testes, er således; hvis 

intentionen for handling er stærk, vil en række af single actions igangsættes, og disse 

fører til at elevens faglige niveau højnes og dermed scorer bedre i en test.     

 

Figur 6 

Som det fremgår af ovenstående diagram, ses der en sammenhæng mellem 

elevernes handlingsscore, som i denne sammenhæng er beregnet ud fra antal rigtige 

svar i matematiktesten og deres tankescore. Denne observation bekræftes af en 
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korrelationsanalyse, der giver en korrelationskoefficient på 0.3 og klassificeres dermed 

som en svag sammenhæng.  

 

Yderligere ses der en stor forskel på de forskellige determinanter (Bilag 2). Der kan 

ikke findes en sammenhæng mellem signifikante andre og den angivet testscore, og 

modsat findes der en svag sammenhæng mellem holdning og handling med en 

korrelationskoefficient på 0,24. Der findes en mellemstærk sammenhæng mellem 

determinanten oplevet kontrol og testscoren med en korrelationskoefficient på 0.48.  

Test og holdning 

 

Figur 7 

Den svage sammenhæng mellem testscoren og elevernes holdning til test er fundet på 

baggrund af spørgsmål, som undersøger elevernes holdning til at gøre sig umage i en 

test. Sammenhængen viser, at jo stærkere holdning eleven har i forhold til 

spørgsmålet fra spørgeskemaet, desto bedre klarer eleven sig.  

På figur 8 ses mange observationer med tankescoren 10. Disse spænder over 

testscorer fra 32 til 50, og på trods af den fundne sammenhæng, skal det altså 

Elev 11 
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noteres, at denne kun er svag. Som i forrige diskussion af håndsoprækning er der 

også her tale om en relativ skala, når holdningen testes, og derfor må der indtænkes 

den menneskelige subjektivitet.   

 

Observationen med den laveste testscore, som er elev 11 (Bilag 2), stikker mest ud i 

materialet, da eleven har en stærk holdning til test, men scorer et lavt testresultat. 

Nærmere analyse viser, at netop elev 11 har den anden laveste score i determinanten 

oplevet kontrol, hvor eleven svarer 8 til spørgsmålet: “Synes du, at det er svært at tage 

test i matematik?” Eleven gives dermed scoren 2, da en høj score her betyder, at man 

har lavere intention for handling. Eleven bliver spurgt til past experiences, og da disse 

har været af negativ karakter, bliver elevens intention for handling svækket.  

 

Test og subjektive normer  

 

Figur 8 
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Korrelationskoefficienten for subjektive normer er -0.13, og kvalificeres derfor ikke som 

værende en sammenhæng. Yderligere indikerer heller ingen af de undersøgte 

spørgsmål en sammenhæng (bilag 2). 

 

Spørgsmålene i spørgeskemaet (Bilag 2) forsøger at undersøge, hvorvidt eleven føler, 

at de subjektive normer mener, at vedkommende skal gøre sig umage i en test. Med et 

gennemsnit på 9.38 set over alle besvarelserne inden for denne determinant, tyder det 

på, at de adspurgte har en oplevelse af, at deres omgivelser mener, at de bør gøre sig 

umage i en test. Dog viser denne undersøgelse ikke, at der er en sammenhæng 

mellem dette, og hvor godt eleverne så rent faktisk klarer sig i testen.  

 

Hvis de subjektive normer undtages fra den fulde undersøgelse, bliver 

korrelationskoefficienten for undersøgelsen på 0.43 og nærmer sig dermed en stærk 

sammenhæng. Hvorfor dette er tilfældet i denne undersøgelse og ikke i forrige 

undersøgelse, kan undersøges med den mulige hypotese og årsagsforklaring; en elev 

der er vant til at klare sig dårligt i test, vil føle et større pres fra sin omverden, end en 

elev som normalt klarer sig godt. Presset behøver altså ikke nødvendigvis at være 

større, til trods for at eleven opfatter det sådan, da de subjektive normer, er normer, 

der ikke altid stemmer overens med virkeligheden (Ajzen, 2005). Det er personens 

egen opfattelse, der tages udgangspunkt i.  

 

Når sammenhængen mellem elevens besvarelse af spørgsmålet: “Synes du, det er 

svært at tage test i matematik?” og de subjektive normer undersøges, ses en negativ 

korrelation på -0.52 (bilag 2). Dette viser en stærk sammenhæng, der i dette tilfælde 

indikerer, at jo sværere en elev synes matematiktest er, desto større føles det pres, 

som eleven mærker fra sine venner, forældre og lærere.  

 

Her undersøges to tankemønstre, som viser sig at have en indbyrdes stærk negativ 

sammenhæng. Fordi denne sammenhæng kan findes i dette tilfælde, strider det 

samtidig mod TPB’s hypotese om, at en stærkere intention giver større handlekraft, 

som i denne opgave medfører en bedre præstation.    
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Test og oplevet kontrol  

 

Figur 9 

Korrelationskoefficienten for oplevet kontrol og testscore er som før nævnt på 0.48, og 

dermed næsten en stærk sammenhæng. Især spørgsmålet: “Har du gode oplevelser 

med at tage en matematiktest?” antyder en stærk sammenhæng på 0,62 og viser 

dermed yderligere en sammenhæng mellem elevernes præstationer og udførelse af 

test samt deres tidligere erfaringer med dette. Dette stemmer overens med TPB.   

 

Under determinanten, oplevet kontrol, undersøges elevens efficacy expectations 

gennem spørgsmålet; “Synes du, at det er svært at tage test i matematik? Outcome 

expectations ses i spørgsmålet; “Tror du, at du kan opnå det resultat, du ønsker i en 

matematiktest?” Derudover spørges der ind til elevens past experiences i spørgsmålet: 

“Har du gode oplevelser med at tage en matematiktest?”  

 

Både spørgsmålene, som undersøger determinanten, holdning, og de spørgsmål, der 

omhandler de subjektive normer, centrerer sig om emnet, at gøre sig umage i test. Der 

henvises altså her til, om eleven tror, at det er vigtigt at gøre sig umage i test, samt om 

eleven føler, at de subjektive normer mener, at eleven skal gøre sig umage. Under 
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determinanten oplevet kontrol er spørgsmålene rettet mod, om eleven oplever at have 

kontrol over situationen, der i dette tilfælde som sagt er “at klare sig godt”. Andet 

spørgsmål måler på, hvorvidt eleven føler, at være i stand til at opnå det resultat, som 

vedkommende selv ønsker. Der spørges altså ikke ind til, om man klarer sig godt, i 

forhold til hvor mange rigtige man har i testen, men tværtimod i forhold til ens egne 

forventninger til sig selv. Dette spørgsmål og elevernes testscore kan ikke vise en 

sammenhæng, men spørgsmålet undersøger også, om eleven kan opnå sit forventede 

resultat, og handlingen bør derfor måles ud fra om eleven er tilfreds med sin indsats, 

og ikke i forhold til, hvor mange rigtige eleven har sammenlignet med resten af 

klassen. I stedet kunne undersøgelsen have spurgt til, i hvor høj grad eleven 

forventede at få alle rigtige. Dette ville give et billede af elevens outcome expectations. 

Afrunding af analyse - test 

I ovenstående analyse findes en mellemstærk korrelation mellem elevernes 

tankemønstre og deres testresultater. Der ses dog ingen sammenhæng mellem 

determinanten de subjektive normer og testscoren fra matematiktesten. Derimod kan 

der findes en stærk negativ sammenhæng mellem de subjektive normer, og om 

eleverne oplever, at det er svært at tage test i matematik.  

 

En korrelationsanalyse af håndsoprækning og testscore viser desuden en 

mellemstærk sammenhæng på 0.45, hvilket viser, at håndsoprækning er en af de 

single actions, der påvirker læringen, og dermed elevens præstation i form af et 

bestemt outcome, som eksempelvis et godt testresultat.  

 

Analysen bekræfter altså umiddelbart TPB’s teori om, at tankemønstre påvirker single 

actions, som igen påvirker handlemønstre og i sidste ende påvirker et outcome (Ajzen, 

1980), men viser desuden at de subjektive normers styrke hænger negativt sammen 

med at synes, at testen er svært.     
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Diskussion af test 

Denne del af eksperimentet undersøger et mere komplekst område end første del 

omhandlende håndsoprækning. Her forsøges det ikke bare at påvise en 

sammenhæng mellem et tankemønster og en single action, som det at række hånden 

op kan klassificeres som, men derimod et outcome, der er realiseret gennem en række 

handlingsmønstre, som er opbygget af single actions. Der er altså flere led i denne 

proces.  

 

Undersøgelsens indgangsvinkel til denne kompleksitet var, at spørgeskemaet skulle 

undersøge elevernes tankemønstre omkring det at gøre sig umage i en test. Dette 

havde vi en forventning om ville hænge sammen med en række handlemønstre, som 

centrerede sig omkring at ville gøre sit bedste i faget generelt. Der forventes dermed 

også at ville medføre, at elever med en høj tankescore i forhold til test også klarer sig 

godt til selve testen. 

 

De første to determinanter undersøger, hvorvidt eleven har til hensigt at gøre sig 

umage i test. Den tredje determinant oplevet kontrol undersøger med spørgsmålene; 

“Synes du, at det er svært at tage test i matematik”, “Tror du, at du kan opnå det 

resultat, du ønsker i en matematiktest?” og “Har du gode oplevelser med at tage en 

matematiktest?”, hvorvidt eleverne synes, at de har kontrol over det outcome, som de 

ønsker. Spørgsmålene er ikke ensformige i deres udtryk, da to af dem peger i 

retningen af elevernes score på en skala, hvor det tredje spørgsmål er i forhold til 

elevernes egen forventning. Spørgsmålet danner dermed ikke grundlag for at kunne 

drage en sammenhæng til testresultatet, da det er umuligt at vide, om eleven opnåede 

det resultat, som eleven ønskede.  

 

De to andre spørgsmål, var hhv.; “Synes du, at det er svært at tage test i matematik” 

og “Har du gode oplevelser med at tage en matematiktest?” henvendte sig mod 

elevens efficacy expectations og past experiences og viste en tydelig sammenhæng. 

Især sidste spørgsmål viste en stærk sammenhæng med testscoren, hvilket antyder 

vigtigheden af de oplevelser, man tidligere har haft, i forhold til den måde vi håndterer 
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nutiden på. På den anden side kan ovenstående sammenhæng også bruges til at 

argumentere for, at eleverne, der muligvis er vant til at blive testet, før har reflekteret 

over deres feedback og ikke er blevet bedre eller dårligere siden sidste test. Man kan 

altså argumentere for, at denne sammenhæng ikke skyldes elevernes tanker, og 

dermed deres handlinger, og i sidste ende deres score, men i stedet peger på, at de 

ved, hvordan de plejer at præstere fagligt.  

 

Der kan ikke siges noget om kausaliteten, og det vides dermed ikke, om 

tankemønstrene er skabt af deres handlingsmønstre, eller om handlingsmønstrene er 

baggrunden for tankemønstret. Det er desuden muligt, at der er en tredje faktor, som 

påvirker begge og derfor giver os denne sammenhæng.  

 

Ifølge teorien TPB påvirker vores tankemønstre vores handlingsmønstre, og derfor i 

dette eksempel, om man laver lektier, rækker hånden op, møder op, er deltagende i 

gruppearbejde osv. Disse handlinger er alle nogle, hvilket i sidste ende påvirker et 

outcome. Nærværende undersøgelse bekræfter denne teori og finder en 

sammenhæng, mellem det man gør, og det man tænker, dog uden at undersøge 

kausaliteten.  

 

I næstfølgende afsnit vil der udarbejdes forslag til, hvad denne viden kan bruges til i 

lærergerningen. 

Forholdet mellem teori og praksis  

De tiltag lærere kan gøre på baggrund af ovenstående overvejelser er her de samme, 

som er nævnt under håndsoprækning. Man kan gøre sit bedste for at være en god 

signifikant anden, skabe et godt undervisningsmiljø, øge muligheden for succes og 

være støttende og opbakkende. Dette vil ifølge teorien påvirke de tankemønstre, som 

ligger bag de faglige handlinger og derigennem påvirke den adfærd, eleven har, som i 

sidste ende påvirker det niveau, eleven præsterer på.   

 

Gennem en række tiltag i klassen er man altså som lærer i stand til at påvirke og 

ændre elevernes single actions, som derfor kræver en viden om, hvilke handlinger der 
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fører til øget faglighed. Omdrejningspunktet for en lærer, som ønsker at gøre brug af 

ovenstående analyse, diskussion og refleksion, er altså følgende; at bidrage til de 

tankemønstre og dermed handlingsmønstre, som fører til øget læring hos eleven.   

 

Begrænsningen, når resultaterne skal anvendes i praksis, ses ved opgavens 

refleksioner omkring at stille de rigtige spørgsmål. Undersøgelsen viser flere steder 

kompleksiteten i at udforme spørgsmål, som ikke nok med, at testpersonerne skal 

svare på det, man som forsker forsøger at få svar på, så skal spørgsmålene også 

være henvendt til børn. Yderligere skal der tages højde for subjektiviteten i en 

besvarelse på en likert skala. Hvis denne undersøgelsespraksis skal blive et redskab i 

skolen, kræver det derfor, at man kan måle elevernes tankemønstre på en lettere 

måde. Dette er særligt vigtigt, hvis man vil screene eleverne, så man som lærer ved, 

hvilke parametre der er vigtige at arbejde med hos de enkelte elever. Det er også 

muligt at undersøge elevers tankemønstre kvalitativt gennem samtaler eller 

gruppeinterviews, men der ligger en klar fordel både tids- og ressourcemæssigt i at 

kunne screene en klasse for så at arbejde med de elever, som udviser særlige forhold 

og dermed har brug for tanke- og adfærdsmæssig regulering. 

 

At der kan findes en sammenhæng mellem håndsoprækning, som værende en single 

action, og outcome målt ved test, giver lærere et redskab, som gør TPB lettere 

anvendelig i folkeskolen. Når eleverne ikke udfører disse single actions som for 

eksempel håndsoprækning, kan man bruge det som signal for, at der for det første kan 

være en blokering i deres tankemønstre, og for det andet derfor kan være en hæmning 

af den indlæring, eleven har mulighed for, og dermed vil sænke det niveau, som 

eleven kan præstere på.  

 

Denne undersøgelse viser gennem sammenhængen mellem subjektive normer og 

holdningen til, hvor svær, man synes, matematiktest er, at det at tro, at ens signifikante 

andre gør sig umage, og om de mener, at du skal gøre dig umage, også kan blive et 

pres. Dette pres kan resultere i, at man ikke udfører handlingen. Sammenhængen 

viser, at jo lavere testresultat eleverne, desto større vurderede de, at deres venner, 

forældre og lærere mente, at de skulle gøre sig umage. Dette kan tyde på, at disse 
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elever oplever det som et negativt pres i højere grad end som motivation for at udføre 

handlingen. Det hæmmer altså deres intention og kan fungere som en blokering. 

 

Med denne viden skal man som lærer dermed have for øje, at de tre determinanter 

ikke skal ses som faktorer, der altid skal styrkes, men som informationskilder til 

elevernes intention. Disse kan både have en positiv og en negativ indflydelse på 

intentionen, og det er udelukkende elevens oplevelse af deres tanker, der 

determinerer værdien. Endnu engang skal det altså understreges, af det i et 

læringsperspektiv er essentielt at vi skaber et undervisningsmiljø, hvor der både er 

plads til at dele sine succeser, men også tillader eleverne at fejle, så de kan bevare 

trygheden i at forsøge.   

Afrunding af diskussion - test 

Man kan bruge TPB til at forstå tankemønstrene bag en handling og dermed påvirke et 

outcome. Desuden viser denne undersøgelse, at det er muligt at se en sammenhæng 

mellem intentionen bag et outcome og selve outcomet. Elever med en høj intention 

mod et outcome gør altså de nødvendige handlinger for at nå dette. 

 

Skal man forudsige adfærd, kræver det en yderst præcis spørgeteknik, hvor 

spørgsmålene er rettet mod de forskellige aspekter fra hver determinant og er 

dækkende for determinantens essens. Heldigvis viser sammenhængen, der er fundet 

mellem håndsoprækning og testscoren, at man kan bruge single actions som 

pejlemærke for, om elevens tankemønstre er gavnlige for læring. Man kan altså 

målrette sin indsats mod de elever, der udviser afværgende adfærd.  

 

TPB kan bruges som værktøj til at forstå elevens blokeringer over for handlingen. Når 

vi ved, hvor blokeringen stammer fra, kan vi lettere afhjælpe den, så eleverne ikke 

skaber en stopklods for deres egen læring.   

 

Determinanterne kan hver især have en positiv og en negativ effekt på intentionen. En 

stærk holdning er dermed ikke altid et tegn på øget intention, uden at elevens 

oplevelse af holdningen vurderes således.  
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Del 4 - Afsluttende afsnit  

I denne afsluttende del af projektet vil vi kort opsummere indholdet i opgaven samt 

sammenkoble dette til en konklusion af projektets problemformulering. Yderligere vil 

der i perspektiveringen vises refleksioner og eksempler på, hvad videre fordybelse kan 

indeholde.   

Konklusion  

Formålet med nærværende bachelorprojekt var at undersøge ud fra et psykologisk og 

videnskabsteoretisk grundlag, omfanget af sammenhængen mellem elevers tanke- og 

handlingsmønstre i en lærerfaglig kontekst for dermed at kunne bruge denne viden til 

at hjælpe elever, der spænder ben for egen læring.  

 

Ifølge TPB udfører man en handling, hvis intentionen bag er stærk nok. Denne 

såkaldte intention er baseret på tre determinanter: holdning, som er personens 

samlede evaluering af, hvorvidt handlingen ønskes udført, de subjektive normer, der 

referer til personens opfattelse af, om ens nærmeste ønsker handlingen udført, samt 

oplevet kontrol, der omhandler personens egen tiltro til, hvorvidt vedkommende er i 

stand til at udføre handlingen.  

 

I første undersøgelse, som tog udgangspunkt i handlingen, håndsoprækning, som 

værende et billede på den deltagende præstation, og som samtidig defineres som en 

single action, blev der fundet en mellemstærk sammenhæng mellem elevernes tanke- 

og handlingsmønstre. Elever, der havde en høj tankescore i forbindelse med 

håndsoprækning, viste altså også en øget tendens til at udføre denne handling. 

Undersøgelsen viste yderligere afstikkere, som umiddelbart ikke fulgte 

sammenhængen. Forskellige mulige hypoteser kan ligge til grund for dette.  

 

Anden undersøgelse viser en sammenhæng mellem elevers testscore og deres tanker 

omkring det at tage test. Denne undersøgelse adskiller sig fra foregående ved at 

undersøge et outcome, som er resultatet af en række single actions. Desuden ses at 

denne undersøgelse ikke kan vise en sammenhæng mellem de subjektive normer og 
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handling, men at disse har en negativ sammenhæng med, om eleverne synes, det er 

svært at tage test. De elever, der synes det er svært, har således en højere score i 

subjektive normer, og dette indikerer, at de subjektive normer her bliver vurderet som 

et pres frem for en hjælp.  

 

At der er en sammenhæng mellem håndsoprækning og testscoren, giver læreren et 

redskab til at finde de elever, der udviser en afværgende adfærd. De elever, der ikke 

udfører de single actions, som er vigtige for læringsudbyttet, må således have 

blokeringer i deres tankemønstre omkring disse handlinger.  

 

TPB tilbyder et redskab, som man som lærer kan bruge til at målrette sin indsats i 

arbejdet med eleverne i folkeskolen. Teorien danner grundlag for refleksioner og 

dannelse af hypoteser, der er brugbar i forhold til, hvorfor nogle elever eksempelvis 

ikke deltager i undervisningen. I henhold til denne opgave bliver teorien understøttet af 

de to undersøgelsesresultater, som indikerer, at chancen for, at en elev vil udføre en 

faglig handling, øges, hvis vedkommende er positivt stemt over for handlingen, når 

personens nærmeste bakker handlingen op, samt når man har tiltro til, at 

vedkommende er i stand til at udføre handlingen.  

 

Desuden påpeger denne opgave, at læreren kan skabe et godt læringsmiljø ved at 

gøre undervisningen relevant for eleverne, agere som en god rollemodel, skabe et 

trygt miljø i klassen, skabe rammer for hyppige succesoplevelser og opmuntre 

eleverne.   

 

Diskussionen og konklusionen reflekterer over, hvordan den teoretiske viden kan 

anvendes i folkeskolen. Det har ikke været et mål at udarbejde en endelig model for, 

hvorledes man kan anvende TPB i skolen men i stedet at tilbyde teoretisk begrundede 

hypoteser for mulighederne med teorien. Læseren opfordres til videre refleksion, til at 

afprøve hypoteserne, og udfordres til at inkorporere denne viden i egen praksis. 
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Perspektivering 

Dette projekts omdrejningspunkt er en kvantitativ undersøgelse, som undersøger 

korrelationer mellem tanke- og handlingsmønstre. Projektet er ikke i stand til at finde 

en kausalitet mellem disse sammenhænge, og hypoteserne omkring dette forbliver 

derfor begrundet i teorien.  

 

På baggrund af dette kunne det være interessant at foretage et kausalitetsstudie, der 

indebar en videre forskning baseret på kvalitative undersøgelser.  

 

Dette kunne eksempelvis bestå af et eksperiment, som havde til mål at afprøve 

hypotesen om forudsigelse og ændring af adfærd gennem påvirkning af TPB’s tre 

determinanter ved at tage udgangspunkt i to forsøgsgrupper, hvoraf den ene 

fungerede som en kontrolgruppe. Gennem dette ville man blive i stand til at undersøge 

omfanget af konkrete adfærdsmæssige ændringer, samt hvornår og under hvilke 

forhold dette muliggøres.   

 

Yderligere kunne man gennem kvalitative interviews undersøge genstandsfeltet, 

hvilket måske kunne give en forståelse af, hvad eleverne selv oplever som værende 

baggrunden for udførelse af de faglige handlinger eller mangel på samme.  

 

Hvis det lykkedes videre forskning at finde frem til resultater om dette emne, som 

kunne skabe en direkte kobling mellem teorien, og hvordan man som lærer kan gøre 

brug af dette, vil det være relevant at diskutere etiske overvejelser på baggrund heraf. 

Dette kunne eksempelvis omhandle, hvorvidt man etisk er i stand til at forsvare, at 

man som lærer måske bliver nødsaget til at manipulere med elevernes tanke- og 

handlingsmønstre, til trods for, at man har gode intentioner med dette? Og at selve 

den måde, hvorpå den videnskabelige undersøgelse eksempelvis gennemføres, kan 

være etisk problematisk - ikke mindst, når der eksperimenteres på mennesker (Holm, 

2015).  
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Bilag 1  
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Bilag 2  
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Bilag 3 
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