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Indledning 

I en artikel, som blev publiceret i 2010, kom vores forhenværende statsminister med følgende 

budskab: 

”Eleverne skal have lige så meget lyst til at lære nye ting, når de forlader folkeskolen, som de har 

på deres første skoledag.1”. Retorikken omkring øget motivation i folkeskolen er også noget der 

interesserer vores nuværende Statsminister, hvilket jeg vender tilbage til senere i opgaven. 

Det er ikke kun et politisk budskab, folkeskolelærere er også forpligtet på at sikre, at eleverne er 

motiverede. Dette formelle krav findes i folkeskolens formålsparagraf:  

                                                      
1
 http://www.bt.dk/politik/motivationen-skal-tilbage-i-folkeskolen 
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” Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: 

forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere….”2 

Mens læreren har et formelt krav om at tilrettelægge en undervisning på en sådan måde, at 

eleven bliver motiveret og engageret i undervisningen, så er der ikke nogen krav om, hvordan 

læreren skal løse denne opgave, da læreren har metodefrihed.  Der bliver derfor stillet krav til 

læreren, som skal besidde den fornødne didaktiske viden til at honorere disse krav. 

 Som lærerstuderende har jeg igennem mine praktikperioder oplevet, hvor vigtigt det er, at man 

medtænker motivation i undervisningen, da det lidt slagordsagtigt skal være elevernes lyst, der 

skal drive værket.  

For at kunne forberede en undervisning, som giver eleverne lyst til at lære mere, er det vigtigt at 

have en forståelse for de senmoderne unge, hvilket har ført mig frem til følgende 

problemformulering: 

På hvilke måder udfordres undervisningen og lærerens planlægning af senmoderne unges 

indstilling? Hvordan etableres en geografiundervisning, der på en gang tager afsæt i denne 

indstilling, motiverer eleverne og samtidig styrker det faglige udbytte? 

Opbygning 

Som det fremgår af problemformuleringen vil jeg afklare, hvilke måder undervisningen udfordres 

af de senmoderne unge. For at gøre dette vil jeg starte med at redegøre for mit didaktiske ståsted. 

Mit didaktiske ståsted er baseret på Illeris’ tanker om et moderne læringsbegreb, som også 

indeholder tanker om motivation, men jeg mener ikke dette er fyldestgørende, og derfor har jeg 

valgt at uddybe motivationsbegrebet i det næste afsnit.  

Jeg vælger efterfølgende at beskrive mit samfundssyn, og her vælger jeg at bruge Poul Brejnrod og 

Jørgen Husted. Hvor Brejnrod fortæller om samfundsudviklingen, vurderer Husted, hvilken 

indflydelse dette får for synet på skolens opgave. Dette mener jeg er relevant, fordi Illeris 

argumenterer for, hvordan læringsbegrebet også udvikles i samspil med samfundsudviklingen. 

Netop synet på skolens opgave fører mig frem til mit dannelsessyn, hvilket jeg baserer på den 

tyske pædagog og didaktiker Wolfgang Klafki. 

                                                      
2
 https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=133039#K1 
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For at forstå de senmoderne unge har jeg valgt at inddrage Thomas Ziehe, som forholder sig til, 

hvilken betydning samfundsudviklingen får for de unge. Herefter vil jeg fokusere på geografi, hvor 

jeg kommer med mit fagsyn og forklarer, hvordan jeg forholder mig til faget både teoretisk og 

praktisk. Herunder vil jeg diskutere elevforudsætninger og startstedets betydning for etableringen 

af undervisningen.  

Afslutningsvis vil jeg redegøre for, hvordan jeg har valgt at bruge min empiri i opgaven. Jeg har 

valgt at skrive min empiri ind løbende i opgaven. Der er derved ikke et særskilt afsnit, der beskriver 

min empiri. I min opgave har jeg brugt klasseobservationer, uddrag fra vejledningssamtaler med 

praktiklærer og elevprodukter. 

Læring 

Læring bliver ofte brugt i forskellige sammenhænge, og dette betyder læring kan forstås 

forskelligt. Et eksempel på, hvordan læring kan forstås er, når man sidestiller læring med 

undervisningen, ud fra den forståelse at det, der bliver undervist i, er det eleven lærer. Denne 

forståelse er uheldig, da læring bliver betegnet som noget, læreren kan fylde på eleverne, og 

lærerens opgave bliver i denne forståelse reduceret til en tankpasser, hvor den fornemste opgave 

bliver at fylde viden på eleverne. Denne måde at forstå læring på, er hverken nutidig eller 

rummende nok.  

 

For at finde en mere nutidig forståelse af læringsbegrebet har jeg har valgt at tage udgangspunkt i 

Knud Illeris’ teorier omkring læringsbegrebet. 

Illeris bygger sin teori på den konstruktivistiske læringsforståelse og ser læring som en proces, 

hvor: 

”man kan ikke lære nogen noget, man kan kun tilrettelægge forholdene og komme med impulser, 

der kan hjælpe nogen til at lære sig noget.”3 

I denne forståelse er læreren ikke længere reduceret til en tankpasser, men bliver en facilitator, 

hvis opgave er at tilrettelægge undervisningen på en sådan måde, at der bliver mulighed for, at 

læring kan opstå.  

                                                      
3
 Illeris, K. (2001) 
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Et moderne læringsbegreb skal også kunne dække de stigende krav, der er at finde fra det 

omgivende samfund, og her er den traditionelle forståelse af læring ikke dækkende. Det er ikke 

nok kun at arbejde med begreber som, viden og færdigheder, selvom dette er vigtigt, så er der i 

det moderne læringsbegreb også krav om udvikling af kompetencer. 

Illeris kommer med følgende eksempler på kompetencer, som et moderne læringsbegreb skal 

kunne rumme: 

”fleksibilitet, omstillingsevne, selvstændighed, selvtillid og kommunikations evne.”4 

For at kunne rumme den kompleksitet, som læring er, opstiller Illeris en tese om, at læring består 

af tre dimensioner: 

 En kognitiv dimension 

 En psykodynamisk dimension 

 En social og samfundsmæssig dimension 

 

Illeris mener, at der traditionelt har været fokus på den kognitive dimension, da det er denne 

dimension, der forklarer, hvordan ny viden bliver koblet med eksisterende viden. Illeris er her 

inspireret af Piaget. Jeg vil senere i opgaven uddybe den kognitive dimension. 

 

Den psykodynamiske dimension omhandler, hvordan interesse eller modstand har indvirkning på 

læring. Knud Illeris bruger et lille barn til at illustrere, hvordan læring generelt er lystbetonet: 

”Det kan man umiddelbart iagttage, når man ser på den omfattende læring, der finder sted i de 

første leveår og ser den glæde og ihærdighed, der som regel er forbundet med denne læring.” 5 

Men den lystbetonede læring bliver udfordret efterhånden, som der kommer flere krav, dette sker 

når barnet bliver ældre og specielt i skolen.  

De stigende krav får betydning for barnet, da der opstår en dobbelthed mellem lyst og interesse 

på den ene side, og nødvendighed og tvang på den anden. Udviklingen af denne balance kan få 

betydning for anvendelses- og hukommelsesværdien af det lærte, da en læreproces, der er præget 

af en lystbetonet tilgang, med al sandsynlighed vil resultere i en større anvendelses- og 

hukommelsesværdi.  

                                                      
4
 Illeris, K. (2001) 

5
 Illeris, K. (2007) 
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Den social- og samfundsmæssige dimension handler om, hvorledes den lærende udvikler sociale 

kompetencer i samspil med omverdenen. Der findes iflg. Illeris flere forskellige former for samspil: 

”der imidlertid kan være overlappende og samvirkende på uendeligt mange måder og derfor ikke 

kan gælde som adskilte kategorier, men kun som en slags orienteringspunkter for, hvad der er i 

gang i en bestemt situation.”6 

Det er vigtigt, at man målretter sin undervisning i forhold til at have så høj involvering og samspil 

som muligt. 

 

Illeris har indsat de tre dimensioner i en model, som illustrerer, hvordan de tre dimensioner 

hænger sammen som en helhed. Denne model kaldes læringstrekanten.  

I modellen bliver der præsenteret to nye begreber: 

-  tilegnelsesprocessen, som er den indre proces.  

- samspilsprocessen skal symbolisere, at den indre proces altid sker i en kontekst, og derved 

bliver samspillet med omgivelserne integreret i lærerprocessen. Det er vigtigt at være 

opmærksom på, at samspilsprocessen kan gå begge veje, og det betyder, at det lærte også 

kan bruges i en anden relevant social eller samfundsmæssig kontekst. 

 

Motivation 
I foregående afsnit så jeg på læring og redegjorde for, hvordan Illeris mener, motivation har 

indflydelse på læring. Men der er flere måder at forstå motivation, dette vil jeg med afsæt i et 

eksempel gøre i det følgende: 

”I en matematiktime i skolen repeterer læreren procentregning. Derefter får eleverne udleveret et 

ark med opgaver, som læreren har lavet. De bliver bedt om at regne opgaverne. Iagttagelse af 

eleverne viser, at der er stor variation med hensyn til adfærd. Karin kaster sig over opgaverne og 

ser ikke ud til at have tanke for andet. Ole kommer ikke rigtig i gang med arbejdet. Han spidser 

blyanten, roder i sin skoletaske, ser ud af vinduet og stirrer ud i luften. Heller ikke Per ser ud til at 

være interesseret i opgaverne. Han vender sig om og snakker med Kåre, går hen til håndvasken og 

drikker vand og trommer med fingrene i bordpladen. I pausen beklager læreren sig til en kollega 

                                                      
6
 Illeris, K. (2007)  
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over, at flere af eleverne er umotiveret. Han fortæller, at flere af eleverne kommer sent i gang med 

arbejdet og ikke yder nogen større indsats.”7 

I eksemplet anser læreren motivation som en kvalitativ størrelse, som eleverne kan have i en 

større eller mindre grad, men der er også en anden tilgang til begrebet.  Man kan også anse 

motivation som en kvalitativ dimension, hvor det både er gældende, hvor motiveret eleverne er, 

men også hvad der motiverer dem. I den kvalitative dimension handler det også om at forstå, hvad 

der motiverer elever. 8 

Men inden, jeg ser på hvilke motivationsfaktorer, der findes, er det vigtigt at understrege, at den 

konstruktivistiske læringsforståelse, ikke giver mulighed for at overføre viden, man kan kun 

tilrettelægge undervisningen, så der er mulighed for at skabe læring. Dette betyder at 

undervisningen kommer til at fremstå som et tilbud, som eleven enten kan vælge eller fravælge.  

Dette har medført, at der traditionelt bliver sondret mellem en indre og ydre motivation. 

”Man taler om indre motivation, når en handling udføres for sin egen skyld, når man f.eks. løser en 

matematikopgave, fordi det er sjovt at pusle med opgaver, eller fordi man oplever en 

tilfredsstillelse ved at forstå matematiske regler eller gennemføre et bevis. Som en særlig form for 

indre motivation anses interesse.”9 

Modsat taler man om ydre motivationsfaktorer, når der sker påvirkninger udefra, og det er 

faktorer, som er uden for elevens kontrol. 

”Ydre motivation vil udelukkende udføres på grund af udefra kommende konsekvenser, man kan 

forudse. I tilfældet med matematikopgaven kunne det være en god karakter eller angst for straf”10 

Det er dog vigtigt, at være opmærksom på at følgende tre behov, helst skal være dækket, før en 

elev kan føle en glæde ved en aktivitet, og den indre motivation er vækket: 

- ”Autonomi 

- Oplevelse af kompetence 

- Socialt tilhørsforhold”11 

                                                      
7
 Skaalvik, Einar M. 2007 

8
 Skaalvik, Einar M. 2007 

9
 Lankas, Eva-Maria 2008 

10
 Lankas, Eva-Maria 2008 

11
 Skaalvik, Einar M. 2007 
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For at eleven kan opnå autonomi, er det vigtigt, at eleven har mulighed for at få medbestemmelse, 

dette kunne fx være over: 

”indhold og de næste mål, om rækkefølgen af opgaver og den tid, der skal bruges i arbejdet med 

dem.”12 

En undersøgelse, der bygger på analyser af klassesamtaler i faget fysik, understøtter dette. 

Undersøgelsen viste at meget lærerstyrede lektioner førte til, at mange elever tog afstand fra 

faget. Derimod viste det sig at 

”En mere åben undervisning betyder, at børnene oplever større fornemmelse af selvbestemmelse 

og dermed også mere interesse for undervisningen.”13 

For at udvikle elevernes tillid til deres egne kompetencer er det vigtigt, at eleverne får opgaver, 

der ligger inden for deres ”nærmeste udviklingszone.” 14 Dette skal sikre, at eleverne bliver 

anerkendt, samt at de vil være i stand til at skabe fremskridt og opfylde de mål, som bliver sat for 

dem i undervisningen. 

Det sociale liv i klassen har også betydning. Både når man taler om elevernes indbyrdes forhold, 

men også deres forhold til læreren. Hvis læreren udviser en manglende interesse for eleverne, 

viser undersøgelser, at eleverne vil være mindre tilbøjelige til at søge hjælp hos læreren. 

Der er også muligt for læreren at tilrettelægge undervisningen på en sådan måde, at elevernes 

interesser bliver inddraget. Når jeg taler om elevernes interesser, så mener jeg en genstand eller 

et tema, som: 

”er af særlig, subjektiv betydning for personen, og beskæftigelse med den er forbundet med 

behagelige følelser.”15 

Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at interesser kan deles op i to underkategorier: 

Individuel langvarig interesse og situationel interesse.  

Den individuelle langvarige interesse kan komme i spil, hvis eleverne får mulighed for at vælge 

emner eller aktiviteter, som tager udgangspunkt i deres interesser. Omvendt kan læreren også 

tage udgangspunkt i at ville skabe en situationel interesse, som kan ske gennem: 

                                                      
12

 Lankas, Eva-Maria 2008 
13

 Lankas, Eva-Maria 2008 
14

 Skaalvik, Einar M. 2007 
15

 Lankas, Eva-Maria 2008 
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”Uventede eller overraskende spørgsmål eller indhold, hverdagsnære problemstillinger, 

afvekslende og underholdende fremgangsmåder kan tænde den første gnist. Også lærerens egen 

interesse og engagement i undervisningsindholdet udgør en vigtig faktor.”16  

 

Jeg oplevede i min praktik på andet år, hvordan indre motivation kan bevirke en elevs engagement 

i en opgave. I klassen havde jeg en elev, Mikkel, hvis adfærd gjorde, at jeg umiddelbart troede, at 

han manglede motivation for undervisningen. Grunden hertil var, at når jeg udleverede opgaver 

eller satte dem i gang med at læse noget, så lavede han sjældent opgaverne og ville hellere sidde 

og snakke med sidemanden. Jeg oplevede dog, at han ændrede adfærd under en evaluering. 

Klassen fik til opgave, at lave et mindmap, hvor de skulle skrive de begreber på, som de havde 

arbejdet med. I starten af denne øvelse var Mikkel også noget langsom til at komme i gang, jeg 

valgte derfor at snakke med ham omkring opgaven, og det viste sig, at han kunne mange af 

begreberne. Mikkel gav desuden udtryk for, at han havde svært ved at få skrevet ordene, og han 

var usikker på, hvordan de skulle staves. Mikkel foreslog selv, at hvis han kunne få lov til at tegne, 

så ville han bedre kunne formidle sin viden. Dette fik Mikkel lov til. (se bilag 1)  

Jeg snakkede efterfølgende med Mikkel om hans oplevelse af undervisningen, og han gav udtryk 

for, at han vidste det meste i forvejen. Hans onkel arbejdede, som ingeniør ved det, der nu hedder 

Siemens i Brande, hvor de producerer møller. Han fandt dette emne fascinerende og havde derfor 

tit snakket med sin onkel om emnet.  

Jeg mener, at ovenstående eksempel er eksemplarisk i forhold til indre motivation, da det viser, at 

man ikke kan vurdere motivation ud fra adfærd. Jeg begik samme fejl, som læreren i det første 

eksempel, jeg observerede en adfærd, og ud fra en kvantitativ synsvinkel, konkluderede jeg, at 

Mikkel ikke var motiveret for undervisningen. Ud fra en kvalitativ vurdering, så havde Mikkel en 

individuel langvarig interesse for emnet, men da tilrettelæggelsen af undervisningen ikke var 

blevet differentieret, følte Mikkel ikke, at han havde færdigheder til at gennemføre de skriftlige 

opgaver, og han havde heller ikke haft mulighed for medbestemmelse i de første opgaver i 

undervisningsforløbet. Mikkels motivation ændrede sig netop i den sidste opgave, da han fik 

mulighed for medbestemmelse i form af, hvordan opgaven kunne løses og derigennem en tro på, 

at han havde kompetencerne til at løse opgaven. 

                                                      
16

 Lankas, Eva-Maria 2008 
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Skolen i det senmoderne samfund 
Jeg har i det forrige afsnit beskæftiget mig med læring, og hvordan læring har flere dimensioner. 

En af dimensionerne omhandlede det omgivende samfund, som påvirker motivation indirekte 

igennem de mål, som eleven skal opnå. Disse mål kan findes i Fælles Mål, og der er både trin- og 

slutmål, som undervisningen skal sigte efter.  

Jeg vælger at tage udgangspunkt i Poul Brejnrods definition af det senmoderne samfund, som 

beskriver samfundsudviklingen fra 1980’erne og frem til i dag.17  I denne periode sker der en øget 

globalisering, som får betydning for de internationale virksomheder, men også nationerne 

imellem. Konkurrencen om markedsandele og kapital øges i denne periode, og dette medfører, at 

veluddannet arbejdskraft bliver en eftertragtet ressource.18  

Dette får betydning for den danske folkeskole, Ove K. Pedersen forklarer ændringerne på følgende 

måde: 

”Med Loven fra 2006 kan vi for første gang i folkeskolens mere end 160 år lange historie sige, at 

skolen ikke har som primær opgave at danne den enkelte til at være borger eller deltage i et 

demokrati, men at udvikle den enkelte til ’soldat’ i nationernes konkurrence.” 19 

Denne udvikling interesserer Jørgen Husted sig også for, og argumenter for, at der er to måder at 

tænke skole på. Enten ser man skolen som en menneskeskole eller som en læreranstalt, og dette 

får også betydning for skolens dannelsesopgave. 

Jørgen Husted stiller denne problematik op på følgende måde: 

”Man kan uddanne personer til noget bestemt, f.eks, edbtekniker eller kæbekirug, og gøre 

vedkommende til en højt kompetent ’fagidiot’. Man kan også uddanne nogen til det samme og stå 

tilbage med en højt kompetent fagperson med et bredt udsyn og evne til selvstændig og oplyst 

tænkning. Heri ligger altså et valg. Hvad er det pågældende menneske selv og vi andre bedst tjent 

med?” 20 

Jeg mener, det er et meget relevant og vigtigt spørgsmål, Husted her stiller. Dette fører mig videre 

til mit dannelsessyn. 

                                                      
17

 Brejnrod, P. (2008) 
18

 Schou, L. R. (2006) 
19

 Asterisk nr. 55 (2010) s. 10 
20

 Husted, J (2006) s. 41 

Lærerprofession.dk – et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2013



Alex Kjær Søndergaard Sørensen  3 maj 2013 
Studienummer: 109914 

10 
 

Dannelse 

Jeg har valgt at tage udgangspunkt i den tyske pædagog og didaktiker Wolfgang Klafki, som mener 

at det er vigtigt, at dannelse er for alle.  

Det må være et mål, at individet tager ansvar for sit eget liv, og bliver i stand til at navigere i et frit 

og demokratisk samfund. Klafki kalder dette for ”almen dannelse”. 21 

Almen dannelse forudsætter udvikling af følgende egenskaber: Selvbestemmelse, 

medbestemmelse og solidaritet.22 

Selvbestemmelse handler om at være i stand til at forstå sammenhænge mellem ”det personlige 

liv og det fælles liv”23 

Medbestemmelse handler om, at have mulighed for, at påvirke demokratiske processer og 

ligeledes udvikle ”det fælles liv”24. 

Solidaritet handler om at tage et socialt ansvar og kræver en evne til at udvikle en forståelse for 

andres levevilkår. 

 

Udover begrebet almen dannelse har Klafki også udviklet begrebet kategorial dannelse, der er 

opdelt i to hovedgrupper 

- Materiale dannelsesteorier 

- Formale dannelsesteorier.25 

”De materiale teorier er jo i en vis forstand kultur- og samfundscentrede, idet de vil bringe de 

foreliggende kulturskabte produkter ind i eleven, hvorimod i formale teorier kan siges at være 

barnecentrede, idet de vil udvikle og styrke elevernes iboende muligheder”26 

 

Den materiale dannelse bygger på en forståelse af, der er et bestemt stof, som er vigtigt, og at 

eleven kan dannes igennem kundskabsindlæring.27 

                                                      
21

 Graf, S. T (2004) s. 25-56 
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25

 Graf, S. T (2004) s.25 - 56 
26

 Mushchinsky og Scknack (2001) 
27

 Brejnrod, P. (2008) 

Lærerprofession.dk – et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2013



Alex Kjær Søndergaard Sørensen  3 maj 2013 
Studienummer: 109914 

11 
 

Den formale dannelse tager udgangspunkt i eleven. Derved bliver der fokus på elevens kognitive 

udvikling, samt udvikling af elevens metodebeherskelse. 

 

Klafki mener, at den kategoriale dannelse har en dobbelthed indbygget, som han kalder for den 

dobbelte åbning, hvor: 

”barnet tilegner sig kategorier, med hvilke det kan forstå sin omverden og samtidig gøre sig 

forståelig over for omverdenen.”28 

Dannelsesprocessen opstår derved gennem en vekselvirkning med omverdenen, og en forsat 

udvikling af individet selvforståelse. Det er derfor interessant at se på, hvordan de unges 

selvforståelse er i det senmoderne, samt hvilken vekselvirkning der er imellem de unge og 

samfundet. 

Det senmoderne samfund og de unge 

Thomas Ziehe mener, at der er i det senmoderne samfund er sket en kulturel frisættelse. Der er 

ikke længere et hierarki, som skiller, hvad Ziehe kalder ”højkultur” og ”almen kultur”.  

Ziehe bruger følgende to eksempler til at beskrive højkultur: 

”højkulturen havde en funktion som symbolreservoir, som man forholdte sig til. Ingen fest tale 

uden et Goethe-citat – ikke fordi de fleste havde læst Goethe, men fordi man ikke kunne overgå 

Goethe som symbol. ” 29 

Højkulturen blev derfor anset for at være betydningsfuld, og højere uddannelsesinstitutioner anså 

det som deres opgave at forsvare den: 

”der skulle ikke mere til, end at en lærer opdagede en gymnasieelev uden for den ”forkerte” 

biograf, før fanden var løs.”30  

I det senmoderne er denne opdeling ikke til stede mere, og populærkulturen har udviklet sig til at 

være den primære kultur, derfor er det nødvendigt, hvis man vil formidle højkulturen til en bredt 

spektre af samfundet at indgå et sammenarbejde med populærkulturen. Der findes adskillelige 

eksempler på dette, som fx: 

                                                      
28
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”Berliner Filharmonikerne sammen med rockgruppen Scorpions. Eller der udvikles såkaldte cross 

over events: de tre tenorer har givet koncert sammen med Spice Girls på Mallorca.” 31 

Det senmoderne samfund medfører derved, at der sker en opløsning af traditioner og 

individualisering, da man ikke længere er bundet af en bestemt kultur, og dette kalder Ziehe for 

kulturel frigørelse.32  

Ifølge Ziehe bliver de unge i senmoderniteten kulturelt selvforsynende og skaber derved mentale 

egenverdener, som omhandler: 

”selvbestemmelse  vedrørende bestemte praksisser, præferencer, nødvendigheder, 

verdensforståelser.”33 

Egenverdenerne bliver i det senmorderne accepteret som den ”ledende” kultur, og dette 

medfører, at man bruger sin egenverden som målestok for, hvad der er interessant og nødvendig 

viden.  

Dette giver problemer i forhold til skolen og det faglige indhold, som eleverne møder i skolen. 

Ziehe beskriver problematikken på følgende måde: 

”Det oftest stillede spørgsmål til lærere i dag er, ’hvad har det med mig at gøre? 

Det er et legitimt spørgsmål, men det er ikke det eneste kriterium for viden. Der er en masse 

spændende vi den, der ikke nødvendigvis har noget med dig at gøre. Det er lidt ligesom at overføre 

’like’ knappen til din livssituation – og så bruge ’like’ – knappen hele tiden.”34 

Ziehe mener, at de senmoderne unge i alt har tre nøgleproblemer med skolen, som udspringer fra 

følgende tre dimensioner: en tematisk, en social og motivationsmæssig. 

 

Det første nøgleproblem, kalder Ziehe for fremmedheds afvænning og forholder sig til 

ovenstående eksempel med ’like knappen’.  

Ziehe mener, at de senmoderne stiller al ny viden op og vurderer det i forhold til deres 

egenverden. Derved bliver elevers egenverden et kriterium, som får stor betydning for den nye 

viden, derved får de senmoderne unge svært ved at acceptere, den omverdensforståelse andre 

                                                      
31
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har. Grunden hertil skal findes i opbygningen af elevernes egenverdener, som de ikke er i stand til 

at sætte sig ud over og derved give det uvante en chance.  

For at undgå kontakt med det uvante anlægger eleverne en manglende nysgerrighed og 

affærdiger ofte emner som ”kedelig, meningsløst og overflødigt.”35 Dette sker ofte igennem en 

stiltiende reaktion, hvor de trækker sig ind i sig selv i en form for indre fravær. I min fjerde års 

praktik oplevede jeg, hvordan specielt en elev brugte denne metode, og da jeg snakkede med 

mine praktiklærer omkring problemet, fortalte de, at det ikke kun var et problem i mine timer. For 

at illustrere hvor slemt problemet var over for hans forældre, lavede jeg en aftale med min 

praktiklærer om, at næste gang han var med i mine timer som observatør, så skulle jeg lade eleven 

sidde og ikke reagere. Da min praktiklærer skulle filme eleven, rejste han sig fra sin plads (han sad 

oppe ved siden af kateteret) og gik ned og stod ca. to meter foran eleven. Det var først, da de 

andre elever i klasse, begyndte at spørge ind til, hvorfor han skulle filmes, at han opdagede det.  

Dette mener jeg er et eksempel på den problemstilling, som Ziehe opstiller, da elever kan 

affærdige en undervisning, og de derved trække sig tilbage. I dette tilfælde tror jeg, at eleven 

anser undervisningen for at være irrelevant i forhold til hans egenverden, og derved starter han 

selv en aktivitet, som han anser for at være mere relevant i forhold til hans egenverden. Men det 

giver problemer, når eleverne ikke begiver sig uden for den trygheds zone, som egenverdenerne 

giver. Dette kan for eksempel ses ved at krav som brug af faglige begreber, kan tolkes som et 

uacceptabelt krav af eleverne, hvilket gør det svært for eleverne at bruge et mere formelt sprog, 

og det bliver ligeledes svært for eleverne at læse ikke hverdagslige tekster. Dette kan medføre en 

ond cirkel, hvor eleverne trækker sig, hver gang de får en tekst, der ikke ligner hverdagssproget, og 

derved kan det være svært for læreren at få eleverne i tale. Dette kan føre til at læreren vælger en 

anden tilgang til undervisningen, som ikke nødvendigvis baserer sig på en didaktisk overvejelse, 

men mere på en defensiv reaktion. Læreren kan nå dertil, at når eleverne ikke vil sige noget, så 

siger læreren bare noget mere.36 

Et andet problem, der opstår i forhold til elevernes egenverdener, er, at flere og flere lærere ikke 

udfordrer den. I stedet for, at starte et emne med at fortælle om dets potentiale dannelses- eller 

uddannelsesmæssigt, så vil de reklamere for emnets brugbarhed i forhold til elevernes 

egenverdener. Dette er et problem, da man på denne måde tillader, at egenverdenerne bliver 
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styrende i skolen. Jeg vil senere komme med eksempler på, hvordan jeg har startet 

undervisningen. Dette sker under afsnittet startsteder.  

 

Det næste nøgleproblem kalder Ziehe for ”informalisering og understrukturethed.”37 Dette begreb 

dækker over, at der langsomt er sket en udviskning af grænserne for, hvad der er privat- og, hvad 

der er offentligsfære. Dette får også betydning for skolen, da eleverne ikke er vant til at forholde 

sig til regler, aftaler og tidsstrukturer som følge af mangel på struktur i deres hverdag. Specielt de 

mange medier, som er at finde i senmoderne samfund får skylden, da de er med til at vænne 

eleverne til: 

”fragmenteringer, segmenteringer, brud, overblændinger og sammenhobninger af 

øjebliksmomenter”38 

Dette betyder at elever har svært ved metoder, som kræver fordybelse, da disse ofte er 

langsomme, og dette keder eleverne.  

Men elever har ifølge Ziehe en længsel efter netop struktur og orden, som de ellers ikke kan finde i 

en hektisk hverdag. Netop denne problemstilling har jeg haft fokus på sammen med en 

medstuderende, da vi var i praktik sammen på 2. år.  

Vi oplevede, hvordan vores forskellige tilgange til strukturering af undervisningen fik indflydelse på 

elevernes tilgang til opgaverne.  

Steffan, som jeg var i praktik med, havde den tilgang, at han ikke ville være bundet af et fast 

program, hvilket betød, at hans plan for undervisningen ikke nødvendigvis var tydelig for eleverne. 

Jeg mener dog, at dette var mest tydeligt i starten af praktikken, fordi han i løbet af praktikken 

skabte nogle rutiner. Steffan underviste i biologi, hvor disse data stammer fra, og i slutningen af 

praktikperioden vidste eleverne, at Steffan ofte startede med teori eller en klasse samtale og 

efterfølgende ville der komme et forsøg eller en anden form for praktisk arbejdet. Dette var efter 

min mening også med til at give hans undervisning mere struktur i løbet af praktikperioden.  

I modsætning til Steffan valgte jeg at være mere tydelig omkring det program, jeg havde planlagt, 

med den begrundelse, at dette er med til at markere timens start. Samtidig viste jeg også 

eleverne, at der var en mening med det, vi skulle lave, og de fik en viden om, hvad målet med 

dagens undervisning var.  
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Det blev igennem praktikken en rutine at gennemgå dagens program i fællesskab med eleverne. 

Jeg valgte at skrive programmet i overskrifter og derefter at uddybe dem mundtlig, hvorefter 

eleverne havde mulighed for at spørge ind til dagens program.  

Steffan og min oplevelse var, at det var en klar fordel i vores praktikklasse, at der var en klar 

struktur, men vi lærte også, at denne struktur ikke nødvendigvis skulle være i form af et program, 

der blev skrevet op på tavlen. Som tidligere nævnt, oplevede vi også, hvordan det lykkes for 

Steffan at skabe rutiner for, hvordan undervisningen skulle forløbe.  

Lignende konklusioner kan man finde i bogen ”Læreren som leder”, hvor der står: 

”Der ser på nuværende tidspunkt … ud til at være en konsensus om, at det har stor betydning at: 

Lektioner indledes ordentlig, fx ved at formålet og indholdet i lektionen tydeliggøres … regler og 

rutiner etableres … undervisningen er struktureret, fx i form af, at lærerne har tydelige ideer om, 

hvad eleverne skal lære, og ekspliciterer disse mål for dem samt sikrer sammenhæng mellem mål, 

indhold og metoder.”39 

 

Det sidste nøgleproblem kalder Ziehe for motivationens subjektivering og dækker over, at de 

senmoderne unge er vokset op i samfund, hvor de er vant til at skulle træffe valg fra barns ben. 

Dette skyldes, at de lever i et samfund, hvor der i højere grad bliver fokuseret på individet, hvilket 

nødvendiggør en øget refleksion over: ”hvordan ser jeg ud i andres øjne.”40 Samtidig udfordres de 

unges forestillinger af ”det mediemæssigt – populærkulturelle billedtilbud på grandiositet og 

perfektioneringer.”41 Disse fremstillinger kan være svære eller umulige at leve op til, hvilket kan 

føre til en følelse af skam, da de unge ofte forholder sig ukritisk til mediernes fremstillinger af ”det 

perfekte jeg”.  

De unges trang til at leve op til det perfekte medfører, at de tilsidesætter alle andre mål, og 

derved anerkender de ikke vigtigheden af at kunne sætte delmål. Samtidig udvikler de 

senmoderne unge også undgåelsesmekanismer for at beskytte sig mod selvværdsrisici, hvilket kan 

medføre det problem: 
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”allerførst at skulle lære, hvad det i det hele taget vil sige, at ’ville’ noget. Det drejer sig derfor om i 

det hele taget at tilegne sig en motivationel kompetence. Og det er ikke så meget et problem i 

forhold til at realisere det villede som at danne selve viljen.”42 

 

Ziehe har tre bud på, hvordan læreren skal forholde sig til de tre nøgleproblemer, som jeg har 

redegjort for. 

For at danne modvægt til elevernes fremmedhed over for skolen, så er det vigtigt, at læreren giver 

eleverne lyst til at udforske andre meningsverdener, men samtidig skal læreren anerkende deres 

egenverdener. Læreren kommer derved til at fungere som en rejseleder, som skal opfordre til en 

rejse ud i nye meningsområder: 

”han er klar over turisternes relative uvidenhed uden at bebrejde dem den. Han repræsenterer 

nydelsen af det fremmede uden at undervurdere det hjemlige, som en hver har brug for.”43 

Læreren har endvidere til opgave at sikre, at eleverne får et overblik over denne nye verden. En 

måde, hvorpå dette kan ske, er ved at:  

”indbygge udsigtsposter og overblik samt at påvise teknikker til at navigere i det ukendte og ikke 

miste sporet.”44 

 

I forhold til problemerne med elevernes informalisering og understrukturerethed, så er det 

nødvendigt for læreren at positionere sig som ”setting’ets beskytter.”45 

Ziehe har opstillet en liste, hvor han giver et bud på, hvad et setting skal indeholde. Jeg vil ikke 

gengive listen i dens fulde længde, men blot komme med et kort resume af, hvordan jeg forstår et 

setting. 

I settinget skal læreren skabe en atmosfære, hvor der er forståelse for personlige forskelle, og 

hvor eleverne får en forståelse for forskellen mellem offentlig og privat. Læreren skal også være i 

stand til at sætte grænser og kræve overholdelse af indgået aftaler. Dette skal hjælpe til at skabe 

strukturerede rammer, som i sidste ende måske vil give et socialt trygt rum, som evt. også kan 

hjælpe eleverne til at skabe en indre struktur og ro. 
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I forhold til det sidste nøgleproblem mener Ziehe, at læreren skal fremstå som en ”stifter af 

førglæde”.46 Her det centralt, at læreren er i stand til at formidle en forestilling om glæden ved at 

opnå et mål, men det er samtidig vigtigt, at læreren er med til at sikre, at der bliver sat opnåelige 

delmål op. Lidt slagordsagtigt kan man sige, at det skal være førglæde, der skal være en gulerod, 

også når målet virker langt væk. 

 

Fagsyn. 

Jeg vil i dette afsnit komme med mit bud på, hvilket fag syn jeg har. Jeg vil starte med hvilke 

normer og idealer, faget geografi har. Her vender jeg tilbage til Jørgen Husteds tanker omkring 

folkeskolen, og hvordan man enten kan arbejde for, at folkeskolen skal være en læreanstalt eller 

en menneskeskole. Jeg mener stadig, at folkeskolens formålsparagraf bygger på tanker om at 

skabe en menneskeskole, men disse tanker er desværre under pres i disse år. Jeg vil ikke uddybe 

denne problematik, men blot konstatere at mål som 95 % skal have en ungdomsuddannelse, kan 

være med til at udvikle folkeskolen til at blive mere specialiseret, netop med tanke på at elever 

skal være mere professionsrettede endnu tidligere, end de er i dag. Jeg har tidligere i opgaven 

redegjort for begrebet almen dannelse ud fra Klafkis teorier, der mener, man skal danne eleverne 

til at blive velfungerende samfundsborgere. For at gøre dette skal eleverne igennem en formal og 

material dannelsesproces. Det er vigtigt man er opmærksom på, at det ikke er to processer som 

kører separat, men det er en sammenblanding af disse to processer, som er med til at skabe den 

kategoriale dannelse. 

I folkeskolens formålsparagraf er det formuleringerne: 

”fantasi og lyst til at lære mere (stk. 1)” 47, udvikling af ”erkendelse af fantasi og tillid til egne 

muligheder (stk. 2)” 48 og” baggrund for at tage stilling og handle (stk.2)”49, der understøtter de 

formale dannelses tanker, hvor det er elevernes personlige egenskaber, der er i fokus.  Der findes 
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ligeledes samme forventninger til udvikling af elevernes formale dannelse i faghæfte 14, der 

omhandler fælles målene for geografi, her står der blandt andet: 

”Undervisningen skal ud skal udvikle elevernes interesse og nysgerrighed overfor natur og 

kulturgeografi, naturvidenskab og teknik og give dem lyst til at lære mere (stk. 2)” og ”elevernes 

ansvarlighed overfor naturen og brugen af naturressourcer og teknik skal videreudvikles, så de får 

tillid til egne muligheder for stillingtagen og handlen i forhold til spørgsmål om menneskets samspil 

med naturen – lokalt og globalt. (stk3)”50 

Derimod vil følgende formulering fra folkeskolens formålsparagraf sigte imod en material 

dannelse: 

”… give eleverne kundskaber og færdigheder der … gør dem fortrolig med dansk kultur og historie 

(stk. 1)” 51  

Og man finder også formuleringer der bygger på den materiale dannelse i Fælles Mål for geografi: 

”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 

sammenhænge og viden om samfundenes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer. (stk. 1)52 

Der bliver således stillet krav om en kategorial dannelse i både skolen og geografi. Ligeledes er det 

bemærkelsesværdigt, at krav om, at undervisningen skal udvikle tillid til selvstændig handling, 

menneskets samspil med naturen og forståelse for andre kulturer. Dette giver geografi en 

berettigelse i forbindelse med at være et alment dannende fag, og man kan undre sig over, at det 

ikke har en mere fremtræden plads, end det er tilfældet.  

 

Ifølge Cand.pæd. seminarielektor Jens Peter Møller, har geografi faget det problem, at mange 

uden uddannelse underviser i faget. Dette er et problem, da de ofte ikke forstår fagets 

kompleksitet.53   

Et eksempel på, hvordan faget kan blive misfortolket, ses i en artikel, der blev publiceret i 

Politikken den 22. september 2003. Artiklen hævder, at den kunne dokumentere danske 
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gymnasieelevers manglende kundskaber inden for geografi. Undersøgelsen fik tilnavnet 

”Nakskovundersøgelsen” i folkemunde.  

 

Der stod blandt andet i artiklen: 

”Dagbladet politikken har undersøgt danske gymnasieelevers paratviden om geografi. Kun ca. 

halvdelen vidste, i hvilken verdensdel Venezuela ligger eller hvor Budapest er hovedstaden – og 

overraskende nok – kendte hver 4. ikke navnet på Iraks hovedstad. Eleverne fik også et kort med 6 

mulige placeringer af Nakskov – 46 % valgte forkert. Undervisningsminister Ulla Tørnæs (V), der fik 

lov til at vurdere de i alt 46 spørgsmål på forhånd, vil nu ændre loven, så geografi kan blive styrket. 

Og det skal ske i Folkeskolen. Hun mener, at hvis geografi gøres til et karaktergivende fag, vil det 

blive opprioriteret – både hos elever, lærerne og hos folkeskolens ledelse. Tankerne støttes af 

Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne”54 

Efter min mening bærer artiklen præg af, at det er folk med manglende fagdidaktisk viden, som 

har tilrettelagt undersøgelsen, dette falder ligeledes tilbage på den daværende 

undervisningsminister Ulla Tørnes, der var med til at forsimple faget til udenadslæring, som 

kendes fra den ”sorte skole”.  

Det er i denne forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at faget geografi ikke må sidestilles en 

forståelse af geografi, som kendes fra rejsebøgers afsnit om geografi, hvor der er fokus på: 

”en mængde facts om areal, grænser, største byer, højeste bjerge, længste floder osv.”55 

Denne tænkning bærer præg af et ønske om at vende tilbage til den sorte skole, hvor parat viden 

var formålet med undervisningen. Dette kritiseres af Illeris, som mener den mængde af viden, der 

udbydes i det senmoderne er for stor, og derfor bliver det umuligt for eleven at rumme det hele. 

Det er derfor lærerens opgave at tilrettelægge en undervisning, som hjælper eleven til at skabe 

struktur og overblik over sin viden.56 Dette fører mig tilbage til den materiale dannelse, hvor man 

mener, der er et bestemt stof, som er vigtigt at lære, ligeledes kan man finde formelle krav om, at: 
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”undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der 

sætter dem i stand til at – kende navne på væsentlige danske og udenlandske lokaliteter og deres 

placering.”57 

Jeg kender ikke journalisten og ministerens begrundelse for at kalde Nakskov en væsentlig dansk 

lokalitet, som de senmoderne unge bør kende. I bogen Geografi – undervisning har man også 

fokus på netop denne problematik: 

”Det gjorde Nakskov sikkert i 1960’erne, da eleverne stadig lærte de danske købstæder udenad, 

men næppe i dag, hvor en globaliseret verden peger på andre byer som pejlemærker i opbygningen 

af vore indre kort. Hvis der engang bliver lavet en kanon over geografiske stednavne, så kommer 

Nakskov sikkert ikke med.”58  

 

I artiklen overser man den kompleksitet, som faget geografi indeholder. Geografi i folkeskolen er 

et interdisciplinært fag, som bygger på indhold fra andre videnskaber, der groft kan deles op i 

natur geografi og kultur geografi.  

 

59 

 Faget er altså mere komplekst, end det bliver fremstillet i artiklen, hvilket kan føre frem til 

spørgsmålet: 
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”om ikke geografi faget har et afgrænsningsproblem, da det tilsyneladende kan handle om alt 

mellem himmel og jord?”60 

Til dette spørgsmål har Jens Peder Møller lavet tre konstateringer, der forkortet lyder sådan: 

- ”Der er en grad af sandhed i, at der ikke er klare grænser for, hvad faget kan beskæftige sig 

med. 

- En traditionel fagopfattelse, hvor der kun opereres indenfor en tydelig ramme, som ikke 

overskrides, vil naturligt give anledning til at rejse det nævnte spørgsmål. 

- Fagets store bredde kombineret med manglende bevidsthed hos læreren om geografiens 

faglighed kan give faget et skær af tilfældighed.”61 

 

Geografi i folkeskolen arbejder indenfor et meget komplekst felt, hvor det handler om at skabe 

sammenhængsforståelse, dette kan ske ved, at de analyserer en problemstilling med de forskellige 

metoder, som faget har til rådighed.  

I det senmoderne samfund har der fx været fokus på menneskets samspil med naturen. For at 

forstå dette samspil kommer faktorer som økonomi og økologi i spil. Begge faktorer har en stor 

betydning i forhold til menneskets udnyttelse af naturen. Man kan for eksempel udnytte et 

naturgrundlag ud over hvad, der er bæredygtigt, og derved kan man forårsage et økologisk og 

økonomisk kollaps. For at arbejde med sådanne problemstillinger er det nødvendigt at inddrage 

elementer fra flere af fagets discipliner, og derved skabe en syntese. 

For at komme med en bedre beskrivelse af faget, som ellers er meget kompleks, så har jeg lånt 

dette eksempel: 

”som tager udgangspunkt i forestilling om en badestrand. Geologen vil interessere sig for 

sandpartiklerne, zoologen vil lede efter dyreliv, sociologen vil være optaget af, hvilke socialgrupper, 

der benytter stranden, økonomen vil undersøge iskioskens omkostningsparametre osv. Geografen 

vil derimod være optaget af, hvor i rummet de enkelte begivenheder finder sted og af samspillet 

mellem dem. Udgangspunktet vil være en kortlægning af hver persons lokalisering. I næste fase vil 

det dreje sig om jagten på lokaliseringsmønstrene, og desuden af hvordan lokaliseringer (og 

dermed mønstre) forandres over tid. I konkret forstand lokaliserer badegæster sig ofte i bestemte 
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afstande til fx vand, sand, iskiosk og P-plads. I takt med solvinkler, tidevand og blæst m.v. 

forandres disse mønstre efterhånden som dagen går.”62 

Eksemplet viser, hvordan faget arbejder med følgende tre analyse begreber: 

- Lokalisering 

- Mønster 

- Forklaring 

Samme tanker kan man finde i Fælles Mål for geografi, hvor formuleringen er en anelse 

anderledes. Men undervisningen i folkeskolen skal tage udgangspunkt i mindst to ud af følgende 

tre dimensioner: 

- Regioner 

- Mønstre 

- problemstillinger 

Det bliver derved lærerens opgave, at hjælpe eleverne til at udvikle en forståelse for, hvordan man 

kan bruge ovenstående punkter til at erhverve sig viden og færdigheder, der giver dem mulighed 

for at reflektere over deres omverden.  

Dette bringer mig tilbage til de tre konstateringer, som var citeret fra Jens Peder Møller, som der 

kan omformuleres til, at: 

- ”Grænserne for fagligt indhold er ikke klare. Problemfeltets karakter må ligge til grund. 

- En fagopfattelse, der fokuserer snævert på eksakte kundskaber harmonerer dårligt med 

fagets synteseskabende karakter. 

- Forståelse for den synteseskabende karakter forudsætter en faglig bevidsthed hos 

læreren.”63 

 

I artiklen bliver der også talt om, at geografi faget skal opprioriteres, her er det vigtigt, at man er 

opmærksom på, at artiklen blev publiceret i 2003, og på dette tidspunkt havde geografi faget fire 

timer, som var fordelt på 7. og 8. klasse. Geografi var heller ikke et eksamensfag på dette 

tidspunkt. Men publiceringen af denne artikel startede en debat omkring styrkelsen af faget. Det 

er så overraskende, at man ikke vælger at tilføre faget ekstra timer, men i stedet argumenterer 

for, at man vil kunne opprioritere faget ved at gøre det til et eksamensfag. For at få dette til at 
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lykkes, vælger man at fordele de fire timer over tre årgange; 7. + 8. + 9. Argumentet, med at det 

derved vil blive opprioriteret af eleverne, er problematisk. Jeg tror, der vil være nogle elever som 

vil blive motiveret af denne ydre motivationsfaktor, og de vil bruge dette som en drivkraft i 

timerne og derved være mere motiveret. Men jeg mener også, at det er vigtigt at være 

opmærksom på hvilke elevgrupperinger, der er i en klasse.  

Jeg mener ikke, at det nødvendigvis sikrer, at elever opprioriterer faget idet, det er et 

eksamensfag. Til at begrunde min tvivl vil jeg bruge Noemi Katznelsons og Mette Pless’ begreber: 

”Charterturisten, den rygsækrejsende og vagabonden.”64 

De bruger begreberne om unges videre færd i uddannelsessystemet, hvor: 

Charterturisten er den målrettede elev, der måske tidligt har en plan om, hvilket videre forløb de 

ønsker, når de er færdige med folkeskolen. Dette behøver ikke at være en gymnasialuddannelse, 

men kan også være en håndværkeruddannelse, der trækker. En af eleverne i artiklen har blandt 

andet et ønske om, ”at komme ud og lave noget ordentlig.”65 Det er elever som charterturisten, 

regeringen efterlyser. De er målrettede og ønsker, at deres tid i uddannelsessystemet skal være så 

effektiv som muligt. Så kunne man forestille sig, at dette vil udmønte sig i, at disse elever ville 

være aktive og engagerede i undervisningen, men dette er ikke nødvendigvis tilfældet. Da 

charterturisten har fastlagt endestationen, så der er ”ingen grund til store svinkeærinder omkring 

de mere generelle, faglige og alment dannende uddannelsesaspekter, som de ikke mener de har 

brug for.”66 I min fjerde års praktik havde jeg en elev, som netop kunne passe på denne 

beskrivelse, og Anker havde en klar ide om, at han ville være Revisor, og ifølge hans 

matematiklærer er han også dygtig i matematiktimerne og får topkarakterer. Anker får også gode 

karakterer i de andre fag, men han arbejder ud fra en ”budget” tilgang: et begreb, som 

lærerteamet omkring klassen har opfundet. Dette betød, at hvis man stillede Anker en opgave, så 

kunne man være sikker på, at han lavede den, men der blev ikke lavet mere end absolut 

nødvendigt. Charterturister er altså ikke nødvendigvis motiveret karaktergivning, da ”den unge … 

vil foretage en rationel sortering af viden og information i forhold til hvad, der ud fra dennes 
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subjektive logik anses for relevant og brugbart.”67 Læreren har stadig mulighed for at appellere til 

elevens indre motivation, og derved få den charterrejsende motiveret. 

 

Den rygsækrejsende har ikke nogen klar destination med deres rejse igennem 

uddannelsessystemet, derimod stiller de store krav til undervisningen, som de forventer, skal være 

spændende og sjov. Forskellen på de rygsækrejsende og charterturisten er vigtigheden i at kunne 

åbne mange døre, derfor hviler der også et stort pres på den rygsækrejsende, da det handler om 

selvrealisering. Desuden oplever disse unge, at det senmoderne samfund med dets mange valg 

kan være svært at overskue og stressende. Jeg har også haft elever, som jeg vil kunne kendetegne 

som rygsækrejsende, og min opfattelse er, at der har været et flertal af de elever, som jeg har 

snakket med, der har haft det ønske at komme på gymnasiet med den begrundelse, at dette er 

med til at åbne for flere uddannelsesmuligheder. Ofte kan jeg også have en mistanke om, at dette 

også er med til at udskyde det endegyldige valg, da de efter tre år på gymnasiet, hvis de klarer sig 

godt, har åbnet mange døre. Desuden har det været min oplevelse, at disse elever ofte er meget 

pligtopfyldende. Jeg tror, at denne gruppe ville kunne blive motiveret gennem ydre motivations 

faktorer som f.eks. karakter, da de har et ønske om at klare sig godt, og den manglende sikkerhed 

omkring slutdestinationen gør det vanskeligt eller umuligt at sortere i den tilbudte viden. 

 

Den sidste gruppe er vagabonderne, som har haft en svær skolegang, forstået på den måde at de 

har haft mange oplevelser, hvor de ikke har kunnet opfylde de faglige krav, der er blevet stillet. 

Dette gør også, at eleverne bliver lidt fortumlede i forhold til deres fremtidsudsigter. En elev 

formulerer det på følgende måde:  

”Det er svært hvad, man vil være. Den ene dag vil man være en ting, en anden dag noget andet. 

Jeg føler, det kan være svært at finde ud af hvad, man vil være, hvis man på forhånd føler, at man 

ikke har gode karakterer eller er dygtig til et eller andet.”68 

For disse unge er der en øget risiko for at ende som vagabonder i uddannelsessystemet, da de ikke 

har mulighed for at realisere deres ønsker, og samtidig rammer den politiske diskurs disse unge 

mennesker specielt hårdt, da de også føler sig fanget af, hvad der virker legitimt at ønske for 

fremtiden. 

                                                      
67

 Katznelson, Noemi og Pless, M (2006) 
68

 Katznelson, Noemi og Pless, M (2006) 

Lærerprofession.dk – et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2013



Alex Kjær Søndergaard Sørensen  3 maj 2013 
Studienummer: 109914 

25 
 

Det er altså vigtigt, at man ikke anser en klasse som en ensartet masse. Dette bringer mig videre til 

mit næste emne. 

Elevforudsætninger 

Jeg har tidligere argumenteret for, at geografi faget ikke har klare grænser for det faglige indhold, 

men netop dette kan vendes til en fordel i forhold til eleverne, da man ikke nødvendigvis behøver 

at præsentere faget som noget nyt. Der er mulighed for, at tage udgangspunkt i elevernes 

hverdag, idet de: 

”lever bogstavelig talt i geografien og handler geografisk hver dag. De færdes i landskabet, de 

bader i havet og oplever vejret på deres egen krop, forbruger resultatet af menneskets udnyttelse 

af jordbund, malme og brændstoffer, de møder fremmede kulturer på gaden, på rejser og gennem 

medierne, de er gennem deres daglige handlinger med til at påvirke miljøet og så videre …. De kan 

ikke undgå at pådrage sig et med ansvar for miljø og levevilkår på vores fælles klode.”69  

 

For at forstå, hvilken betydning elevernes forforståelse har, kan det være hensigtsmæssigt at 

vende tilbage til Illeris’ læringsmodel70: 

Når eleverne, ifølge Jens Peter Møller lever i geografien og handler geografisk hver dag, så kan 

man forledes til at tro, at læreren bare kan bygge videre på elevernes viden, men dette er ikke 

tilfældet. Eleverne har muligvis allerede en viden om det indhold, som der skal arbejdes med, men 

grundet fagets manglende afgrænsning, så er det ikke sikkert, at eleverne har viden om netop det 

indhold, som læreren vælger at beskæftige sig med. Desuden er elevernes viden ofte baseret på 

øjebliksbilleder samt ustruktureret. Det er derfor nødvendigt, at læreren skaber sig et overblik 
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over elevernes forforståelse samt tilrettelægger undervisningen, så den er med til at udvikle 

elevernes sammenhængsforståelse.  

Det er i forbindelse med Illeris’ læringsbegreb også vigtigt at være opmærksom på, at elevernes 

forforståelse kan bygge på et hverdagssprog, og at disse begreber ikke altid er dækkende i forhold 

til fagsproget: 

”Begrebet ørken forbindes typisk udelukkende med sand, selvom begrebet dækker over flere typer 

af ørken, fx saltørken og stenørken”71 

Dette er ikke den eneste udfordring, da det også kan ske, at den forventede læring ikke finder 

sted.72 Dette oplevede jeg i min første års praktik. Jeg tager her udgangspunkt i et forsøg, som blev 

lavet i natur/teknik. Jeg var i praktik i en 6 klasse, og året efter havde jeg, i min praktik, klassen til 

geografi, hvilket jeg vil vende tilbage til. 

 På første år var emnet vand, herunder vands tilstandsformer. Jesper, som jeg var i praktik med, og 

jeg, havde udvalgt et forsøg, som vi mente kunne udvide elevernes forståelse af problematikken 

med stigende havvand. Vi havde igennem en klassesamtale med eleverne fået den opfattelse, at 

eleverne havde en forestilling om, at det var lige meget, om det var et frit flyende isbjerg eller 

indlands isen, der smeltede. Flere af eleverne gav udtryk for, at det ville få samme betydning for 

vandstanden. Igennem klassesamtalen havde eleverne givet udtryk for en forståelse for, at vand 

udvider sig, når det bliver frosset ned.  

Der var flere af eleverne, der havde prøvet at lægge en flaske vand eller lignende i en fryser på en 

varm sommerdag, hvorefter de ikke havde fået den op i tide, og derved var væsken i flasken nået 

at blive frossen og havde udvidet sig. Ud fra dette ræsonnerede eleverne, at når væsken havde 

udvidet sig, så ville den også fylde mere når den smeltede. 

For at udfordre elevernes forforståelse valgte vi at lave et forsøg, som omhandlede hvilken forskel 

det har, om det er et isbjerg, der smelter, eller om det er indlandsisen, der smelter (se bilag 2).  

Det kom som en overraskelse for eleverne, at der ikke kom en øget vandstand i glasset med 

isterninger. Det var herefter vores opfattelse, at vi havde bevist og fået ”rettet” deres viden, så de 

nu vidste, at det er når indlandsisen smelter, at der forekommer en øget havvandstand. 

Dette viste sig derimod ikke at være tilfældet, hvilket jeg fandt ud af året efter, hvor jeg havde 

eleverne til geografi. Emnet i geografi var energi og herunder kulstofkredsløb samt 
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drivhuseffekten. Her var det nærliggende at inddrage den globale opvarmning, og dens indflydelse 

på havvandstanden. Jeg troede imidlertid, at der var en generel forståelse for i klassen, at det var 

specielt indlandsisen, som havde betydning for vandstanden i havene. Det viste sig, at der var flere 

af eleverne, som stadig sad med samme forforståelse, som vi havde mødt i natur/teknik timen 

året før.  

Dette er eksempel på, hvordan forforståelsen kan være svær at ændre. Det er relevant som 

folkeskolelærer at reflektere over, hvorfor det er så svært at ændre elevernes forforståelse, og 

forklaringen skal delvis findes i, hvad Illeris kalder for den kognitive dimension, som tager 

udgangspunkt i Jean Piaget. Piaget forklarer læring som: 

”en fortløbende gensidig tilpasningsproces eller adaption mellem den lærende og omgivelser. 

Gennem denne adaption udvikles der i den lærende nogle kognitive skemaer eller strukturer.”73 

Eleven kan derved videre udbygge sin viden, hvilket ifølge Piaget kan ske igennem følgende to 

metoder: 

- Hvis den viden som eleven skal tilegne sig kan tilpasses de skemaer, som er opbygget i 

forvejen og derved bygge videre, så kaldes det ”assimilation.”74  

- Hvis det ikke er tilfældet, som det var i eksemplet med isbjerget, så bliver det nødvendigt, 

at nedbryde og rekonstruere nogle af skemaerne og strukturerne for, at kunne 

rekonstruere dem, så de passer med den nye viden, dette kaldes for ”akkommodation.”75  

Da det koster mange ”psykiske kræfter” at nedbryde og rekonstruere skemaer, så får den 

psykodynamiske dimension en rolle, da det er den, der skal fungere som drivkraft for, at det kan 

lykkes. Her har læreren forskellige muligheder. Jeg har tidligere redegjort for, hvordan der er tre 

behov (autonomi, oplevelse af kompetence og socialt tilhørsforhold), som læreren skal være 

opmærksom på for at øge elevernes motivation i forhold til en given opgave. I eksemplet med 

isbjerget blev forsøget tilrettelagt, så det var meget lærerstyret. Vi havde lavet grupper, som de 

skulle arbejde i, vi havde bestemt metoden, og det var en lukket opgave, da der var et rigtigt svar, 

vi ønskede, at de skulle finde frem til. Eleverne havde ikke mulighed for at påvirke, hvordan de 

ønskede at løse opgaven. Disse to faktorer kan være med til påvirke elevernes motivation i forhold 

til opgaven i en negativ retning, og dette kan være en af forklaringerne på, at eleverne ikke fik den 
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viden ud af det, som vi havde ønsket. Vi kunne have tilrettelagt undervisningen på en anden måde, 

og derved kunne vi måske have sikret, at eleverne fik mere ejerskab og måske derved var mere 

motiverede for opgaven. En af de metoder, som jeg efterfølgende har stiftet bekendtskab med, 

som kunne have været en mulig arbejdsmetode, er IBSE modellen:76 
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I IBSE tankegangen skal man tage udgangspunkt i elevernes forforståelse eller undren over et 

fænomen, og derved kommer læreren til at fungere som en vejleder. For at tage udgangspunkt i 

ovenstående tilfælde fra natur/teknik undervisning, så kunne det være, at eleverne kom frem til 

en hypotese, som kunne være noget lignende med: 

Isen smelter, men hvilken betydning har det, om det er et flydende isbjerg, der smelter, eller om det 

er indlandsisen. 

Hvis man tager IBSE i sin reneste form, så kunne eleverne komme frem til flere forskellige 

hypoteser, som skulle afprøves. Jeg tager her udgangspunkt i den pågældende klasse, som vi var i 

praktik i, og der vil jeg argumentere for, at det er en fordel, at læreren og klassen sammen finder 

en hypotese, som der undersøges. Grunden er, at klassen ikke kender denne form for 

arbejdsmetode. Det, at klassen arbejder ud fra samme hypotese, betyder ikke, at de alle skal lave 

samme forsøg eller kommer frem til samme forsøgsopstilling. Her er det også relevant at gøre 

opmærksom på, at eleverne behøver en vis grundviden, inden de går i gang. Eleverne skal have en 

viden omkring global opvarmning, da dette er forudsætningen for, at problemstillingen opstår. 

Når eleverne og læreren har fundet frem til en hypotese, så er det vigtigt, at eleverne først prøver 

at ræsonnere sig frem til en mulig forklaring, hvorefter de afprøver den i henhold til punkt 3 i 

oversigten over IBSE modellen, hvor eleverne skal lære, hvordan man laver en systematisk 

undersøgelse. Herefter kan de bekræfte eller afvise deres antagelser. Det er altså ikke meningen, 

at læreren skal komme med en forklaring, men de skal selv finde frem til den. Derimod skal 

læreren stille materialer til rådighed, som eleverne kan bruge. I dette tilfælde kan det være 

samme materialer, som var i forsøgsordningen, og kunne suppleres af andre materialer, hvis det 

var nødvendigt i forhold til elevernes løsningsforslag. I IBSE modellen får eleverne mulighed for at 

få medbestemmelse, som er en af de faktorer, som kan være med til at skabe motivation. 

Desuden tilgodeser denne model samspilsprocessen mere, end det er tilfældet med en lukket 

opgave, som vi lavede i natur/teknik timerne.  Det er således ikke læreren, der står med det rigtige 

svar, og det kan være, de forskellige grupper bruger forskellige løsningsforslag.  

IBSE modellen ligger også op til vidensdeling, hvilket igen sigter mod et samarbejde i gruppen, da 

eleverne opfordres til at lytte til hinanden og derigennem komme frem til et løsningsforslag.  

Hvis man løser en opgave ud fra en ”opskrift”, som er udleveret af læreren, er der en risiko for, at 

gruppen bliver splittet. Der kan være en elev, hvis funktion ligner en sekretærs, mens der er en 
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eller flere, der udfører det praktiske arbejde, og netop denne opsplitning af grupperne oplevede vi 

under forsøget i natur/teknik. 

Det er også min intention at vise kompleksiteten i at lave praktisk arbejde med eleverne, og 

specielt fordi det ofte sker i grupper, hvor der er mange hensyn, der skal tages. Dette kan være 

sociale hensyn, ift. om eleverne kan samarbejde, men også ud fra en mere praktisk tilgang, ift. 

hvor mange materialer der er til rådighed, dette kan også være med til at bestemme antallet af 

grupper. Jeg mener desværre, der i tiden er en tendens til, at man fra politisk hold tror, at 

praktiske aktiviteter er en genvej til motivation og læring. Dette understøttes af den diskurs, som 

regering gerne vil anlægge inden for folkeskolen med flere aktivitetstimer. Dette blev igen 

understreget i Statsministerens 1. maj tale, hvor følgende citat stammer fra: 

”Vi vil gøre en forskel. … Derfor skal folkeskolen have et løft. … Men det skal ikke kun være mere af 

det samme. Skolen skal have nye aktiviteter. Hvor børnene får rørt sig. Hvor de lærer på en ny 

måde.”77  

Jeg antager Statsministeren henviser til flere aktivitetstimer, hvor eleverne skal bruge deres viden i 

praksis. Dette skal ifølge Statsministeren være medvirkende til, at det faglige stof hænger bedre 

ved, hvilket hun redegjorde for i åbningstalen for Folketinget 2013: 

”Klassen lærer om vinkler, grader og procenter. Matematikken er flyttet fra klasselokalet til skolens 

værksted. Her er Emil i gang med at bygge et fuglehus sammen med tre andre fra klassen. Lugten 

af træ, lyden af saven, den rette vinkel på fuglehusets tag – det får Pythagoras sætning til at 

hænge bedre fast.”78 

Det er ikke min intension at kritisere praktiske eksperimenter i undervisningen, men jeg tolker 

Statsministerens udtalelser på en sådan måde, at det praktiske arbejde er med til at sikre, at det 

der bliver undervist i får en bedre hukommelsesværdi. Her savner jeg noget viden om, hvilket 

grundlag, der er for en sådan påstand. Jeg mener eksemplet overser motivationens betydning for 

læring. Det er også muligt, at motivation er implicit i eksemplet, og det netop er det praktiske 

eksperimenterende, der skal virke motivation, men hvis dette er tilfældet, så findes der endnu 

stadig grund til at stille sig tvivlende overfor eksemplets holdbarhed. 
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Hvis man tager udgangspunkt i fysik/kemi undervisningen, hvor der ofte arbejdes med 

laboratorieøvelserne, så er fysik/kemi: 

”forblevet det fag, der har ry for at volde flest elever forståelsesmæssige vanskeligheder.”79   

Det kan derfor være svært at forestille sig, at Pythagoras læresætning vil ”hænge” bedre fast, fordi 

den bliver brugt i en praktisk øvelse. 

Startsteder 

Der findes forskellige måder at starte et undervisningsforløb op på, og det er ikke uden betydning, 

hvilken tilgang man vælger. Jeg har tidligere i opgaven redegjort for de senmoderne unges 

egenverden, og hvordan, Ziehe mener, de senmodernes reaktion på undervisningen har tvunget 

flere lærere til at reklamere for et emnets relevans i forhold til elevernes egenverden. Dette er et 

problem, da ikke alt undervisning er relevant i forhold til elevernes egenverden. I det følgende 

afsnit vil jeg forfølge denne problemstilling og komme med bud på, hvordan man i geografi kan 

tage udgangspunkt i forskellige startsteder.  

Før jeg kommer med bud på startsteder, vil jeg redegøre for, hvad jeg mener, der er nødvendigt at 

overveje i forhold til et startsted. 

Det er vigtigt at vælge et startsted, som motiverer eleverne til at arbejde videre med emnet, man 

kan sige at startstedet i bedste fald åbner emnet for eleven, og derved åbner eleven for emnet, 

som det kendes fra Klafki og hans teorier om den dobbelte åbning.  

Et af de startsteder, som jeg har brugt i mine praktikker, har været mind maps. Jeg har generelt 

kun brugt mindmap i forhold til brainstorming, dette kan også kaldes for et simpelt mindmap. 

Fordelen ved mindmappet er, at det bringer elevernes forforståelse i spil, hvilket er med til at give 

læreren et overblik. Jeg har igennem mine praktikker arbejdet med det simple mindmap, hvor 

eleverne fik ca.10 min til at skrive alt det, de vidste om emnet, derefter blev der lavet et fælles 

mindmap på tavlen. Grunden til, at eleverne fik lov til at lave et selv, var de skulle bruge det til 

sidst i forløbet igen. Eleverne blev således instrueret i, at de ikke måtte tilføje noget fra det fælles 

mindmap på tavlen. Jeg har desuden brugt det fælles mindmap som udgangspunkt til udarbejdelse 

af et begrebskort. Som nævnt så bruger jeg også mindmappet til opsamling og evaluering af 

emnet, da eleverne i den sidste time igen får tid til at lave et simpelt mindmap, og så får de til 
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opgave at sammenligne deres første og sidste mindmap, og på denne måde bliver det visualiseret, 

hvilke nye begreber de har lært.  

Mindmappet er måske ikke med til at skabe motivation i sig selv, men som jeg har tidligere 

redegjort for, så er det vigtigt at eleverne har en oplevelse af, at de har kompetencer til at udføre 

opgaven. Læreren kan derved tilrettelægge en undervisning, som ligger inden for elevens 

nærmeste udviklingszone80, som kendes fra Vygotsky. I mine praktikker, hvor jeg har benyttet mig 

af netop mindmappet, har jeg altid samlet dem sammen og læst dem igennem for på denne måde 

få en indikation af, hvad eleverne ved om emnet. 

Et andet startsted, som jeg har oplevet have positiv virkning i forhold til elevernes motivation, er 

at bruge film som startsted. Jeg har et eksempel fra en fysik/kemi time, som jeg mener, er 

eksemplarisk. Jeg havde lavet en aftale med min praktiklærer om, at jeg ville bruge et filmklip til at 

starte et emne. Min praktiklærer foreslog at jeg skulle prøve at bruge filmklippet på forskellige 

måder, da jeg havde mulighed for at køre det samme forløb parallelt i to 8 klasser. Vi aftalte, at jeg 

skulle introducere emnet i den ene klasse ved at introducere planen for timen samt hvilke mål, der 

skulle nås i løbet af forløbet, og herefter se filmen. I den anden klasse valgte jeg at vise filmen 

først, og da filmen var lavet til et specifikt undervisningssystem, var der indlagt fire spørgsmål, som 

skulle besvares, når filmen var færdig, og det blev det ud fra de spørgsmål, som filmen stillede, at 

emnet blev udfoldet. 

 Senere i praktikforløbet havde jeg en vejledningstime, hvor min praktiklærer udtalte følgende om 

de to timer: 

Til den første time, hvor jeg brugte tid på at forklare målene, og hvad jeg gerne ville opnå med 

forløbet, sagde han: 

”Der var der kun et par stykker, og du blev også nødt til at opfordre andre til at byde ind. Der var 

næsten ikke nogen, der var ikke ret mange der ville sige noget der. Jeg tror du tabte dem lidt.”81 

Om den anden time, hvor jeg gik mere lige på: 

”Jeg talte, der var 6 forskellige som bød ind, der var en god flok der var med, der altid nogle der 

ikke er med, men det var faktisk fint”82 

                                                      
80

 Skaalvik, Einar M. 2007 
81

 Uddrag fra lydoptagelse fra vejledning under fjerde års praktik. 
82

 Uddrag fra lydoptagelse fra vejledning under fjerde års praktik. 

Lærerprofession.dk – et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2013



Alex Kjær Søndergaard Sørensen  3 maj 2013 
Studienummer: 109914 

33 
 

Det kan være svært at sige noget generelt om brugen af film, når jeg kun har eksempler fra to 

klasser, men det er min oplevelse, at hvis de bliver brugt rigtigt, så kan det være med til at 

motivere eleverne. Det er fx oplagt at bruge katastrofefilm i undervisningen, men: 

”Hvis læreren vælger den slags film, må han eller hun sørge for, at eleverne fokuserer på det 

væsentlige. Det kan gøres i optakten til filmen, fx ved at bede eleverne lægge mærke til forskellige 

forhold i filmen. Endelig kan læreren vælge sekvenser ud i stedet for at lade eleverne se det hele.”83 

Konklusion 

Jeg har i min opgave arbejdet med Illeris definition af læringsbegrebet. Illeris har en vigtig pointe, 

når han gør opmærksom på det uheldige i kun at arbejde med den kognitive dimension. 

Derfor opstiller Illeris tre dimensioner, som altid er til stede, når der sker læring. 

Læreren skal være opmærksom på mere end den kognitive dimension, da det emotionelle også 

har indflydelse på læringen, dette kalder Illeris for den psykodynamiske dimension, som dækker 

over: motivation, følelser og vilje.  Disse har læreren forskellige muligheder for at påvirke, 

igennem ydre motivations faktorer som fx karakter. Det kan også være igennem overraskende 

måder at præsentere et emne på, et eksempel herpå kunne være at bruge film. Netop denne 

metode har jeg afprøvet i en praktik, og denne metode var med til at udvikle en interesse fra 

eleverne, og derigennem blev deres indre motivation vækket. Dette eksempel inddrager den 

tredje dimension, som Illeris arbejder med: den sociale og samfundsmæssige dimension, som 

både lærer og elev er en del af.  

Det er derfor vigtigt at præcisere, at læring sker som et sammenspil mellem to plan, hvor den 

kognitive og psykodynamiske dimension arbejder med individets tilegnelse. Det andet plan er den 

sociale og samfundsmæssige dimension, og vil altid vil ske i et sammenspil med omgivelserne. 

 

I min opgave har jeg undersøgt, hvordan netop den samfundsmæssige dimension har indflydelse 

på undervisningen. Jeg har i min opgave brugt Ziehe til at beskrive, hvordan det senmoderne 

samfund påvirker de unge.  

De unge lever i en tid, hvor medierne er præget af: 
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”fragmenteringer, segmenteringer, brud, overblændinger og sammenhobninger af 

øjebliksmomenter”84 

Dette er med til at vænne eleverne til et tempo, som skolen har svært ved at efterleve. Jeg mener 

heller ikke, dette skal være skolens mål, fordi det må være netop i skolen, der skal være tid til 

fordybelse og refleksion. Dette er nødvendigt, hvis man skal forstå komplicerede problemstillinger 

som fx klimadebatten. 

I det senmoderne samfund har den kulturelle frisættelse fået betydning for undervisningen, da alt 

nyt stof/viden bliver vurderet i forhold til elevernes egenverden, dette kan ses i undervisningen: 

”Det oftest stillede spørgsmål til lærere i dag er, ’hvad har det med mig at gøre? 

Det er et legitimt spørgsmål, men det er ikke det eneste kriterium for viden. Der er en masse 

spændende viden, der ikke nødvendigvis har noget med dig at gøre. Det er lidt ligesom at overføre 

’like’ knappen til din livssituation – og så bruge ’like’ – knappen hele tiden.”85 

Dette er med til at stille læreren i et dilemma, skal man udfordre denne holdning eller acceptere 

den? 

Hvis det bliver accepteret, medfører det, at læreren må reklamere for emners relevans, ikke i 

forhold til en dannelses- eller uddannelsesmæssige relevans, men i forhold til elevernes 

egenverdener. Dette er problematisk, da der er meget spændende viden, som ikke umiddelbart 

kan kobles til elevernes egenverden.  

Dette fører mig frem til udvælgelse af emner og stof, der skal arbejdes med i undervisningen, da 

man har adgang til så meget viden, at det ikke er muligt at lære alt.  

En mulighed er at arbejde med det eksemplariske princip, som kendes fra Klafki. Ofte vil man ud 

fra det eksemplariske princip kunne lave en problemstilling, som dækker mindst to af de tre 

dimensioner, som altid skal være til stede i et undervisningsforløb: regioner, mønstre og 

problemstillinger. 

Geografi er blevet kritiseret for at kunne handle om alt mellem himmel og jord, men dette kan 

også være en styrke. Da læreren i geografi har mulighed for at tage udgangspunkt i 

problemstillinger, som allerede er kendt af eleverne, dette kan være fra fjernsyn eller lige frem 

elevernes egne iagttagelser, dette åbner op for, at eleverne får medbestemmelse i 

undervisningen. Hvis man vil arbejde med elevernes egne iagttagelser, er der mulighed for at 
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bruge IBSE, der tilgodeser flere elementer, der er nødvendige i forhold til at vække elevernes indre 

motivation, med det formål at forstå ”fænomeners udbredelse i tid og rum.”86 
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