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1. Indledning 
Leksikon viden, trivial pursuite viden og rejsebeskrivelser. Det er nogle af de opfattelser, der flore- 

rer omkring faget geografi. Disse fagopfattelser kan måske synes blot at afspejle uvidenhed, og 

derfor være uden nogen praktisk betydning. Så enkelt er det imidlertid ikke, hvis det er på bag- 

grund af sådanne misforståelser, der træffes beslutninger, som får betydning for geografiunder- 

visningens vilkår i skolen. Alle elever møder i skolen med en eller anden opfattelse af, hvordan 

tingene hænger sammen. Det er ofte en helt ustruktureret viden, som er tilegnet på mere eller 

mindre tilfældig vis, og den er ikke altid korrekt. Læring behøver derfor ikke altid at være opbyg- 

ning af forståelser fra bunden. Den kan også bestå i at aflære en forkert forståelse af sammen- 

hæng, og erstatte den med en rigtigere og mere hensigtsmæssig forståelse. Meget kort kan man 

sige, at det drejer sig om at fagliggøre elevernes viden (Clausen, Møller & Tunebjerg 2007:303). 

Lærerens middel hertil er at vælge de bedste eksempler fra faget, og strukturerer dem på den 

mest hensigtsmæssige måde, under hensyntagen til netop de specifikke forudsætninger, de aktu- 

elle elever har. 

Teori er en ting, og praksis er en anden. De 15-åriges holdninger til naturfagsundervisning i skolen 

og til en fremtid med naturvidenskab er ikke præget af stor entusiasme! Sådan står det i ”Den 

Danske ROSE-undersøgelse – 15-åriges interesse for naturvidenskab, teknologi og naturfag i sko- 

len”. Pigerne synes, at naturfagene er sværere og mindre interessante end drengene, og meget få 

– især blandt pigerne – ser naturfagsundervisning, som afsæt til et job. ROSE-undersøgelsen peger 

på problemer med både interesse for og motivation i forhold til naturfagene i skolen og et arbejds- 

liv med naturvidenskab. Denne udvikling kan ses ud fra flere aspekter, jeg fokuserer mig ved to. 

For det første kan det problematiske forhold skyldes, at de førnævnte fagopfattelser har påvirket 

tilgangen til geografiundervisningen, og dermed skabt en begrebsindlæring frem for fundamentale 

erkendelseskategorier, og derved et læringsmiljø hvis fremgangsmåde kan forekomme rigid. Dette 

undrer jeg mig over, da et fag som geografi, der i øvrigt er interdisciplinært, lægger op til en varie- 

ret tilgang til undervisningens aspekter. Dette er også formuleret i formålene for geografi: 
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I stk 2 står bl.a.: ”Undervisningen skal anvende varierede arbejdsformer og i vidt omfang bygge på 

elevernes egne iagttagelser og undersøgelser bl.a. ved feltarbejde og brug af geografiske kilder” 

(Undervisningsministeriet 2009:3). 

I ”Geo-spørg’ 98” – en spørgeskemaundersøgelse af geografiundervisningen i folkeskolen 1998/99, 

dokumenterer eksplicit, at geografilærer ikke kommer så meget ud med deres klasser, som der er 

lagt op til i faghæftet. Oven i købet har en sjettedel af lærerne ikke svaret på spørgsmålene om- 

kring ekskursioner. Under halvdelen af klasserne kommer ud overhovedet, hvad enten det er for 

få timer eller hel dag. I undersøgelsen spurgte man ikke ind til årsagerne; men man konkluderede, 

at der måtte gøres en indsats, ellers forsømmes geografiundervisningens særlige muligheder for at 

fremme en omverdensforståelse med udgangspunkt i den konkrete virkelighed i natur og samfund 

(Jensen, Møller, Nielsen & Laigaard 2000:34) 

Dette leder op til det andet aspekt – elevernes oversete iagttagelser og undersøgelser. ROSE- 

undersøgelsens problematik, og også Geo-spørg’ 98, kan også ses som en afspejling af den sam- 

fundsmæssige udvikling, der finder sted. Nutidens unge er orienteret mod selvverdenen, og har 

svært ved at relatere til den folkeskole, der i dag eksisterer. Der er opstået en kløft mellem lærere 

og elever, og dette har medført at elevernes egne iagttagelser og undersøgelser, bliver overset og 

glemt i en undervisning, som er bygget op omkring en materialebase bestående af bøger og film. 

I mit bachelorprojekt er jeg derfor optaget af vigtigheden af eksterne læringsmiljøer. Udover at 

være optaget af geografifagets dannelsesaspekt i almindelighed, og elevernes orientering mod 

selvverdenen særdeleshed, er jeg meget optaget af kreativitet, innovation og medejerskab, og af 

hvordan man kan implementere dette i geografiundervisningen. Dette leder mig frem til følgende 

problemformulering. 

1.1 Problemformulering 

Hvorledes kan eksterne læringsmiljøer implementeres i en geografiundervisning, og derigennem 

skabe relation til elevernes omverdensforståelse? 
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1.2 Metode 

Omdrejningspunktet for bachelorprojektet er eksterne læringsmiljøer. Formålet med bachelorpro- 

jektet er at undersøge, hvorfor eksterne læringsmiljøer er vigtige, og hvordan de kan være med til 

at udvikle elevernes handlekompetence, ved at inddrage kreativitet, innovation og medejerskab i 

geografiundervisningen. For at kunne undersøge dette, inddrager jeg blandt andet et empirisk 

grundlag for bachelorprojektet, som udgøres af 5 udspurgte lærere, samt 184 elever. De udspurg- 

te har svaret på henholdsvis et spørgeskema med lukkede eller åbne spørgsmål - dette vil blandt 

andet blive uddybet nærmere i afsnittet omhandlende ”Elevernes forståelse af geografi”. Udover 

bachelorprojektets indledning og afsluttende afsnit, er projektet bygget op omkring progressionen 

redegørelse – analyse – diskussion. 

Bachelorprojektet indledes med begrebsafklaring af henholdsvis eksterne læringsmiljøer og om- 

verdensforståelse, som jeg finder relevante i forhold til at belyse problemformuleringen. Redegø- 

relsen af eksterne læringsmiljøer tager udgangspunkt i Trine Hyllesteds definition. I redegørelsen 

af omverdensforståelse er udgangspunktet fra flere perspektiver, Jens Peter Møllers samt Noemi 

Katznelsons perspektiver, da begrebet er et hyperkomplekst emne. Jeg går i dybden med definiti- 

onerne, fordi jeg senere anvender dem til at analysere mit empiriske grundlag. Jeg bruger Trine 

Hyllested, fordi hun kvantitativt har skrevet meget om dette, og hun bliver ofte refereret til i kon- 

tekster omhandlende eksterne læringsmiljøer. Når jeg anvender begreberne, i bachelorprojekter, 

er det på baggrund af ovenstående teoretiker. 

De efterfølgende afsnit skitserer geografifaget både historisk og i folkeskoleregi, hvori en tydelig- 

gørelse af fagets mange dimensioner vil blive belyst, samt dets problemstillinger i folkeskolen. 

Dernæst vil elevernes forståelse af geografifaget blive konkretiseret, ved hjælp af det førnævnte 

empiriske grundlag. 

Hernæst vil jeg inddrage Wolfgang Klafkis kategoriale dannelsesteori. For det første kan den rela- 

teres til bachelorprojektets centrale fokuspunkt, eksterne læringsmiljøer, og for det andet vurde- 

rer jeg Klafkis kategoriale dannelsesteori især det eksemplariske, det elementære samt det fun- 

damentale princip, som særligt relevante for faget geografi og bachelorprojektets empiri. Jeg ind- 

drager desuden også Thomas Ziehes teori, om betydningen af orientering mod selvverdenen, og 
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den problematik, lærerrollen møder i elevernes egocentriske instrumentelle ”what´s in it for me?” 

til at inspirere dem til at lære. 

I bachelorprojektets afsluttende del konkluderer jeg bachelorprojektet, og reflekterer over dens 

betydning for min kommende praksis som geografilærer. Til sidst forholder jeg mig kritisk og dis- 

kuterer mit valg af metode og empiri. 

Jeg anser dette indhold som hensigtsmæssigt og fyldestgørende, med henblik på at komme frem 

til mulige svar eller en anerkendelse af problemformuleringens omdrejningspunkt. 

Bachelorprojektet indeholder 3 bilag. Bilag 1 udgør en oversigt over de samlede besvarelser fra 

lærere, spørgeskemaet ”Eksterne læringsmiljøer i geografiundervisningen”. Bilag 2 udgør en over- 

sigt over de samlede besvarelser fra drenge og piger, spørgeskemaet med lukkede svar. Bilag 3 

udgør en oversigt over de samlede besvarelser fra drenge og piger, spørgeskemaet med åbne svar. 

 

2. Begrebsafklaring 
 

2.1 Eksternt læringsmiljø 

Et læringsmiljø er et komplekst fænomen, som kan berøre mange forskellige forhold og relationer 

i en organisation. At udvikle læringsmiljøer handler om at skabe de bedste rammer for læring på 

det organisatoriske niveau og set i forhold til elever og ansatte på skolerne. Lidt mere præcist bli- 

ver et læringsmiljø forstået, som de rammer elevernes læring foregår i. Men denne afgræsning er 

forsat åben. Rammerne kan vedrøre mange forskellige forhold, og et læringsmiljø skabes, vedlige- 

holdes og udvikles i et samspil mellem mange aspekter i en kompleks sammenhæng (EVA 2005:17) 

Et læringsmiljø er sammensat af; læringssynet, de fysiske rammer, undervisningens tilrettelæggel- 

se og evalueringskulturen. De fire punkter forstås på følgende vis: 

Læringssynet er det syn, man har på hvorledes læring finder sted, anvendte læringsteorier, og 

under hvilke forhold læring bedst sker, hvilke metoder der fremmer læring, samt betydningen af 

at skabe interesse og motivation. I folkeskoleloven og faghæfterne kan der drages flere forskellige 

elementer til et samlet læringssyn. For eksempel ses der elevinddragelse, undervisningsdifferenti- 
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ering og projektarbejde. Men der er hverken i loven eller i faghæfterne nævnt et bestemt lærings- 

syn, som skal ligge til grund for undervisningen (EVA 2005:19). 

De fysiske rammer er inde- og udearealer, som er anlagt, bygget eller indrettet for at blive an- 

vendt i undervisningsmæssige sammenhænge. 

Undervisningens tilrettelæggelse er et konkret udtryk for et læringsmiljø, som fokuserer på to 

elementer, henholdsvis undervisningsformer og arbejdsmåder. Undervisningsformer vælges af 

lærerne og kan fx være gruppearbejde, holddeling, klasseundervisning, værkstedsundervisning, 

projektarbejde osv. Arbejdsmåder er elevernes aktivitet og kan fx være om, de arbejder praktisk 

og undersøgende, eksperimentelt, med fastlagte opgaver, individuelt, problemorienteret osv. (EVA 

2005:19). 

Evalueringskulturen er et udtryk for hvordan skolen selv, og kommunen evaluerer om det enkelte 

læringsmiljø fungerer. Et læringsmiljø udvikles blandt andet gennem den viden og de erfaringer, 

som opstår via evaluering. Evalueringskulturen spiller ind på flere niveauer både i forhold til den 

løbende evaluering, forstås som evaluering af elevernes udbytte af undervisningen, og evaluering 

af indsatser, og den nærværende evaluering, som skal forstås, det at se på hvilke evalueringsme- 

toder, der bliver brugt for at afdække, hvorledes læringsmiljøet fungerer i forhold til de tre før- 

nævnte fokuspunkter (EVA 2005:19). 

Bachelorprojektet er fokuseret på faglige og pædagogiske anvendelser af eksterne læringsmiljøer. 

Dette begreb har Trine Hyllested1 haft stor på fokus på. Dette er blandt andet blevet gjort gennem 

bogen ”Underholdning eller undervisning? – Naturfaglig ekskursioner til eksterne læringsmiljøer i 

hele skoleforløbet” og i sin Ph.d. afhandling fra 2007 ”Når læreren tager skolen ud af skolen – en 

analyse af naturskolebesøg og andre ud af skolen aktiviteter, med fokus på lærernes formål med at 

tage ud, og deres interaktion med eleverne i forhold til at optimere betingelserne for elevernes 

læring”. 

 
 
 
 

 

1 
Trine Hyllested har en ph.d. i naturfagsdidaktik. Hun er lektor i natur/teknik og biologi ved læreruddannelsen i Hol- 

bæk seminarium 
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Hyllesteds forståelse af begrebet eksterne læringsmiljøer er således: at skifte de daglige fysiske 

rammer ud med andre fysiske rammer. Formålet er at skabe en pædagogisk situation med lærer- 

processer, der kan udvikle tænke- og handleberedskaber hos de elever, man arbejder med (Hylle- 

sted 2009:13). Et væsentligt spørgsmål dukker da op, om udskiftningen af de fysiske rammer skal 

være et mål i sig selv, eller om det skal være et middel til at nå et andet mål - og i så fald hvilke? 

Hyllested (ibid.) hævder, at den overordnede hensigt er at bidrage til, at eleverne får en begyn- 

dende faglig erkendelse af de komplicerede teorier om verden, som naturfagene gennem flere 

hundrede år har bygget op. Hyllested hævder, at de eksterne læringsmiljøer skal skabe en undring 

eller provokation hos eleven, og ikke bruges som et underholdende eller velkendt element i un- 

dervisningen, hvis eleven skal udvikle tænke- og handlekompetence (ibid.). 

I sin ph.d. redegøres der for det historiske og sociologiske aspekt ved at bruge andre fysiske ram- 

mer uden for skolen, som en del af undervisningen. I anskuelsesundervisningen omkring år 1900 

tog den lokale lærer selv ud med sin klasse. I år 2013 kan læreren tage sin klasse ud til en professi- 

onel formidlingsinstitution med en ekspert, som formidler ved et iscenesat arrangement. At un- 

dervise uden for skolen, er således ikke en ny opfindelse. 

Vi har en lang tradition for at undervise uden for skolen i naturfagene (Hyllested 2007:25). Dette 

er den førnævnte anskuelsesundervisning et betydningsfuldt eksempel på. En type undervisning 

fra den danske pædagogiske historie, der beskriver de konkrete praktiske pædagogiske aspekter 

ved at gå uden for skolen for at undervise. Det Sthyrske cirkulære fra Kirke- og undervisningsmini- 

steriet2 af 6. april 1900 fremhæver naturfagene, som en del af anskuelsesundervisningen for de 

yngre klasser, således: 

”… de uddanne Iagttagelsesevnen, skærpe Dømmekraften og indpode en bevidst 
Forstaaelse af Sammenhængen mellem Aarsag og Virkning. … Men skal Naturfagsun- 

 
 

2
”Det Sthyrske Cirkulære” udkom i forlængelse af skoleloven af 1899 og kan betragtes som den første læseplan for 

folkeskolen, udstedt fra centralt hold. Målet var at skabe en større ensartethed mellem skolerne i en fastsættelse af 
anvisninger og rammer for undervisningen. Cirkulæret var vejledende i sine beskrivelser for fagene dansk, religion, 
regning og historie, og det bekendtgjorde, at lærerne fik en vis frihed til at udfylde rammen. Dette cirkulære placerede 
for første gang geografi i fagrækken i skolen. Cirkulæret, som var opkaldt efter den sidste højreregerings kultusmini- 
ster Hans V. Sthyr (1838-1905), bemærkede sig således ved detaljerede forslag til ’anskuelsesundervisning’, med det 
formål at udvikle børnenes sansning og forestillingsevne. Meningen var, at børnene gennem samtaler, der lænede sig 
op af vægbilleder, tegning på tavlen eller virkelige genstande, skulle lære at fortælle om det iagttagede (danmarkshi- 
storien.dk). 
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dervisningen bringe denne Frugt … maa Undervisningen først og sidst drives anskue- 
ligt og Børnene opøves i selv at undersøge, selv at sammenligne … støtte sig til an- 
skuelige Undervisningsmidler, som virkelig Dyr og Planter.” (citeret i Hyllested 
2007:25) 

Datidens lærere tog ud af skolen og målte, tegnede, beskrev og brugte deres beskrivelser tilbage 

på skolen (Hyllested 2007:26). Men som nævnt i ovenstående afsnit gør undervisningen i dag brug 

af særlige eksperter. Undervisningsministeriet anbefaler i dag lærere i folkeskolen at bruge ekskur- 

sioner både i geografi, men også i andre folkeskolefag. Andre institutioner anbefaler også brugen 

af ekskursioner, bl.a. NTSnet3, Naturskolerne4, Skoletjenesten5 og www.udeskole.dk. Også viden- 

skabsministeriet fremhæver vigtigheden af eksterne læringsmiljøer i deres publikation, ”Vild med 

Viden”, som viser flere måder at bruge, det at tage ud af skolen, som et undervisningspotentiale i 

hele skoleforløbet (ibid.). Det elektroniske materiale gør det muligt, for lærere at vidensdele imel- 

lem sig, og derigennem styrke tilgange til eksterne læringsmiljøer. Denne tilgang kan også aflæses i 

de variationer af eksterne læringsmiljøer. For foruden de ture, som læreren selv kan undervise på, 

når han/hun tager uden for skolen, er der nu mulighed for en lang række pædagogiske tilbud med 

professionel hjælp, når man tager ud. 

De mest gængse variationer på eksterne læringsmiljøer er; den lærerstyrede ekskursion, feltarbej- 

de, undringstur og hyttetur (Clausen et al. 2007:322). Disse variationer skal forstås på følgende 

måde: 

Den lærerstyrede ekskursion eller demonstrationstur, hvor formålet er, at eleverne iagttager og 

lærer om bestemte fænomener, som læreren foreviser, beskriver og forklarer. 

 
 
 

 
 

3 
Inspiration til undervisning i natur, teknik og sundhed. NTSnet er en fælles indgang til de mange muligheder, aktivite- 

ter, materialer, projekter, personer og viden, som kan give inspiration til en endnu bedre undervisning inden for natur, 
teknik og sundhed. 
4 

Naturskoler er specielle skoler der arbejder professionelt med formidlingsaktiviteter i naturen. Naturskolernes mål- 
gruppe er først og fremmest folkeskoler og andre uddannelsesinstitutioner. De fleste drives af kommuner på statens 
arealer. Den første naturskole startede i 1972 i Farum, senere er flere naturskoler etableret (naturstyrelsen.dk – 21- 
10-2013) 
5 

I 1970 startede den daværende leder af Biologisk Samling i København, Sten Krog Clausen, en organisation, som fik 
stor betydning for lærerens mulighed for at tage ”ud af skolen” – Skoletjenesten. Skoletjenesten organiserer et sam- 
arbejde mellem skolen og medarbejdere på museerne. Det startede i København, men har nu spredt sig til hele lan- 
det. 

http://www.udeskole.dk/
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Feltarbejde eller undersøgelsestur, hvor hovedsigtet er, at eleverne selv iagttager, undersøger, 

ræsonnerer og anvender nogle faglige arbejdsmetoder. Ofte har læreren udarbejdet opgaver eller 

arbejdssedler, som eleverne arbejder ud fra i mindre grupper. 

Undrings- eller oplevelsestur, hvor eleverne får mulighed for umiddelbare iagttagelser, eller får 

åbnet deres sanser, så de oplever processer eller fænomener, som kan få faglig værdi. Et sådan 

eksternt læringsmiljø går ofte til lokaliteter hvor ”der sker noget”, hvor man har gode muligheder 

for at undre og ræsonnere over forhold, man ikke tænker over i hverdagen. 

Hyttetur eller lejrskolen, hvor et væsentligt formål også er sociale aktiviteter (Clausen et al. 

2007:323). 

Selv med disse mange nye muligheder står folkeskolen stadig på skuldrene af en århundredlang 

pædagogisk diskussion af at tage uden for skolen. Spørgsmålet for en lærer er stadig, hvorfor tager 

vi ud? Hvad er det eleverne lærer? Og hvorledes skal man undervise? Hvorfor er der så meget na- 

turformidling – hvis tvivlen til de eksterne læringsmiljøer er eksplicitte? Til dette svarer Hyllested 

på baggrund af et udsagn6 fra Henning Eichberg7, at den måde man arbejder med eksterne læ- 

ringsmiljøer på, er forankret i det samfund, man er en del af (Hyllested 2007:28). Det er også her 

Hyllested, i sin ph.d., ekspliciterer sin kritik af den opfattelse, der eksister omkring eksterne læ- 

ringsmiljøer. Eksterne læringsmiljøer udtrykker mere om den kultur, der skaber dem, end om den 

natur de skulle være et udtryk for. Skønt flere lærere fra hendes studie giver udtryk for den sym- 

bolske og kulturelle værdi hos eksterne læringsmiljøer, ender halvdelen af de lærere, der fx tager 

deres klasser med på naturskole, med ikke at inddrage besøget i et forløb. Besøget er oftest en 

god oplevelse, men meget få spørg sig selv efterfølgende, om man nu lærte det, man ville. 

Hun påviser også i sin ph.d., at halvdelen af lærerne ikke har forberedt sig på besøget, og at lige så 

mange opfatter besøget, som et enkelt stående indslag i undervisningen. Det giver nogle uheldige 

konsekvenser, og det formindsker elevernes faglige udbytte, hævder Hyllested. Hun skriver at: 

 
 

6 
”En meget almindelig syynsvinkel er at betragte natur og friluftslivet som noget ’helt naturlig’. Er det ikke universielt 

kropsbehov at bevæge sig i det fri? …Natur- og friluftsliv har ikke altid været der, men det opstod og forsvandt efter 
bestemte samfundsmønstre. ’Naturlighed’ viser sig at være et kulturelt fænomen. Natur- og friluftsliv er en kultur- 
form.”(Eichberg, H. & Jespersen, E. (1986). De Grønne Bølger – Træk af Natur- og Friluftslivets Historie.) 
7 

Henning Eichberg er sociolog og har en teori om de tre ”grønne bølger” – en teori der påviser at undervisning i natur 
og naturfag er et kulturelt fænomen. 
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”Lærerne er generelt usikre på, hvilken rolle de skal påtage sig, når de står på steder. 
Nogle vælger at være praktisk medarbejder, andre deltager i aktiviteterne på lige fod 
med eleverne. Atter andre koncentrerer sig om at få det sociale samvær til at funge- 
re, eller at være lov og orden medarbejder. Men der er også dem, der opfører sig 
som turister og stiller samme type spørgsmål som eleverne. Men læreren er ikke tu- 
rist, læreren er på arbejde”. (Hansen 2007) 

Nogle af lærerne opgav derfor helt deres rolle som lærer. I en kritik til eksterne læringsmiljøer 

med et professionelt formidlingssted, udtrykker Hyllested, om det virkelig er god læring blot at 

tage at sted. Det kan virke som om, mange lærere opfatter det som, at læringen er noget, der af 

sig selv sker inde i eleven ved mødet med fx naturskolen eller museet. Hyllested hævder, at for at 

få det maksimale udbytte fra eksterne læringsmiljøer, er det vigtigt for elevernes faglige progres- 

sion, at læreren tager nogle materialer med hjem og laver en udstilling. Gør det simpelt, men gør 

det. For elevernes faglige udbytte bliver mange gange større. Det er her, at læreren har den pro- 

fessionelle relationskompetence (Hansen 2007). 

Man kan derfor diskutere om eksterne læringsmiljøer, på baggrund af Hyllested definition, kun er 

udskiftning af daglige fysiske rammer ud med andre fysiske rammer, eller om der også ligger en 

psykisk ramme i et eksternt læringsmiljø? Med udtrykket en psykisk ramme i et eksternt lærings- 

miljø, forstår jeg, at man som lærer ikke kun bør skifte de fysiske rammer, for skabe et eksternt 

læringsmiljø, men også de psykiske rammer er et vigtigt element, som kan ændre diskursen i klas- 

serummet. De psykiske rammer indeholder flere aspekter, men i denne relation er fokuspunktet 

elevens omverdensforståelse. Læreren skal forsøge at blive en faglig facilitator af læreprocessor. 

Her menes faglig ”facilitator”, at lærerne prøver at forbinde elevernes omverdensforståelse med 

det eksterne læringsmiljø, altså en vejleder der hjælper eleverne igennem en proces frem mod et 

mål. Med andre ord er det ikke uderummet i sig selv, der skaber undervisningens mirakel (Hylle- 

sted 2009:110). 

2.2 Omverdensforståelse 

At begribe sin verden, aspekter af en tilværelses- og verdensforståelse. En grundlæggende be- 

stræbelse for ethvert menneske må være at nå til en forståelse af verden og sin egen placering i 

den. En sådan tilværelsesforståelse har mange dimensioner og mange niveauer, som strækker sig 

fra den første spæde forståelse af familien til den voksne borgers forståelse af de sociale og sam- 
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fundsmæssige netværk, han eller hun indgår i, til den basale forståelse af sammenhængen mellem 

naturresurser og menneskers materielle eksistensmuligheder, sådan eksplicitere Jens Peter Møl- 

ler8 begrebet omverdensforståelse (Møller 2004:52). Opfattelsen af verden kan være mere eller 

mindre i overensstemmelse med virkeligheden. 

Ofte har vi en forkert opfattelse af verden, som kan skyldes manglende information eller misin- 

formation. Det kan også skyldes en overfladisk forsimpling, når vi prøver at få styr på de mange 

informationer om verden ved at kategorisere og generalisere (Kristensen, Kjeldsen, Pedersen, Jør- 

gensen & Bruun 2011:22). Men hvornår er elevens opfattelse i strid med den naturfaglige virkelig- 

hed? Selvfølgelig, hvis eleven siger, at Paris er hovedstaden i Ugarn, så er det helt klart objektivt 

set forkert, men mange af de nu verdensberømte naturvidenskabsprofessorer startede jo med at 

have en opfattelse af verden, som var i strid med den samfundsskabte, kulturelle virkelighed. Jo- 

hannes Kepler, som sagde at Jorden kredsede om solen og ikke omvendt, Eugene Shoemaker, som 

i årtier blev latterliggjort i det akademiske miljø, for at hævde at kraterne på månen var skabt af 

meteoritnedslag og ikke vulkansk aktivitet9. Pointen er at begrebet ”virkelighed”, er noget der kan 

stilles en hel del spørgsmålstegn ved selv indenfor naturvidenskaberne. Nedenstående figur ek- 

semplificerer den forskel, der kan være mellem den konkrete virkelighed og vores opfattelse af 

virkeligheden. Repræsentationer af virkeligheden kan bruges som arbejdsredskaber for læreren. 

Figuren kan bruges til at analysere og vurdere, hvor stor forskel der er mellem virkeligheden, som 

den er, og hvordan den fremstår i bearbejdet form i medier eller undervisningsmaterialer, og 

hvordan vi hver især opfatter den (Kristensen et al. 2011:23) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8 
Jens Peter Møller seminarielektor, cand. pæd. Undervisere i pædagogik, didaktik og geografi. Forfatter til lærebøger i 

geografi og fagdidaktik. 
9 

Han blev efterfølgende chefgeolog for NASA, da han var i stand til at observere et meteornedslag med deraf følgen- 
de krater. 
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En væsentlig del af formålet med at undervise, er at indføre eleverne i vores vestlige kultur. En 

væsentlig del af kulturen, er de naturfaglige aspekter. Geografi kan betragtes som et undervis- 

ningsfag, der har centrale genstandsområder hos natur og naturvidenskab. De kan give eleverne 

nye måder at se verden på. Synet på mennesket, universet og vores plads her bygger på viden, der 

er møjsommeligt opbygget gennem århundrede og er under stadig revurdering (Hyllested 

2009:107). Det er for læreren derfor interessant, hvordan elevernes omverdensforståelse af de 

geografiske fænomener er, idet de kan anvendes som udgangspunkt for undervisning. 

Det fremgår af ovenstående, at opdragelsens og undervisningens forberedelse af den opvoksende 

generations indførelse i natur- og kulturforhold rummer mange facetter, som hver for sig kan gø- 

res og bliver gjort til genstand for fagdidaktiske refleksioner i det respektive fag. Læring af og for- 

ståelse for omverdensforståelse kan derfor begrundes med, at den tilfredsstiller den enkeltes per- 

sonlige udvikling af interesser, eller med oplevelsesmæssige kvaliteter (Møller 2004:54). En sådan 

Repræsentationer af virkeligheden 

 
- Udvalgt 

- Bearbejdet: 

o Omformuleret 

o Manipuleret 

o Pædagogiseret 

o Kategoriseret 

 
Eksempler: 

 
- Kort 

- Billeder 

- Film 

- tekst 

Den kognitive virkelighed - geografien i 

vores hoveder 

 

Kategoriseret viden præget af: 

 
- Upræcise forestillinger 

- Generaliseringer 

- Psykologisk afstand 

- Stereotyper 

- Etnocentrisme 

Den fysiske virkelighed 

Fremtrædelsesformer præget af: 

- Kompleksitet 

- Det håndgribelige: 

o Bjergarter 

o Klima og vejr 

o Bebyggelse 

o Plantevækst 

o Dyr og mennesker 

o Maskiner 
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læring kan motiveres af selve tilfredsstillelsen ved aktiviteten. Det er derfor nødvendigt også at se 

begrebet omverdensforståelse ud fra et andet perspektiv, nemlig elevens omverdensforståelse i 

forhold til orientering mod selvverdenen. 

Mange unge kæmper med motivationen, lyder udsagnet fra Noemi Katznelson10. Hun hævder på 

baggrund af sin forskning, at unges omverdensforståelse i dag er mere præget af en konkurrence- 

statsligtankegang, end det at opnå en forståelse for verden og sin egen placering. 

”Der er masser af eksempler på, at når lærere laver ting, som de unge ikke skal til ek- 
samen i, så gider eleverne ikke. Eleverne er blevet præstationsorienterede og er dre- 
vet af ’hvor godt klarede jeg mig’, ’skal jeg bruge det her til noget’. Interessen i at læ- 
re er væk, nysgerrigheden er væk. Det er en kultur, som udfordrer det udbytte, ele- 
verne får ud af det, og som kan føre til demotivation blandt eleverne.”(Højbjerg 
2013) 

Katznelson siger med andre ord at, de deltager muligvis i undervisningen, men har svært ved at 

koncentrere sig, de kommer for sent, de undlader at forberede sig – de kæmper kort sagt med at 

tage sig sammen. Mange lærere arbejde hver dag med at motivere og engagere eleverne, og Katz- 

nelson hævder derfor at, vi er nødt til at stoppe op og spørge os selv: ”Hvad er det, der foregår i 

disse år?” (Højbjerg 2013). 

Det er derfor Katznelson overbevisning, at hvis folkeskolen virkelig skal kunne løfte eleverne i 

fremtiden, skal det producere elever, der kan se ud over, hvad de har brug for lige her og nu. De 

skal kunne forholde sig kritisk, reflekteret, innovativt og kreativt. Hvis folkeskolen er for målrettet, 

for testorienteret, for topstyret, får eleverne ikke mulighed for at lære det, der ligger udenom. De 

lærer ikke at forholde sig til viden (Højbjerg 2013). 

I skoleregi skal vi derfor se elevernes omverdensforståelse, som flere forskellige opfattelser af vir- 

keligheden. Katznelson ekspliciterer også denne tosidet omverdensforståelse i følgende citat: 

”Mange elever spørger sig selv: Kan skolen præsentere noget, der giver mening for 
mig? Og der får lærerne en anden opgave. Motivation betyder mere i dag end tidlige- 
re. … Eleverne tager i højere grad i dag stilling til, om de synes, det er relevant eller 
kedeligt. Læreren skal være med til at begrunde, hvorfor de skal lære. Også derfor er 

 
 

10 
Noemi Katznelson, Cand. mag. I pædagogik og historie, og har en ph.d. i uddannelsesforskning. Leder af Center for 

Ungdomsforskning på Aalborg Universitet. Hun har sammen med Niels Ulrik Sørensen, Camilla Hutters og Tilde Mette 
Juul redigeret bogen ”Unges motivation og læring”. 
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lærerens rolle blevet vigtigere. Læreren skal arbejde på relationerne med eleverne 
for at overbevise eleverne fagligt og socialt.” (Højbjerg 2013) 

Læreren skal med andre ord ind og vinde autoriteten, som ikke længere er naturlig. 

 
Der eksisterer dusinvis af undersøgelser, som måler og sammenligner forskellige uddannelser, sek- 

torer og lande. Derved kommer de let til at rette fokus mod alt det, eleverne ikke gør eller gør for- 

kert. Men der mangler en inddragelse af og viden om elevernes eget perspektiv på, hvad der ska- 

ber og stimulerer deres lyst til læring – herunder hvilken betydning de forskellige arenaer i ung- 

domslivet, har for de unges motivation og læringslyst (Katznelson 2012). Det drejer sig ikke om at 

være ung med de unge, men om at tage højde for elevernes sociale og emotionelle udvikling. 

Oven i det kommer, at læreren ikke længere har patent på viden som i industrisamfundet. Digitale 

medier har lært nutidens unges at være aktive deltagere i stedet for passive modtagere. Dette har 

medført til denne tosidet udvikling af omverdensforståelse, en kognitiv forståelse, samt elevens 

orientering mod selvverdenen. 

Undervisningen skal derfor både have højde for elevens kognitive forståelse, men også have fokus 

på den etnocentrisme eleven har skabt sig selv, og som derigennem styrer elevens motivation, 

nysgerrighed og fokus. Det er derfor ikke irrelevant at se på både Jens Peter Møllers opfattelse af 

omverdensforståelse, gennem det at begribe sin verden, aspekter af en tilværelses- og verdens- 

forståelse, samt Noemi Katznelsons studier af unges motivation og læring, da disse to definitioner 

er grobund for elevens kognitive progression. 

 

3. Geografi i et historisk lys 
Geografifaget bærer på en tradition, som har udviklet sig igennem tiderne. Det er svært at give en 

præcis karakteristik af aktuel geografi, fordi den altid vil være midt i en identitetsproces. Det er 

derfor nødvendigt at komme med et kort rids af nogle af de hovedlinjer, som faget har været 

igennem. Det historiske lys, som hermed kastes over geografien, er relevant fordi det tydeliggør, 

at faget skifter karakter i takt med samfundsmæssige forandringer 

Den tyske filosof Immanuel Kant (1724-1804) var den første, som gav en filosofisk begrundelse for 

geografifaget. Han udlægger geografien som en korologisk videnskab. Ordet kommer af det græ- 

ske choros, chora som betyder sted eller område, og korologien er læren om det rumlige. Det be- 
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tyder, at den studerer fænomener, som hører sammen på et sted, og beskriver hele stedets karak- 

ter (Kristensen et al. 2011:9). Sidst i 1800 tallet fik faget et egentlig videnskabeligt indhold. Dette 

skete på baggrund af Alexander von Humbolt (1769-1859) og Carl Ritter (1779-1859). Humboldt 

havde sit fokus på naturgeografien, og betragtes således som grundlæggeren af den økologiske 

tradition. Ritter havde fokus på regionalgeografien, og betragtes således som grundlæggeren af 

den regionalgeografiske tradition (Clausen et al. 2007:307). 

Den efterfølgende periode var præget af naturdeterminisme, en tilgang hvor man tilstræber enkle 

årsagsforklaringer og altid forklaringer, der kan tilskrives naturen selv, også menneskelige aktivite- 

ter afhang af naturen i et årsags-virkningsforhold. Friedrich Ratzel (1844-1904) betragtes som op- 

havsmanden til kulturgeografien. Han var præget af de nye tanker fra Darwins bog til at antage 

fagsynet naturdeterminisme. Ratzel modificerede senere sin opfattelse, men det naturdetermini- 

stiske syn bredte sig til andre lande og geografer. I dag er der næppe rendyrkede naturdetermini- 

ster, men retningen har efterladt reminiscenser i possibilisme. En opfattelse som hævder, at natu- 

ren sætter nogle grænser for menneskers valgmuligheder, men det er inden for disse rammer, at 

det enkelte menneske, og det enkelte samfund har nogle valgmuligheder (Clausen et al. 

2007:308). 

Vidal de la Blache (1845 – 1918) tog afstand fra den naturdeterministiske geografi, og var i høj 

grad tilhænger af possibilismen. Han hævdede, at kulturen påvirkede naturen i lige så høj grad 

som omvendt. Han betragtede regioner som organismer, som blev formet og udviklet ved de gen- 

sidige påvirkninger mellem den oprindelige natur og menneskets aktiviteter (Clausen et al. 

2007:308). Med andre ord genoplivede og integrerede Blache, Ritters interesse for regioner, og 

Humboldts interesse for samspillet mellem menneske og natur. 

Fra midten af det 20. århundrede voksede kritikken af regionalgeografi. I stedet for at fokusere på 

det specielle, som kunne iagttages og tolkes i unikke regioner, drejede interessen over mod det 

generelle. Man søgte efter lovmæssigheder i natur- og især i kulturlandskabets mønstre og pro- 

cesser. Disse lovmæssigheder blev forenklet i overskuelige modeller, der begrænser sig til det al- 

mene og fælles, og udelader de enkelte regioners specielle variationer, der i den sammenhæng 

kan betragtes som tilfældig støj (Clausen et al. 2007:308). Med andre ord betyder det, at man som 
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grundlag for teorierne definerer en række forenklede forudsætninger, som regionen kan sammen- 

lignes med. Man kaldte den retning den kvantitative geografi. 

Næsten fra begyndelsen var der en del modstand mod den kvantitative geografi, og mange af dens 

oprindelige tilhængere, har senere indset nogle af dens begrænsninger. Nogle geografer fremhæ- 

vede, at den kvantitative geografi ville udelukke data, som ikke kunne indsamles og behandles ved 

hjælp af dataapparater. På baggrund af det ville faget miste en række af de etiske og æstetiske 

dimensioner, som hører med til en forståelse af omverdenen (Clausen et al. 2007:309). Andre 

geografer fremhævede, at modellerne hurtig kunne skifte fra at være en generalisering af mønstre 

til at blive en normativ beskrivelse af, hvordan verden burde se ud. Endeligt blev modellerne kriti- 

seret for at være matematisk sprog om statistik i modsætning til den dynamiske virkelighed, de 

skulle bruges i. Men selvom mange af elementerne fra den kvantitative geografi har fundet en 

integreret plads, er der på baggrund af de nævnte kritikpunkter, også sket en besindelse, og man 

er vendt tilbage til at genoptage tidligere synsvinkler i faget, en større vægt på kvaliteter, der ka- 

rakterisere den såkaldte humanistiske geografi. Det har den effekt at, på det praktiske plan er den 

aktuelle geografi blandt andet blevet mere optaget af menneske-natur samspillet samt dets sam- 

menhæng med resurser og miljø (Clausen et al. 2007:309). 

Dette paradigme ses eksplicit i fagets traditioner; den rumlige, den regionale, det menneske-miljø 

og den naturgeografiske tradition. De fire traditioner indeholder elementer fra syntesen mellem 

natur og kultur, regionale aspekter, systematiske discipliner, mellemfolkelig forståelse, globalise- 

ring, og ikke mindst samfundenes udnyttelse af naturgrundlaget både med hensyn til ressourcer 

og miljø (Kristensen et al. 2011:46). Alle elementer kan perspektiveres til ovenstående historik, 

som faget har været igennem. Geografi afspejler samfundet og dets udvikling, hvorfor dets histo- 

rie konstant vil blive udbygget. 

Den historiske gennemgang af fagets udvikling ekspliciterer at omverdensforståelse, lige som det 

også er beskrevet under begrebsafklaringen, er under konstant forandring. Det har derfor relevans 

til bachelorprojektets omdrejningspunkt, i relation til elevernes omverdensforståelse. For hvis fa- 

gets omverdensforståelse konstant er i proces, hvorledes kan man som geografilærer så forvente, 

at elevernes omverdensforståelse skal falde ind i den proces? 
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4. Geografifaget i folkeskolen 
Som nævnt i indledningen, og som det også fremgår i fagets historik, anskues geografifagets man- 

ge dimensioner forskelligt. Disse anskuelser kan skyldes uvidenhed, og er derfor uden praktisk be- 

tydning. De bliver først relevante, hvis ens lærergerning er påvirket af disse. 

”Alle vi, der i folkeskolen beskæftiger os med geografi, har som bekendt at gøre med 
et lille fag med beskeden status. Dette forhold er åbenbart i mange sammenhænge, 
som når det gælder den årlige fagfordeling, selve skemalægningen, folkeskoleloven, 
forældreforståelse og elevernes umiddelbare opfattelse af skolefaget geografi.” 
(Kjeldsen 2000:7) 

Sådan beskriver Niels Kjeldsen11 hverdagens fagforståelse af geografifaget. Han hævder, at årsa- 

gen ikke ligger i nogen bevidst faglig modstand eller nogen tilstræbt nedprioritering af faget, men 

at det er hans indtryk, at en overvejende del af de mennesker, der dagligt færdes både i og uden 

for folkeskolen, har en positiv om end snæver opfattelse af faget. Også selv om de ikke har nogen 

tilknytning til geografiundervisningen (Kjeldsen 2000:7). I rapporten12 ”Geo-spørg’ 98”, tegner der 

sig også det billede Kjeldsen ser. Rapporten viser en udbredt opfattelse blandt lærerne, at skolele- 

derne ikke kun lader lærere med linjefag i geografi undervise i faget. Den viser også, at langt de 

fleste mener, at faget har lav status blandt lederne, og der er stor uenighed blandt lærerne, om 

geografi er et vigtigt fag. Men langt de fleste mener dog, at lærere generelt er glade for at under- 

vise i faget, og at eleverne er glade for den undervisning, de modtager. Dette er problematisk, 

med problematisk refererer jeg til lærernes forståelse af vigtighedsgraden til faget, da rapporten 

også ekspliciterer en fagforståelse, hvorfor der er stor enighed blandt lærere om geografiunder- 

visningens mål, indhold og fagets bidrag til almen dannelse. En fagforståelse hvor det vigtigste er 

at ”kvalificere elevernes forståelse af deres omverden”. Næsten lige så vigtig er at ”udvikle forstå- 

else for fremmede kulturer”, at ”udvikle mellemfolkelig forståelse” og at ”udvikle ansvar over for 

miljøet” (Jensen et al. 2000:3). Spørgsmålet er så, om dette billede stadig tegnes i folkeskolen? På 

baggrund af en mindre spørgeundersøgelse13, udformet i forlængelse af den ”Geo-spørg’ 98” gen- 

 
 

11  
Niels Kjeldsen er seminarielektor ved VIAUC Læreruddannelsen i Silkeborg. Uddannet folkeskolelærer i 1986 og 

cand.pæd. i geografi i 2000. 
12 

Rapporten er gennemført af netværksgruppen i geografi. I denne gruppe er der repræsentanter fra folkeskoler, 
amtscentre for undervisning, Geografiforbundet, lærerseminarier, Danmarks Lærerhøjskole samt Undervisningsmini- 
steriet (Jensen et al. 2000) 
13 

Se Bilag 1: Oversigt over samlede besvarelser fra lærere, spørgeskemaet ”Eksterne læringsmiljøer i geografiunder- 

visningen”. I bilaget fremgår begrundelserne for nødvendigheden at dette empiriske grundlag. 
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nemførte i 1998, kan det fastslås at både Kjeldsens billede af geografifaget, samt ”Geo-spørg’ 98”s 

eksplicitering af geografis status på skolen samt fagforståelse, er status quo. 

I ”Geo-spørg’ 98”, fremgår det, at der er en uenighed om, hvorvidt det er krævende at undervise i 

geografi, men at der er en overvægt af besvarelser, der udtrykker, at det er det. For at undersøge 

dette, er det relevant at se på hvad Niels Kjeldsen siger til dette: 

”Men så er det jo man spø’r, som man altid gør, når processer bider sig selv i halen: 
Hvad kom egentlig først, hønen eller ægget? Fortabes folkeskolens geografi bl.a., 
fordi faget ikke er genstand for ret manges bevågenhed? Eller er det netop ikke gen- 
stand for ret manges bevågenhed, fordi det fortaber sig i sig selv? Hvorfor er geografi 
i det hele taget så lidt på dagsordenen?” (Kjeldsen 2000:8) 

 

I 2000 kom PISA-undersøgelsen14 med det chokerende budskab, at danske skoleelever lå under 

OECD-gennemsnittet i naturfagene, samt at danske pigers præstationer viste sig ringere end dren- 

genes i en sådan grad, at de kun overgås af 2 ud af 41 lande (Sjøberg 2012:158). Efter flere forskel- 

lige strategiplaner for operationalisering af politiske intentioner for hele det naturfaglige uddan- 

nelsesområde, dvs. fra førskole- til universitetsniveau, og omfattende alle naturfagene, udkom der 

i 2006 en rapport, ”Fremtidens Naturfag i Folkeskolen” (FNIF), der er udarbejdet, som et oplæg til 

regeringens handlingsplan for naturfagene i folkeskolen (Sjøberg 2012:159). I handlingsplanen 

fremgår det, at problemfeltet med manglende kundskaber i og interesse for naturfagene ikke ude- 

lukkende kan lokaliseres til uddannelsessystemet – ensidige folkeskolen – men at det har vidtfor- 

grenede rødder i samfundets institutioner, vores kultur og vores måde at tænke naturvidenskab 

på. Dette kan relateres tilbage til Kjeldsens ovenstående udsagn. Hvis disse udfordringer i under- 

visningssystemet skal mødes, vil den bedste investering ifølge FNIF, være at styrke elevernes na- 

turvidenskabelige interesser og kompetencer i de første 9-10 skoleår, gennem en målrettet for- 

bedring af folkeskolens vilkår. Og ifølge FNIF er folkeskolens væsentligste problem, i denne hen- 

seende, manglende faglige og fagdidaktiske forudsætninger blandt en stor del af de lærere, der 

underviser i naturfagene (ibid.). Dette fremgik allerede i ”Geo-spørg’ 98”, og dette er stadig ekspli- 

cit i den mindre spørgeundersøgelse, udformet i forlængelse af ”Geo-spørg’ 98”. 

 
 
 

 

14
PISA (Programme for International Student Assessment) Et omfattende projekt under ledelse af OECD, organisatio- 

nen for økonomisk samarbejde og udvikling (Sjøberg 2012:158). 
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Fremtidens geografiundervisning står således over for mange alvorlige og påtrængende udfordrin- 

ger, der skal løses, hvis samfundet skal kunne trække på borgere, der kan deltage i beslutningspro- 

cesser om ny teknologi, videnskab og miljø, også hvis erhvervslivet skal have tilstrækkeligt grund- 

lag for at skabe viden, innovation og vækst (Sjøberg 2012:159). Men de efterfølgende år med PISA, 

har ikke vist en fremgang inden for de naturvidenskabelige fag, tværtimod prioriteres de stadig 

lavt i skoleregi (Sjøberg 2012: 162). På trods af at de danske elever har fastholdt deres resultat fra 

PISA 2006, og dermed er i gennemsnittet i OECD, er faget stadig på urolig grund (Sjøberg 

2012:171). Selvom PISA-resultaterne ofte former billedet af skolen og anlægger præmisserne for 

den fremtidige udvikling, er det bemærkelsesværdigt, at der i den tid, der er gået siden PISA og 

FNIF kom på banen, og mens den skolepolitiske debat har kørt, om elevernes manglende kund- 

skaber i naturfag og lærernes manglende kompetencer, er indført digitale afgangsprøver (Sjøberg 

2012:160). En afgangsprøve der virker demotiverende for elevernes interesse for kernen i geogra- 

fifaget (Thejsen 2012). 

 
De forskellige forskningsinstanser, der er blevet nævnt i ovenstående, ekspliciterer derfor at ba- 

chelorprojektets omdrejningspunkt er relevant i forhold til de problematikker, der er forestående i 

folkeskolen. Det er derfor relevant at se på, hvad geografi er for et fag i folkeskoleregi, for at se 

hvorvidt eksterne læringsmiljøer kan implementeres i en geografiundervisning, og derigennem 

skabe relation til elevernes omverdensforståelse, samt udvikle elevernes handlekompetencer. 

4.1 Geografi i skolens fagrække 

Der kan være flere begrundelser for et fag i skolen. For eksempel, at give eleverne mulighed for at 

finde og udvikle områder, der kan blive til gode fritidsinteresser. Lægge et grundlag for videre sko- 

legang og uddannelse, samt give eleverne en viden, som er til almen nytte i bestræbelserne på at 

forstå deres omverden, og deltage i debatter og beslutninger om samfundets fælles problemer og 

opgaver (Møller 2000:25) Dette betyder naturligvis ikke, at de enkelte fag i skolens fagkreds nød- 

vendigvis kun har én af disse begrundelser, men for en hel del fag vil mange dog nok mene, at én 

af dem er hovedbegrundelsen. 
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I folkeskolen er skolens undervisningsstof delt op i tre grupper af fag, som i bemærkningerne til 

loven benævnes henholdsvis humanistiske, praktisk/musiske og naturvidenskabelige fag (Clausen 

et al. 2007:298). Disse faggruppebetegnelser er uheldige af to grunde. For det første, fordi de er 

kategorialt forskellige. Det er fornuftigt nok at skelne mellem humanistiske og naturvidenskabelige 

fag, som betegnelser for ordningen af forhold, der er henholdsvis menneskeskabte og naturgivne. 

Men det er forstyrrende at bruge betegnelserne praktisk og musisk til karakteristik af et fag, da de 

ikke betegner egenskaber ved et fag, men derimod er måder at nærme sig stoffet på og aspekter 

af den menneskelige erkendelse (ibid.) For det andet, er det en kropslåsning at udnævne bestemte 

fag til at være praktisk/musiske, da det næsten antyder en arbejdsdeling mellem skolens fag, hvor 

nogle fag tager sig af de praktiske og musiske sider af elevernes dannelse, og andre tager sig af 

henholdsvis de humanistiske og de naturvidenskabelige kundskabsområder. Undervisning i et så- 

kaldt praktisk/musisk fag, må derfor være nødsaget til at hente dets indhold i enten det humani- 

stiske eller det naturvidenskabelige hovedområde. Ligeledes bør naturvidenskabelige og humani- 

stiske fag tilrettelægges således, at der bliver en passende balance mellem praktiske og boglige 

tilgange, og mellem kognitive og emotionelle aspekter i elevernes læring (ibid.). 

Geografifaget kan ikke sættes i en sådan bås. Faget er derfor et godt eksempel på, at der kan ar- 

bejdes både praktisk og bogligt. Et fag der rummer store muligheder for at give eleverne musiske 

oplevelser, og både fagets formål og de problemstillinger, der arbejdes med, forudsætter en høj 

grad af kreativ kompetence hos den enkelte (Clausen et al. 2007:298). Dette beskriver Niels Kjeld- 

sen også, for ham er geografi langt fra kun stednavne, fremmede lande, vejrforhold og kort. Det er 

et syntesefag, der med sine mange dimensioner forsøger at gøre eleverne bedre i stand til at for- 

holde sig både kvalificeret og værdibaseret til deres naturlige og kulturelle omgivelser. Han hæv- 

der, at man hverken kan vide eller forstå alt. Men hvis man indser, at de fleste problematikker 

omkring os, også de geografirelaterede, er en konsekvens af en lang række enkeltelementers ind- 

virken på og med hinanden, så har man forstået en del (Kjeldsen 2000:8). Derfor er det et skolefag, 

hvor man ved at bruge et bredt spektrum af undervisnings- og arbejdsformer, har gode mulighe- 

der for at leve op til folkeskolens krav om, at undervisningen skal tilrettelægges, så den svarer til 

den enkelte elevs behov og forudsætninger. Dette bliver yderligere skitseret senere. 
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Geografi er et interdisciplinært fag, som før nævnt lader fagets sig ikke entydigt placere i én af 

faggrupperne. Fagets identitet knytter sig til samspillet mellem menneske og natur samt samspillet 

mellem kultur og samfund i forskellige dele af verden, som nævnes i skolens formålsparagraf, hvil- 

ket yderligere styrker dets relevans som skolefag. Disse to dimensioner konstituerer fagligheden i 

geografi, og gør derved at geografi kan placeres i midten af den traditionelle opdeling af fag i hu- 

maniora og naturvidenskaben. Man kan med andre ord sige, at faget geografi er et træ i skoven, 

hvis grene går ind over andre træer, for eksempel er fordampning fra fysik, landbrug fra biologi og 

kolonier fra historie. Alle sammen elementer som behandles i geografifaget (Clausen et al. 

2007:300). 

I geografi fagets struktur, set ud fra faghæftet, står der, at undervisningen i geografi bygger for- 

trinsvis på de kundskaber og færdigheder, som eleverne har erhvervet sig i natur/teknik. Faget 

har, lige som de andre fag i folkeskolen, nogle centrale kundskabs- og færdighedsområder. Disse 

er; regionale og globale mønstre, naturgrundlaget og dets udnyttelse, kultur og levevilkår, ar- 

bejdsmåder og tankegange (Undervisningsministeriet 2009:13). De grundlæggende kundskaber og 

færdigheder i de fire områder udvikles gennem en progressiv helhed fra 7.-9. klassetrin, både i 

faget, og når geografi indgår i tværgående emner og problemstillinger. Emnerne vælges, således et 

bredt udsnit af trin- og slutmålene fra de fire kundskabs- og færdighedsområder inddrages således 

at, de geografiske sammenhænge fremtræder eksplicit. Emnerne omfatter følgende typer; regio- 

ner for eksempel en egn, et land eller en verdensdel, regionale og globale mønstre for eksempel 

klima, geologi eller produktion, problemstillinger for eksempel økonomisk udvikling, globalisering 

eller bæredygtig udvikling samt natur- og kulturgeografiske processer for eksempel byudvikling og 

landskabsdannelse (ibid.). I disse emner fremgår de førnævnte to dimensioner, som konstituer 

fagets faglighed, og man kan derfor antage, at fagets struktur afspejler den interdisciplinære fag- 

forståelse. 

Hvis jeg vender tilbage til den mindre spørgeundersøgelse, udformet i forlængelse af ”Geo-spørg’ 

98”, afspejler den interdisciplinære fagforståelse sig også. Ved spørgsmål 18 skulle lærerne tilken- 

degive deres holdning, til hvad der var geografiundervisningens vigtigste opgave. Her kan man se, 

at de punkter, der er vægtet højest, kan relateres til samspillet mellem menneske og natur samt 

samspillet mellem kultur og samfund. Ved spørgsmål 7, hvor lærerne skulle redegøre, hvad der fik 



23 

Kristina Salsburg Kaspersen, LE100056 
UC SYDDANMARK Esbjerg 
Bachelorprojekt 2014 i geografi 
Eksterne læringsmiljøer i geografi 

 

 

 

dem til at vælge et bestemt indhold i geografi, afspejler den interdisciplinære fagforståelse sig 

også, da hovedvægten af indholdet ligger sig til de centrale kundskabs- og færdighedsområder. 

Men hvorfor viser de før omtalte forskningsinstanser, problematikker omkring elevernes mang- 

lende kundskaber i og interesse for geografi, hvis der hersker en fagforståelse af at faget er inter- 

disciplinært, og at der i denne fagforståelse ligger en accept til fagets to dimensioner? Hvor henne 

knækker kæden, hvis den knækker? Hvis undervisningens hovedsagelige indhold er baseret på de 

centrale kundskabs- og færdighedsområder, og dermed også må have sit fokus omkring formålene 

for geografi, hvorfor mangler eleven så kundskaber, samt motivationslyst? Den samme motivati- 

onslyst, som blev omtalt under begrebsafklaring af omverdensforståelse med Noemi Katznelson. 

Vi må derfor et spadestik dybere, for at se hvorvidt man kan implementere eksterne læringsmiljø- 

er i en geografiundervisning, og derigennem skabe relation til elevernes omverdensforståelse, 

samt udvikle deres handlekompetencer. 

4. 2 Geografiundervisningen 

En god geografiundervisning har hos mange elever vakt en blivende interesse for friluftsliv, natur- 

fænomener og fremmede kulturer. En god geografiundervisning kan også være et konkret ud- 

gangspunkt for videre fordybelse. Geografiundervisningen bygger på en sammenhæng mellem 

den almene geografi, som er fagets systematiske disciplin, og regional geografi. Dette kan betrag- 

tes, som den almene didaktiske skelnen mellem indhold og emne. Indhold er det som eleverne 

skal have fået en viden om, når undervisningen er forbi, en generel viden. Emnet repræsenterer 

en speciel anvendelse af sådan en viden (Clausen et al. 2007:305). Eleverne skal i den opnåede 

faglige forståelse have en kombination af det materiale aspekt, kunnen om, og det formale aspekt, 

kunne noget. Omsat til geografi kan det formuleres således, at undervisningens mål bliver at etab- 

lere denne faglighed, som overordnede kategorier i elevernes bevidsthed, således at eleverne ef- 

terhånden udvikler et beredskab til at indordne og strukturere de mange og forskelligartede ind- 

tryk, de hver dag modtager fra deres færden i naturen og samfundet eller gennem medierne (Møl- 

ler 2004:14) Det væsentlige i denne forståelse af faglighed er ikke så meget de informationer, der 

indgår i det konkrete emne, men i højere grad de, som tidligere nævnt, bagvedliggende strukturer 

og principper. Dette er også formuleret i formålet for geografi stk. 1: 
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”Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige 
naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og den øvrige 
verden. Eleverne skal tilegne sig grundlæggende geografisk viden som baggrund for 
forståelse af geografiske begreber og sammenhæng og viden om samfundenes ud- 
nyttelse af naturgrundlag og ressourcer.”(Undervisningsministeriet 2009:3) 

 

Den dygtige læser har nok erfaret, at der i ovenstående afsnit kan anskues Wolfgang Klafkis teori 

om kategorial dannelse. Ifølge denne teori møder eleverne fænomenerne i den virkelige verden 

med deres forforståelse, en kategoriseret erfaring i form af verdens billeder, som de i forvejen har. 

Denne omverdensforståelse kan henvises tilbage til figuren i begrebsafklaringen af omverdensfor- 

ståelse. Verden åbner sig i mødet mellem de indre kategorier og den ydre verden, og en ny forstå- 

else og dermed nye kategorier kan opstå (Kristensen et al. 2011:19). Grunden til han kan anskues i 

forbindelse med geografiundervisningens mål, er at Klafki i slutningen af 1980’erne påpegede, at 

de kategorier, der skal læres, ikke er eviggyldige, men defineres i forhold til den tid man lever i, 

noget som også blev ekspliciteret i den historiske gennemgang af faget. Klafki argumenterede for, 

at de epokale nøgleproblemer bør være grundlæggende indhold i folkeskolen. Han fremhævede 

følgende nøgleproblemer; 1) opretholdelse af fred i verden, 2) forholdet mellem nationalitet og 

internationalitet, 3) miljøspørgsmålet: naturgrundlaget for menneskelig eksistens, 4) befolknings- 

udviklingen i verden, 5) den samfundsskabte ulighed i vort eget og andre lande, 6) forholdet mel- 

lem industrilandene og udviklingslande, 7) muligheder og farer ved den nye teknologi og 8) sek- 

sualitet og forholdet mellem kønnene (Kristensen et al. 2011:21). 

Geografiens opgave og berettigelse som alment dannende fag i folkeskolen, er i denne forståelse 

at opbygge en samlet opfattelse af verden, der både indeholder geografisk identitet, orienterings- 

færdigheder, omverdensforståelse samt handlekompetence. Nøgleordet her er handlekompeten- 

ce, et ord som er blevet nævnt flere gange i bachelorprojektet. Handlekompetence i geografiregi 

er evnen til at iagttage samt analysere omverden ved hjælp af faglig viden, redskaber og metoder. 

Eleven skal på baggrund af disse kompetencer træffe beslutninger, handle samt udvikle holdninger 

(Undervisningsministeriet 2009:3). Denne opfattelse af handlekompetence, ser man også hos læ- 

rerne. I den mindre spørgeundersøgelse, i det før omtalte spørgsmål 18, ekspliciterer lærerne de- 

res syn på geografiens handlekompetence. Hos lærerne er kvalificering af elevernes forståelse af 

deres omverden, udvikling mellemfolkelige og globale forståelse, samt øgning af elevernes forstå- 
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else af, hvordan egne handlinger påvirker naturlandskabet, de vigtigste opgaver i geografien, alle 

tre punkter som kan ses i fagforståelsen af handlekompetencer. Dette syn binder de røde tråde 

sammen til en sløjfe, i det både Kjeldsens opfattelse af geografi som et syntesefag, hvori man for- 

søger at gøre eleverne bedre i stand til at forholde sig både kvalificeret og værdibaseret til deres 

naturlige og kulturelle omgivelser, samt Klafkis kategoriale dannelse og nøgleproblemer, hvormed 

eleven opnår en ny forståelse, ved hjælp af en kunne om og en kunnen noget, ses. 

Elevens udvikling af handlekompetencer opstår ikke ud af den blå luft, den forankres gennem en 

række elementer; det kognitive, det sociale, det værdimæssige og det personlighedsmæssige (Kri- 

stensen et al. 2011:87). Derfor er det nødvendigt, at den undervisning, som eleverne modtager, 

skal være så interessant og vedkommende, at eleverne synes, det er værd at involvere sig i de 

samfundsmæssige og værdimæssige problemstillinger, som de naturvidenskabelige landvindinger 

fører med sig af miljømæssig og etisk karakter (Sjøberg 2012:160). Den skal kunne vække elevens 

omverdensforståelse, og som Kjeldsen selv skrevet det i ovenstående, man hverken kan vide eller 

forstå alt. Men hvis man indser, at de fleste problematikker omkring os, også de geografirelatere- 

de, er en konsekvens af en lang række enkeltelementers indvirken på og med hinanden, så har 

man forstået en del, i sit inderste væsen handler geografi jo om omverdensforståelse (Kjeldsen 

2000:7). Dette er lærerne også opmærksomme på. I spørgsmål 8, ”Hvor stor en faktor spiller ele- 

vernes omverdensforståelse i udarbejdelsen af undervisningen?” forklarede lærerne, at den spiller 

en afgørende rolle, da man er nødt til at tage udgangspunkt i de forudsætninger, eleverne har for 

faget. Derfor har lærerne også svaret i spørgsmål 6, at eleverne i nogen grad har indflydelse på 

valg af indhold og arbejdsformer. 

I geografiundervisningen lægges der også op til læringsformer, hvor eleverne gennem autentiske 

oplevelser samt brug af alle sanser, krop og motorik kan gøre erfaringer, som kan føre til ny ind- 

sigt. Det gøres der netop fordi faget, som før nævnt, er interdisciplinært. Dette er også den opfat- 

telse man får, når man læser Faghæfte 14. I formålene for geografi, nærmere præcis stk. 2 ekspli- 

citeres dette: 

”Undervisningen skal anvende varierede arbejdsformer og i vidt omfang bygge på 
elevernes egne iagttagelser og undersøgelser bl.a. ved feltarbejde og brug af geogra- 
fiske kilder. Undervisningen skal udvikle elevernes interesse og nysgerrighed over for 
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natur- og kulturgeografi, naturvidenskab og teknik og give dem lyst til at lære mere.” 
(Undervisningsministeriet 2009:3) 

 

På baggrund af stk. 2 er det derfor bemærkelsesværdigt, at brugen af eksterne læringsmiljøer 

sjældent forekommer i undervisningen. Ud fra den mindre spørgeundersøgelse, viser lærerne sik- 

kert kendskab til eksterne læringsmiljøer, samt giver deres mening til kende, når det kommer til 

hvorfor eksterne læringsmiljøer, er en god undervisningsmetode, dette fremgår i spørgsmål 16. 

Men når det kommer til implementering af dem i undervisningen, har piben en anden lyd. I 

spørgsmålene 9 – 17 fremgår der en rød tråd, som bygger på penge og timetal. Flere lærere til- 

kendegiver, at da timetallet er så lille, og at eksterne læringsmiljøer hurtigt løber op i mange kro- 

ner, implementeres dette ikke. Og dette er ikke en ny nyhed. Som det fremgår i indledning samt 

starten af ”Geografifaget i folkeskolen”, blev dette allerede diskuteret i ”Geo-spørg’ 98” og i andre 

forskningsinstanser. 

Til opsummering kan følgende præmisser omkring geografifaget i folkeskolen anskues. Geografifa- 

get i folkeskolen står over for mange alvorlige og påtrængende udfordringer, der skal løses, dette 

fremgår af de benævnte forskningsinstanser. Fagets struktur, samt hvorledes en geografiundervis- 

ningssammenhæng skabes, ekspliciterer at, i en god geografiundervisning er det ikke de konkrete 

kundskaber, eleverne tilegner om undervisningens specifikke emner, der er det vigtigste, men det 

er tværtimod en forståelse af, hvad der gør deres geografiske indsigt til en god nøgle til forståelse 

af sådanne specifikke emners sammenhæng med mere generelle og/eller globale mønstre. Denne 

geografiske indsigt skal munde ud i en handlekompetence, som bidrager til elevens almene dan- 

nelse gennem opbygning og nuancering af elevens verdensopfattelse og verdensforståelse. Der 

hersker en fagforståelse af at faget er interdisciplinært, og at undervisningen hovedsagelige ind- 

hold er baseret på de centrale kundskabs- og færdighedsområder. Lærerne er opmærksomme på 

vigtigheden af elevens omverdensforståelse, og ser også det positive i brugen af eksterne læ- 

ringsmiljøer som undervisningsmetode. Men vejen til implementeringen af eksterne læringsmiljø- 

er i undervisningen, og derigennem skabe relation til elevernes omverdensforståelse er belagt 

med udfordringer, i form af timetal og budgetter, og man fristes til at sige, at det er her kæden 

knækker. 
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5. Elevernes forståelse af geografi 
Jeg har i det foregående punkt, ”Geografi i folkeskolen”, udelukkende set fagets forståelse fra 

samfundets/lærerens synsvinkel, og jeg vil nu kigge nærmere på, hvordan eleverne oplever faget. 

Ses de samme problematikker? Det har primært været hensigten at få afdækket rammerne og 

praksis for faget, samt elevernes holdninger til faget, her især eksterne læringsmiljøer samt deres 

omverdensforståelse. 

Største delen af mit empiriske grundlag, er baseret på elevernes forståelse af geografi. Som nævnt 

i min metode udgør mit empiriske grundlag omkring eleverne, 184 udspurgte elever. Disse kan 

deles i to grupper, da jeg har gjort brug af to spørgeskemaer, et med lukkede spørgsmål15 og et 

med åbne spørgsmål16. Ved de lukkede spørgeskemaer svarede 95 elever, og ved de åbne spørge- 

skemaer svarede 89 elever. Et spørgeskema er struktureret og standardiseret, sådan at spørgsmå- 

lenes rækkefølge og ordlyd helt præcis er givet på forhånd. Spørgeskemaundersøgelser er i høj 

grad kvantitative undersøgelser, dvs. undersøgelser, der udforsker udbredelser og statistiske 

sammenhænge for de undersøgte fænomener (Jacobsen, Hillersdal & Walker 2010:85). Ved at 

stille et stort antal mennesker de samme spørgsmål om et ret begrænset emne, er det muligt sta- 

tistisk at generalisere på baggrund af det materiale som indsamles. I udarbejdelsen af et spørge- 

skema er det af stor betydning, at blandt andet formålet med eller temaet for undersøgelsen lig- 

ger helt fast, før selve skemaet udarbejdes. Netop fordi idealet for en spørgeundersøgelse er, at 

resultaterne skal være repræsentative og generaliserbare, knytter der sig en lang række målepro- 

blemer17 til feltet. Da den udspurgte mængde kvantitativ er lille, er jeg opmærksom på, at det em- 

piriske grundlag ikke er repræsentativt, men kvalitativt relevant for bachelorprojektets omdrej- 

ningspunkt. 

Man kan betragte interviews som primært kvalitative, og spørgeskemaer som primært kvantitati- 

ve, men et spørgeskema indeholder oftest ikke kun lukkede spørgsmål, spørgsmål med faste svar- 

kategorier, men også åbne spørgsmål, hvor respondenten frit selv kan formulere sine svar (Jacob- 

 
 

 

15 
Se Bilag 2 Oversigt over samlede besvarelser fra drenge og piger – spørgeskemaet med lukkede svar 

16 
Se Bilag 3 Oversigt over samlede besvarelser fra drenge og piger – spørgeskemaet med åbne svar 

17 
For eksempel: manglende besvarelser ved et spørgsmål, er der nogle bestemte grupper som har svaret eller ikke 

svaret. Kan alle læse og forstå spørgeskemaer. Svarer respondenterne præcis. I hvor høj grad påvirker foregående 
spørgsmål de efterfølgende svar. 
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sen et al. 2010:85). Disse svar er kvalitative snarere end kvantitative. De er med til at fortælle no- 

get mere om komplekse meningsstrukturer i forhold til det givne emne, men de er samtidige også 

vanskelige, for det er næsten umulig statistisk at generalisere på baggrund af dem. 

Som det fremgår både i min metode, men også i ovenstående, så har jeg gjort brug af både kvan- 

titative og kvalitative spørgeskemaer. Grunden til dette, var at få eleverne til at italesætte sig selv 

på papir, omkring deres forståelse af geografifaget. Ofte når man bruger de kvantitative spørge- 

undersøgelser, risikerer man at fastlåse respondenten, og derved gå ind og hæmme deres forstå- 

else. Da mine respondenter var elever i klassetrinene fra 7. – 9. klasse, reagerede de forskelligt. 

Eleverne i 7. klasse fandt det svært at sætte ord på deres oplevelser med faget, og havde derfor 

svært ved at begrunde deres svar i kvalitative spørgeskemaer. Dette fremgik også i 8. klasse, dog 

var majoriteten i 8. klasse gode til at beskrive samt begrunde deres holdninger til faget. I 9. klasse 

var der ingen problemer. Ved brugen af de kvalitative spørgeskemaer, fik jeg også et dybere bille- 

de af de svar, de kom med i den kvantitative. For eksempel svarede majoriteten af drenge og piger 

i 8. klasse at geografi er et vigtigt fag i det kvantitative spørgeskema, men i det kvalitative spørge- 

skema fremgik det, at grunden til at de pågældende elever fandt det spændende, var fordi, det var 

et eksamensfag, samt at det var vigtig at have noget viden, når man skulle på ferie. Ved at gøre 

brug af både kvantitative og kvalitative spørgeskemaer, fik jeg et empirisk grundlag, som viste et 

eksplicit billede af elevernes forståelse, som jeg derudfra kunne bearbejde til bachelorprojektet. 

De kvalitative spørgeskemaer har været med til at supplere mit empiriske grundlag, og bliver der- 

for mere alsidig, da eleverne selv italesætter hvordan undervisningen skal formes. Som det også 

fremgår i eksemplet, kunne man være fristet til straks at konkludere, at elevernes svar omkring 

geografiens vigtighed for dem i den kvantitative spørgeskemaer, stemmer over ens med den fagli- 

ge forståelse, der ligger i faget, som blev omtalt i ”Geografifaget i folkeskolen”. Men ved at have 

de kvalitative svar, kom elevens sande holdninger frem. 

Spørgeskemaer skal være konstrueret sådan, at man bagefter kan foretage de relevante statistiske 

beregninger (Jacobsen et al. 2010:86). Ved spørgeskemaet med åbne spørgsmål var det svært at 

lave en generaliserbar base, der er derfor blevet lavet en opsamling af respondenternes svar, som 

derigennem har givet et nogenlunde generaliserbart billede. Ved spørgeskemaet med lukkede 

spørgsmål var det muligt at lave de relevante statistiske beregninger. Dette er blevet gjort på bag- 
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grund af Rensis Likert18. Respondenternes grader af samtykke/modvilje i forhold til en række på- 

stande gives hver en værdi, som summeret udtrykker en holdnings styrke. Eleverne har til hvert 

spørgsmål kunne sætte kryds i; meget uenig, lidt uenig, ved ikke, lidt enig samt meget enig. Svar- 

kategorierne knyttes til numeriske værdier (1, 2, 3, 4 og 5). De numeriske værdier regnes sammen, 

og bliver efterfølgende divideret med antallet af respondenter i svarkategorien. Dette giver så den 

gennemsnitlige værdi, og bliver således generaliserbar. Jo tættere søjlen er på værdien 5, desto 

mere enige er respondenterne med spørgsmålet. 

5.1 Elevernes besvarelser 
På baggrund af en analytisk gennemgang med eksterne læringsmiljøer og omverdensforståelse, 

som hovedpunkterne, kan følgende punkter i mit empiriske grundlag anskues. I alle klassetrin er 

den numeriske værdi i de lukkede spørgeskemaer til spørgsmålene ”Faget geografi er vigtig for 

mig” samt ”Geografi er et spændende fag” høj. Der er med andre ord stor enighed omkring vigtig- 

heden samt spændingen for/i faget. Tager man derefter elevernes begrundede svar fra de åbne 

spørgeskemaer, tegner der sig et klarere billede af elevernes holdning. I spørgsmålet om faget er 

vigtigt for mig, kom flere elever med kommentarer hvori de siger ja, men oftest efterfulgt af et 

”men”, omdrejende at undervisningen tit er kedelig, at den tager udgangspunkt i ”røv til sæde 

undervisning”, eller at lærerens fremgangsmetode er mærkelig. Der er dog nogle elever som eks- 

plicit kommenterer følgende: ” Ja, fordi jeg godt kan lidt at lære om andre kulturer og om jordens 

opbygning, og det der sker rundt omkring på jordkloden”. Disse kommentarer afspejler en udvik- 

ling i elevens progression i fagets faglighed. Det er eksplicit at se at, ligesom det fremgår i ”Geo- 

grafi i et historisk lys” samt ”Geografifaget i folkeskolen”, der hos eleverne også er forskellige for- 

ståelser af faget geografi. Der sker en progression i elevernes forståelse af faget gennem udvikling 

i skolen. I 7. klasse er elevernes holdning til faget præget af leksikon viden og rejsebeskrivelser. 

Det er hovedsageligt lande, byer og hovedstæder, samt naturens kræfter som fanger deres inte- 

resse, og derved er deres forståelse for hvad faget indeholder. Ud fra diagrammerne i henholdsvis 

bilag 1 og 2, kan der ved 8. klasse, men først helt eksplicit i 9. klasse aflæses en ændring i denne 

forståelse. Her er det eksplicit, at eleverne har fået kendskab til fagets to dimensioner, samspillet 

mellem menneske og natur, samt kultur og samfund i forskellige dele af verdenen. 

 
 

18 
Rensis Likert (1903-81) amerikansk socialpsykolog, har udviklet en sociologisk skala til måling af holdninger. 
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Hvis vi vender tilbage til spørgsmålet omhandlende ”Faget geografi er vigtig for mig”, kan man ud 

fra de åbne spørgeskemaer se, hvad der ligger til grund for den høje numeriske værdi i de lukkede 

spørgeskemaer. Ud fra de begrundede kommentarer eleverne lavede i de åbne spørgeskemaer, 

kan man placere eleverne i fire grupper. 1) Dem som mener at grunden til at faget er vigtigt for 

dem, er at, det er et eksamens fag, og at det derfor er relevant at have en geografisk viden. 2) 

Dem som mener, at grunden til at faget er vigtigt for dem, er at det er vigtig at have en god viden, 

til når man skal ud og rejse. Og så er der dem, og dette er den mindste gruppe, som 3) mener at 

grunden til at faget er vigtigt for dem, er at det er vigtigt at vide noget om Jordens udvikling, samt 

hvorledes det hele hænger sammen, og at opnå kompetencer de kan bruge, når de som medbor- 

gere skal deltage i beslutningsprocesser om ny teknologi, videnskab og miljø. I den sidste gruppe 

finder vi elever, som 4) ikke ser faget som vigtigt, da det ikke har nogen relevans for dem uden for 

skolen eller senere i deres uddannelses forløb. 

Den høje numeriske værdi suppleret med elevernes kommentarer i de åbne spørgeskemaer kan 

åbenlyst relateres tilbage til ”Geografi i folkeskolen”. De omtalte forskningsinstanser i ”Geografi i 

folkeskolen” viste manglende kundskaber/handlekompetence i - og interesse for - naturfagene hos 

eleverne, samt manglende faglige og fagdidaktiske forudsætninger blandt en stor del af de lærere, 

der underviser i naturfagene. Det skinner klart igennem, at elevernes opfattelse af geografi er be- 

grebslæring, og at udvikling af kundskaber/handlekompetence ikke er i højsædet. Om denne op- 

fattelse er kommet gennem PISA og multiple choice-test, melder empirien ikke noget om. 

Det er derfor bemærkelsesværdigt, at når der inden for lærergerningen hersker stor enighed om- 

kring, hvad der ligger i forståelsen af fagets vigtighed samt kundskaber/handlekompetencer, at 

denne forståelse ikke bliver overført til eleverne. Skyldes dette et brud mellem lærernes og ele- 

vernes omverdensforståelse, skønt det faktum at det empiriske grundlag fra lærerne viser, at læ- 

rerne i stor grad tager højde for elevernes omverdensforståelse? Eller ligger der fra elevernes side 

en forståelse af, at de kundskaber/handlekompetencer de skal tilegne sig kun er knyttet til faget, 

og ikke til den rolle de skal agere i samfundet. I begrebsafklaringen om omverdensforståelse, 

hævder Noemi Katznelson at mange elever kæmper med motivationen, og at eleverne er blevet 

præstationsorienteret. Spørgsmålet er så, om lærerne eksplicit underviser ud fra fagets struktur, 

som bachelorprojektet har redegjort? Eller om lærerne implicit i sin undervisning fremprovokere 



Kristina Salsburg Kaspersen, LE100056 
UC SYDDANMARK Esbjerg 
Bachelorprojekt 2014 i geografi 
Eksterne læringsmiljøer i geografi 

31 

 

 

 

en begrebslæring, som eleverne bliver dannet omkring? Det empiriske grundlag kommer ikke med 

noget entydig bud på dette. 

Denne problematik leder tilbage til bachelorprojektets omdrejningspunkt. For er det igennem eks- 

terne læringsmiljøer læreren kan skabe en bro til elevernes omverdensforståelse, og derved væk- 

ke en interesse for faget? Og er det noget eleverne har lyst til? Som nævnt op til flere gange, står 

der klart i Faghæfte 14, at geografiundervisningen skal gøre brug af en varieret undervisning, samt 

i vidt omfang bygge på elevernes egne iagttagelser og undersøgelser bl.a. ved feltarbejde og brug 

af geografiske kilder. I de lukkede spørgeskemaer fremgår det eftertrykkeligt, at eleverne ser læ- 

rerne gøre brug af varieret undervisning. Men når det kommer til eksterne læringsmiljøer, er ele- 

verne entydige i deres udtalelse. Der er ingen eller sjældent brug af eksterne læringsmiljøer, og 

eleverne pointerede at de gerne vil arbejde med eksterne læringsmiljøer. Denne konsensus ses 

også i de åbne spørgeskemaer. Her kommer eleverne i deres begrundede svar ind på, at skønt un- 

dervisningen er varieret, så savner de aktivitet samt innovation. De vil gerne på ture og være akti- 

ve i sociale konstruktioner, det skal således være, som nævnt i begrebsafklaringen, Undrings- eller 

oplevelsestur, hvor eleverne får mulighed for umiddelbare iagttagelser eller får åbnet deres san- 

ser, så de oplever processer eller fænomener, som kan få faglig værdi. 

Ses de samme problematikker? Således bliver ”Elevernes forståelse af geografi” indledt. Og ja det 

gør de. Det er ikke kun diverse forskningsinstanser samt lærere, der oplever manglende kundska- 

ber/handlekompetence i og interesse for naturfagene hos eleverne, samt manglende faglige og 

fagdidaktiske forudsætninger blandt en stor del af de lærere, der underviser i naturfagene, dette 

udtrykker eleverne også. Eleverne kommer implicit ind på vigtigheden af deres omverdensforstå- 

else, idet de i deres begrundede svar omkring vigtigheden af geografi, signalerer en forståelse af 

geografi som eksamensfag, og ikke et fag de kan bruge videre i deres færden. Dermed kan deres 

signaler forstås som en mangel på kontakt med deres omverdensforståelse. De ser også det positi- 

ve i brugen af eksterne læringsmiljøer, og pointerer at dette kan knække koden til deres omver- 

densforståelse. 
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6. God anderledeshed gennem det eksemplariske princip 
Der tegner sig nu i bachelorprojektet et billede af en struktur, åbning, lyst samt vilje til brugen af 

eksterne læringsmiljøer. Der kan også antydes en positiv opmærksomhed samt vigtighed omkring 

elevens omverdensforståelse. Denne opmærksomhed samt vigtighed af elevernes omverdensfor- 

ståelse ligger sig både til den faglige omverdensforståelse, men også den selvorienterede omver- 

densforståelse. Det er derfor relevant at tage de teoretiske briller på, for at kunne se hvorledes 

man kan implementere eksterne læringsmiljøer, og derigennem skabe relation til elevernes om- 

verdensforståelse. 

Lige som det fremgår i afsnittet ”Elevernes forståelse af geografi” opstiller Thomas Ziehe19 også en 

tese om et brud mellem lærernes og elevernes omverdensforståelse. Han sætter spørgsmålstegn 

ved, hvorfor lærerens arbejde er blevet så anstrengende. Han hævder at denne anstrengthed er 

sket på baggrund af, de ændringer skolen har været udsat for. Tematisering, informalisering og 

subjektiveringer20 er nogle af de ændringer, der er sket. Dette skal ikke ses som en negativ udvik- 

ling, men en udvikling som er sket parallelt med samfundet (Ziehe 2005:65). 

Men hvordan skal læreren skabe relation til elevens omverdensforståelse? Ziehe (2005:68) hæv- 

der, at lærere er villige til at bygge bro over kløften mellem lærere og elever, som det også fremgik 

i ”Geografi i undervisningen”, men problemet er, at denne konstante brobyggen sluger meget 

energi. Dette kan derfor ikke være løsningen. Eleverne lever egocentrisk i deres ”egen verden”. De 

har svært ved at takle lærerens abstrakte processor, hvor de ikke kan se, hvor de kommer hen, og 

foretrækker derfor det konkret og direkte. Mellem de målestokke, som eleverne ufiltreret indop- 

tager fra deres egenverden, og skolens institutionelle tests og målinger, opstår kløften. Det der fra 

elevernes synsvinkel ikke er kompatibel med deres egenverden, udsættes for fundamental tvivl. 

 
 

 
 

19 
Thomas Ziehe, professor ved institut for pædagogik ved Hannover universitetet. Kendt for sine analyser af tidens 

kulturelle udtryk blandt ungdommen. Hans arbejde er meget brugt blandt pædagoger og i folkeskolen. Ziehe betrag- 
tes som ophavsmand til begrebet den narcissistiske ungdom. Thomas Ziehe selv, mener dog blot han analyserer mu- 
ligheder og problemstillinger, der åbner sig i det senmoderne samfund. 
20 

Tematiseringer: omverdens virke på det danske samfund og dets indflydelse på skolen, katastrofer, trends og seksu- 
alitet er nogle af dagens frit tilgængelige temaer, som har en indflydelse på skolen. Informaliseringer: de gamle tradi- 
tionelle socialformer er ved at gå ud af folkeskolen, og den nye generation kan ikke længere forholde sig til den, det er 
mellemgenerationen som har sat gang i denne sociale udvikling. Subjektiveringer: elever lever i deres egen subjektive 
indreverden og kæmper dermed med deres identitet og kan ikke forholde sig til skolens vidensform (Ziehe 2005:82). 
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Med andre ord kommer de til at kæmpe med motivationen for læring, som Noemi Katznelson så 

fint formulerer det. 

Men hvilken relation har dette til eksterne læringsmiljøer? Ziehe hævder at løsningen på proble- 

matikken er god anderledeshed. God anderledeshed er hverken for meget eller for lidt, men en 

veldoseret anderledeshed (Ziehe 2005:75). Hovedproblemet i dag er, at eleverne forekommer 

bekendte med alting. I geografiregi har det den betydning, at undervisningen skal inddrage ele- 

menter, eksterne læringsmiljøer, som ødelægger eller i det mindste ryster det, som eleverne op- 

fatter som selvfølgelighed. Læring og undervisning betyder ikke at starte med emnets fremmed- 

hed for eleverne og ende med, at det er blevet meget velkendt for dem. Læring i dag betyder at 

provokere eleverne ved at ryste deres visheder (Ziehe 2005:76). Og hvorledes kan vi så udføre det 

i praksis? Ifølge Ziehe skal man undgå at opløse ethvert emne, så det passer til elevernes horisont, 

men at den farbare vej går gennem enten at underdeterminere eller overdeterminere et givet 

emne. Med andre ord, at læreren enten efterlader huller og åbenheder i emnet eller forsyner em- 

net med særlige træk og intensivere det (ibid.). 

Med udgangspunkt i begrebsafklaringen kan jeg hermed vende tilbage til Trine Hyllested. Hun 

hævder også, som hos Ziehe, at det ikke skal ende med at blive velkendt, men skal forblive en pro- 

vokation. Læreren skal forsøge at blive en faglig facilitator af læreprocessor, og prøve at forbinde 

elevernes omverdensforståelse med det eksterne læringsmiljø, altså en vejleder der hjælper ele- 

verne igennem en proces frem mod et mål. Men Hyllested erfarede også i sit studie af eksterne 

læringsmiljøer, at lærere ofte fejle når det kommer til implementering. Læreren tager nok sine 

elever ud på en god anderledeshed, men opnår ikke at forbinde det til den undervisning der fore- 

går i klasserummet. Derved går de faglige kompetencer, eleven har erfaret i felten, tabt. 

Derfor er det relevant endnu en gang at vende blikket mod Wolfgang Klafki21. Som før nævnt be- 

står hans teori om kategorial dannelse, at eleven tilegner sig kategorier, med hvilke det kan forstå 

sin omverden og samtidig gøre sig forståelig over for omverdenen. Denne proces kalder Klafki den 

dobbeltsidige åbning (Clausen et al. 2007:297). Ifølge Klafkis teori går den fagdidaktiske opgave ud 

 
 

21 
Wolfgang Klafki, tysk pædagog og didaktiker. Hans dannelsesteoretiske didaktik har haft afgørende indflydelse på 

tysk og skandinavisk dannelsestænkning og didaktik, og han anses i dag for at være den mest betydningsfulde repræ- 
sentant for tysk pædagogik. 
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på, for det første at finde de mest nyttige kategorier eller begreber inden for sit fagområde, og for 

det andet finde gode undervisningsemner, der kan være tydelige eksempler på anvendelse af de 

pågældende kategorier. Eleven tilegner sig forståelse af kategorierne gennem arbejdet med karak- 

teristiske eksempler. Denne fremgangsmåde kaldes for det eksemplariske princip (ibid.). Det er i 

det eksemplariske princip, at god anderledeshed og dermed eksterne læringsmiljøer, kan imple- 

menteres. Det er derfor nødvendigt at se på de to andre niveauer omkring kategorier, som Klafki 

opererer med. 

På det første niveau, som Klafki kalder det elementære, ligger begreber, teorier og sammenhæng, 

som gør det muligt at forstå og beskrive sin omverden. På det andet niveau, det fundamentale, 

tjener til at holde sammen på og få overblik over de elementære kundskaber, så de bliver til struk- 

tureret viden. Det egentlige mål med undervisningen er derfor opbygningen af fundamentale ka- 

tegorier og faglige sammenhænge (Clausen et al. 2007:297). 

Som skrevet i ”Geografi i folkeskolen” skal eleverne i den opnåede faglige forståelse have en kom- 

bination af det materiale aspekt, kunnen om, og det formale aspekt, kunne noget. Ved at udforme 

en undervisning, der bevæger på de forskellige niveauer, skaber man denne faglige forståelse. 

Klafki opfordrer med andre ord til en kritisk-frigørende pædagogik, hvor man ved at udfordre ele- 

vernes viden, følelser og holdninger, skaber mulighed for at, de i en aktiv proces konstruerer nye 

verdensbilleder, som igen kan udfordres, men nu på et højere niveau (Kristensen et al. 2011:19). 

Hvorvidt der skabes ny forståelse afhænger af, om forforståelsen af verden udfordres på en måde, 

der berører eleven og giver anledning til refleksion over det nye, og det, som eleven kender i for- 

vejen. Hvis eksterne læringsmiljøer skal implementeres i geografiundervisningen, og derigennem 

skabe relation til elevernes omverdensforståelse, er det igennem det eksemplariske princip, og 

ved hjælp af god anderledeshed, det skal ske, hvis man ser det ud fra Thomas Ziehes og Wolfgang 

Klafkis teoretiske briller. 
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7. Konklusion 
Omdrejningspunktet for bachelorprojektet har været implementering af eksterne læringsmiljøer i 

geografiundervisningen, og derigennem skabe relation til elevernes omverdensforståelse. Jeg har i 

projektet redegjort for begreberne, og derigennem argumenteret for vigtigheden af dem. Jeg har 

desuden gennem analyse tegnet et billede af, hvorvidt det er muligt, samt hvorvidt der er vilje og 

lyst for eksterne læringsmiljøer i geografiundervisningen, og undersøgt om eksterne læringsmiljø- 

er kan skabe relation til elevernes omverdensforståelse. 

Jeg har argumenteret for, at fagets struktur ekspliciterer at, i en god geografiundervisning er det 

ikke de konkrete kundskaber, eleverne tilegner om undervisningens specifikke emner, der er det 

vigtigste. Det er tværtimod en forståelse af, hvad der gør deres geografiske indsigt til en god nøgle 

til forståelse af samspillet mellem natur og menneske samt kultur og samfund. Undervisningen 

skal derfor både have højde for elevens kognitive forståelse, men også have fokus på den etnocen- 

trisme eleven har skabt sig selv, og som derigennem styre elevens motivation, nysgerrighed og 

fokus. Samtidig har jeg også argumenteret for, at der hersker en fagforståelse af, at faget er inter- 

disciplinært, og at det derfor er et skolefag, hvor man ved at bruge et bredt spektrum af undervis- 

nings- og arbejdsformer, har gode muligheder for at leve op til folkeskolens krav om, at undervis- 

ningen skal tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger. Det bør 

derfor være oplagt at tage eksterne læringsmiljøer i brug. Jeg har dermed ekspliciteret et usynligt 

bånd mellem eksterne læringsmiljøer og elevernes omverdensforståelse. 

Jeg har derudover argumenteret for, at god anderledeshed og det eksemplariske princip er vigtige 

elementer i opnåelse af implementering af eksterne læringsmiljøer, for derigennem at skabe rela- 

tion til elevernes omverdensforståelse. Ved at gøre brug af disse teoretiske trædesten, kan man 

gennem kreativitet, innovation og medejerskab i geografiundervisningen, udvikle elevernes hand- 

lekompetence ved hjælpe af deres omverdensforståelse. 

Bachelorprojektets problemformulering forudsætter at, man kan implementere eksterne lærings- 

miljøer, men vejen til implementeringen af eksterne læringsmiljøer i undervisningen, og derigen- 

nem skabe relation til elevernes omverdensforståelse, har vist sig, på baggrund af mit empiriske 

grundlag, at være belagt med udfordringer, i form af timetal og budgetter, samt en flertydig for- 
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ståelse af hvad der ligger i begrebet af eksterne læringsmiljøer. Bachelorprojektets præmisser 

komme derfor ikke med en entydig konklusion på problemformuleringen. 

 

8. Perspektivering 
Inden bachelorprojektet var jeg meget inspireret af eksterne læringsmiljøer, og jeg har altid haft 

en brændende passion for faget geografi. Jeg har derfor valgt faget geografi som linjefag, fordi 

faget for mig indeholder nogle væsentlige dannelsesaspekter, i henhold til kunne gebærde sig i 

samfundet. Jeg er derfor ikke blevet geografilærer for at undervise mine elever i at memorere de 

vigtigste begreber i faget. Jeg ser større perspektiver i faget og har derfor høje ambitioner for min 

undervisning. Derfor er det mig også en gåde, hvorfor faget har så mange problematikker i folke- 

skolen, som projektets forskningsinstanser har vist mig. Jeg har ud fra mine praktikperioder altid 

fornemmet en implicit holdning til at, geografi var et lille fag, og hvor opbakningen til at udvikle 

undervisningen kun har været blandt faglærer tilknyttet faget. Min første indskydelse til at jeg 

skulle skrive en bachelor, hvor konklusionen ville være, at eksterne læringsmiljøer sagtens ville 

kunne implementeres i undervisningen, blev hurtigt skudt i sænk. Med baggrund i det empiriske 

grundlag er jeg blevet bevidst at dette er utopi. Dette betyder ikke at, man skal afskrive de ekster- 

ne læringsmiljøer, men være bevidst om den arbejdsopgave, som ligger forud, hvis man ønsker at 

gøre brug af dem i undervisningen. 

Bachelorprojektet er blevet udfærdiget, mens den nye folkeskolereform står på dørtærsklen til 

klasserummet. Dette har derfor også haft en betydning i min perspektivering. Jeg har i min geogra- 

fiundervisning altid haft stor fokus på elevaktivitet. Og med den nye reform, som ligger op til tyde- 

lige læringsmål, kompetenceudvikling og en åben skole, samt projektets udvikling, har det givet 

mig blod på tanden til at tage kampen op imod en geografiundervisning, der udelukkende foregår i 

den fysiske ramme, klasserummet, samt en mangfoldig forståelse af eksterne læringsmiljøer, der 

fastlåser nogle læreres bevæggrunde. 

Jeg er fortsat inspireret af og begejstret for eksterne læringsmiljøer, og vil forsøge at implemente- 

re dem i min undervisning. Men jeg er dog gennem projektets forløb, blevet mere bevidst om de 

begrænsninger og udfordringer, der ligger i implementering af eksterne læringsmiljøer, for der- 

igennem at skabe relation til elevernes omverdensforståelse. 
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9. Kritiske aspekter ved valg af metode og teori 
Når man skriver et bachelorprojekt, sidder man ofte med følelsen: gør jeg nu det rigtige? I min metode 

skrev jeg, at jeg anser dette indhold som hensigtsmæssigt og fyldestgørende med henblik på at 

komme frem til mulige svar eller en anerkendelse af problemformuleringens omdrejningspunkt. 

Dette står stadig ved magt. Jeg vælger at se på hvorvidt der er en struktur, åbning, lyst samt vilje til 

brugen af eksterne læringsmiljøer. Dette giver mig mulige svar samt en anerkendelse af problem- 

formuleringen. Jeg vurderer at mit empiriske grundlag er en hensigtsmæssig form for empiri i for- 

hold til at belyse projektets problemformulering. Da det også er min egen uarbejdet empiri, er det 

kommet under neglene, og jeg har derfor følt større tilknytning til empirien. En tilknytning jeg ikke 

ville have haft, hvis det var andre, som havde udarbejdet det. Det har derfor haft en positiv effekt 

på projektet, men som nævnt før, er jeg klar over, at empirien ikke er repræsentativ, og tegner 

derfor ikke et eksplicit billede. Derfor er der i projektet også blevet brugt andre forskningsinstan- 

ser, for at kunne kontrollere resultaternes validitet og derfra tage stilling til, om det var muligt at 

generalisere ud fra resultaterne. 

Jeg kunne have brugt en empiri eller forskningsinstans, som så på hvorledes man kan implemente- 

re eksterne læringsmiljøer i geografi, i stedet for at have fokus på hvorvidt der er en struktur, åb- 

ning, lyst samt vilje til brugen af eksterne læringsmiljøer. Med ved at gøre, som jeg gjorde, fik jeg 

mine teoretikere med, som en naturlig del af projektet. Og det kom derfor, som et naturligt flow, 

med deres teoretiske trædesten, at se på hvorledes man didaktisk/pædagogisk kan implementere 

eksterne læringsmiljøer i geografiundervisningen, og derigennem skabe relation til elevernes om- 

verdensforståelse. Det er mig for øje, at der til de udvalgte teoretiker, også er tilknyttet kritik. 

Denne kritik er blevet behandlet og bearbejdet, for derfra at kunne konkludere, at de var mit rette 

valg til projektet. Uanset hvordan man udvælger sine teoretiker, kan man derfor ikke generalisere 

det didaktiske/pædagogiske syn. 

Som bachelorskribent, kan jeg ud fra stående derfor til slutteligt sige, at det have de kritiske aspek- 

ter for øje, er en naturlig del af forløbet. De kritiske aspekter, har været lige så stor en del af udar- 

bejdelsen af projektet, som de positive. 
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Bilag 1 
 

Oversigt over samlede besvarelser fra lærere, spørgeskema ”Eksterne lærings- 

miljøer i geografiundervisningen” 
- Spørgsmålene markeret med farven blå, er taget fra ”Geo-spørg’ 98” 

 

Begrundelserne for udformningen af spørgeskemaet, var at finde empiri, der var aktuelt til den folkeskole, 
som eksisterer nu. Spørgeskemaet er udformet i forlængelse af ”Geo-spørg’ 98”, dette er blevet gjort, for at 
eksplicitere eventuelle ændringer i faget. Det har primært været hensigten at få afdækket rammerne og 
praksis for faget, samt lærernes holdninger til faget, her især eksterne læringsmiljøer. Det har været frivil- 
ligt at deltage i undersøgelsen. Men en undersøgelse, som denne, kan kun gennemføres med velvilje og lyst 
fra lærer. Jeg er opmærksom på, at den kvantitative deltagermængde er lille, og at det empiriske grundlag 
ikke er repræsentativt, men kvalitativt relevant for bachelorprojektets omdrejningspunkt. 

 
1)Hvilke fag underviser du i? 

 

 Matematik, Fysik/kemi, Geografi, Samfundsfag, Svømning 

 Dansk, kristendom, geografi, hjemkundskab, historie 

 Dansk, biologi, engelsk, idræt og geografi 

 Geografi, dansk, historie og førstehjælp. 

 Dansk, Engelsk, Historie, Samfundsfag, Geografi 

 
 

2)Hvilke linjefag er du uddannet i? 
 

 Fysik/kemi, Geografi, Idræt 

 Dansk, kristendom, geografi, billedkunst, håndarbejde 

 dansk, biologi, engelsk, idræt. 

 Geografi, historie og samfundsfag. 

 Dansk, Engelsk, Samfundsfag, Geografi 
 

3)Angiv anden baggrund for din geografiundervisning? 
 

 Almen interesse i det naturfaglige 

 Interesse. 

 Interesse 
 

4)Har du selv ønsket at undervise i faget? 
 

 Ja 

 Ikke til en start, men skolen tilbød mig geografi som ekstra linjefag og derfor gav jeg mig til at un- 
dervise i faget. 

 Ja 

 Ja. 

 Ja 
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5)Har du deltaget i efteruddannelse med relevans for geografi inden for de seneste 5 år? - Hvis ja hvilke? 

- Hvis nej, hvorfor? 
 

 Nej - Jeg synes ikke der har været noget interessant 

 Nej, Det er ikke blevet tilbudt 

 Nej. Jeg har ikke haft mulighed 

 Ja, linjefaget. 

 Nej, ikke tilbudt 

 
 

6)I hvor høj grad har eleverne indflydelse på valg af indhold og arbejdsformer? 
 

 

70% 

 
60% 

 
50% 

 
40% 

 
30% 

 
20% 

 
10% 

 
0% 

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 
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7) Hvad er det, der får dig til at vælge et bestemt indhold i geografi? 
 
 

 

   

  

          

      

        

       

               

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8)Hvor stor en faktor spiller elevernes omverdensforståelse i udarbejdelsen af undervisningen? 

 

 Man er nødt til at møde eleven på elevens plan. 

 Det spiller en stor rolle, da jeg gerne ser de tager del i de samfundsmæssige aktuelle emner 
 Det spiller en stor rolle, da man er nød til at tage udgangspunkt i de forudsætninger eleverne har 

for faget 

 Det har betydning om eleverne han en integreret viden i forevejen eller om de starter fra bunden. 
Den integreret vidensmængde kan være en faktor som højner det faglige niveau i undervisningen. 

 Meget stor, skolen er for livet 

 
 

 
9) Hvordan vil du beskrive begrebet eksterne læringsmiljøer i relation til geografiundervisning? 
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 Ud af huset aktiviteter 

 Det er svært at komme til at undervis andre steder eksternt med eleverne, da tiden er så lille i et 
fag som geografi. 

 At eleverne kommer ud og væk fra skolen i deres læring. Fx ned til Grindsted Å, når man arbejder 
med vandets kredsløb eller nivelering. 

 Ekskursioner, oplæg fra udefrakommende 
 

10) Hvornår har du sidst brugt eksterne læringsmiljøer i geografi? - Hvad handlede det om? - Hvor var i? - 
Og hvor længe? 

 

 Vi har sjældent mulighed pga. det lille timetal i geografi. For 3 år siden var vi på en heldagstur til 
vadehavscentret. 

 3 uger siden, da vi havde emnet vejret. De var ude at "måle" vind og se på skydække. 

 Kan ikke huske 
 Mellem uge 43 og og uge 49. Vi var ved Grindsted Å. 2 lektioner. 

 Endagstur til Vejle Ådal ang, istidslandskaber 

 
 

11) Hvad er din holdning til nedenstående eksterne læringsmiljø? Den lærerstyrende ekskursion eller 

demostrationstur, hvor formålet er, at eleverne iagttager og lære om bestemte fænomener, som læreren 

foreviser, beskriver og forklarer. 

 Fin måde, hvis elevgruppen har brug for en fast styring. 

 Det er fint, men det er bedst, hvis eleverne er aktive og har hænderne i faget selv. 

 Kommer an på gruppen af elever. Nogle grupper er mere til hands on metoden. 
 Den bedste undervisning er ikke demonstrationer, men "hands om". Den enkelte elev lærer mest af 

at lære fra sig - ikke af at "bare" lytte hele tiden. 

 Enig 
 

12) Hvad er din holdning til nedenstående eksterne læringsmiljø? Feltarbejde eller undersøgelsestur, hvor 

hovedsigtet er, at eleverne selv iagttager, undersøger, ræsonnerer og anvender nogle faglige arbejdsme- 

toder. Ofte har læreren udarbejdet opgaver eller arbejdssedler, som eleverne arbejde ud fra i mindre 

grupper. 

 Fin måde, hvis elevgruppen kan tage ansvar for egen læring. 

 Bedre end spr. 11. 

 Kommer igen an på gruppen af elever, men nok den metode jeg primært vil vælge. 
 Er en arbejdsseddel altid nøjvendig? Hvad med at opleve? og der i gennem lære? En god gennem- 

gang af ekskursionen før, forhindrer, at eleverne bruger (spilder) tiden med at skrive. 

 Enig 

 
 

13) Hvad er din holdning til nedenstående eksterne læringsmiljø? Undrings- eller oplevelsestur, hvor ele- 

verne får mulighed for umiddelbare iagttagelser, eller får åbnet deres sanser, så de oplever processer 

eller fænomener, som kan få faglig værdi. Et sådan eksterns læringsmiljø går ofte til lokaliteter, hvor " 
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der sker noget", hvor man har gode muligheder for at undres og ræsonnere over forhold, man ikke tæn- 

ker over i hverdagen. 

 Svært at få alle med når der ikke er en form for lærerstyring. 

 Godt 

 Som lærer tænker jeg det er et ønske scenarie, som realist kan jeg have min tvivl. 

 Det er lige mig. 

 Enig 
 

14) Hvad er din holdning til nedenstående eksterne læringsmiljø? Hyttetur eller lejrskole, hvor et væsent- 

ligt formål også er sociale aktiviteter. Ofte vil det eksterne læringsmiljø indeholde kombinationer af 

ovenstående kategorier, men det er væsentligt, at aktiviteterne er didaktiske velgennemtænkte, så de 

faglige og sociale mål, lokaliteter og aktiviteter er klargjorte inden gennemførslen af det eksterne læ- 

ringsmiljø. 

 Godt læringsmiljø, hvis man har mulighed for den store forberedelse. 

 Godt 
 Ville være dejligt, hvis det kunne lade sig gøre. 

 Det er supergodt. Men hverken kommune eller skolernes økonomi synes det er så godt. 

 Der skal være fokus på det faglige 

 
 

15) Der er nu mulighed for en lang række pædagogiske tilbud om professionel hjælp, når man som lærer 

vil gøre brug af et eksternt læringsmiljø, hvad er din holdning til dette? 

 Det er godt med specialister, som f.eks naturvejledere. De er et godt supplement. 

 Det er da godt, hvis der er personer tilknyttet, som har specialiseret sig inden for et givent område. 

 De er rigtig gode. Men transporten er dyr og dette skal fagets budget selv betale. Det kan man ikke 
for fx. 7000 kr. Dette er nok meget lettere i de største byer i Danmark - og reformen lægger jo me- 
get op til, at vi lige "smutter" ned på museet. Det gør vi lige - 50 kilometer væk. 

 Det er ikke noget jeg har mærket noget til 
 

16) Hvad kan man som lærer opnå ved brugen af et eksternt læringsmiljø? 
 

 At eleverne får set tingene i virkeligheden fremfor billeder og tekst i en bog. 

 En anderledes og mere virklighedsnær forståelse af faget geografi 

 En klar stigning i interessen for faget - især et meget lillet fag som geografi. 

 Nye perspektiver, praktisk læring, se tingene "i virkeligheden" 
 

17) Gøres der for lidt brug af eksterne læringsmiljøer i geografi? - Hvis ja hvorfor? Og hvad kan man gøre 

for at løse det? - Hvis nej hvorfor? 

 Ja - geografi er et meget lille fag. På min skole er det ugentlige timetal 45 min. i 7. og 9. klasse og 90 
min. i 8. klasse. Derudover er der en meget ringe økonomi, der gør at det er mere fornuftigt at prio- 
ritere gode undervisningsbøger. Jeg tror ikke der er en løsning uden penge. Man skal også tænke på 
at når man forlader skolen tager man timer fra de andre fag matematik, fysik osv., da man ikke kan 
nå at tage på tur i den ugentlige geografitime. 
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 Ja, men det hænger tæt sammen med timeantallet og at det er et lille fag med få timer. 

 Ja, dels pga. økonomiske begrænsninger, dels pga. geografiske begrænsninger. 

 Ja. Der er ikke muligheder og tid. Husk på, at man kun har 1. lektion i 7. kl. 2. lek i 8. kl og 1. lek i 9. 
kl. om ugen. 

 Ja, rent økonomisk perspektiv. Lysten er stor, men der er ingen penge til noget som helst 
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18) Hvad er geografiundervisningens vigtigste opgave? Her er en række udsagn om, hvad der kan være 
geografiundervisningens opgave. Udvælg et antal udsagn, som du mener, er særligt vigtige i denne for- 
bindelse. 
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Bilag 2 
 

Oversigt over de samlede besvarelse fra drenge i klasserne fra 7. – 9. klasse 
7 klasse Boldesager Skole: 11 drenge (8 piger) 

 

7. klasse Ølgod Skole: 21 drenge (17 piger) 
 

8. klasse Boldesager Skole: 10 drenge (14 piger) 
 

9. klasse Boldesager Skole: 7 drenge (7 piger) 
 

 
 

 

· Geografi er et spændende fag 
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Jeg synes, det er spændende at arbejde med emnet… 
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I geografiundervisningen har vi… 
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Jeg synes, at det er spændende at arbejde med geografi, når vi… 
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Oversigt over de samlede besvarelse fra piger i klasserne fra 7. – 9. klasse 
7 klasse Boldesager Skole: 8 piger (11 drenge) 

 

7. klasse Ølgod Skole: 17 piger (21 drenge) 
 

8. klasse Boldesager Skole: 14 piger (10 drenge) 
 

9. klasse Boldesager Skole: 7 piger (7 drenge) 
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Jeg synes, det er spændende at arbejde med emnet… 
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I geografiundervisningen har vi… 
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Jeg synes, at det er spændende at arbejde med geografi når vi… 
 

 

5,0 

4,5 

4,0 

3,5 

3,0 

2,5 
 
 

2,0 

7.klasse B 

7.klasse Ø 

8.klasse 

9.klasse 

1,5 

1,0 

0,5 

0,0 

· Arbejder    · Slår op i atlas 
med kopiark 

· Ser film · Søger på · Arbejder    · Tager på ture 
internettet med 

arbejdsbogen 
i naturen 

· Besøger 
museer 

· Lytter til 
læreren ved 

tavlen 

· Arbejder i · Fremlægger 
grupper for klassen 



Kristina Salsburg Kaspersen, LE100056 
UCSYDDANMARK Esbjerg 
Bachelorprojekt 2014 i geografi 
Eksterne læringsmiljøer i geografi 

55 

 

 

 
 

Bilag 3 
 

Oversigt over de samlede besvarelser fra drenge og piger, spørgeskemaet med 

åbne svar 

Spørgeskema – Faget geografi 

Vi er en gruppe af lærerstuderende, som arbejder med faget geografi. Vi arbejder på at gøre faget 

spændende for dig og dine klassekammerater i fremtiden, og derfor er dit svar til nedenstående 

spørgeskema vigtige for os. I spørgeskemaet vil vi bede dig om at svare på spørgsmålene så godt 

du kan. Vær ærlig og uddyb dine svar - alles mening har betydning for os. Tak for din hjælp. 
 

 
 

 
 

1. Synes du geografi er et spændende fag? 

(Husk at begrunde dit svar) 
 

 

”Ikke specielt, men det er fint nok. Det interesserer mig ikke rigtig” (Dreng 8. klasse) 
 

”Lidt fordi at det kan godt blive lidt kedeligt at sidde og lytte til læreren i lang tid” (Dreng 8. klasse) 

”Ja til tider synes jeg det kan være super spændende (når vi skal lave noget) men andre gange kan det 
godt være dødssygt (når vi sidder stille og læser og laver kopiark i to timer)” (Pige 8. klasse) 

Lidt, men det kan også godt blive kedeligt, hvis man bare skal sidde og lytte eller bare læse i en bog. Jeg 
synes det er spændende når man laver rapport eller fremlæggelser, for så sætter jeg mig meget ind i det” 
(Pige 8. klasse) 

 

”Nej det er mega kedeligt fordi vores lærer ikke er så god til at gøre det spændende” (Pige 8. klasse) 
 

”Nej jeg synes det er en kedeligere version af fysisk” (Dreng 9. klasse) 

”Ja, fordi jeg godt kan lidt at lære om andre kulturer og om jordens opbygning, og det der sker rundt om- 
kring på jordkloden” (Pige 9. klasse) 

”Jeg synes, at det er fint nok. Selve faget er spændende, men vores lærer har en mærkelig fremgangsmå- 
de” (Pige 9. klasse) 

”Ja jeg synes det er spændende at vide hvor tingene ligger så jeg kan følge med i hvor tingene sker i TVa- 
visen” (Dreng 9. klasse) 

7. klasse:  8. klasse:_  9. klasse:   
 

Skole:   

Dreng:  Pige:_   
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2: Hvorfor er faget geografi vigtigt for dig? 

(Husk at begrunde dit svar) 

”Jeg synes det et vigtigt at have noget viden omkring faget, bl.a. til når man skal ud at rejse” (Pige 8. klas- 
se) 

”Fordi jeg ikke vil dumpe til eksamen…” (Dreng 8. klasse) 
 

”Fordi jeg skal kunne vide noget om verden og vejret og sådan noget” (Pige 8. klasse) 

”Fordi jeg skal til eksamen i det måske, men det er da også meget relevant at vide det, man lærer i geo- 
grafi” (Pige 8. klasse) 

”Det er vigtig at vide noget om vores jord, og alle de udviklinger der bliver fortaget” (Pige 8. klasse) 
 

”Jeg synes geografi er ret vigtig især hvis man er ude at rejse. Man ville jo ikke engang vide hvor øen An- 
holt var” (Dreng 8. klasse) 

”Det er det ikke men man bliver jo nødt til at lære hvordan jorden hænger sammen” (Pige 8. klasse) 

”Man skal jo vide lidt om lande og byer hvor de ligger men jeg synes også man skal vide lidt om det andet 
fra faget fx vulkaner og oversvømmelser” (Pige 8. klasse) 

”Jeg synes ikke det er vigtigt, tror ikke jeg skal bruge det” (Dreng 9. klasse) 
 

”Det er ikke vigtigt for mig, fordi jeg ikke skal bruge det senere i min uddannelse” (Pige 9. klasse) 
 

”Jeg vil rigtig gerne ud at rejse når jeg bliver ældre, så er det jo vigtigt at vide hvor de forskellige lande 
ligger” (Pige 9. klasse) 

”Vejret fordi det forklarer noget brugbart” (Dreng 9. klasse) 
 

”Fordi det er noget man skal kunne. Og vi skal måske til eksamen med faget” (Dreng 9. klasse) 
 

3. Hvilke(t) emne(r) synes du er spændende at arbejde med i geografi 

(Nævn gerne flere og husk at begrunde dit svar) 
 

 

”De fleste emner synes jeg er meget interessante” (Pige 8. klasse) 
 

”Naturkatastrofer, klima og vejr” (Dreng 8. klasse) 
 

”Lande, byer og hovedstæder, fordi jeg godt kan lide at vide sådan noget” (Pige 8. klasse) 
 

”Lande, fattigdom, noget man interesserer sig for” (Pige 8. klasse) 
 

”Lande og hovedstæder fordi det kan jeg i det mindste bruge til lidt bagefter” (Pige 8. klasse) 
 

”Nok alle sammen, man kan jo få brug for det på et tidspunkt” (Dreng 8. klasse) 
 

”Natur, træer fordi at det er et arbejde som jeg vil have og det handler om naturen og træer” (Dreng 8. 
klasse) 

”Kortlæsning fordi der er mange lande + byer jeg ikke kender” (Dreng 9. klasse) 
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4. Hvordan arbejder du bedst i faget geografi? (fx individuelt/gruppearbejde, tavleundervisning mv.) 

(Nævn gerne flere og husk at begrunde dit svar) 

 
 

5. Hvilket indhold i geografiundervisningen finder du mest interessant? (fx film, udflugter, 

atlas-øvelser, arbejdsopgaver, fremlæggelser, søgen på nettet mv.) 

(Nævn gerne flere og husk at begrunde dit svar) 
 

 

”Film og udflugter” (Dreng 8. klasse) 
 
”Film, udfulgter og internetsøgning fordi det er bare sjovere” (Dreng 8. klasse) 

 

”computerarbejde hvor man ikke skal læse for meget” (Pige 8. klasse) 
 
”Fremlæggelser, test/opgaver på nettet, projektopgaver” (Pige 8. klasse) 

 
”Udfulgter! Så man ser verden” (Pige 8. klasse) 

 
”Aktivitet, film og jeg gad godt at prøve en udflugt” (Dreng 9. klasse) 

 
”Arbejdsopgaver, fremlæggelser og undersøge ting – sådan kan jeg bedst lide det” (Pige 9. klasse) 

”Gruppearbejde fordi det er sjovere og det er lidt lettere når man er flere” (Dreng 8. klasse) 
 

”Individuelt, fordi så lærer man at finde ud af ting selv. Gruppearbejde, fordi nogen gange er det bare 
rart at arbejde med folk der ved det jeg ikke ved” (Dreng 8. klasse) 

 
”Gruppearbejde, for så kan man snakke om tingene” (Pige 8. klasse) 

 
”Start med tavleundervisning, og bagefter deles ud i grupper” (Dreng 8. klasse) 

 
”En blanding vil jeg tro. Varierede arbejdsmetoder. En afsluttende projektopgave for hvert emne er godt, 
fordi man husker det også bedre efterfølgende” (Pige 8. klasse) 

 

”Gruppearbejde og diskussioner på klassen fordi individuelt arbejde er kedeligt, og fordi det er bedre at 
diskutere på klassen end det er at gøre det i grupper eller aflevere en evt. rapport” (Pige 9. klasse) 

 
”Tavle, kort og taleundervisning. I geografi kan jeg bedst lide at sidde og lytte og skrive notater” (Pige 9. 
klasse) 

 
”Gruppearbejde fordi at det kan hjælpe mig” (Dreng 9. klasse) 

”Lande, deres miljø, klimaet” (Pige 9. klasse) 
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6. Hvordan mener du, at man kan gøre faget geografi mere spændende? 

(Husk at begrunde dit svar) 
 

 

”Det ved jeg ikke. Jeg tror det er smag og behag” (Dreng 8.klasse) 
 
”Vise det med Power Point. Og arbejde med grupper” (Dreng 8. klasse) 

 
”Variere undervisningen. Opgaver hvor man skal ud og lave noget i stedet for at sidde 2 timer og læse og 
lave kopiark” (Pige 8. klasse) 

 
”Ved at lave en film, eller i hvert fald bare arbejde mere aktivt” (Pige 8. klasse) 

 

”Mindre læse i læsebogen og sidde og lytte, mere ”aktivt” arbejde, som at tage på museer – det kunne 
være sjovt” (Pige 8. klasse) 

 
”Måske nogle udflugter til forskellige steder. Lave flere film, og så vise det for klassen” (Dreng 8. klasse) 

 
”Lidt mere film og måske noget med nettet/mobil” (Pige 8. klasse) 

 
”Gøre det mere varieret det man laver og så komme ud så man ikke sidder ned hele tiden” (Pige 8. klas- 
se) 

 

”Flere film ville nok gøre det lidt mere spændende” (Dreng 8. klasse) 
 
"Nogle udflugter! Så bliver det sjovere" (Pige 8. klasse 

 
”Lave noget andet end bare at sidde og læse. Flere udflugter” (Pige 8. klasse) 

 
”Tage på ture få gang i kroppen og ikke bare sidde ned” (Dreng 8. klasse) 

 
”Det er svært at gøre et fag mere spændende. Du skal bare være en spændende lærer, og en som man 
har lyst til at høre på” (Pige 9. klasse) 

 

”At man ikke bare skal sidde på sin stol, men at man gerne må bevæge sig” (Dreng 9. klasse) 
 
”Måske en udflugt, fordi man kan være social og lære noget” (Dreng 9. klasse) 

 
”At man ikke altid skal lave det samme i hver time, men at man laver noget forskelligt, som kan gøre det 
mere spændende” (Pige 9. klasse) 


