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Indledning 

"Flow er en mental tilstand i hvilken personen er fuldstændig opslugt i det 

vedkommende beskæftiger sig med. Det er karakteriseret som en fornemmelse af 

et energifyldt fokus, fuld involvering og succes med den igangværende aktivitet."  

CSIKSZENTMIHALYI (1990) 
  

Pædagogisk forskning indenfor positiv psykologi peger på, at flowoplevelser i skolehverdagen har 

stor betydning for elevernes læring og trivsel. Alligevel oplever mange børn og unge en 

skolehverdag næsten helt uden flowoplevelser, som i stedet er præget af frustration eller 

kedsomhed (Andersen, 2011). Jeg er optaget af, hvordan jeg som lærer kan skabe rammer, hvor 

elever oplever flow.  

På den ene side er jeg optaget af skolens overordnede formål, som fordrer, at eleverne oplever 

fordybelse og virkelyst. Flow kan læses direkte ind i denne kontekst og kan således tænkes ind i 

skolens almene dannelsesbestræbelser.  

På den anden side finder jeg feltet interessant, fordi jeg ofte er i tvivl om, hvorvidt det lykkedes 

mig at facilitere flowoplevelser for mine elever. Jeg er altså optaget af, hvordan flow kan fremmes 

og måles, samt hvordan flowaktiviteter kan evalueres og udvikles – til gavn for elevernes læring og 

trivsel.  

Oplevelser med flow kan opstå i forbindelse med et utal af forskellige aktiviteter lige fra teater til 

færdighedsregning (Ibid.). Selv oplever jeg ofte at være i flow, når jeg løber orienteringsløb. I 

afgrænsningen af dette projekt vælger jeg derfor netop at fokusere på orienteringsløb som 

flowaktivitet i skolen.  

Orienteringsløb i skolen forbindes sædvanligvis med idræt, da aktiviteten er en del af idrætsfagets 

færdigheds- og vidensmål (UVM, 2016). Men de seneste års øgede fokus på motion og bevægelse i 

skolehverdagen lægger op til, at aktiviteter som orienteringsløb også kan indgå i skolens øvrige fag 

– fx matematik og natur/teknologi. I dette projekt fokuserer jeg på orienteringsløb i en 

almendidaktisk kontekst. 
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Projektet er tilrettelagt som et aktionslæringsforløb i en 5. klasse på en skole i Aarhus, og målet er 

at opbygge en praksisnær og lokalt forankret didaktik omkring brugen af orienteringsløb som 

flowfremmende aktivitet i undervisningen. På denne baggrund lyder min problemformulering: 

Problemformulering 

Hvordan kan orienteringsløb som aktivitet anvendes og udvikles med henblik på at fremme 

flowoplevelser for elever i 5. klasse? 

Læsevejledning 

Efter at have indkredset feltet og problemformuleringen for mit bachelorprojekt, vil jeg i den 

følgende læsevejledning præsentere opgavens opbygning.  

I kapitel 1 og 2 præsenteres det teoretiske udgangspunkt for projektet. I kapitel 1 giver jeg en kort 

teoretisk indføring i flowteorien og den positive psykologi. I kapitel 2 følges dette op af en 

præsentation af de videns- og forskningsbaserede krydsfelter, som ligger mellem begreberne flow, 

undervisning og orienteringsløb.  

Som nævnt indledningsvist er projektet bygget op omkring aktionslæring. I kapitel 4 præsenterer 

jeg de fem faser i aktionslæring og gør i hver fase rede for mine metodemæssige overvejelser og 

valg. Her præsenterer jeg blandt andet mine undersøgelsesmetoder og overvejelser omkring 

empiriindsamling.  

Herefter følger kapitel 5, hvor jeg med udgangspunkt i projektets tre midterste faser (intervention, 

empiriindsamling og didaktisk refleksion) foretager en cyklisk analyse og diskussion af projektets 

fund. Kapitel 5 afsluttes af en opsamling, hvor centrale pointer fra analysen trækkes frem. 

I kapitel 6 rundes projektet af i en sammenfattende konklusion. Denne følges af en 

perspektivering, som sætter flowbegrebet i en dannelsesmæssig kontekst.  
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Kapitel 1. Teoretisk indføring 

Flow er et centralt begreb i dette projekt. Når jeg undersøger elevernes oplevelser med 

orienteringsløb, er flow det styrende begreb, både i forhold til empiriindsamling, analyse og 

diskussion. I det følgende vil jeg derfor give en teoretisk indføring i begrebet flow, samt 

præsentere positiv psykologi, som er den psykologiske bevægelse flowteorien hører under.  

1.1. Flow 

I citatet i indledningen beskriver Mihaly Csikszentmihalyi flow som en mental tilstand, i hvilken 

personen er fuldstændig opslugt af den igangværende aktivitet, og hvor der er en fornemmelse af 

energifyldt fokus, fuld involvering og succes med aktiviteten (Csikszentmihalyi, 1990). 

Csikszentmihalyi, som i dag er professor ved Claremont Graduate University og direktør for Quality 

of Life Research Center, anses for at være ophavsmanden til flowteorien (CGU, 2017).  

Frans Ørsted Andersen (DPU) har i flere danske udgivelser formidlet Csikszentmihalyis flowteori. 

Han forklarer, at flow er en udadrettet aktivitetsorienteret tilstand, hvor tids- og selvfornemmelse 

forsvinder, og hvor personen ”absorberes” i aktiviteten. Aktiviteten er udfordrede, men giver 

samtidig en fornemmelse af, at mestring er inden for rækkevidde (Andersen, 2011). Andersen 

fremhæver fem elementer, som kendetegner flowtilstanden:  

  

Elementer i flow 
1. Fuld koncentration og opmærksomhed 

2. Høj grad af indre motivation 

3. Udfordringer og kompetencer, som matcher 

4. Mulighed for mestring 

5. Manglende tids- og selvfornemmelse 

(Andersen, 2011) 
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Udover flowelementerne nævner Andersen en stribe andre kendetegne, som kan være tilstede, 

når der er tale om flow, fx leg, nærvær, udsættelse af basale behov (fx toiletbesøg og mad), 

læring, kreativitet, stolthed, nydelse osv. (Andersen, 2011).     

Csikszentmihalyis indledende forskning i flow byggede på interviews med enestående 

personligheder som elitesportsfolk, bjergbestigere, forskere og kunstnere. Men senere forskning 

bredte sig til alle samfundslag og aldersgrupper, og denne viste, at flow er en universel tilstand, 

som kan genfindes hos alle mennesker, til alle tider, og i alle kulturer. Nogle oplever flow næsten 

hver dag, mens andre har langt mellem flowoplevelserne (Ibid.).  

Om man oplever flow afhænger i høj grad af, om udfordringen i den igangværende aktivitet 

matcher færdighederne hos udøveren. Knoop (2002) beskriver flowzonen ved hjælp af den 

klassiske flowmodel herunder, som oprindeligt er udarbejdet af Csikszentmihalyi.  

  
 

MODEL 1. FLOW-ZONEN. 
TILLEMPET EFTER KNOOP (2002)  

 
Flowzonen i midten er kendetegnet ved effektiv læring og trivsel. Er udøverens kompetenceniveau 

lavt, bør sværhedsgraden være tilsvarende lav, for at flowzonen rammes. Er sværhedsgraden for 

høj i forhold til kompetenceniveauet, vil man opleve stress, frustration eller måske ligefrem angst. 

Fra denne tilstand er der to veje at gå, for at komme tilbage i flowzonen. Enten kan 

sværhedsgraden sænkes eller kompetenceniveauet kan øges. Er sværhedsgraden til gengæld for 
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lav vil det føre til kedsomhed, og vejen tilbage til flowzonen er at øge sværhedsgraden af opgaven 

(Knoop, 2002).    

1.2. Positiv psykologi 

Flowteorien hører til i den psykologiske bevægelse positive psykologi. Ifølge Andersen kan positiv 

psykologi defineres som: 

”[…] et forskningsbaseret emnefællesskab omkring det styrke- og potentialeorienterede i 

menneskets psyke” 

 (ANDERSEN, 2011: 21).  

Denne korte definition rummer to vigtige pointer: For det første er positiv psykologi et 

forskningsbaseret emnefællesskab og ikke en afgrænset psykologisk retning eller et nyt paradigme. 

Indholdsmæssigt har positiv psykologi stærke rødder i humanistisk psykologi, men trækker 

derudover også på en række andre forskningsområder. Eksempelvis har både systemteori, 

sundhedsvidenskab, socialkonstruktivisme, kognitionspsykologi og evolutionsteori indflydelse på 

positiv psykologi. Der er således mange teoretiske og metodiske tilgange på spil. Kritikere mener, 

at den manglende afgrænsning medfører, at flere forskellige og modsatrettede psykologiske 

paradigmer er til stede samtidigt. Tilhængere peger netop på dette som en styrke ved den positiv 

psykologi, da de mange tilgange kan bidrage til en frugtbar synergieffekt i udviklingen af nye idéer 

og erkendelser (Andersen, 2011).  

Spørgsmålet er, hvad de forskellige videnskabsteoretiske retninger er fælles om? Dette spørgsmål 

leder os over til den anden pointe:  

Som det fremgår af definitionen, handler positiv psykologi om det styrke- og potentialeorienterede 

i menneskets psyke. De forskellige videnskabsteoretiske retninger, som opererer indenfor positiv 

psykologi, er altså optaget af det samme genstandsfelt. Andersen henviser til Gable & Haidts 

beskrivelse af genstandsfeltet: 

”Genstandsfeltet for positiv psykologi er de faktorer, betingelser og processer, der 

bidrager til, at individer, grupper og institutioner kan udvikle sig og fungere optimalt” 

(GABLE & HAIDT, 2005:103). 
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Positiv psykologi er med andre ord det videnskabelige studie af, hvad der gør personer og samfund 

i stand til at trives (Knoop, 2013). Dette er udtryk for en bevægelse indenfor psykologien, som 

traditionelt har været mere optaget af lidelser, diagnoser, traumer og sygdom (Andersen, 2011).  

Flow og positiv psykologi er de ”briller”, jeg har på, når jeg undersøger orienteringsløb som 

aktivitet i skolen. I det følgende kapitel præsenterer jeg den viden og forskning, som ligger i 

krydsfelterne mellem flow, orienteringsløb og undervisning, og som kan kaste lys over mit 

undersøgelsesfelt. 
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Kapitel 2. Teoretiske krydsfelter 

Formålet med projektet er på baggrund af praksisundersøgelser at bidrage med viden i krydsfeltet 

mellem begreberne flow, orienteringsløb og undervisning. I figuren herunder svarer dette 

undersøgelsesområde til krydsfelt D. Det er - så vidt jeg har kunne orientere mig i eksisterende 

litteratur - et uberørt område, både hvad angår bachelorprojekter og skoleforskning i øvrigt.  

 

MODEL 2. KRYDSFELTER MELLEM FLOW, UNDERVISNING OG ORIENTERINGSLØB.  

Et område, som til gengæld er vel belyst, er krydsfeltet mellem flow og undervisning (A), hvilket 

jeg vil redegøre for i det følgende. Derefter følger også en gennemgang af krydsfelterne B (flow og 

orienteringsløb) og C (orienteringsløb og undervisning).  

2.1. Undervisning og flow (A) 

Siden årtusindeskiftet har positiv psykologi opnået stor popularitet indenfor pædagogisk forskning 

både nationalt og internationalt, og dette har ført til, at der nu eksisterer meget forskning, som 

belyser sammenhængen mellem flow og undervisning (Andersen, 2011).  

En række undersøgelser (Rathunde, 2003; Nakamura, 2004; Shernoff et al., 2004) peger på, at 

oplevelser med flow i undervisningen, er helt afgørende for elevernes motivation og deltagelse. På 
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skoler, hvor den pædagogiske praksis harmonerer godt med flowteorien, lykkes det at skabe 

læringsmiljøer præget af engagement og fordybelse (Andersen, 2011). Ifølge Andersen er det på 

baggrund af den eksisterende flow- og skole-forskning muligt at antage, at det gode læringsmiljø 

er kendetegnet ved, at eleverne kommer i flow eller i hvert fald nærmer sig flowtilstanden (Ibid.).    

Andersen har i en række casestudier undersøgt flow i danske skoler. Han peger på, at Danmark set 

i et internationalt perspektiv er godt med, når det drejer sig om at fremme flow i undervisningen. 

Da der menes at være sammenhæng mellem flow og trivsel, er det ifølge Andersen ikke 

overraskende, at danske elever scorer højt i trivselsundersøgelser (Andersen, 2005). 

Generelt viser forskningen, at chancen for at opnå flow i undervisningen er størst, når 

læringsmiljøet er kendetegnet ved tilstedeværelsen af såkaldte flowfaktorer. Hans Henrik Knoop 

(DPU) har sammen med Csikszentmihalyi opridset de faktorer, som understøtter flow (Andersen 

2011).

 

De flowunderstøttende faktorer bør ifølge flowforskerne tænkes ind i skolens undervisningspraksis 

(Ibid.) 

2.2. Flow og orienteringsløb (B) 

Der er ikke lavet selvstændig forskning i krydsfeltet mellem flow og orienteringsløb. Men, som det 

vil fremgå af det følgende, kan feltet belyses ad andre veje.  

Faktorer som understøtter flowoplevelser 
1. Opstilling af klare og meningsfulde mål 

2. Feedback, dvs. løbende og relevant tilbagemelding om, hvordan man klarer sig 

3. En passende balance mellem færdigheder og viden på den ene side og udfordringer 

på den anden 

4. Fjernelse af distraherende faktorer 

5. Håndterbare, forståelige og præcise regler for aktiviteten 

(Tillempet efter Csikszentmihalyi & Knoop. I: Andersen, 2011) 
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Talrige interviewes med sportsfolk har vist, at sport har stort potentiale i forhold til at skabe 

flowoplevelser (Jackson & Csikszentmihalyi, 1999). Andersen fremhæver eksplicit orienteringsløb 

som en sportsgren, der har særligt potentiale i forhold til at fremme flowoplevelser (Andersen, 

2011; Andersen, 2016). Han bygger sin argumentation op på grundlag af i Csikszentmihalyi & 

Knoops flowunderstøttende faktorer, idet han peger på, at alle flowfaktorerne er til stede i 

orienteringsløb. I tillæg til de flowunderstøttende faktorer, peger han på at indre motivation i høj 

grad er tilstede som flowelement i orienteringsløb. I skemaet herunder er flowfaktorerne stillet op 

overfor de tilsvarende kendetegn ved orienteringsløb.  

 

FAKTORER SOM FREMMER 
FLOW 

 

KENDETEGN VED 
ORIENTERINGSLØB 

   

Der er klare, meningsfulde mål Man skal finde posterne så hurtigt som muligt. 

Feedback 
Man får hele tiden information om, hvordan det 

går med at finde posterne. 

Balance mellem færdigheder og udfordringer Man løber en bane i passende sværhedsgrad. 

Fjernelse af distraherende faktorer 
Man kan ikke snapchatte eller sende e-mails, 

mens man løber. 

Håndterbare, forståelige og præcise regler Man skal følge kortet og finde posterne. 

Høj grad af indre motivation 
Man løber orienteringsløb, fordi man kan lide 

det. 

TILLEMPET EFTER ANDERSEN (2016) 

Udover at orienteringsløb potentielt kan bringe folk i flow, kan flow omvendt også bidrage til at 

udvikle orienteringsløberen. I bogen Talentets Udvikling beskriver Mads Kjær Ingvardsen 

orienteringstrænerens muligheder for at bringe udøveren i flow. Han fremhæver, at 

orienteringsbanens sværhedsgrad bør tilpasses løberens færdigheder (Ingvardsen, 2011), jf. den 

tredje flowfaktor. Men han opfordrer også til, at løberen indimellem udfordres med baner, som 

ligger over løberens niveau, for derved at skubbe løberen ud i den optimale frustrationszone. I 

denne zone tvinges udøveren til at skifte strategi for at udvikle sig (Ibid.). 
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2.3. Orienteringsløb og undervisning (C) 

Selvom der i både Finland, Norge, Sverige og Danmark løbes orienteringsløb i skolen, er der ikke i 

Norden lavet specifik forskning i krydsfeltet mellem orienteringsløb og undervisning. I dette felt 

må vi altså ligeledes trække på andre ressourcer for at hente viden.  

Vidensrådet for Forebyggelsesstrategi for 2015-2018 har i en rapport fra 2016 samlet aktuel 

forskning om betydningen af bevægelse i undervisningen for børns sundhed, læring og trivsel (VFF 

2016). Da orienteringsløb kan betragtes som bevægelse i undervisningen, er det være interessant 

se på nogle af rapportens konklusioner her.  

Rapporten peger på en række positive sundhedseffekter ved bevægelse i undervisningen (Ibid.). 

Det må formodes, at disse effekter også gælder orienteringsløb, hvor eleverne går eller som oftest 

løber rundt på skolens område eller i skoven. De fysiske sundhedsaspekter ved orienteringsløb er 

interessante og særdeles aktuelle, men er dog ikke i fokus i dette projekt. 

Enkelte undersøgelser viser, at bevægelse i undervisningen har en positiv effekt på koncentration 

og fordybelse (Ibid.), hvilket er to kendetegn ved flowtilstanden. En del studier finder desuden, at 

der er en positiv sammenhæng mellem bevægelse i undervisningen og faglig præstation. Dog er 

der også undersøgelser, som viser, at der ikke er nogen effekt (Ibid.). Rapporten sandsynliggør 

altså, at orienteringsløb som bevægelse i undervisningen har en række positive effekter (og i 

værste fald ingen effekter) på elevernes sundhed, læring og trivsel.  

Betragter vi orienteringsaktiviteter i skolen som leg, giver dette endnu et perspektiv i krydsfeltet 

mellem undervisning og orienteringsløb. Ifølge Knoop (2002) er legen alle menneskers foretrukne 

aktivitetsform. Igennem hele barndommen er leg en vigtig kilde til læring, og når børn er opslugt 

af leg, vil det som regel være forbundet med ren flowoplevelse. Knoop argumenterer således for, 

at leg og læring er to sider af samme sag (Ibid.). 

De tre krydsfelter, som netop er blevet beskrevet, bidrager til en teoretisk belysning af projektets 

centrale undersøgelsesfelt. I det følgende kapitel vil mine metodeovervejelser blive udfoldet, idet 

jeg beskriver, hvordan jeg i praksis undersøger krydsfeltet mellem orienteringsløb, flow og 

undervisning.  
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Kapitel 3. Metode 

Mit valg af metode er dels inspireret af aktionslæring, dels af de undersøgelsesmetoder, som 

anvendes indenfor den positive psykologi. I aktionslæring undersøger og eksperimenterer læreren 

med sin undervisningspraksis med det formål at skabe praksisnær viden, der kan bruges til at 

udvikle den daglige undervisning. Et aktionslæringsforløb er inddelt i fem faser:  

1) Formulering af problemstilling  

2) Iværksættelse af aktion 

3) Observation af aktion  

4) Den didaktiske samtale  

5) Bearbejdning af erfaringer  

(Plauborg m.fl., 2007)  

Mit projekt er opbygget efter disse fem faser. Dog er tredje fase omdøbt fra Observation af 

intervention til Empiriindsamling, og fjerde fase er omdøbt fra Den didaktiske samtale til Den 

didaktiske refleksion. Baggrunden for dette vil blive uddybet senere. Herunder er en skematisk 

oversigt over strukturen i projektet.  

 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 

Formulering af 

problemstilling 

Iværksættelse af 

aktion 
Empiriindsamling 

Den didaktiske 

refleksion 

Bearbejdning af 

erfaringer 

Formulering af 

problemstilling. 

Litteraturstudier. 

Indhentning af 

samtykke. 

Interventioner 

med 

orienteringsløb i 

undervisningen.  

 

Flow-scales 

(spørgeskemaer) 

og interview med 

elev. 

Analyse og 

diskussion af 

empiri. Forslag til 

ny aktion. 

Opsamling på 

analyse og 

diskussion, samt 

konklusion og 

perspektivering.  
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Faserne skal betragtes som en kronologiske beskrivelse af projektet gang. Dog griber fase 2, 3 og 4 

ind i hinanden og gentages flere gange i en cyklisk veksling mellem aktion, empiriindsamling og 

refleksion. Hver fase er beskrevet herunder.  

3.1. Fase 1: Formulering af problemstilling 

I fase 1 definerer jeg projektets problemstilling. Som beskrevet i indledningen og 

problemformuleringen, er jeg optaget af, hvordan orienteringsløb kan bruges til at fremme 

elevernes flowoplevelser. I problemformuleringen ligger en indbygget hypotese om, at 

orienteringsløb faktisk kan bringe eleverne i flow. Denne hypotese undersøges gennem analyse af 

elevernes oplevelser med orienteringsløb. Et centralt formål med undersøgelserne er desuden at 

evaluere og udvikle orienteringsaktiviteterne, så de bliver stadigt mere flowfremmende.  

Fase 1 består desuden af litteraturstudier samt indhentning af tilladelser. I den teoretiske 

indføring (kapitel 1 og 2) har jeg på baggrund af litteraturstudier defineret den teoretiske ramme 

for projektet. Tilladelser til at gennemføre interview og flow-scale-undersøgelser er indhentet hos 

skole og forældre, ligesom både elever, forældre og skole er blevet informeret om projektets 

formål. 

3.2. Fase 2: Iværksættelse af aktion 

I fase 2 iværksætter jeg i alt tre aktioner i undervisningen. I aktionslæringslitteraturen defineres 

aktioner som eksperimenterende interventioner eller nye handlinger, som man ikke har afprøvet 

før, og som man gør til genstand for fokuseret undersøgelse og refleksion (Plauborg m.fl., 2007). 

Aktionerne består af eksperimenterende brug af orienteringsaktiviteter i matematikundervisning-

en. Ved hjælp af et orienteringskort skal eleverne finde et antal poster på skolens område i valgfri 

rækkefølge. Ved hver post er der en matematikopgave, som skal løses. Opgaverne knytter sig til de 

færdigheds- og vidensområder, som bliver behandlet i undervisningen i perioden.  

Som forberedelse til projektet har jeg tegnet et orienteringskort over skolen (se bilag 1). Kortet er 

tegnet med udgangspunkt i Dansk Orienterings-Forbunds kortnorm for skoleorienteringskort 

(DOF, 2017).  
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3.3. Fase 3: Empiriindsamling 

I tredje fase indsamler jeg empiri om elevernes oplevelser med flow i forbindelse med 

orienteringsaktiviteterne. Iblandt flowforskere er der delte meninger om, hvordan man bedst 

måler flow. Den ”gyldne standard” for flowmåling er endnu ikke fundet (Moneta, 2012). 

Overordnet set findes der syv-otte forskellige videnskabelige metoder til at måle flow, herunder 

fysiologiske målinger, neurologiske metoder, kvalitative interviews og flow-scale m.fl. (Andersen, 

2012). Dette afspejler den positive psykologis natur, hvor mange forskellige teoretiske og 

metodiske tilgange er tilstede samtidigt (Andersen, 2011).  

Flow er, som mange andre fænomener i skoleverden, svært at undersøge og måle præcist, men 

ved at redegøre udførligt for min metode underbygger jeg undersøgelsens troværdighed og 

resultaternes pålidelighed.  

I traditionel aktionslæring indsamles empirien ved at observere interventionen (Plauborg m. fl., 

2007). Observation kan være et godt værktøj til at registrere effekterne af en intervention, og 

faktisk har Andersen udviklet et særligt observationsskema, som kan anvendes til flowregistrering 

indenfor det pædagogiske område (Andersen, 2012). Jeg vurderer dog, at observation ikke er den 

mest valide undersøgelsesmetode i forhold til at afdække projektets problemfelt, og jeg vælger 

derfor i stedet at bruge flow-scale og interview. Dette valg bygger på, at flow ifølge 

Csikszentmihalyi er et fænomenologisk begreb (Andersen, 2011). Flow må altså først og fremmest 

ses som en individuel og subjektiv oplevelse (Chemi, 2012), og da oplevelser er svære at 

observere, fordi man som observatør ikke har direkte adgang til elevens tanker, er det 

nærliggende at vælge andre undersøgelsesmetoder. Jeg vælger at indsamle empiri om elevernes 

oplevelser ved hjælp af flow-scale og interview. I det følgende udfoldes begge 

undersøgelsesmetoder. 

Flow-scale er baseret på den tyske flowforsker Falko Rheinbergs Flow-Kurz-Skala, som er meget 

udbredt indenfor flowmåling (Andersen, 2012). Ved hjælp af flow-scale, som er et kort 

spørgeskema, registrerer eleverne psykologiske aspekter af deres oplevelser med at løbe 

orienteringsløb. Eleverne får udleveret flow-scale-skemaet umiddelbart efter orienteringsløbet, 

mens deres oplevelser stadig står i klar erindring. Skemaet indeholder ni udsagn (fx Jeg følte mig 
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tilpas udfordret), og eleverne skal rangere hvert udsagn på en syv-trins-skala, hvor 1 er uenig og 7 

er enig. Skemaet udfyldes ved almindelig papir-og-blyant-metode. Den fulde flow-scale kan ses i 

bilag 2. 

I et dansk forsøgsarbejde fra 2011 undersøgte en gruppe forskere, herunder Andersen, et 

nyudviklet undervisningsmateriale til naturfagsundervisningen ved hjælp af flow-scale (Andersen, 

2011). Det er i store træk samme flow-scale, som anvendes i dette projekt. Forsøgsarbejdet blev 

gennemført i 8. og 9. klasse, mens dette aktionslæringsforløb gennemføres i 5. klasse. Ordlyden af 

flow-scalen ændres derfor en smule for at matche det yngre alderstrin. En udfordring ved at 

”oversætte” flow-scalen til fra 8./9. klasse til 5. klasse er, at formulere udsagnene i et sprog som 

på den ene side er forståeligt for elever på 11-12 år, og som på den anden side ikke fjerner sig 

indholdsmæssigt fra de originale udsagn. Begge hensyn er kriterier for spørgeskemaets validitet.  

Analysen af elevernes flow-scales er kvalitativ, idet der tages udgangspunkt i gennemsnits-

beregninger af elevernes rangering af de ni udsagn. Ifølge Andersen tyder et resultat på under 3,0 

på, at eleven har haft negative oplevelser med den pågældende aktivitet. Et resultat mellem 3,0 og 

4,9 er ikke kendetegnet ved flow, men dog en acceptabel baggrund for læring og trivsel. Et resultat 

på 5,0 eller derover vurderes som tegn på, at elevens oplevelse af aktiviteten i høj grad har været 

præget af flow, og at der har været gunstige forhold for læring og trivsel (Ibid.). 

I forlængelse af flow-scale-undersøgelserne gennemfører jeg et interview med en af klassens 

elever. En markant fordel ved interviewet er, at samtalen giver indblik i oplevelser, følelser og 

holdninger (Kvale & Brinkmann, 2009). Den interviewede giver første-persons-beskrivelser af sine 

oplevelser (Tømmerup, 2012). Sådanne beskrivelser kan ikke indfanges via observation eller 

spørgeskema. Det er derfor heller ikke uden grund, at det kvalitative interview er den 

grundlæggende undersøgelsesmetode indenfor flowforskning (Andersen, 2005).  

Jeg bruger semistruktureret interview, hvor en række hovedspørgsmål om flow danner rammen 

om interviewet, men hvor der samtidig er plads til, at jeg kan forfølge elevens udsagn med 

underspørgsmål, når jeg finder det relevant. På den måde kan vigtige detaljer i elevens 

beskrivelser blive uddybet. Interviewguiden kan ses i bilag 3. 

Som beskrevet i flowteorien er der en række elementer, som skal være tilstede, for at der er tale 

om flow (se kapitel 1.1 Flow). Disse elementer er de styrende kategorier i min interviewguide. Alle 
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fem elementer skal derfor berøres i interviewet, for at der er tale om en valid undersøgelse af 

elevernes flowoplevelser.  

Det er vigtigt, at jeg i interviewet skaber plads til, at eleven kan beskrive sine oplevelser – også hvis 

det viser sig, at eleven ikke har oplevet flow. Da jeg indtager en fænomenologisk tilgang til 

undersøgelserne, er jeg interesseret i elevens første-persons-perspektiv, og det er således elevens 

udsagn og oplevelser, der er i centrum.  

Da jeg til dagligt underviser i den 5. klasse, hvor aktionslæringsforløbet finder sted, kender jeg 

klassens elever godt. En konsekvens af dette er, at jeg har en lærer-elev-relation til eleverne, som 

går forud for interview-relationen. Denne relation kan på den ene side være en fordel, da den kan 

bidrage til en tryg og naturlig samtalesituation. Dog er der også risiko for, at relationen har en 

negativ indvirkning på interviewets validitet, da eleven måske ikke kun forholder sig 

spørgsmålene, men måske også (ubevidst) forsøger at skabe eller opretholde en god relation til 

mig som lærer. En måde at komme denne udfordring i forkøbet er ved at skabe en nysgerrig og 

fordomsfri stemning omkring interviewet, hvor jeg tydeligt markerer, at alle oplevelser og udsagn 

er gyldige.  

Al indsamlet empiri anvendes kun i anonymiseret form. Jeg kalder den interviewede elev for Ellen, 

og de øvrige elever i klassen tildeles numre (elev 1, elev 2, osv.) i forbindelse med flow-scale-

undersøgelserne.    

Målet er at udforme flow-scale og interview, så elevernes (flow)oplevelser kan indfanges så 

præcist som muligt. Jeg triangulerede min undersøgelsesmetode ved både at undersøge elevernes 

oplevelser fra en kvantitativ (flow-scale) og en kvalitativ (interview) vinkel, hvilket bidrager til 

dybde og validitet i undersøgelsens resultater.  

3.4. Fase 4: Den didaktiske refleksion 

I traditionel aktionslæring består den fjerde fase af en didaktisk samtale mellem de involverede 

lærere (Plauborg m. fl. 2007). Da dette projekt kun omfatter mig som enkelt lærer(studerende) og 

ikke et helt lærerteam, har jeg omdøbt fasen til Den didaktiske refleksion. Undervejs i projektet 
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udviste flere kollegaer stor interesse for projektet, så set i bakspejlet, kunne det have været 

interessant at invitere mine kollegaer til at deltage i aktionslæringsforløbet.  

Selvom jeg gennemfører projektet alene, er fokus på de samme grundelementer, som i traditionel 

aktionslæring. Således handler denne fase om at fastholde fokus på problemstillingen og aktionen, 

mens der reflekteres og evalueres over de konkrete undervisningssituationer (Ibid.). Analyse af 

den indsamlede empiri danner baggrund for en refleksiv diskussion om orienteringsløbs potentiale 

som flowfremmende aktivitet.  

Den didaktiske refleksion gennemføres i umiddelbar forlængelse af hver intervention for at sikre, 

at nye overvejelser og erkendelser kan integreres i næste intervention. Denne cykliske struktur 

underbygger aktionslæringsforløbets eksperimenterende og praksisnære tilgang. Analyse og 

diskussion udfoldes i kapitel 4.  

3.5. Fase 5: Bearbejdning af erfaringer 

Den sidste fase drejer sig om at samle op på de erfaringer, som aktionslæringsforløbet har 

bidraget med, samt at videreformidle erfaringerne til relevante aktører. De empiriske 

undersøgelser og de deraf følgende refleksioner bearbejdes og sammenholdes med projektets 

problemformulering, for på den måde at tydeliggøre, hvilken praksisviden projektet har givet 

anledning til (Ibid.).  

I denne fase vil mit fokus ligge på at uddrage de vigtigste fund fra mine undersøgelser, således at 

jeg fremadrettet kan få glæde af de erfaringer projektet har bidraget med. Jeg vil desuden sætte 

fokus på, hvordan andre elever og lærere på skolen kan få glæde af projektet. Opsamling og 

konklusion udfoldes i sidste del af kapitel 4 (4.4 Opsamling), samt kapitel 5.    
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Kapitel 4. Beskrivelse, analyse og diskussion af interventioner 

Som beskrevet i kapitel 3 drives projektet fremad i en cyklisk proces, hvor intervention, 

empiriindsamling og didaktisk refleksion fører til en ny intervention. Denne struktur lader jeg 

skinne igennem i dette kapitel, hvor jeg i kronologisk rækkefølge beskriver de tre interventioner. 

Jeg redegør for mine didaktiske overvejelser og refleksioner, ligesom jeg løbende analyserer de 

flow-scale-undersøgelser, som knytter sig til hver enkelt intervention. Interviewet med eleven 

Ellen inddrages, hvor det kan bidrage til analysen. Desuden diskuterer jeg løbende mine empiriske 

fund (se evt. bilag 4 og 5 for resultater af flow-scale undersøgelser og transskribering af interview).  

Alt i alt kommer de følgende afsnit til at bestå af en sammenvævning af beskrivelser, didaktiske 

refleksioner, analyse og diskussion. Med mellemoverskrifter markerer jeg løbende, hvilke 

overordnede analysekategorier, der er i spil i de enkelte underafsnit. Afslutningsvis samler jeg op 

på de vigtigste fund og reflekterer over, hvilken betydning projektet fremadrettet kan få. 

4.1. Første intervention 

Konkrete og klare ramme 

Første intervention er et orienteringsløb med syv poster, som eleverne kan tage i valgfri 

rækkefølge. Eleverne organiserer selv tomandsgrupper og modtager derefter en fælles instruktion. 

Instruktionen er meget kortfattet og består primært af uddeling af kort og svarark. Helt bevidst 

vælger jeg ikke at introducere eleverne for, hvordan man bruger et orienteringskort, hvilket ellers 

anbefales i Dansk Orienterings-Forbunds materiale til skole-orientering (DOF, 2017). Min vurdering 

er, at en meget kort instruktion er det, som harmonerer bedst med flow-teorien: Målene for 

aktiviteten skal være klare og konkrete. Desuden skal reglerne for aktiviteten være letforståelige 

og håndterbare (Andersen, 2011). Det bør altså ikke kræve mange sætninger, at forklare, hvad 

aktiviteten går ud på. Risikoen ved en længere instruktion er, at letheden og tilgængeligheden i 

aktiviteten fordufter, hvilket hæmmer muligheden for at opleve flow. Omvendt er der også en klar 

risiko ved en meget kortfattet instruktion. Giver orienteringsløbet mening for eleverne? Kan de 

intuitivt forstå og bruge kortet? Ved de, hvad de skal? Hvis det viser sig, at aktivitetens mål og 

spilleregler fremstår uklare for eleverne, vil deres muligheder for at nå flow-zonen være kraftigt 

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2017



Emma Klingenberg BA Læreruddannelsen 
Lr13se1301 Orienteringsløb og flowoplevelser i skolen USCJ 

19 
 

forringede. At vælge at give en meget kort instruktion, er altså et risikofyldt eksperiment. Men 

aktionslæring er netop kendetegnet ved, at der er plads til eksperimenter, da disse kan bidrage til 

at udvikle den praksisnære didaktik.  

I interviewet efter interventionerne forklarer Ellen, at det for hende og hendes makker stod 

ganske klart, hvad orienteringsløbet gik ud på – på trods af den korte instruktion. Samme indtryk 

giver klassens flow-scales. Det 7. udsagn i skemaet lyder: Jeg var ikke i tvivl om, hvad jeg skulle 

gøre. Eleverne vurderer i gennemsnit dette udsagn til 6,7, hvilket er meget højt.  

På baggrund af interviewet med Ellen og klassens flow-scales vurderer jeg, at orienteringsløb i 

skolen ikke behøver lang instruktion, og at aktiviteten i høj grad er selv-instruerende. Desuden 

tyder undersøgelserne på, at elever i 5. klasse har gode forudsætninger for at forstå et 

orienteringskort – i hvert fald så længe det er over deres egen skole. Billedet havde muligvis set 

anderledes ud, hvis eleverne havde løbet i et område, hvor deres lokalkendskab var mere 

begrænset, fx i en skov.  

Legende tidsforglemmelse 

I den korte instruktion fortæller jeg ikke, hvor lang tid eleverne har til aktiviteten. Dette er et 

didaktisk valg som ligeledes udspringer af flowteorien. Flow er kendetegnet ved, at udøverens 

tidsfornemmelse forsvinder, som når børn leger og ikke ænser tiden (Knoop, 2002). Formålet med 

ikke at sætte en tidsramme er at fjerne tid som en distraherende faktor og på den måde skabe 

mulighed for legende tidsforglemmelse.   

Ellen tilkendegiver i interviewet, at hun ikke har nogen klar idé om, hvor lang tid orienteringsløbet 

har taget: 

”Altså jeg kunne godt mærke, at vi nok ikke har brugt en time, men om vi havde 

brugt en halv time eller et kvarter – det var jeg ikke sikker på.” 

ELLEN,  5.  KLASSE  

Hendes udsagn indikerer, at orienteringsløb kan føre til et tab af tidsfornemmelse. For Ellen har 

tiden tilsyneladende ikke været en distraherende faktor. Men, som hun fortæller, så er hun 

sjældent optaget af tiden, når hun går i skole, og hun begrunder dette med, at hun synes, at de 

fleste fag er sjove. Kan det tænkes, at Ellen er særligt god til at fordybe sig og dermed miste 
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tidsfornemmelsen? På baggrund af interviewet og mit kendskab til hende som elev, vurderer jeg 

det som sandsynligt, at hun ofte oplever flow eller flow-lignende situationer, måske netop fordi 

hun generelt er motiveret for at gå i skole.  

Klassens flow-scales viser dog, at det ikke kun er Ellen, der har oplevet at miste tidsfornemmelsen. 

Udsagn 3 - Min tidsfornemmelse forsvandt - vurderer klassens eleverne i gennemsnit til 6,2, hvilket 

klart indikerer, at tiden ikke har spillet nogen nævneværdig rolle for eleverne. Det kunne være 

interessant at undersøge, om resultatet havde været det samme, hvis jeg havde sat en tidsramme 

for aktiviteten. Min foreløbige vurdering er, at orienteringsløb er en aktivitet som effektivt får 

elevernes tidsfornemmelse til at forsvinde. Samtidigt vurderer jeg, at valget om ikke at sætte en 

tidsramme for aktiviteten sandsynligvis har været med til at underbygge flow.    

Flow og køn 

Overordnet giver resultaterne af den første flow-scale-undersøgelse et meget entydigt billede af 

elevernes oplevelser. Gennemsnittet af alle elevernes flow-scale-vurderinger er 6,1, og alle 

vurderinger ligger mellem 5,1 og 6,7. Da et gennemsnit på 5,0 eller over vurderes som tegn på, at 

aktiviteten har været præget af flow, må elevernes vurdering af aktiviteten siges at ligge rigtig 

højt. At alle elever, både drenge og piger, har oplevet flow eller har været tæt på flow-zonen i 

forbindelse med orienteringsløbet, finder jeg meget tankevækkende.  

Andersen (2011) har forsket i, hvad der bringer henholdsvis piger og drenge i flow. Hans forskning 

peger på, at rigtig mange piger forbinder flow med sociale situationer. Det kan dreje sig om alt fra 

en hyggesnak over en kop te til intenst gruppearbejde i skolen. Drengenes flowoplevelser 

forbindes ikke i lige så entydigt med sociale situationer. For dem er det i højere grad selve 

aktiviteten og materialet eller udstyret, som vækker oplevelsen af flow. En mulig årsag til, at 

orienteringsaktiviteten tilsyneladende har held med at bringe såvel klassens piger som drenge i 

flow, kan være, at aktiviteten både drejer sig om en social situation, da alle løber med en makker, 

samt om en konkret opgave og noget konkret udstyr, nemlig at finde posterne ved hjælp af kortet.  

Denne antagelse underbygges af interviewet med Ellen. Hendes forklaringer bekræfter det billede, 

som Andersen tegner af, at piger forbinder flow med sociale situationer. 
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”Mig og min veninde vi hyggede os. […] jeg kan godt lide, at det er sammen med 

en makker, fordi jeg kan bedst koncentrere mig, når jeg er sammen med nogen.” 

ELLEN, 5. KLASSE 

Ellen udtrykker en positiv sammenhæng mellem hendes mulighed for at arbejde sammen med en 

makker og hendes koncentration. Da koncentration er et af de helt centrale elementer i flow-

oplevelsen, er dette et godt argument for at lade eleverne løbe orienteringsløb i makkerpar.  

Flow i sport 

I interviewet beskriver Ellen sig selv og makkeren som konkurrencemennesker. For dem gælder det 

om at se de bedste vejvalg og komme hurtigt videre til næste post. Hun fortæller, at de på intet 

tidspunkt går, men at de løber hele vejen. Ellens beskrivelser giver et klart indtryk af, at de to piger 

er motiverede for at klare sig godt, og at der er noget på spil for dem. Generelt kan Ellen godt lide, 

når aktiviteter i skolen indeholder elementer af spil og konkurrence. Dette er i mine øjne et godt 

argument for i højere grad at bruge ikke kun orienteringsløb, men sport i det hele tage i skolens 

undervisning. Jackson, som i samarbejde med Csikszentmihalyi har forsket i sammenhængen 

mellem flow og sport, fremhæver en stærk emotionel sidegevinst ved sport:  

”[…] sport can offer a state of being that is so rewarding one does it for no other 

reason than to be a part of it.”   

JACKSON & CSIKSZENTMIHALYI (1999:4) 

Som beskrevet tidligere, fremhæver Andersen (2016) orienteringsløb, som en sportsgren med 

særligt stort flow-potentiale, og erfaringerne fra første intervention underbygger i høj grad dette. 

Men mit bud er, at mange forskellige sportsgrene vil kunne bidrage med flowoplevelser i skolen. 

Forudsætningen er, at de flowfremmende elementer tænkes ind i undervisningen, således at der 

skabes gode forudsætninger for flow eller nær-flow-oplevelser.  

4.2. Anden intervention 

Selvom jeg på forhånd havde høje forventninger til orienteringsløb som flowfremmende aktivitet, 

blev mine forventninger langt overgået af virkeligheden. Første intervention viste, at 
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orienteringsløb fungerer rigtig godt som flowaktivitet. Næste mål bliver derfor at tilrettelægge 

anden intervention, så den får mindst lige så stort flowpotentiale som den første.  

At arbejde indenfor den positive psykologi drejer sig om, at undersøge, hvad der fungerer godt i 

forhold til at få mennesker til at have det godt og udvikle sig optimalt. I den didaktiske og 

pædagogiske kontekst, som dette projekt placerer sig i, er det derfor netop interessant at tage fat i 

de positive erfaringer, jeg nu har fået med orienteringsløb som flowfremmende aktivitet, og 

anvende og videreudvikle disse.  

Sværhedsgrad og kompetencer 

Efter det første orienteringsløb, forventer jeg, at elevernes orienteringskompetencer er blevet 

styrket.  I tråd med Ingvardsens (2011) anbefalinger øger jeg derfor sværhedsgraden af 

orienteringsløbet til anden intervention for at matche elevernes kompetenceniveau. Jeg vurderer, 

at det er bedre, at aktiviteten er en tand for svær, således at nogle elever vil komme ud i den 

optimale frustrationszone, end at den er for let, så nogle vil begynde at kede sig. Den optimale 

frustrationszone sammenligner Ingvardsen med zonen for nærmeste udvikling (Ibid.). En elev som 

er optimalt frustreret, men som samtidigt ikke er langt fra den trygge flowzone, vil netop kunne 

overkomme udfordringerne i samarbejde med en lidt dygtigere ressourceperson, fx en makker, og 

eleven vil dermed lære og udvikle sig.  

Shernoff et al. (2003) anbefaler ligeledes, at eleverne får opgaver og aktiviteter, som opleves som 

en tand for svære i forhold til deres eksisterende niveau, og som de derfor skal anstrenge sig 

ekstra for at klare. 

Elevforudsætninger 

Ved anden intervention giver jeg stort set ingen instruktion til orienteringsløbet, da jeg forventer 

at eleverne allerede ved, hvad opgaven går ud på. Klassens flow-scale-vurderinger ligger igen rigtig 

højt, men der er dog én elev, som vurderer orienteringsløbet markant lavere end alle andre. 

Elevens flow-score er 3,2. Dette kalder på opmærksomhed, da det ikke er langt fra 3,0-grænsen, 

hvor elevens muligheder for læring og trivsel, ifølge Andersen (2011), ikke er særligt gunstige. 

Spørgsmålet er, hvad der kan forklare det lave resultat?  
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En nærmere analyse viser, at eleven ikke var i skole den dag, den første intervention fandt sted, og 

det kan derfor tænkes, at hun ikke har de samme forudsætninger for at klare opgaven som de 

øvrige elever i klassen, fordi hendes erfaringsgrundlag er mindre. Da sværhedsgraden af løbet 

samtidigt er blevet øget, er det sandsynligt, at eleven har oplevet, at hendes evner slet ikke stod 

mål med de udfordringer, orienteringsløbet bød på, og at hun derfor er blevet presset langt uden 

for flowzonen. I værste fald har hendes oplevelse været præget af stress og frustration.  

I et situeret læringsperspektiv (Lave & Wenger, 2003) kan vi betragte eleven som en legitim, 

perifer deltager i det sociale praksisfællesskab omkring orienteringsaktiviteten. Elevens mulighed 

for at bevæge sig mod fuldgyldig deltagelse er dog begrænset, fordi hun ikke har de samme 

forudsætninger som de andre elever i praksisfællesskabet. I situeret læring er deltagelse et 

centralt begreb. Flow bør i denne optik ikke kun ses som et individuelt anliggende for eleven, da 

der dermed er risiko for at tabe blikket for fællesskabets betydning for læring.  

Det kan tænkes, at også ydre faktorer har haft betydning for elevens mulighed for at opleve flow. 

Udsagn 3 – Jeg var helt klar i hovedet – vurderer eleven til 1, hvilket indikerer, at hun ikke har 

været mentalt tilstede i aktiviteten. Måske har andre ting fyldt i hovedet på eleven denne dag, 

eller måske har hun været træt. Et kvalitativt interview med eleven kunne have bidraget med 

dybere indsigt til vurdering af denne problemstilling. Min foreløbige vurdering er, at jeg bør være 

meget opmærksom på, hvilke forudsætninger eleverne har for at deltage i 

orienteringsaktiviteterne på en måde, som understøtter flowoplevelser.  

På trods af den ene elevs lave vurdering, når gennemsnittet af klassens samlede flow-scale-

vurdering op på 6,1. Som helhed er klassens vurdering altså lige så høj ved anden intervention som 

ved den første, hvilket er meget positivt. Ved at kigge nærmere på elevernes vurderinger af de 

enkelte udsagn, er det dog muligt at spore små ændringer.  

Det 1. udsagn – Jeg følte mig tilpas udfordret – bliver efter første intervention vurderet til 5,2 af 

eleverne. Efter anden intervention bliver samme udsagn vurderet til 5,7, hvilket er en forbedring 

på 10 %. Til gengæld sker der et fald i elevernes vurdering af udsagn 3 – Min tidsfornemmelse 

forsvandt – fra 6,2 til 5,6, hvilket svarer til en tilbagegang på 10 %. En kvalitativ, komparativ 

analyse af de to interventioner er naturligvis forbundet med usikkerhed, det lille observationssæt 

taget i betragtning (n=16). Det kan diskuteres om ændringerne i undersøgelsesresultaterne er 
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udtryk for reelle ændringer i elevernes oplevelser, eller om der blot er tale om tilfældige udsving i 

målingerne. Ikke desto mindre giver resultaterne stof til refleksion. Hvad kan der ligge bag 

ændringerne fra første til anden intervention? Det vil jeg give min vurdering af i det følgende.  

Udfordringer og mestringsforventning 

Elevernes høje vurdering af udsagn 1 – Jeg følte mig tilpas udfordret – indikerer, at der har været 

et godt match mellem elevernes kompetencer og udfordringerne i orienteringsløbene. Eleverne 

har altså med stor sandsynlighed ligget i eller meget tæt på flow-zonen. Stigningen fra første til 

anden intervention kan skyldes, at jeg øgede sværhedsgraden af orienteringsløbet, således at 

eleverne bevægede sig længere op i flow-zonen (se model 1, Kapitel 1.1 Flow). Eleverne har 

sandsynligvis været nødt til at arbejde endnu mere målrettet og koncentreret for at klare 

aktiviteten, uden at den dog har været så krævende, at de blev slemt frustrerede. Formodentlig 

har de haft en forventning om, at de mestrede aktiviteten, samt en følelse af, at de kunne klare 

opgaven, hvis de gjorde sig umage. Muligheden for mestring og den deraf følgende 

mestringsforventning er en af de centrale elementer i flow-teorien (Andersen, 2011).  

Mestringsforventning ligger sig tæt op ad begrebet self efficacy, som er kernen i Albert Banduras 

motivationsteori. Bandura (1994) peger på, at den mest effektive vej til styrket self efficacy er 

gennem gentagende mestringsoplevelser. Har eleverne tidligere oplevet, at de kan klare et 

orienteringsløb, vil efterfølgende orienteringsløb være forbundet med mestringsforventning. Det 

omvendte gælder, hvis eleverne gentagne gange oplever, at de ikke kan klare de udfordringer, 

som orienteringsløbet stiller dem overfor. Det er dog vigtigt, at succes ikke altid kommer let. Små 

setbacks, som Bandura kalder dem, er vigtige at opleve og overkomme, for at opbygge en stærk 

self efficacy, idet disse oplevelser bekræfter, at succes kræver, at man gør sit bedste (Bandura, 

1994). Et setback i orienteringsløb kan være, at man ikke finder posten i første forsøg og derfor må 

prøve igen.  

At tilrettelægge orienteringsløb, som både styrker elevernes mestringsforventninger samt deres 

muligheder for at opleve flow, kræver et match mellem elevernes kompetencer og 

orienteringsløbets sværhedsgrad, som både giver gode forudsætninger for gentagende mestring, 

men som samtidigt afstedkommer mindre setbacks, hvor eleverne bliver optimalt frustrerede i en 
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kort periode. Dette er en svær balancegang, men min vurdering er, at jeg for de fleste elevers 

vedkommende er lykkes med dette i anden intervention.  

Tid som en distraherende faktor 

Som tidligere beskrevet vurderer jeg, at orienteringsløb er en aktivitet, som med stor 

sandsynlighed kan få tidsfornemmelsen til at forsvinde. Det er derfor interessant at overveje, hvad 

der ligger bag faldet i elevernes vurderingen af udsagn 3 - Min tidsfornemmelse forsvandt – fra 

første til anden intervention. Tidspunktet på dagen kan have haft betydning, da dette var 

forskelligt ved de to interventioner. 

Den første intervention foregik i løbet af første lektion tidligt på dagen, mens anden intervention 

foregik i tredje lektion lige inden 12-pausen. Ved første intervention var der lang tid til næste 

frikvarter, mens der ved anden intervention var en naturlig begrænsning på, hvor lang tid eleverne 

kunne bruge på aktiviteten, givet at spisepausen nærmede sig. Der kan således være opstået et 

større fokus på tid blandt eleverne i tredje lektion, hvilket måske er det, der kommer til udtryk i 

deres flow-scale-vurderinger. Tidspunktet på dagen er en didaktisk rammefaktor, som læreren må 

forholde sig til i planlægning og gennemførsel af undervisning (Brodersen, 2015), således også når 

man laver orienteringsaktiviteter. 

4.3. Tredje intervention 

Validitet 

Efter de to første interventioner kan jeg med tilfredshed konstatere, at orienteringsløb 

tilsyneladende virker fremragende som flow-aktivitet. Men under tilfredsheden lurer en mistanke: 

Kan resultaterne virkelig passe? Elevernes vurderinger virker usandsynligt høje – især når jeg 

sammenligner med Andersens (2011) danske forsøgsarbejde om flow i naturfag, som godt nok var 

af en anden karakter, men hvor det overordnede formål var det samme – at udvikle 

flowfremmende aktiviteter i en skolekontekst. Her var resultaterne ”ganske gode, men ikke 

prangende” (Ibid.: 118).   

På den ene side kan man argumentere for, at der ikke er noget underligt ved de gode resultater. 

Flow-forskerne er enige om, at børn generelt har en meget bedre evne til at komme i flow end 
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voksne (Andersen, 2006). Dette skyldes især deres evne til at lege. Knoop (2002) forklarer, at legen 

i sin grundform rummer de elementer, som gør at børn kan lære, nyde livet og styrke sig selv, og 

at legen normalt vil være ren flowoplevelse. Eleverne i 5. klasse er som alle andre børn vant til at 

fordybe sig i leg og glemme alt omkring dem. Flow er sandsynligvis en meget naturlig tilstand for 

dem, hvorfor det ikke er underligt, at de har oplevet flow i forbindelse med orienteringsløbene. 

Set i dette perspektiv virker undersøgelsernes resultater altså meget plausible.    

Man kan på den anden side stille sig kritisk og diskutere, om undersøgelsesmetoden er god nok i 

forhold til at indkredse elevernes oplevelser. Skaber flow-scale-undersøgelserne rum for, at 

eleverne kan komme med deres egne, ærlige vurderinger? For hvis ikke de gør det, er der tale om 

et validitetsproblem. 

Ved de første to interventioner bad jeg eleverne om at skrive navn på deres flow-scale-skemaer, 

så jeg kunne sammenligne den enkelte elevs vurdering fra gang til gang. Det viste sig at være en 

fordel, da jeg skulle identificere den elev, som vurderede anden intervention meget lavt. Uden 

hendes navn, havde jeg sandsynligvis ikke opdaget, at hun ikke deltog ved den første intervention, 

hvilket var en afgørende information for min vurdering af hendes flow-score. Her viste 

identificerbare spørgeskemaer sig altså at være en fordel. Ulempen er, at eleverne ikke har 

mulighed for at svare anonymt. Ved anonym besvarelse skabes der rum for at eleverne kan svare 

mere umiddelbart uden at skulle spekulere over, hvordan deres svar påvirker forholdet mellem 

dem og mig, deres lærer. På baggrund af disse overvejelser, vælger jeg at lade eleverne besvare 

det tredje flow-scale-skema anonymt.  

Elevernes gennemsnitlige flow-scale-vurdering af tredje intervention er 5,6. Der er altså igen tale 

om en høj vurdering, som indikerer, at klassens som helhed har ligget i eller tæt på flow-zonen. 

Dog er vurderingen lavere end ved både første og anden intervention, hvor flow-scoren i begge 

tilfælde var 6,1. På baggrund af resultaterne er det nærliggende at antage, at det har betydning for 

elevernes vurdering, hvorvidt undersøgelsen er anonym eller ej. Denne antagelse kan dog 

diskuteres. For som det vil fremgå i det følgende er elevernes oplevelser og vurderinger med stor 

sandsynlighed blevet påvirket af en markant ændring i rammefaktorerne.  
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Vejret som distraherede faktor  

Ellen udtrykker sig generelt i meget positive vendinger omkring de orienteringsaktiviteter, som 

hun og klassen har lavet. Hun har været motiveret for at løbe orienteringsløb, men synes dog at de 

to første gange var sjovest. 

”Den gang det regnede, så tænkte jeg: ”ej, nu bliver mine sko våde”. Men den 

gang det var dejligt vejr, så tænkte jeg ”Ja tak, jeg kan godt lide det her 

orienteringsløb”. Så jeg tror også, det har lidt noget med vejret at gøre.”  

ELLEN, 5. KLASSE 

Under de to første interventioner var vejret strålende, mens det under tredje intervention var 

regnfuldt og blæsende. Dårligt vejr udfordrer aktivitetens flow-potentiale, idet fokus flyttes fra 

selve opgaven til distraherende faktorer, som fx at skoene bliver våde eller at det er koldt. Nogle 

rammefaktorer, herunder i særdeleshed vejret, kan ikke ændres. Men generelt bør man ifølge 

Csikszentmihalyi stræbe efter at fjerne distraherende faktorer, så det er muligt at koncentrere sig 

om den opgave eller aktivitet, der er i fokus (Knoop, 2002). Som lærer bør jeg altså være 

opmærksom på, hvilke distraherende faktorer, jeg har indflydelse på, og arbejde på at minimere 

betydningen af disse.  

Et meget aktuelt eksempel, som ofte er til debat blandt skolens elever, lærere og ledelse, er 

hvorvidt elevernes mobiltelefoner er distraherende faktorer i undervisningen. Dette er en 

interessant debat, som i disse år er påtrængende aktuel1, men som jeg dog ikke vil udfolde 

yderligere her.  

4.4. Opsamling 

Da jeg interviewer Ellen, starter jeg med af spørge, om hun kan mindes noget, hun har lavet i 

skolen, hvor hun oplevede flow. Ellen begynder ivrigt at fortælle om et projekt, som handlede om 

afrikanske børns levevilkår. Projektet fandt sted i 2. klasse og ligger altså omkring tre år tilbage i 

tiden. Det er sandsynligvis ikke alle skoledage, Ellen kan huske, så at dette projekt stadig står så 

                                                             
1 Se fx dette indspark til debatten: Mobilen stresser hjernen – Tag magten over elevernes smartphones i Folkeskolen, 
nr. 16, 2015 
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klart i hendes erindring, er bemærkelsesværdigt. Ifølge Jackson & Csikszentmihalyi (1999) vil 

stærke flowoplevelser lagres i vores hukommelse, fordi vi har lyst til at opleve tilstanden igen.  

Vil eleverne i 5. klasse kunne huske orienteringsløbene, hvis jeg spørger dem om tre år? Måske. I 

hvert fald viser min analyse, at orienteringsløb har fungeret rigtig godt som flowaktivitet for dem. 

Opsummerende skal følgende pointer fremhæves: 

 

 Orienteringsløb på et skoleorienteringskort behøver ikke meget introduktion, da 

aktiviteten i høj grad er selv-instruerende. Kortet, reglerne og formålet er 

tilsyneladende let for eleverne at forstå.  

 Både drenge og piger er optaget af at løbe orienteringsløb, hvilket kan skyldes, at 

aktiviteten indeholder elementer som tiltaler begge køn: Der er både en konkret 

opgave som skal løses, ved hjælp af konkret udstyr. Samtidig er der mulighed for 

socialt samvær med en makker.  

 Tidspunktet på dagen har sandsynligvis betydning for, i hvor høj grad eleverne 

oplever, at de mister tidsfornemmelsen. Da tiden ikke bør være en distraherende 

faktor, skal der ikke gives en tidsramme for orienteringsløbet. 

 Balancen mellem sværhedsgraden og elevernes evner er afgørende for 

orienteringsløbets flowpotentiale. Det er optimalt at ramme en sværhedsgrad, 

hvor eleverne det meste af tiden oplever, at de mestrer udfordringen, men hvor 

de en gang imellem skubbes ud i den optimale frustrationszone, hvor 

orienteringsløbet opleves en tand for svært. Her erfarer de, at succes kræver 

koncentration og fordybelse.  

 Elevernes forudsætninger og rammefaktorerne omkring aktiviteten har betydning 

for, om eleverne oplever flow. Nogle af disse elevforudsætninger og 

rammefaktorer er uden for lærens indflydelse. Men læreren bør i videst mulig 

omfang tage udgangspunkt i elevernes forudsætninger, når orienteringsløbet 

tilrettelægges, og samtidigt tænke ind, hvordan rammefaktorerne bedst muligt 

kan underbygge flow. 
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 Min egen subjektive oplevelse af forløbet er meget positiv. At se eleverne fordybe sig i 

orienteringsaktiviteterne har givet mig inspiration til, hvordan flow kan fremmes igennem andre 

aktiviteter. Flow er blevet en central analysekategori i mine daglige, ustrukturerede observationer 

og refleksioner. Eksempelvis har jeg i samme klasse observeret flow-lignende tilstande, når klassen 

har arbejdet med gange-stratego2 og Magic Mixer3.  

Flere af mine kollegaer har vist interesse for de orienteringsaktiviteter, jeg har gennemført med 5. 

klassen. Især har der været stor interesse for selve orienteringskortet, som er et konkret produkt 

af projektet. Mange lærere laver allerede forskellige former for orienteringsløb, men det har hidtil 

været på diverse oversigtskort og plantegninger. At der nu findes et rigtigt orienteringskort over 

skolens område vækker begejstring, og forhåbentlig kan dette samt de erfaringer, projektet har 

givet, bidrage til, at orienteringsaktiviteterne på skolen i endnu højere grad inddrages som 

flowfremmende aktivitet. 

  

                                                             
2 Gange-stratego er et spil, som er inspireret af kortspillet Stratego. På hvert kort er der et multiplikationsstykke, hvis 
produkt bestemmer kortets værdi. Klassen er delt op i to hold, og alle spiller samtidigt. Spillet foregår oftest udenfor.  
3 Magic Mixer er et terningespil, som kan spilles alene eller flere sammen. Det udfordrer eleverne i kreativ tænkning 
og problemløsning.  
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Kapitel 5.  Konklusion og perspektivering 

I det følgende vil jeg først runde projektet af i en sammenfattende konklusion. Dernæst vil jeg 

rette blikket ud og åbne for de dannelsesperspektiver, der ligger i at tænke flow i ind i skolens 

hverdag. 

5.1. Orienteringsløb som flowaktivitet 

Omdrejningspunktet for dette projekt har været at undersøge, hvordan orienteringsløb kan 

anvendes og udvikles med henblik på at fremme flowoplevelser for elever i 5. klasse. Med 

udgangspunkt i aktionslæring har jeg afprøvet orienteringsløb i undervisningen og undersøgt 

elevernes oplevelser. Flow er et fænomenologisk begreb, og undersøgelsesmetoderne har derfor 

sigtet mod at indkredse elevernes subjektive oplevelser så præcist som muligt ved hjælp af flow-

scale og interview. Erfaringerne fra projektet viser, at orienteringsløb har stort flowpotentiale i 5. 

klasse, hvilket kan forklares med, at alle flowunderbyggende faktorer er til stede i aktiviteten.  

Fremadrettet kan erfaringerne fra projektet bidrage til at kvalificere min daglige 

undervisningspraksis, både når jeg inddrager orienteringsløb, og når jeg udvikler andre 

flowfremmende aktiviteter. Desuden kan andre lærere og elever på skolen få glæde af såvel 

erfaringerne fra projektet som skoleorienteringskortet, der er et konkret produkt af projektet.   

5.2. Flow i et dannelsesperspektiv 

I indledningen til dette projekt beskrev jeg, at min interesse for flow blandt andet udspringer af, at 

begrebet kan tænkes ind i skolens almene dannelsesbestræbelser. I det følgende vil jeg 

afslutningsvis udfolde og diskutere dette perspektiv. 

Enhver lærers pædagogisk praksis har en hensigt eller et formål, som han eller hun af den ene eller 

anden grund mener er værdifuldt for eleverne (Schnack, 2012). Således har jeg til hensigt at 

understøtte flow i undervisningen, da jeg mener, at det er værdifuldt for eleverne at opleve 

fordybelse, engagement og virkelyst. Finsk forskning viser, at gode koncentrations- og 

opmærksomhedsevner er vigtige forudsætninger for succes i uddannelseslivet (Hautamäki & 
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Thuneberg, 2011), og flow kan således ses som et middel til at nå målet om, at ”forberede eleverne 

til videre uddannelse” (Folkeskolens formålsparagraf).  

Dette perspektiv på flow i skolen kan dog kritiseres for at være for snævert, hvis man tager 

udgangspunkt i et Klafki-inspireret dannelsesideal. En sådant ideal fordrer, at skolen og lærerne vil 

noget andet og mere end blot at forberede den opvoksende generation til videre uddannelse.  

Pædagogik bør, ifølge Klafki, ikke forfalde til at blive et instrument for den politiske magt (Graf, 

2012). Flow bliver i denne optik udvandet, hvis de blot ses som et middel til at få samfundets 

tandhjul til at køre rundt.  

Så hvorledes kan flow tænkes ind i en bredere dannelsesforståelse? Tager vi igen udgangspunkt i 

formålsparagraffen, fremgår det, at folkeskolen skal give eleverne ”lyst til at lære mere”; ”fremme 

den enkelte elevs alsidige udvikling”, og skabe rammer, som er præget af ”fordybelse og virkelyst” 

(Folkeskolens formålsparagraf). Alle disse mål kan honoreres ved at skabe rammer, hvor eleverne 

kan opleve flow.  

Det skal dog ikke forstås sådan, at flow blot kan strøgs ud over undervisningen som pædagogisk 

”tryllestøv”, der på magisk vis får dannelsen til at blomstre. Flow er ikke et let operationaliserbart 

begreb. Det opstår som biprodukt af engagement og kræver det rette match mellem faktorer som 

kompetencer, mål, rammer, feedback og mestring (Andersen, 2016). I et didaktisk perspektiv er 

der ikke noget nyt i dette (kast blot et blik på Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel eller 

SMTTE-modellen (fx i Laursen, 2015)).  

Men det nye, som flowbegrebet i min optik kan bidrage med, er en målestok for, om 

undervisningen gør det ved eleverne, som vi ønsker at den skal. Dannelse er meget svært - for ikke 

at sige umuligt - at måle (Schnack, 2012), men flow kan bruges som en indikator for om grobunden 

for læring, trivsel og udvikling er til stede.  
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Bilag 

Bilag 1: Skoleorienteringkort 
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Bilag 2: Flow-scale 
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Bilag 3: Interviewguide 
 

Interviewdata 

 
DATO: _______________ 

 
STED: _______________ 

 
KLOKKESLÆT: _____________ 

 

NAVN PÅ INTERVIEWLYDFIL: _________________________________________ 
 
INTERVIEWPERSON: _________________________________________ 
 
INTERVIEWER: _________________________________________ 

 

Indledning på interview 

”De seneste par uger har vi løbet orienteringsløb i nogle af matematiktimerne. Grunden til at jeg 

gerne vil lave dette interview med dig, er for at undersøge, om du oplevede flow mens du løb 

orienteringsløb. Flow handler om at man er fordybet i noget, på en god måde, hvor man nærmest 

glemmer alt omkring sig.”  

Opmærksomhedspunkter 

Flowelementerne skal berøres i interviewet. Ifølge Frans Ørsted Andersen, skal de fem første være 

tilstede, før der er tale om flow (Andersen, 2011). 

 

 

Elementer i flow 
6. Fuld koncentration og opmærksomhed 

7. Høj grad af indre motivation 

8. Udfordringer og kompetencer, som matcher 

9. Mulighed for mestring 

10. Manglende tids- og selvfornemmelse 

Kilde: Frans Ørsted Andersen, 2011

 

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2017



Emma Klingenberg BA Læreruddannelsen 
Lr13se1301 Orienteringsløb og flowoplevelser i skolen USCJ 

37 
 

Spørgsmål 
 

1. Kan du komme i tanke om noget, du har lavet i skolen, hvor du var helt opslugt og 

koncentreret, mistede tidsfornemmelsen og havde meget lyst til at lave opgaven? 

 

2. Prøv at tænk tilbage på de gange vi har løbet orienteringsløb i matematik. Kan du beskrive 

hvordan du oplevede det? 

 

3. Hvordan oplevede du sværhedsgraden på orienteringsløbene?  

 

4. Havde du en følelse af, at det var noget du kunne finde ud af? (Var det for let, svært, 

tilpas?) 

 

5. Oplevede du, at du var motiveret for at løbe orienteringsløb? Altså, var det noget du havde 

lyst til/syntes var sjovt? 

 
6. Synes du, at det var klart, hvad aktiviteten gik ud på? 

 

7. Hvordan oplevede du din koncentration, mens du løb orienteringsløb? Var du fordybet i 

opgaven? 

 

8. Oplevede du, at du glemte tiden? 

 
9. Ville du helst lave det i grupper eller alene? 

 
10. Eventuelle tillægsspørgsmål: Hvor mange poster? Hvor lang tid? Hvor ofte? I andre fag end 

matematik? 
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Bilag 4: Skematisk oversigt over flow-scale-resultater 
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Bilag 5: Transskribering af interview 
 

Interviewer forkortes I. Eleven Ellen, som interviewes, forkortes E. Transskriberingen veksler 

mellem resume og citater. Citater skrives med kursiv. 

Tid Transskribering Analysekategorier 

0:00 I fortæller, hvordan interviewet kommer til at forløbe, og 

hvad formålet med interviewet er.  

I beskriver, hvad flow er. 

 

1:05 I: Inden vi snakker om selve orienteringsløbet, kunne jeg godt 

tænke mig at høre; hvis du tænker tilbage på din skoletid, 

kan du så huske nogle ting I har lavet, hvor du tænker ”Det 

her kom jeg i flow af – det var fedt”. 

E fortæller, om en opgave hun lavede i 2. klasse, som 

handlede om at sammenligne afrikanske og danske børns 

levevilkår. 

E: Der kunne jeg godt fordybe mig.  

I spørger, om E kan uddybe. 

E: Jeg var meget koncentreret på den opgave, vi skulle lave, 

og vi fik lavet rigtig meget. Og jeg synes faktisk også, det var 

sjovt – det synes jeg også er vigtigt.  

Flowoplevelse 

2:05 I spørger, hvordan E oplevede at løbe orienteringsløb i 

matematik – ikke i forhold til flow, men generelt.  

I: Jeg synes faktisk det var rigtig sjovt. Jeg fik lavet meget. 

Jeg tror også, jeg fik lært noget. Jeg synes orienteringsløb er 

rigtig sjovt, fordi du får bevæget dig. Og normalt gider jeg 

ikke rigtig ud til frikvartererne, men jeg synes det er dejligt, 

at der er bevægelse i timen – i hvert fald på den måde. Men 

det var nu sjovest, den gang det ikke regnede. 

Høj motivation 

Høj produktivitet 

Læring 

Bevægelse 

Distraherende faktorer 

2:45 I spørger, hvilken af de tre gange E synes det var fedest.   
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E: Jeg synes faktisk det var sjovest den første gang. Jeg synes 

også anden gang var rigtig sjov, men første gang det var 

bedst. Fordi der skulle man sådan ligesom prøve det – og det 

synes jeg virkede rigtig godt.  

3:10 I: Hvis du tænker på sværhedsgraden af orienteringsløbet – 

ikke opgaverne, men selve orienteringsløbet – hvordan synes 

du, det var? 

E: Jeg synes at selve orienteringsløbet det var – jeg tror det 

var tilpas svært. Jeg var samme med én af mine venner, der 

var okay god til sådan noget, så det tror jeg også hjalp lidt. 

Men jeg synes, det var okay svært. (…) Jeg har aldrig været 

specielt god til at kigge på kort, men jeg tror det har hjulpet 

lidt, at jeg har gjort det flere gange.  

Sværhedsgrad 

Zonen for nærmeste 

udvikling 

4:00 I: Hvad med selve opgaverne? Hvordan var sværhedsgraden 

af dem? 

E: De var okay. Der var nogle af opgaverne, som var lidt 

nemme – men ja, de var sådan okay.  

I snakker lidt om opgaverne.  

Sværhedsgrad 

4:35 I: Havde du en følelse af, at det var noget du kunne finde ud 

af? Eller var det for let? Eller for svært? 

E: Jeg havde en følelse af at – det her, det kan jeg godt finde 

ud af. Det er ikke for let – det har jeg prøvet nogle gang, hvor 

man har fået en for let opgave. Men det var heller ikke for 

svært, det synes jeg ikke.  

E fortæller om engang i dansk, hvor hun fik en opgave, som 

var alt for let. Men generelt oplever hun, at de opgaver hun 

får passer nogenlunde i sværhedsgrad.   

Mestringsoplevelse 

 

5:50 I: Hvordan oplevede du din motivation i forhold til at løbe 

orienteringsløb? Var det sådan at du tænkte ’Yes!’ eller 

Motivation 

Distraherende faktorer 
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tænkte du mere ’Ej, jeg kunne egentlig hellere tænke mig at 

lave noget andet’? 

E: Den gang det regnede, så tænkte jeg ”ej, nu bliver mine 

sko våde”. Men den gang det var dejligt vejr, så tænkte jeg 

”Ja tak, jeg kan godt lide det her orienteringsløb”. Så jeg tror 

også det har lidt noget med vejret at gøre.  

6:20 I spørger, om E kan uddybe sine oplevelser med 

orienteringsløb.  

E: Jeg synes faktisk, det var rigtig sjovt. Mig og min veninde 

vi hyggede os. Men vi fik også lavet noget på samme tid. Så 

jeg synes det var sjovt og dejligt at vi fik bevæget os.  

I: Synes du, det er godt, at det er med en makker? 

E: Ja, jeg kan godt lide at det er sammen med en makker, 

fordi jeg kan bedst koncentrere mig, når jeg er sammen med 

nogen. Jeg ved ikke, om andre har nemmere ved at 

koncentrere sig, når de er alene, men jeg kan bedst lide at 

være sammen med andre – også sådan generelt. 

I: Vil du helst at det var en makker, som du selv valgte eller 

en som jeg valgte? 

E: Jeg tror godt, det ville være noget jeg selv valgte, fordi (…) 

jeg tror jeg bedre kan arbejde sammen med mine ene 

veninde end med min anden veninde. Altså jeg kan rigtig 

godt lide dem begge to, men jeg tror bare at arbejde 

sammen med, så er der én der ville være sådan… (bedre 

red.). 

Socialt element 

Motivation 

Koncentration 

7: 50 I fortæller om første gang der blev løbet orienteringsløb. I 

gav en meget kortfattet instruktion, og fortalte ikke noget 

om kortets signaturer.  

I: Var det klart nok, hvad I skulle? Eller stod I og tænkte ”Øh, 

hvad er det lige, vi skal?”. 

Håndterbare regler og 

klare mål 
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E: Jeg tror, det var klart nok, fordi en gang har vores 

matematiklærer givet os sådan et lamineret (…) kort. Det 

tror jeg også han har prøvet en gang før.  

9.00 I: Hvordan oplevede du sin koncentration, mens du løb? 

E: Jeg kunne godt koncentrere mig, sådan – [tænkepause] 

Det er fordi, nogle gange er mine tanker sådan lidt: de 

arbejder på samme tid med, at de tænker på noget andet. 

Men jeg kunne godt koncentrere mig.   

Koncentration 

9:30 I: Hvis I løb ud til en post og løste en opgave, skulle I så bare 

direkte videre? Eller var det mere sådan: Nu tager vi det lige 

stille og roligt? 

E: Det var meget: Nu skal vi videre til den næste post. Fordi 

jeg er sådan lidt et konkurrencemenneske og det er min 

veninde også, så vi ville godt komme først. 

E forklarer, hvordan hun og veninden diskutere, hvilket 

vejvalg der er bedst.  

I: Så det gjaldt om for jer, at løbe det hurtigt? 

E: Ja. Vi løb i hvert fald – vi gik ikke.  

E fortæller, at hun tror det er forskelligt fra gruppe til 

gruppe, hvor meget de går op i konkurrencen. For nogle 

handler det bare om at løse opgaverne.   

E og I snakker om andre konkurrencelignende aktiviteter i 

skolen. E synes, sådanne aktiviteter er sjove og motiverende.  

Konkurrence/spil-

element 

12:15 I: Det næste handler om tidsfornemmelse. Har du nogen ide 

om, hvor lang tid i brugte på at løbe de der orienteringsløb? 

E: Altså jeg kunne godt mærke, at vi nok ikke har brugt en 

time, men om vi havde brugt en halv time eller et kvarter – 

det var jeg ikke sikker på.  

Tiden var ikke en væsentlig ting for E, mens hun løb. E 

fortæller at hun i engelsk har oplevet at sidde og kigge på 

Tidsfornemmelse 
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klokken. Men i fag, som hun godt kan lide, er hun ikke 

optaget af tiden. 

14:00 I orienterer sig i spørgsmålene i interviewguiden. I snakker 

om flow, som en zone der er gunstig for læring. I tager fat i 

nogle uddybende spørgsmål. 

 

15:00 I: Tror du, det er en generel ting med orienteringsløb, at det 

altid vil være fedest første gang? 

E: Nej, det tror jeg ikke. Jeg synes det der orienteringsløb er 

rigtig sjovt, så jeg tror det vil blive ved med at være sjovt.  

I: Hvor tit tror du, man kunne løbe det, hvor det stadig ville 

være sjovt? 

E: Jeg tror godt, man kunne løbe det nogenlunde tit, fordi jeg 

synes det er en sjov opgave. Men så må selve opgaverne 

godt have lidt variation, sådan så det ikke altid handler om 

division.  

E synes, at opgaverne skal passe til det emne, som klassen 

arbejder med.  

Variation 

16:25 I og E snakker om antallet af poster. E synes at ti er et 

passende antal poster, men mener også godt der kan være 

flere.  

 

17:00 I og E snakker om, om man kan løbe orienteringsløb i andre 

fag end matematik. Det mener E godt, at man kan. De har 

prøvet noget lignende i dansk.  

 

17:30 I spørger, om E har et gyldent råd til en anden gang, klasse 

skal løbe orienteringsløb. E ønsker godt vejr. I regn bliver 

sko, kort og svarark våde. 

E: Jeg synes det er godt lavet, og jeg synes orienteringsløb i 

skolen er en god idé.  

Distraherende faktorer  

18:50 Interview afsluttes.   
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