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Indledning 

Faget geografi har ikke været et prøvefag i folkeskolen siden 1975, men i 2007 blev der endnu 

engang indført en afgangsprøve i 9. klasse.
1
 Geografforbundet udtrykte begejstring for, at der atter 

kom fokus på faget geografi, men mente, at det efterlod en vrangforestilling hos befolkningen, da 

prøven lægger op til, den geografiundervisning der fandt sted i 50´erne og 60´ernes skole,
 2

 hvor det 

vigtigste ved faget, var at kende navne på byer og steder i verden. 

 

Jeg har været så heldig at undervise periodevis i geografi i 3 år, i henholdsvis en 7. klasse, 8. klasse, 

og til sidst i en 9. klasse. Jeg har fået lov til at undersøge interessen og ambitionsniveauet på alle tre 

årgange, hvilket har givet mig et stort indblik i, hvordan eleverne i folkeskolen oplever faget 

geografi. Det var faktisk først i min sidste praktik, altså i 9. klasse, at jeg oplevede et særdeles 

motivationstab hos enkelte eller flere af mine elever. De var meget opmærksomme på, hvad de ville 

blive testet i til eksamen. Derfor spurgte de betydeligt ind til, hvad de skulle bruge af viden til 

afgangsprøven, i stedet for at være nysgerrige og undrende, på den åbenbart anderledes måde jeg 

tilrettelagde og gennemførte min undervisning på end deres nuværende lærer, som grangiveligt 

underviste med henblik på afgangsprøven. 

 

Dette satte mine tanker og overvejelser i gang, om hvorvidt eleverne er åbne for de mange aspekter 

og mangfoldigheder, geografiundervisningen egentlig kan tilbyde. Endvidere gjorde det mig 

nysgerrig på, om geografilærerne også var opmærksomme på dette, eller om de mere begyndte at 

undervise frem mod afgangsprøven, og som følge deraf devaluerede undervisningen i enkelte 

sammenhænge. Disse betragtninger og spørgsmål har i den anledning bragt mig frem til 

nedenstående problemformulering og er ligeledes udgangspunkt for alle mine overvejelser og 

undersøgelser i denne opgave. 

Problemformulering 

Er afgangsprøven i geografi med til at skabe et motivationstab hos eleverne i undervisningen, når 

de kun prøves i afgrænsede kundskaber og færdigheder? Påvirker det på samme tid lærerens 

didaktiske handlinger i faget og i så fald, hvordan er det så mulig at navigere, som lærer på disse 

præmisser, så fagets hensigter og mål er i fokus og undervisningen ikke devalueres?  

                                                 
1
 http://geografforbundet.dk/subpage.html?pageid=10249 

2
 http://geografforbundet.dk/subpage.html?pageid=10249 
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Problembaggrund  

I forbindelse med min interesse for faget geografi har jeg, i denne opgave, valgt at beskæftige mig 

med motivation for læring i geografi, da jeg netop mødte en del modstand og motivationstab i to 9. 

klasser. En del begrundede deres manglende interesse med, at faget var uinteressant og ligegyldigt. 

Ydermere mente en del, at de sagtens kunne gætte sig til en god karakter i afgangsprøven og derfor 

ikke tog faget så alvorligt.  

 

Disse antagelser leder mig frem til at undersøge, om geografilærerne står i et dilemma omkring 

deres undervisning og fag, da jeg netop mener, at faget bidrager til elevernes almene dannelse 

gennem opbygning og nuancering af elevernes verdensopfattelse og omverdenforståelse.
3
 

Spørgsmålet er, om anstrengelserne med praktiske aktiviteter og feltarbejde er umagen værd, hvis 

eleverne ikke tager dette arbejde seriøst, da de anskuer det som spild af tid på baggrund af 

afgangsprøvens form og indhold. I min optik kan jeg svare ja uden at blinke, det er umagen værd, 

men det forekommer mig, at virkeligheden måske ikke afspejler dette. 

Metodeafsnit med læsevejledning 

I denne opgave tager jeg udgangspunkt i en hermeneutisk videnskabelig tilgang, da det er min 

hensigt, at undersøge om afgangsprøven i geografi har en positiv eller negativ påvirkning på såvel 

eleverne, lærerne og faget. Dette vælger jeg at gøre på baggrund af relevant teori og empiri, hvor 

jeg vil forholde mig kritisk, undersøgende og analyserende. 

 

Opgavens indhold falder derfor i fire dele efterfulgt af en diskussion og konklusion, samt et 

handleperspektiv og en afsluttende perspektivering. I afsnittet geografi som undervisningsfag vil jeg 

beskrive faget, sådan som jeg ser det, både i forhold til elevernes udbytte, ikke kun fagligt men også 

i et dannelsesperspektiv. En sådan redegørelse finder jeg nødvendig, for senere at kunne holde mit 

syn på faget op mod afgangsprøvens udformning, samt klargøre hvad faget står for, og hvad der vil 

ske, hvis faget devalueres på grund af afgangsprøven, som jo netop skulle styrke faget, læren og 

eleverne. I dette afsnit anvender jeg til dels fagets formål og generelt indholdet i Fælles Mål 2009 

faghæfte 14. Dog anskuer jeg dannelsesperspektivet gennem Wolgang Klafkis teori om 

almendannelse, da jeg selv anvender hans objektivisme i mange af mine didaktiske overvejelser i 

geografi, og finder dem hensigtsmæssige i forhold til faget og dets indhold samt mål og formål. I 

                                                 
3
 Kristensen, Poul m.fl. (2011) s. 17 
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dette afsnit vil jeg også beskrive faget som prøvefag, da det jo akkurat, i henhold til min 

problemformulering, er afgangsprøven afsmittende effekt på elever, lærere og faget jeg ønsker at 

belyse. 

 

Opgavens anden del motivation for læring omhandler Hans Vejleskovs definition af begrebet 

motivation, samt hvordan jeg ser begrebet komme til udtryk i geografitimernes praksis. Endvidere 

vælger jeg at anvende Knud Illeris læringsforståelse gennem indhold, drivkraft og samspil. Dette 

vælger jeg at bruge, da jeg netop har oplevet i praksis, at elevernes motivation ikke er den eneste 

betydningsbærende faktor i en læringsforståelse, men at andre faktorer så som indhold og samspil 

også er fremstående. Desuden vælger jeg at anvende denne forståelse, da jeg mener, at disse tre 

faktorer skal i spil for at opnå optimal motivation for læring. 

 

En fjerde faktor, altså ud over indhold, drivkraft og samspil, jeg finder afgørende i vurderingen af 

min problemformulering, er lærerkompetencer samt lærerens rolle, som jeg omtaler i opgavens 

tredje del. Her vælger jeg at anvende Thomas Ziehe og hans anskuelse af læringskulturen, da jeg 

mener, at hans teori om elevernes tre nøgleproblemer er i spænd med Illeris læringsforståelse. Det 

er derfor betydningsbærende for læreren at være bevidst om disse nøgleproblemer for at kunne 

skabe et motiverende læringsmiljø i klassen og i undervisningen. Endvidere vælger jeg at kigge 

nærmere på Clearinghouse´s undersøgelse over, hvilke sider af lærerens klasseledelse, der bidrager 

til øget elevlæring og motivation. 

 

I afsnittet afgangsprøvens påvirkning, prøver jeg på baggrund af de tidligere afsnit, at eftersøge 

hvilke påvirkninger afgangsprøven har på elevernes motivation, på lærernes ambitionsniveau samt 

på fagets faglighed og niveau. Gennem opgaven anvender jeg overvejende kvalitativt empiri, da jeg 

ønsker at undersøge i dybden og lære de bagvedliggende forklaringer at kende i henhold til min 

problemformulering.  

Geografi som undervisningsfag 
I det jeg ikke har stiftet bekendtskab med selve undervisningsfaget geografi, siden jeg selv gik i 

folkeskolen, var jeg netop af den betragtning, at faget kun omhandlede kort, byer og floder, og at 

det gjaldt om at huske navnene på disse. Besynderligt nok er dette mine erindringer om faget, og 

efter længe betænksomhed, må jeg krybe til korset og konkludere, at faget dengang ikke satte sit 

store præg på mig. Derfor startede min personlige interesse for undervisningsfaget først, da jeg 
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skulle vælge linjefag på læreruddannelsen. Efter en orientering omkring faget, følte jeg mig draget 

til faget og dets betydning i mange faglige og samfundsmæssige sammenhænge. Jeg oplevede vel 

nærmest en dobbelt åbning og fagets mangfoldighed åbnede sig for mig. Desværre har jeg gennem 

min færden i praksisrummet oplevet motivationstab og manglende interesse for faget eller endda 

mistolkning af faget og dets indhold hos både elever, forældre og lærere. Derfor ønsker jeg netop, at 

argumentere for fagets relevans og på hvad der karakteriserer min undervisning og mit fagsyn. 

 

Jeg anskuer faget geografi som et syntesefag, da det netop henter sit vidensgrundlag fra 

naturvidenskab, samfundsvidenskab og humanistisk videnskab og er hermed et flervidenskabeligt 

fag.
4
 Som følge deraf finder jeg også faget interessant og betydningsbærende for eleverne i 

folkeskolen, da det vedrører elevernes nærmiljø, men også den fjerne verden. I mit fagsyn er det 

derfor fremtrædende, at tage afsæt i elevernes hverdag og afdække en forforståelse den vej igennem. 

I formålet for faget
5
 bemærkes det da ligeledes, at faget ikke bare begrænser sig til hardcore teori, 

kort og statistikker, men at eleverne derimod også skal kunne forstå og se sammenhænge i 

geografien, der bidrager til en forståelse af verden. Hermed er geografi altså verden omkring os og 

tager sit udgangspunkt i natur og kultur og samspillet herimellem. Dette finder jeg ligeledes yderst 

betydningsbærende, at undervisningen afspejler og at eleverne netop udvikler både 

omverdensforståelse og interkulturel kompetence. Som følge deraf mener jeg, at faget kan betragtes 

som et syntesefag, grangivelig fordi det tager udgangspunkt i den reale omverden som er kompleks 

og i sig selv syntetiseret.
6
  

 

Ifølge læseplanen for faget
7
 fremgår det ydermere, at planlægningen skal tage hensyn til, at eleverne 

skal kunne anvende det, de lærer i andre sammenhænge. Tilmed lægges der vægt på, at praktiske 

aktiviteter og undersøgelser er en vigtig og naturlig del af undervisningen i geografi, så 

undervisningen ikke kun bliver udført i form af læsestof. Som følge deraf erfarer jeg, at der er rig 

mulighed for, at eleverne får tilstrækkeligt udbytte af undervisningen, grundet lærerens mange 

muligheder for at motivere eleverne gennem forskelligt materiale, lærermidler og øvelser, så som 

filmklip, fotos, tekst og eventuelle praktiske forsøg og herved foranstalte faget til et oplevelsesfag. 

                                                 
4
 Nørregaard, H (2009) s. 8 

5
 http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-Geografi/Formaal-for-

faget-geografi 
6
 http://www.geografi.dk/referat.htm 

7
 http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-Geografi/Laeseplan-

for-faget-geografi 
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Dette understøttes desuden i formålet for faget
8
 hvor der står skrevet at; Undervisningen skal 

anvende varierede arbejdsformer og i vidt omfang bygge på elevernes egne iagttagelser og 

undersøgelser bl.a. ved feltarbejde og brug af geografiske kilder. Undervisningen skal udvikle 

elevernes interesse og nysgerrighed over for natur- og kulturgeografi, naturvidenskab og teknik og 

give dem lyst til at lære mere.  

Fagets rolle i forhold til samfundet og dannelsesprocesser 

Undervisningsfaget geografi har undergået mange forandringer i både fagsyn og mål gennem de 

sidste godt 100 år, og fagets indhold har ligeledes skiftet karakter i takt med den samfundsmæssige 

forandring.
 9

 Da den første skolelov i 1903
10

 blev vedtaget, var geografi for første gang med i 

fagrækken og hovedvægten var lagt på den regionalgeografiske tradition. Altså hvor forskellige 

lande og verdensdele blev beskrevet ud fra et fastlagt skema. Siden da er der blevet udviklet meget 

på faget og dets indhold og i dag står vi med klare mål for undervisningen gennem Fælles Mål 2009 

faghæfte 14.
11

 Dette faghæfte indeholder fire faglige dele, som undervisningen skal omhandle både 

med trinmål og slutmål. Nemlig regionale og globale mønstre, naturgrundlaget og dets udnyttelse, 

kultur og levevilkår samt arbejdsmåder og tankegange.  

 

Geografien står hermed centralt placeret og fylder meget i folkeskolens formål, hvor der netop i § 1 

står
12

: 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, gør dem fortrolige med 

dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres 

forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. Ud 

fra dette anser jeg skolens undervisning som værende alment dannende og dette formål opfylder 

geografi, da der akkurat i Fælles Mål for faget står at;
13

 Geografi er en del af almendannelsen, og 

geografiundervisningen skal derfor ses i forhold til skolens samlede opgaver, der er udtrykt i 

folkeskolelovens formålsparagraf.  

 

                                                 
8
 http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-Geografi/Formaal-for-

faget-geografi 
9
 Kristensen, Poul mfl. (2011) s. 36 

10
 Kristensen, Poul mfl. (2011) s. 37 

11
 http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-Geografi 

12
 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=133039 

13
 http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-

Geografi/Undervisningsvejledning-for-faget-geografi/Naturfagenes-sammenhaeng-og-progression 
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Hensigten med at lære geografi er at opbygge en samlet opfattelse af verden, der både indeholder 

geografisk identitet, orienteringsfærdighed, omverdensforståelse og handlekompetence.
14

 Det er 

derfor også geografis opgave som alment dannende fag, at eleverne opnår dette gennem 

undervisningen. På betingelse af at vi diskuterer almen dannelse i geografi, bruger jeg den tyske 

pædagog Wolfgang Klafkis objektivisme i mange af mine didaktiske overvejelser. Specielt den 

kategoriale dannelsestænkning,
15

 hvor Klafki opererer med det elementære og det fundamentale 

niveau, til at forklare hvordan læreprocessen foregår. På det elementære niveau har eleven nogle 

kundskaber i form af begreber, teorier, modeller og sammenhænge, der gør det muligt at forstå og 

beskrive sin omverden. På det fundamentale niveau danner eleven erkendelsesniveauer, der hjælper 

til at få et overblik over de elementære kundskaber, så de udvikler sig til struktureret viden og 

faglighed.
16

 Ud fra dette opfatter jeg, kundskaber som den viden eleven tilegner sig og færdigheder 

som de kompetencer, eleven anvender for at benytte sig af den tillærte viden i geografiske 

problemstillinger og sammenhænge. Eleven tilegner sig altså kategorier, hvor det er muligt at forstå 

sin omverden men også gøre sig forståelig overfor verden, hvilket Klafki desuden betegner som den 

dobbelte åbning.
17

 Den kategoriale dannelse og dobbelte åbning anser jeg som betydningsbærende 

elementer i geografiundervisningen, da jeg netop mener, at ved at udfordre elevernes viden, følelser 

og holdninger, er der mulighed for, at de i en aktiv proces konstruerer nye verdensbilleder, som igen 

kan udfordres men på et højere niveau.
18

 Herved opnår eleverne en viden, de kan forstå og gøre 

brug af i forskellige geografiske problematikker og sammenhænge. 

Geografi som prøvefag 

I perioden fra 1975 frem til skoleloven 2003 var geografi et prøveløst fag, der tilmed blev afsluttet 

efter 8. klasse. Dengang betvivlede man test og prøver, og mente at disse var med til at demotivere 

eleverne, hvis de ikke klarede sig godt i prøverne. Derfor var geografi også et fag, hvor der flere 

steder ikke var nogen form for evaluering.
19

 Elevernes motivation var som følge deraf i høj grad 

lærerens ansvar og skulle udspringe af lærerens tilrettelæggelse af undervisningen og ikke på 

baggrund af prøver og resultater. Fra 2003 og til nu oplever jeg, at der er kommet meget fokus på 

netop naturfagene og deres betydning og rolle i samfundet. Undervisningsministeriet understreger 

                                                 
14

 Kristensen, Poul m.fl. (2011) s. 19 
15

 Møller, Jens Peter (2001) s. 40 
16

 Møller, Jens Peter (2001) s. 40 
17

 Graf, Stefan Ting (2004) s. 45 
18

 Kristensen, Poul (2011) s. 19) 
19

 Kristensen, Poul (2011) s. 88 
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dette i deres publikation fra 2006, der handler om at styrke og udvikle naturfagene.
20

 Denne 

publikation er udarbejdet på baggrund af PISA undersøgelser fra 2000 og 2003, hvor de danske 

elever klarede sig væsentlig dårligere end i andre lande.  

 

Da afgangsprøven blev indført i 2007, var det især hensyn på at styrke elevernes faglige udbytte, da 

Politikkens undersøgelse i 2003 viste, at halvdelen af de danske gymnasieelever ikke vidste hvor 

Nakskov lå.
21

 Undersøgelsen skabte stor røre og opmærksomhed, og afgangsprøven i geografi blev 

som følge deraf indført. Der var i starten en stor debat om, hvordan prøven skulle udformes, og flere 

geografilærere havde et ønske om, at geografi skulle have en mundtlig prøve, da det er vanskeligt at 

vise sammenhængsforståelse, praktiske færdigheder og evne til at argumentere gennem en multiple-

choice prøve.
22

 Dette skete ikke og prøveformen blev en skriftlig prøve i form af en multiple-

choice-test, der skal løses digitalt og eleverne har 30 min. til at besvare spørgsmålene. Jeg kan 

næsten kun gisne om prøven blev sådan, fordi det er en billig løsning, som ikke kræver udgifter til 

censor. Multiple-choice prøven er hermed også en summativ evalueringsform,
23

 som tester hvad 

eleverne har lært ved afslutningen af undervisningen og i dette tilfælde ligger prøven derfor i 

afslutningen af 9. klasse. Der var og er stadig meget debat om, hvorvidt testens udformning gør det 

muligt, at teste elevernes faglige indsigt samt tankegange. Debatten går herved på, om formen lever 

op til målene med faget eller om prøven fungerer mere kvantitativt og derfor overvejende tester 

fakta og færdigheder end kvalitativt hvor der testes forståelse og fortolkning. 

 

Debat på skolekom.dk 15. maj 2011 – en lærer udtaler; 

 

Prøveformen i sig selv er problematisk, da den kun tester færdigheder (lidt som færdighedsregning 

i matematik). Det eneste positive man kan sige om prøveformen, er at den på sigt vil være billig i 

forhold til f.eks. en prøveform hvor der skal anvendes censorer. Spørgsmålet er bare om den viser 

det vi gerne vil have den til at vise. Men de tårnhøje karakterer i både Biologi og Geografi kommer 

selvfølgelig belejligt i politiske kredse: indsatsen har båret frugt.  

 

 

                                                 
20

 http://pub.uvm.dk/2006/naturfag/introduktion.html 
21

 Kristensen, Poul (2011) s. 89 
22

 Kristensen, Poul m.fl. (2011) s. 81 
23

 Kristensen, Poul m.fl. (2011) s. 85 
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Opsummering 

Kendetegnende for faget i dag er følgelig, at geografi ikke kun arbejder med hvorfor verden ser ud 

som den gør, men også med forklaringer om de bagvedliggende forhold, der får verden til at se ud, 

som den gør. Derudover træner faget eleverne i at tage stilling i et demokratisk perspektiv, på et 

grundlag der har rødder i såvel samfundsmæssige, humanistiske og naturvidenskabelige forhold.
24

 

Som nævnt tidligere står det sort på hvidt i folkeskolens formålsparagraf, at skolen skal give 

eleverne kundskaber og færdigheder, der giver dem lyst til at lære mere, samt fremmer den enkelte 

elevs alsidige udvikling. Ydermere står der i læseplanen for geografi
25

, at undervisningen fortrinsvis 

bygger på de kundskaber og færdigheder, eleverne har tilegnet sig i natur/teknik, og at disse skal 

bruges til at udvikle forståelse for geografiske sammenhænge. Geografi lægger imidlertid op til, at 

eleverne ikke kun skal få kompetencer i kundskaber og færdigheder, men ifølge beskrivelsen af 

faget, antager jeg, at geografi bidrager, sammen med en række andre skolefag blandt andet til det vi 

i skolesammenhæng kalder for almen dannelse.
26

 Forstået således, at eleverne undervises i geografi 

med henblik på, at de fremover skal kunne tage stilling til en række samfundsmæssige 

problematikker på et nøgternt grundlag. I forhold til dette kan det overordnede mål for 

undervisningen i geografi også betegnet som handlekompetence, defineret som evnen til at deltage i 

demokratiet.
27

  

 

Afgangsprøven er blevet indført med henblik på, at højne niveauet i undervisningen, men også på at 

efterstræbe en anerkendelse af faget i samfundet. Spørgsmålet er bare, om prøverne lever op til 

disse intentioner og om der er sammenhæng mellem krav til undervisningen og de krav der stilles 

ved prøven. Ydermere er spøgsmålet om hvorvidt denne sammenhæng er klar og tydelig for lærere, 

elever og forældre, for er dette ikke tilfældet kan der være mulighed for, at faget bliver devalueret 

og eleverne mister motivation for læring, hvilket jeg til dels er tilbøjelig til at tro og ønsker at 

undersøge. 

Motivation for læring  
Jeg har med personlig erfaring mødt elever, der ikke deltager aktivt i undervisningen og bare ikke 

gider noget som helst. Det er af min overbevisning, at disse elever lærer mindre end de aktive 
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motiverede elever. Hermed mener jeg også, at motivation er en afgørende faktor for læring og på 

baggrund af tidligere afsnit om faget geografi, ønsker jeg netop at undersøge, hvad der motiverer 

eleverne i geografiundervisningen, samt hvad der kan lede til motivationstab. 

 

Begrebet motivation bidrager til at forklare, hvorfor individet handler som det gør, og Hans 

Vejleskovs
28

 definition af begrebet antyder, at motivation er det, der får os til at gøre noget eller 

ikke at gøre noget. Ergo motiverer os til en bestemt handling, og at motivationen er drivkraften bag 

handlingerne. Dog skal vi have for øje, at der kan være forskellige årsager, der afgør, om man som 

individ er motiveret eller ej. Endvidere skelner han mellem forskellige motivationstyper
29

, der 

spiller en afgørende rolle for undervisning og læring. Jeg oplever i nedenstående eksempel forskel i 

motivationstyper hos de to adspurgte elever, der beskriver hvad der motivere dem i undervisningen. 

  

Uddrag fra interview af 2 elever – bilag 2 

 

N: Jamen, hvis noget fanger mig og hvis det er sjovt, så gider jeg godt følge med. Jeg vil helst få 

det ind på en kreativ måde med lege eller andre aktiviteter. Tekster er kedelige, så gider ikke læse 

en masse. Jeg kan godt lide at vide, hvad det er, man skal kunne. Altså så jeg ved, hvad målene er, 

samt hvad jeg skal bruge fremover og til eksamen. Så føler jeg, det er vigtigt. Og når det er vigtigt, 

er jeg motiveret. 

 

M: Jeg synes, at det er nemmest at få stillet en opgave, der skal løses, eller læse en tekst og finde 

frem til et svar. Gider ikke helt det kreative og andre aktiviteter.  

 

Disse to elevers kognitive samt aktivitetsmotiver er forskellige. N vil helst være aktiv, hvor M helst 

vil sidde stille og løse en opgave. Deres nysgerrighed for et emne vil derfor i påkommende tilfælde 

være forskelligt, alt afhængigt af hvilken undervisningsmetode læreren anvender.  

 

Motivation handler imidlertid ikke kun om at forstå det enkelte individs tanker, interesser og 

følelser, men det handler også mere om de ydre stimuli så som samfundets kultur, trends og sociale 

fællesskaber. Med dette mener jeg, at skolens plads i elevernes liv er central, men den spiller ikke 

altid hovedrollen i deres verden. Deres interesser kan præges af vennernes interesse. Forældrene 
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kan ligeledes være med til at presse deres børn til bestemte karakterer i forskellige fag eller i 

forskellige uddannelsesretninger og hvad mere er, så kan eleverne være opsat på at få en god 

karakter i opgaver og til eksamen. Jeg oplever, at eleverne gerne vil opnå gode karakterer og at 

dette kan være en motivationsfaktor. Dog oplever jeg også, at denne motivation adskillig gange 

netop er, at opnå selve karakteren og ikke vejen derhen. Med det finder jeg, at eleverne er meget 

bevidste om, hvad der kræves for at opnå en god karakter i eksempelvis geografi, og gider derfor 

ikke spilde tiden på, hvad de anser for unødige aktiviteter.  

 

Uddrag fra interview med to elever – bilag 2 

N: Jeg er faktisk ikke voldsomt motiveret til geografitimerne. Hvis jeg for eksempel har en dårlig 

dag, føler jeg ikke for at høre efter, da jeg jo heller ikke mener, faget er så vigtigt. Jeg kan jo bare 

gå ind på intra og finde det vigtige, jeg skal kunne og så læse det op. Så ved jeg, hvad prøven 

indeholder og hvad jeg skal kunne. Jeg har prøvet før ikke at læse til prøven og det gik fint. Fik da 

4 bare fordi jeg gættede mig frem. 

 

Eleven her har tydeligvis mistet nysgerrighed såvel som præstationsmotivet i undervisningen, da 

hun mener, hun kan gætte sig til en udmærket karakter i prøver og test uden at læse op og gøre sig 

umage i undervisningen. Dog omtalte hun i tidligere eksempel, at kreative aktiviteter i 

undervisningen kunne vække hendes kognitive motiver, så som interesse og nysgerrighed, og 

herved få hende til at deltage aktivt i undervisningen. 

 

Der er altså rigtig mange forhold, der skal tages i mente, når vi anskuer elevernes motivation i 

undervisningen, dog findes der forskellige læringsmetoder og aktiviteter, vi kan benytte os af, for 

netop at vække motivationen hos eleverne og herved opnå en bred og planlagt læring. Jeg benytter 

mig eksempelvis af Kolbs læringscirkel
30

 i geografi, da det som før omtalt i mit fagsyn, er vigtigt 

for mig at eleverne er aktiv eksperimenterende og herved får en konkret oplevelse, som de kan 

reflektere til og den vej igennem opnå en abstrakt begrebsliggørelse. ikke desto mindre anser jeg, at 

der kan være forskellig karakter af den læring, eleverne tilegner sig, da deres for-forståelser kan 

være uklare eller forkerte. Samt at der er forskel på viden, færdigheder, holdninger, følelser, 

identitet, vaner, interesser, aversioner, blokeringer og meget andet, som spiller ind på elevernes 
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læring.
31

 Derfor antager jeg, at hvis eleverne er motiveret og deltager i den undervisning, læreren 

har planlagt og forstillet sig, er det til stor tilfredsstillelse for eleven og læreren, og så er der stor 

chance for at eleverne opnår en læring. Alt dette skal læreren have i mente, når der planlægges 

undervisningsaktiviteter og indhold. Herved kan motivation i skolens undervisning både være noget, 

som eleverne har, og noget som løbende skabes.
32

  

Indhold, drivkraft og samspil 

Knud Illeris
33

 bygger sin læringsforståelse på en konstruktivistisk grundposition, hvor læring finder 

sted, når den lærende udbygger eller ombygger allerede eksisterende viden, og at dette forudsætter 

en aktiv og kommunikerende lærende. Dette skal ske i sociale samspilsprocesser mellem individet 

og dets omgivelser, og derfor kan socialiteten forstås som et konstruerende felt inden for 

socialkonstruktionisme.
34

 Det er herved Knud Illeris tese,
35

 at al læring involverer tre dimensioner 

nemlig indhold, drivkraft og samspil. Som følge heraf må en analyse af en læringssituation eller 

læringsforløb involvere disse tre dimensioner og vi kan i den anledning ikke kun se på motivation 

som en afgørende faktor for læring. Endvidere er det i Illeris optik at disse dimensioner omfatters af 

en samspils- og en tilegnelsesproces, der begge skal være aktive for at eleverne lærer noget.
36

 I 

geografi er der, som i alle de andre fag, et indhold der skal læres og i indholdsdimensionen 

omhandler det derfor typisk viden, kundskaber, færdigheder, forståelse, indsigt med mere. 

Herigennem skal eleverne skabe mening og mestring, som dermed styrker deres funktionalitet. Det 

drejer sig altså ikke kun om de forskellige ting, der skal læres, men også om at der skal skabes 

mening med det lærte. Illeris mener desuden, at det er betydningsfuldt at læringsindholdet også 

omfatter en mere generel tilegnelse af den kultur og de samfundsmæssige sammenhænge, vi er en 

del af.
37

 Med dette i mente vil jeg henføre til Fælles Mål for geografi,
 38

 hvor jeg kan se en kobling 

mellem Illeris redegørelse på læringsindholdet og for formålet med undervisningen i 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 
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sig grundlæggende geografisk viden som baggrund for forståelse af geografiske begreber og 

sammenhænge og viden om samfundenes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer.  

 

I drivkraftdimensionen handler det om den motivation, de følelser og den vilje den enkelte anlægger 

sig i en læringssituation eller et forløb.
39

 Der er i den anledning også et nært samspil mellem 

indhold og drivkraft, da det der bliver lært, er præget af karakteren og styrken af den mentale energi, 

samtidig med at motivation, følelser og vilje påvirkes af den indholdsmæssige side.
40

 Sagt med 

andre ord, så spiller indholdet en afgørende rolle for elevens motivation, og de læringsmæssige 

udfordringer kan i den grad appellere til elevens interesser og forudsætninger.  

 

Den sidste dimension Illeris omtaler i sin læringsforståelse er samspilsdimensionen,
41

 der omfatter 

handling, kommunikation og samarbejde, hvor det herigennem tilstræbes, at opnå en social og 

samfundsmæssig integration mellem eleven og dens omgivelser. Dette kunne eksempelvis være 

eleverne imellem, men også mellem elev og lærer. Hermed mener han desuden, at al læring er 

situeret og derfor finder sted i en bestemt sammenhæng af social og samfundsmæssig karakter, og 

jo mere aktiv og engageret den lærende involverer sig i samspillet, jo større bliver 

læringsmulighederne. Dette samspil er også en af processerne i læringsforståelsen, da processen 

mellem elev og omgivelser er en indre mental tilegnelses- og bearbejdelsesproces, hvor 

motivationerne fra samspillet integreres med resultaterne af tidligere læring.
42

 I det har vi altså både 

de tre dimensioner og de to processer i spil. Et indhold der skal tilegnes gennem motivation og 

samspil.  

 

I nedenstående eksempel fra praksis ses to forskellige klasser, hvoraf den ene anses for at være 

mere motiveret end den anden på trods af, at indholdet i de to undervisningssituationer er identiske. 

 

Eksempel – Logbog fra Midtjysk efterskole uge 43 2011 

Tirsdag i uge 43: Eleverne havde en god for-forståelse og vidste allerede en del om emnet. De 

arbejdede godt samt viste interesse og nysgerrighed. 

Fredag i uge 43: Utaknemlig time. En undervisningstime lige efter middagspausen og efter timen 
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har eleverne weekend. De var meget larmende og det var svært at sætte sig igennem. De 

koncentrerede sig ikke og snakkede hist og pist om alt andet end geografi. Jeg tror ikke de lærte 

noget i denne time. 

 

Grunden til jeg skrev i min logbog, at jeg ikke troede, at de lærte noget, var netop at samspillet og 

kommunikationen i denne undervisningstime var mere eller mindre ikke-eksisterende. Det viste sig 

senere i mit praktikforløb, at det ikke kun var samspillet, der havde en afgørende rolle i klassen, 

men timens placering, altså sidste time inden weekend, også spillede ind. Her er der netop tale om 

de ydre læringsbetingelser og stimuli, der kan spænde bredt fra alle de udefrakommende forhold, 

der kan ramme individet og den situation læringen finder sted i.
43

 Altså hvilke hændelser der sker i 

det aktuelle læringsrum og hvordan samspilssituationen er. I fredagstimen var eleverne ikke i 

kropslig og mental balance og havde derfor ikke overskud til at engagere sig. Nogle var trætte, 

andre havde mere fokus på weekendens aktiviteter, der skulle diskuteres med kammeraterne inden 

de gik hvert til sit, når klokken ringede ud. De elever der prøvede at deltage, blev konstant afbrudt 

af den uro, der fandt sted og lod sig langsomt overgive til uroen. Jeg var fremadrettet meget 

opmærksom på at formidle indholdet i de to klasser anderledes for at motivere eleverne, samt at jeg 

arbejdede en del med samspillet i klassen. Ikke kun eleverne imellem, men også mellem eleverne 

og mig.  

Opsummering  

I forhold til ovennævnte så foregår læringsprocessen ikke ud i det blå, men bestemmes af en række 

faktorer. Læring er for så vidt en forandring af tanke, følelse, krop og fællesskab. Derfor nytter det 

heller ikke noget, at tilrettelægge et undervisningsforløb, der ikke er hensigtsmæssigt i forhold til 

hvis eleverne ikke er motiverede, kropsligt tilpasset eller socialt sammenknyttede. Det er som følge 

deraf betydningsbærende, at læreren er opmærksom på hvilke læringstyper, tilrettelæggelsen af 

timernes aktiviteter lægger op til. Endvidere mener jeg, i tråd med Illeris, at al læring har tre 

dimensioner; indhold, drivkraft og samspil, der altid vil gøre sig gældende og derfor må medtænkes 

ved tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af de forskellige læringsaktiviteter. Ikke desto 

mindre når jeg sammenfatter ovenstående teori, får jeg øje på at kommunikation og 

samspilssituationer er det mest almene i læringssigtet. Dette forekommer mig også som en meget 

vigtig dimension i min undervisning, da det netop er her, jeg kan sikre mig, at eleverne er aktive 

deltagende med i undervisningen, og ikke forholder sig passive. 
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Lærerkompetencer samt lærerens rolle 
Knud Illeris læringsteori om indhold, drivkraft og samspil anser jeg for at spille en afgørende rolle i 

elevernes motivation for læring. Dog I forhold til førnævnte eksempel med de to klasser, der skulle 

ledes forskelligt, mener jeg, at det også er betydningsbærende, at der er fokus på lærerens 

kompetencer og rolle i undervisningen, da jeg betragter dette har indvirkning på elevernes 

motivation og læring. Når jeg tænker tilbage på min gang i folkeskolen, husker jeg både den gode 

og den dårlige lærer, den søde og den sure lærer. Husker også den lærer jeg havde yderst meget 

respekt for, samt den hvor respekten var mindre eller slet ikke til stede. Disse lærere havde hver 

deres personlighed samt måde at strukturere undervisningen og undervise på, hvilket havde sit 

aftryk på mig og på klassen. Jeg husker de lærere bedst, der fremtrådte som anerkendende, venlige, 

faglige dygtige og en anelse bestemte. Dette medførte, at klassen vidste, hvor de havde læreren 

henne, samt hvilke rammer der var sat, når læreren kom ind af døren. Derfor er jeg også af den 

overbevisning, at lærerrollen og de kompetencer læreren har med sig, er betydningsbærende, når 

eleverne skal motiveres for læring. 

 

Eksempel fra praksis 

Midtjysk Efterskole – kontaktgruppemøde torsdag uge 43 2011 

Til kontaktgruppemøde i praktikken spørger jeg eleverne, hvad de synes kendetegner en god lærer. 

I min logbog har jeg skrevet følgende:  

Eleverne udtaler at de er mest motiveret for at lære noget og følge med i timerne, når læreren er 

frisk og ikke kedelig og tør. Endvidere skal læreren komme rolig og afslappet ind til timen. Der 

skal være humor med og læreren må gerne kunne sige en joke, og tage det lidt afslappet på 

tingene. Eleverne var enige om, at det var vigtigt, at de blev undervist i noget der interesseret dem, 

eller at læreren fandt forskellige måder at undervise på, da dette kunne motivere dem. De fandt det 

også motiverende, når læreren var fagligt stærk, og vidste en masse ting. 

 

Eleverne i denne gruppe vil altså helst have en lærer, der er lidt sjov og på en måde kan guide dem 

igennem undervisningen med mange humoristiske tiltag, samt undervise i noget der interesserede 

dem. For mig er disse udtagelser ikke fremmede og oplever tit elever, der helst vil underholdes og 

gerne i emner der interesserer dem, for ellers finder de det ikke relevant. Thomas Ziehe sagde i sit 

foredrag på Læreruddannelsen i Silkeborg d. 30. september 2011, at det kan være vanskeligt som 

lærer at nå eleverne på grund af, at de lever meget i deres egen verden, hvor tingene netop kun 
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drejer sig om dem selv. De spørger muligvis tit dem selv; er dette vigtigt for mig og hvorfor? og kan 

derfor have svært ved at se ud over deres egen næse, i situationer hvor det ikke lige interesserer dem. 

Endvidere fastslog han, at samfundet er blevet mere åbent, og herved er der mere frihed, så de unge 

skal foretage langt flere valg end tidligere, hvilket godt kan lede til forvirring og frustration omkring, 

hvad der er godt og skidt, vigtigt eller ligegyldigt. Traditioner er altså ikke mere en så fremtræden 

del i det moderne samfund og eleverne sammenstykker deres egne målestokke for, hvad de finder 

relevant, hvilket kan ligge langt fra finkulturens kriterier. I den henseende taler Thomas Ziehe også 

om elevernes tre nøgleproblemer
44

 med skolen, nemlig en tematisk, en social og en 

motivationsmæssig. Disse nøgleproblemer finder jeg stemmer ret godt overens med Knud Illeris 

læringsteori, som jeg omtalte i tidligere afsnit, nemlig indhold, drivkraft og samspil. 

 

Eksempel 

Noter fra min logbog – aftenvagt uge 46 2011 – jeg sidder og taler med en flok elever i 

opholdsrummet; 

Eleverne taler løst og fast om undervisningen. En siger, at hvis hun ikke kan forholde sig til 

indholdet, så kan hun ikke forstå det, og gider derfor ikke lære det. De andre nikker genkendende 

til dette og en udtaler ydermere; Han ikke kan forstå, hvorfor de nogen gange skal lære om 

ligegyldige og ”gamle” ting, da det jo slet ikke interesserer ham, og at han da også ved, de andre 

tænker sådan. Gruppen samtykker og er enige. Nogen gange er stoffet simpelthen forældet. Dog 

mener de, at lærerne er blevet bedre til at bruge PC, internet og smartboard i timerne, hvilket er 

godt! 

   

Eleverne har altså svært ved at forholde sig til det, der er fremmed for dem og bestemmer muligvis 

mere eller mindre bevidst, hvad de vil lære og ikke lære. Som følge deraf kan det netop være 

vanskeligt for læreren at agere i en sådan kultur, hvor den følte fremmedhed er stor.
45

 Eleverne har 

grangivelig på baggrund af deres egen verden svært ved at forstå, at der er en anden verden udenfor 

deres hverdag.  

 

I geografi kan dette akkurat være et problem i visse temaer som eventuelt omhandler den fjerne 

verden. Jeg har undervist i 3 forskellige temaer i mine praktikker; istid, kulturlandskabet og rige og 
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fattige lande. Af disse emner var kulturlandskabet det emne, der optog eleverne mest. Her arbejdede 

eleverne nemlig meget med deres egen by, kultur og virkelighed. De andre emner oplevede jeg, lå 

længere væk fra eleverne hverdag og de havde derfor svære ved at forholde sig til emnerne. I den 

anledning må kunsten som underviser være, at bibringe eleverne en lyst til at udforske det 

fremmede, uden at det opfattes som ligegyldigheder. Her mener Ziehe
46

, at det ikke handler om at 

udskifte elevernes egne verdener med noget andet, med om at komplettere dem. Samt at det handler 

om, at kunne navigere i det ukendte uden at miste sporet. Han giver derfor læreren en funktion som 

rejseleder, der opmuntrer eleverne til at rejse i det ukendte og fremmede, men også kender til 

elevernes uvished uden at bebrejde dem. I den forbindelse mener jeg i lighed med Ziehe, at det er 

betydningsbærende at dette sker med en form for strukturerethed, så det ikke møder modstand eller 

kaos i undervisningen.  

 

Clearinghouse
47

 har netop i den henseende lavet undersøgelser på lærerens undervisningshandlinger 

i relation til organisering og strukturering af undervisningen, og spurgt ind til hvilke sider af 

lærerens klasseledelse, der bidrager til øget elevlæring. Her kom det netop frem at detaljeret 

planlægning, klare undervisningsmål, elevunderstøttende ledelse, elevaktivering og elevmotivering, 

organisering af aktiviteter og læring samt synlig ledelse er betydningsbærende punkter. Endvidere 

var punkterne relation til eleverne og regelledelse også anført som vigtige. Når jeg har været ude i 

praktik, har jeg været der på lånt tid og har derfor ikke en relation til eleverne med det samme. I før 

omtalte eksempel med de to klasser, måtte jeg netop stå frem og vise tydelig karakter i 

fredagstimerne og udvise klasseledelse. I løbet af de uger jeg var der, fik jeg også skabt et 

hensigtsmæssigt læringsmiljø og fik gode relationer til eleverne, hvilket hjalp mig i mit arbejde med 

de enkelte elevers motivation og læring og klassen som helhed.  

 

I den kontekst er læreren altså en vigtig instans i eleverne motivation samt i undervisningen og vil 

altid være en aktør, der gennem sin personlige stil viser at være betydningsfuld for eleven og 

elevens læring.
48

 I det tidligere nævnte eksempel hvor eleverne beskriver en god lærer, mener de, at 

den personlige stil er yderst betydningsbærende for deres motivation for læring. Denne stil kan i så 

fald være med til at trække eleverne ind i en såkaldt fremmed verden.  
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Eksempel - Interview med folkeskole – og efterskolelærer – bilag 1 

F: Det vigtigste for mig er at eleverne bliver nysgerrige på at forstå, hvordan tingene hænger 

sammen mht. geografi. At eleverne på en eller anden måde bliver tændte på faget, spørger ind til 

forskellige sammenhænge mht. natur, befolkning osv. Eleverne er mest motiveret, når emnet bliver 

serveret rigtigt med en lærer der brænder igennem, åbenbart oftest når vi arbejder med 

pladetektonik, vulkaner og jordskælv. (Måske er det mig der bærer meget af ansvaret)  

 

Læreren i ovenstående eksempel erkender faktisk selv, at hans elever til dels er mest motiveret, når 

de arbejder med emnet pladetektonik. For som han skriver, er det måske ham, der bærer meget af 

ansvaret for dette, ved at vise sin entusiasme for emnet og herved servere emnet rigtigt og brænde 

igennem som lærer. Jeg fornemmer, at dette emne interesserer den adspurgte lærer rigtig meget og 

dette udstråler han gennem sin undervisning. Per Fibæk Laursen
49

 finder, at det er en nødvendig 

forudsætning for en lærer, at have en udstråling af overbevisende ægthed, men for at kunne mestre 

dette, er det nødvendigt at have et fagligt indhold at undervise i, samt beherske undervisningens 

praktiske og metodiske side. Han beskriver også dette som autenticitet, da det netop betegner 

oplevelsen af troværdighed og helstøbthed ved undervisningen og ved læreren.
50

 Lærere skal altså 

kunne beherske deres fag, samt har det fornødne overblik til at kunne slippe de boglige 

undervisningsmidler og lade elevernes udforskning af og spørgsmål til deres omverden danne 

udgangspunkt for undervisningen og på samme tid sikre at der er sammenhæng og kontinuitet i 

undervisningen.
51

 

 

I forhold til det ovenstående antager jeg, at både indhold, motivation, samspil og lærerens 

kompetencer og rolle er en afgørende faktor i elevernes engagement i undervisningen. I min 

problemformulering og i mit grundlag for denne opgave efterlyser jeg svaret på, om afgangsprøvens 

form og indhold skaber et motivationstab hos eleverne i den daglige undervisning. Samt om lærerne 

devaluerer deres undervisning på grund af afgangsprøven. Derfor vil jeg i det følgende afsnit prøve 

at betragte disse spørgsmål. 
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Afgangsprøvens påvirkning 
Efter at geografifaget er blevet et afsluttende prøvefag i 9. klasse, har det både bragt positive og 

negative konsekvenser med sig.
 
Faget har fået betydelig højere bevågenhed fra både elever, lærere, 

skoleledelse, forældre og samfundet.
 
Dette har også betydet, at en del skoler har opprioriteret faget i 

form af nyt materiale og undervisningsudstyr, samt at nogle lærere har fået efteruddannelser.
 52 

På 

den negative side egner de digitale test sig ikke til at evaluere væsentlige dele af det praktiske 

arbejde, men mere elevernes forståelse af teorier, begreber og modeller. Derfor anser jeg, at der kan 

være en risiko for, at den enkelte lærer vil fravælge de dele af geografifagets indhold, som der jo 

netop ikke er en del af spørgsmålene i de digitale afgangsprøver. Herved er faren også at 

evalueringsformen vil blive konstituerede for undervisningens indhold i folkeskolen, hvorved en 

væsentlig del af fagets kerne, nemlig den praktiske tilgang til det omverdensnære vil gå tabt. Dette 

tab af det håndgribelige og konkrete i undervisningen vil uden tvivl have nogle indlæringsmæssige 

konsekvenser for mange af eleverne.
53

 

På eleverne 

Min undring på hvordan eleverne så og modtag faget startede som før nævnt i min praktik, hvor jeg 

havde 9. klasse. Jeg oplevede et motivationstab op til flere gange, da jeg som før omtalt, lagde 

meget vægt på i min undervisning, at eleverne skulle anvende deres viden samt sammenligne, 

kombinere, kritisere og diskutere indholdet. Dette skulle de gøre i forskellige sammenhænge 

gennem eksempel fremlæggelser, gruppeopgaver og andre aktiviteter.  

 

Midtjysk efterskole - geografitime uge 44 2011 – i min logbog skriver jeg; 

En elev udtaler pludselig, at han ikke kan forstå, hvorfor de skal lave alle de her ting og aktiviteter, 

samt kunne forklare og diskutere tingene, når det ikke forventes af dem til eksamen. Han sagde 

direkte; ” jamen, til eksamen skal vi vel bare sætte et kryds ikke? Og vel ikke komme med lange 

forklaringer på hvorfor vi lige netop satte krydset der!?” 

 

Modstanden blev åbenlys for mig og dengang husker jeg, at blive en anelse frustreret og 

reflekterede meget over min undervisning. Jeg satte spørgsmål til indholdet samt om mine 

aktiviteter ikke var målrettet nok for eleverne. Altså om de ikke en mening i dem, eller om det var 

fordi, de hellere ville hoppe over hvor gærdet var lavest, og kun havde fokus på afgangsprøven. 
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Flere af eleverne udtalte dog efterfølgende i en afsluttende evaluering, at de havde været mest 

motiveret i de timer, hvor der var aktiviteter af en eller anden slags. Min bekymring kan så være, 

om det er fordi, de kun finder disse aktiviteter sjove og underholdende, men ikke opnår en egentlig 

læring. Dog holder jeg fast på, at selvom de har det sjovt, kan der sagtens ske en ubevidst læring, 

hvilket også viste sig at være tilfældet i flere sammenhænge, når jeg foretog en opsamling efter 

aktiviteten og havde en fælles diskussion på klassen. I den anledning følte jeg netop, at jeg både 

havde samspils- og tilegnelsesprocessen i spil. 

 

Men for at komme tættere på om eleverne mener, at afgangsprøven har en positiv eller negativ 

indvirkning på faget og på deres motivation, lavede jeg et interview med nogle elever, hvilket jeg 

vil prøve at sammenfatte i den nedenstående. 

 

Uddrag af interview med to 9. klasses elever - bilag 2 

Er du nervøs for at skulle op i faget til afgangsprøven? Eller er den nemmere end andre 

prøver?  

N: Næh, jeg er ikke vildt nervøs, for jeg mener, at jeg kan tænke logisk og gætte sig frem til det. 

Jeg mener, den er nemmere end de andre eksaminer, da jeg ikke skal formulere mig, og 

argumentere mig fra noget. Jeg tror måske, at jeg gætter meget, når jeg ikke kender svaret. Det 

har jeg prøvet før og det gik fint. 

M: Jeg er heller ikke nervøs for selve prøven, men er nervøs for at lave dumme fejl, men ellers 

ikke. Jeg har faktisk prøvet at gætte sig igennem en biologiprøve og fik 4, så jeg mener prøven er 

lidt skidt, da den ikke vurderer hvad man egentlig kan.  

 

Har dette indflydelse på din læring/motivation for faget? Frem for de andre fag? 

N: Jeg er faktisk ikke voldsomt motiveret til geografitimerne. Hvis jeg for eksempel har en dårlig 

dag, føler jeg ikke for at høre efter, da jeg jo heller ikke mener, faget er så vigtigt. Jeg kan jo bare 

gå ind på intra og finde det vigtige, jeg skal kunne og så læse det op. Så ved jeg hvad prøven 

indeholder og hvad jeg skal kunne. Så ja, måske den har lidt indflydelse på mig. 

 

M: Jeg er næsten altid motiveret til timerne. Jeg synes jo bare det er skide spændende. Det er bare 

fedt, fordi det interesserer mig rigtig meget. Jamen det gør det, fordi det er nærliggende og der er 

meget almen viden. Det er jo hvad der sker i verden omkring os og det er spændende.  

 

Lærerprofession.dk – et site om lærerpraksis og professionsudvikling folkeskolen.dk 2012



Lotte Gynthe Nielsen  Læreruddannelsen i Silkeborg 

280010  Bacheloropgave i geografi maj 2012 

 22 

Havde I også sådan, da I gik i 7. og 8. klasse? Eller var det først her i 9. klasse, at det spillede 

ind på motivationen i undervisningen? 

N: Hmm. Jeg har bare altid haft svært ved faget og har ikke rigtig gidet det. Så der må mit svar 

nok være at jeg bare ikke helt gider faget. Det fanger mig ikke! 

M: Det er klart der er mere fokus på en eventuel afgangsprøve i 9. klasse. Men nej, jeg synes ikke 

min motivation har ændret sig. Jeg synes måske faget er blevet mere spændende og jeg forstår 

mere siden 7. klasse.  

 

Ud fra dette interview er det tydeligt at se, at eleverne har fokus på, at der er en afgangsprøve i faget 

samt hvilken form denne her og hvad der forventes af dem. De har endda begge opnået 

tilfredsstillende resultater ved at tage prøven uden at forberede sig og derfor gætte sig igennem 

prøvens valgmuligheder af svar. På baggrund af dette må de begge erkende, at prøven til dels 

påvirker deres motivation og engagement i dagligdagen. M mener dog, at det påvirker ham i mindre 

grad, da han finder faget rigtig spændende og interessant, hvilket tydeligt er med til at motivere ham. 

N oplever det ikke på samme måde. Hun har aldrig rigtig knækket koden til faget og dets indhold, 

hvilket der jo kan være forskellige årsager til. Eksempelvis har hendes lærere ikke formået at åbne 

op til den førnævnte fremmede verden, hvilket har gjort det svært for N, at forholde sig til indholdet 

og fagets formål. Ns interesser kan også ligge et helt andet sted, for som hun udtaler, er hun meget 

kreativ og gennem min relation til hende, oplevede jeg også, at hun er en pige, der rigtig gerne vil 

bruge sin krop i læringssituationen. Derfor overværede jeg også, at N var langt mere motiveret i 

forskellige aktiviteter, hvor hun skulle bruge kroppen aktivt, end når hun skulle sidde stille og løse 

en given opgave ved hjælp af atlas og andre hjælpemidler. Her var Ms motivation så til gengæld 

stærk og løste opgaverne betydeligt hurtigere end N. Han kunne se et formål med opgaven og vidste 

hvad målet var, hvilket han godt kunne have svært ved i andre aktiviteter.  

 

De havde begge betragteligt fokus på det målbare, og med det hentyder jeg til afgangsprøven og de 

andre evalueringstest i undervisningen, der vurderede dem i form af en karakter, de ville kunne 

forholde sig til, og måle sig med i klassen. Hermed antager jeg altså, at hvorvidt eleverne føler et 

engagement og en forståelse for læringsmål på baggrund af undervisningsmål, afhænger af, om det 

faktisk er det, de bliver vurderet på ved test og den afsluttende prøve. Derfor lægger eleverne måske 

ikke så meget vægt på deres engagement i forskellige aktiviteter, hvor de ikke direkte bliver 

vurderet med en karakter. Arbejdet med aktuelle geografiske problemstillinger vil ofte involvere 
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situationer med diskussion og debat i form af forskellige aktiviteter, eksempelvis kan jeg nævne 

motorvejsspillet
54

 og handelsspillet
55

 hvilke jeg begge har afprøvet i praksis. Disse aktiviteter kan 

være udfordrende at beskæftige sig med og ikke mindst evaluere på, da det kan være svært at 

evaluere på elevernes holdninger som netop kommer til udtryk i disse aktiviteter. Ikke desto mindre 

så erfarer jeg med sådanne aktiviteter, at de gennem overvejelser og diskussion opnår en forståelse 

med mange sammenhænge i geografien. Derfor er disse aktiviteter, i min optik, gode at anvende, 

men for nogle elever kan det være svært at engagerer sig i disse aktiviteter, da de ikke føler, de 

bliver vurderet på, at vurdere og analysere samt på deres holdninger i afgangsprøven. Ikke desto 

mindre mener jeg, at det er vigtigt, at eleverne når feedback på, hvor gode de er til at forholde sig 

og begrunde og ikke kun på hvilke faktuelle ting, de kan huske, også selvom dette ikke er en del af 

afgangsprøven. Hvis eleverne imidlertid ikke kan se ud over dette, kan der netop være en risiko for, 

at det er evalueringsformen, som i dette tilfælde er afgangsprøven, og ikke målene der bliver 

bestemmende for, hvad eleverne regner som vigtige i undervisningen.  

På lærerne 

Jeg har oplevet tre forskellige praktiklærer i geografi, hvor alle tre er linjefagsuddannet. De var alle 

tre forskellige i deres måde at anskue undervisningen og indholdet på. Imidlertid synes jeg, at det 

skal tages i betragtning, at jeg oplevede de tre lærere på tre forskellige årgange, samt at min sidste 

praktiklærer er efterskolelærer og har derfor kun geografi i 9. klasse. Som følge deraf har jeg 

adspurgt henholdsvis en efterskolelærer og en folkeskolelære, for at afklare deres holdning til 

prøven, samt om den har en afsmittende virkning på deres daglige undervisning. 

 

Uddrag af spørgeskema til folkeskole- og efterskolelærer – bilag 1 

 

Hvilke erfaringer har du med afgangsprøven i geografi? 

F: Gode erfaringer ind til videre. Synes prøven er fin. Så måske gerne at prøven lå fast hvert år, så 

eleverne vidste, at de helt sikker skulle til prøve hvert år. 

E: Prøven som sådan er egentlig fin nok den kommer omkring mange af geografiens aspekter, men 

ideen med multiple choice giver ikke et retfærdigt billede af hvad eleven egentlig kan. Efter min 

mening burde den gøres mere skriftlig som f.eks. samfundsfag på gymnasie niveau. Det gode ved 

prøven i forhold til efterskole, er at der ikke er afsat ret meget tid til undervisningen og derfor er 

prøven som den er nu fin, trods formen en god løsning.   
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Baserer du din undervisning med henblik på afgangsprøven?  

F: Nej ikke specielt og så alligevel. I 9. klasse skeler jeg meget mere til prøven end jeg gør i 7. og 

8. klasse. I 9. klasse spidser det især til efter jul, hvor de bliver introduceret for prøveformen og 

tidligere års prøver. 

E: Til det må jeg svare ja 

 

De er altså begge til dels tilfredse med afgangsprøven og må erkende at deres undervisning ledes 

frem mod afgangsprøven i hvert fald i 9. klasse. Dog erkender efterskolelæreren, at prøven måske 

ikke giver et retfærdigt billede af, hvad eleverne egentlig har lært og kan. Med dette tolker jeg, at 

han implicit er nervøs for, at eleverne gætter sig til højere karakterer, end de i virkeligheden har 

fortjent. Han er ikke ene om, at have den følelse og netop i maj måned 2011 opstår der en undring 

fra flere lærere på geografisitet på skolekom.dk, om hvorvidt eleverne har klaret sig over evne til 

afgangsprøven. Mange af lærerne undrer sig nemlig over de høje karakterer, deres elever har fået. 

Debatten førte også frem til, at Geografforbundet
56

 henvendte sig til en række faglærere, for at få 

deres opfattelse af afgangsprøven i geografi, idet de spurgte dem om deres syn på prøvens indhold, 

sværhedsgrad, hvordan deres elever har klaret sig og om det er deres opfattelse, at nogle 

geografilærere er begyndt at undervise ud fra prøvens indhold. Artiklen som er skrevet af formand 

Erik Sjerslev Rasmussen
57

 beretter, at en geografilærer på ingen måde lægger vægt på prøven i sin 

undervisning, og har heller ikke ændret sin undervisning i forhold til de nationale test. Samme lærer 

har dog kendskab til en kollega, der har trænet prøver, opgave for opgave i mange måneder, hvilket 

resulterede i et højt karaktergennemsnit for klassen. Endvidere formodes der, at ikke 

linjefagsuddannet lærere måske vil ty mere til afprøvning af test end til egentlig fordybelse i fagets 

kerneområder. Efterfølgende skal det lige siges, at jeg har haft kontakt med formanden for 

Geografforbundet Erik Sjerslev Rasmussen, som fortæller, at efter deres artikel og debatten på 

skolekom.dk kom det frem, at skalaen med pointfordelingen, for at opnå de enkelte karakterer/point, 

var overført fra prøven fra 2010, og at det altså var en teknisk fejl, at eleverne havde opnået meget 

høje karakterer i sidste års prøver. 

 

Svar på mit indlæg på skolekom.dk geografisitet d. 2. maj 2012 – en lærer skriver; 
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I forhold til undervisningen må jeg samtidig indrømme at jeg nemt får et fokus, der handler om at 

gøre eleverne klar til prøven. Det skyldes dels prøveformen, som bærer præg af fakta- og 

færdighedsopgaver, men som alligevel har elementer af sammenhængsforståelse med. Derudover 

skyldes det også lektionsantallet. Èn lektion i 9.kl. efterlader ikke de store muligheder for 

feltarbejde og -analyser. Ved godt at det også nemt kan blive en undskyldning, men alligevel er det 

et faktum. 

 

Det er altså meget blandet hvad lærerne mener om prøven og om den øger seriøsiteten hos eleverne, 

samt har påvirkning på deres egen undervisning. Denne uenighed kunne jeg formode til dels 

afspejler lærernes personlighed og ambitionsniveau i undervisning. Ikke desto mindre tyder noget 

på, at lærerne har fået langt mere respekt for faget. Denne respekt skulle gerne have en afsmittende 

effekt på undervisningen og på eleverne. I det mener jeg, at hvis lærerens engagement og seriøsitet 

skinner igennem, vil denne ægthed, som Per Fibæk Laursen omtalte som autenticitet, netop give en 

troværdig og helstøbt undervisning, og læreren vil ikke lade sig påvirke af, at afgangsprøven kun 

tester eleverne i afgrænset kundskaber og færdigheder. Ikke desto mindre fornemmer jeg, at dette er 

tilfældet hos visse lærere. 

På undervisningsfaget  
Efter at have læst vejledningen til den skriftlige prøve i geografi,

58
 anser jeg, at prøven lægger op til, 

at eleverne bliver prøvet i de fleste af fagets slutmål, men at det vil være begrænset hvor mange af 

målene i “Arbejdsmåder og tankegange” eleverne kan prøves i. Ved et hurtigt blik på netop disse 

mål i Fælle Mål, er det da også naturligt, at det vil være svært i en multiple-choice-opgave, at teste 

elevernes praktiske færdigheder fra eksempelvis feltarbejde og lignende. De elementære 

færdigheder er imidlertid lettere at måle på i for eksempel multiple-choice-opgaver. 

 

Flere lærere på skolekom.dk udtalte deres syn på, hvorvidt de digitale afgangsprøver giver ikke en 

dækkende vurdering af, hvad eleverne har arbejdet med i faget, eller om den kun vurderer en del af 

elevernes kundskaber og færdigheder. Ved de digitale afgangsprøver er det svært at teste 

argumentation, mundtlighed og sociale kompetencer, og der er kun til en vis grad mulighed for 

analyse. Der testes altså mere på paratviden, paratforståelse, faktuelle oplysninger, nødvendig 

basisviden samt aflæsning af illustrationer. Prøverne udvikles dog fortsat og sigtet er at skabe bedre 
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samspil og sammenhæng mellem undervisningen og prøverne.
59

 Jeg tror, at testformen uden tvivl 

vil vinde indpas i den daglige geografiundervisning i folkeskolen, dog må vi imidlertid stærkt håbe, 

at en dybere forståelse for sammenhænge i faget ikke nedprioriteres. 

 

Debat på skolekom.dk geografisitet 14. maj 2011 – en lærer udtaler 

 

For mig at se, er den digitale prøve i både geografi og biologi en faglig falliterklæring - devisen 

er, at den afsluttende prøve skulle virke motiverende på eleverne - virkeligheden er imidlertid, at 

de ved, at de kan score en middel karakter ved blot at gætte (eller i år lade være med at sætte 

krydser!) og hvor kommer motivationen så ind? 

 

Denne lærer der udtaler sig i debatten, er ligeledes nervøs for at afgangsprøven er med til at 

devaluere elevernes motivation for læring i faget. Eleverne får ikke vist i afgangsprøven, at de er i 

stand til at begrunde og anvende og da slet ikke i forhold til egne undersøgelser og iagttagelser, 

hvilket er beskrevet i formålet med faget. Nogle af fagets væsentligste arbejdsformer indgår således 

ikke i det, som eleverne bliver prøvet og bedømt i. Til trods for argumentationerne imod prøven 

føler jeg, at der er enighed om, at ingen vil undvære prøven, og at den har bragt noget godt til faget 

geografi. 

 

Debat på skolekom.dk geografisitet 15. maj – en lærer udtaler; 

Det jeg mener der er godt i den her forbindelse er, at der overhovedet er en afgangsprøve i faget. 

Hvorvidt den ikke kan bruges i sidste ende til standpunktsfastsættelse i forhold til vores 

karakterskala, kan man jo nok diskutere, men jeg vil mene, at den har ført nogle gode ting med sig; 

Jeg tror både lærere, elever, forældre og ledelse er mere opmærksomme på geografifaget, på at 

der holdes et højt fagligt niveau i undervisningen, og at faget prioriteres i forhold til f.eks. 

lejrskoler, temauger og projektopgaver. "Det vil jo gavne dem, når de skal til eksamen". Hvis dette 

er den eneste afgangsprøve i faget, der er økonomisk mulig, så synes jeg, at det er meget bedre end 

ingen, pga. den indflydelse den har på undervisningen i løbet af de tre år. Den er ment som 

summativ evaluering, er jeg ikke i tvivl om, og det er den ikke det bedste redskab til, men selve 

idéen om geografi som eksamensfag gør, tror jeg, at vi får nogle dygtigere elever ud, fordi 

undervisningsniveauet i faget og prioriteringen af samme er højnet med indførelsen af 
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afgangseksamen i faget.  

 

Selvom prøverne løbende bliver forbedret, vil der ikke være mulighed for at lave 

afkrydsningsprøver, hvor eleverne får mulighed for at analysere og forklare sammenhænge, hvad 

der er så vigtige for faget geografi og som er nødvendigt for at leve op til kravene i Fælles Mål.
60

 

Noget kunne tyde på, at enkelte lærere og elever er bevidste om dette og at det smitter af på 

motivationen og ambitionsniveauet i undervisningen. Ikke desto mindre mener mange lærere, at der 

er kommet mere fokus på faget, hvilket er positivt. Faget bliver respekteret mere, nu hvor der er en 

afgangsprøve, eleverne kan komme op i sidst i 9. klasse, hvilket er med til at styrke faget i skolen, 

så der ikke bliver undervist i tilfældige emner og indhold. 

 

Svar på mit indlæg på Skolekom.dk geografisitet d. 24. april 2012 – en lærer skriver; 

For mit vedkommende er jeg af den overbevisning, at for de mange fag som nu er kommet ind 

under prøverækken, har det medført at niveauet er blevet højnet. Jeg har undervist i historie, 

samfundsfag og geografi også før de var prøvefag. Dengang var der meget lidt respekt for de fag, 

og min oplevelse var at det var lidt tilfældigt hvad der blev undervist i. Nu har jeg fokus på en 

prøve i undervisningen, og ja det fylder noget, men målene er tydelige og respekten for faget er 

højnet hos såvel kolleger som forældre og elever. Og tak for det. Så ja, jeg underviser henimod en 

prøve, men er taknemmelig for den respekt som det giver faget. 

Udfordringer 
Faget geografi har vanskelige vilkår med et lavt timetal på en enkelt lektion i 7. klasse, to lektioner i 

8. klasse og atter en lektion i 9. klasse.
61

 I mine praktikker har jeg oplevet, at der bruges meget tid 

på eksempelvis brobygning, temauger og projektopgave, hvilket har betydet, at eleverne ikke møder 

faget i en lang periode, og det kan være svært at samle op på timetallet senere, især hvis man ikke 

har andre fag i den pågældende klasse. Derfor kan det være svært at holde den røde tråd gennem 

undervisningen, når man afbrydes af andre aktiviteter. Som følge deraf betyder det også, at der skal 

være hundrede procent fokus på, hvad der skal læres i undervisningen. Her ligger der desuden en 

stor udfordring for læreren, der skal mestre dette og stadig opretholde fagets mål og arbejdsgange. 
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Et væsentligt element i geografi er netop de flere videnskabsområder faget spænder imellem, 

nemlig naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora. Dette giver faget en enorm bredde i 

indhold og metode, og netop her ser jeg fagets mangfoldigheder, hvilket jeg efterstræber at tilføre 

min undervisning. Undervisningen skal være med til, at udvikle eleverne rumlige bevidsthed og 

erkende det globale mønster, vi er en del af. Verdenen skal åbnes for eleverne, ligesom de skal lade 

sig åbne for den, som jeg før omtalte i Klafkis dobbelte åbning. Derfor er det på sin vis også vigtigt, 

at eleverne bliver vurderet og bedømt på dette, hvis det skal give et billede af elevernes geografiske 

bevidsthed. Som jeg tidligere skrev, så er de elementære færdigheder lette at måle på i en multiple-

choice-opgave, og denne form for afgangsprøve giver også hurtig klarhed om, hvorvidt eleverne 

netop har tilegnet sig elementære færdigheder, så som kende fakta i forskellige geografiske 

emneområder for eksempel inden for jordskælv, vulkaner eller vejret. Det er dog problematisk, hvis 

afgangsprøven kun tester færdigheder, lidt lige som færdighedsregning i matematik og ikke på 

elevernes forståelse af sammenhængen i de globale mønstre, da dette jo eksakt, er et at fagets 

kerneområder. I den sammenhæng kan jeg godt frygte, at enkelte lærere tyer til at undervise mere 

og mere ud fra afgangsprøvens spørgsmål på grund af manglende tid i hverdagen, eller at 

ambitionsniveauet ganske enkelt falder i takt med, at man støder på elevernes motivationstab. 

Ligeledes kunne det tænkes, at det er derfor prøven møder en del modstand. Ikke desto mindre er 

der ifølge mine tidligere nævnte eksempler også enighed i, at der skal være en afgangsprøve i faget, 

da det er med til at højne fagets karakter og faglighed. 

 

Afgangsprøven blev jo paradoksalt nok indført for at højne det faglige niveau. Vi kan så imidlertid 

diskutere, hvad det er for en karakter af fagligheden, der bliver højnet gennem afgangsprøven. Jeg 

kan da sagtens se, at ethvert fag der afsluttes med en prøve eller eksamen, anses for at være mere 

betydningsfuld end et fag, hvor der ingen prøve eller eksamen er. Men hvis afgangsprøven ikke 

afspejler fagets kerne, gør den så mere skade end den gør gavn? I forhold til eleverne så mener jeg, 

på baggrund af mine iagttagelser og min empiri, at afgangsprøven ikke gavner elevernes opfattelse 

af faget, og jeg oplever endda, at enkelte elever udtrykker frustration over at undervisningen sigter 

højere end prøven. Elever der ikke kan se en sammenhæng, med det de skal lære og det de bliver 

vurderet på, bliver derfor frustreret og deres motivation går i opløsning. Jeg vil derfor påstå, at flere 

elever som følge deraf oplever at tilegnelsesprocessen, ikke er forståelig og derfor er de tilbøjelige 

til at miste motivationen i undervisningen. 
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Derudover mener jeg, at lærerens rolle og kompetencer spiller en anselig rolle i dette felt. 

Grangivelig ud fra den betragtning, at det er betydningsbærende, at lærerne ikke lader sig slå af, de 

trange vilkår, de står overfor. Læreren skal holde fast i sit fagsyn samt fagets mål, og den vej 

igennem kunne argumentere overfor eleverne, hvorfor de skal lære det, de skal i undervisningen. 

Dette kan være ensbetydende med en afsmittende effekt på eleven, og derfor når læreren møder 

eleverne, møder eleverne samtidig faget. Med det mener jeg, at elevernes læreproces og motivation 

iværksættes af lærerens introduktion til fagets betydning, som både skal være tydelig og engageret. 

Læreren skal altså kunne se sig selv i stoffet og på samme tid iscenesætte stoffet, så det bliver 

tilgængeligt for eleverne som en passende forstyrrelse.
62

 Lærerens værdier er endvidere grundlaget 

for de valg der foretages, og den professionelle personlighed er fundamentet for, både hvordan 

læreren fortolker sin opgave, gør sig didaktiske overvejelser og hvordan han agerer i sin rolle.
63

 Jeg 

antager, at eleverne ikke kender til folkeskoleloven, Fælles Mål eller til lærerens didaktiske 

overvejelser og iagttager derfor den lærerpersonlighed de møder i undervisningen og i 

læringsrummet. Derfor mener jeg i den anledning, at lærerens måde at forholde sig til sit fag på, 

viser eleverne en måde at agere på, i forhold til det skolen handler om. Som følge heraf vil jeg også 

anse, at lærerens holdning til afgangsprøven vil smitte af på undervisningen og på eleverne. Derfor 

mener jeg grangiveligt, at relationer mellem elev – elev, lærer – elev og elev – stof er 

betydningsbærende, når jeg behandler begreber som motivation og læring både i forhold til 

engagement og ambitionsniveau i undervisningen. 

Konklusion  
I forhold til min problemformulering har jeg gennem denne opgave fundet ud af, at jeg ikke har et 

entydigt svar på, om afgangsprøven er med til at skabe et motivationstab hos eleverne og derfor går 

ud over deres læring i den daglige undervisning. Flere forhold gør sig gældende, blandt andet den 

måde læreren håndterer faget og undervisningen på. I den sammenhæng kan lærerens håndtering 

hænge sammen med de trange vilkår, faget lever under i folkeskolen. Det begrænsede timetal kan 

vanskeliggøre udfoldelsen af aktiviteter og måske derfor tyer nogle lærere til at springe lidt hen 

over dette felt, da eleverne ikke bliver vurderet på dette i afgangsprøven. Som lærer vil man jo 

gerne vise udadtil, gennem klassens karaktergennemsnit, at eleverne har lært stoffet og er dygtige. 

Så hvis lærere tyer til denne form for undervisning, hvor afgangsprøven er grundlag for indholdet, 
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kan jeg i så fald antage, at afgangsprøven sætter ambitionsniveauet for lærerens undervisning, som 

så kan have en afsmittende effekt på elevernes motivation. 

 

Erfaringer fra min praksis viser, at der er meget forskel på, hvad eleverne opfatter som motiverende 

for dem, og dette har jeg også forsøgt, at bevise gennem denne opgave. Bedst som jeg mener, min 

undervisning har den bedste hensigt, kan jeg møde modstand og motivationstab på grund af 

elevernes individuelle motivationstyper i den pågældende situation. Derfor er det også 

betydningsbærende at analysere hvilke motiver, der ligger bag handlingerne i den pågældende 

situation eller i læringsøjeblikket. Det kan imidlertid være svært at måle på elevernes motivation, og 

de kan selv have en idé om hvilke metoder og måder, der motivere dem, ligesom de elever jeg har 

interviewet. Dog anser jeg, at disse motiver kan påvirkes eller skabes gennem indhold, samspil og 

relationer. 

 

Afgangsprøven kan derfor have en negativ effekt på elevernes motivation, men ikke desto mindre 

mener jeg også, at den har højnet fagets betydning i folkeskolen og i samfundet. Eleverne er vel at 

mærke bevidste på prøvens form og indhold, hvilket kan give dem et motivationstab i hverdagens 

undervisning, dog vil de alligevel hjertens gerne opnå en god karakter i prøven, hvilket jeg vil 

antage, er en motivationsfaktor for eleverne. Det kan så diskuteres, hvor vidt eleverne mener, de 

kan gætte sig til denne karakter på baggrund af sund fornuft og logik i spørgsmålenes 

valgmuligheder i afgangsprøven. Jeg håber imidlertid på, at en dybere forståelse for sammenhænge 

i faget ikke nedprioriteres. 

Handleperspektiv 
Et af mine spørgsmål i min problemformulering går netop på, hvordan det er muligt, som lærer, at 

navigere på fagets trange præmisser, så fagets hensigter og mål er i fokus? Med afsæt i min opgave 

vil jeg mene, at det er betydningsbærende, at der stadig videreudvikles på afgangsprøven, for at den 

hænger bedre sammen med undervisningen, og at undervisningen ikke bliver til på baggrund af 

prøven. Selvom prøven kan forbedres, mener jeg ikke, det vil være muligt at lave 

afkrydsningsprøver, hvor eleverne får mulighed for at analysere og forklare sammenhænge, som jo 

er et vigtigt felt i geografi. Jeg synes, den skriftlige prøve til dels er udmærket, men når den står 

alene, kan jeg ikke se, den højner det faglige niveau, kun på enkelte kundskaber og færdigheder.  

 

Lærerprofession.dk – et site om lærerpraksis og professionsudvikling folkeskolen.dk 2012



Lotte Gynthe Nielsen  Læreruddannelsen i Silkeborg 

280010  Bacheloropgave i geografi maj 2012 

 31 

Der er forskellige muligheder for, at geografilæreren kan sikre, at eleverne er velforberedte til 

afgangsprøve, men ligeledes lever op til kravene i Fælles Mål og samtidig gøre undervisningen 

relevant og motiverende. Dog vil det for nogle lærere virke som en umulig opgave og de vil være 

tilbøjelige til at opgive at forholde sig til problematikken og gøre som de plejer. Resultatet kan blive, 

at eleverne ikke bliver klædt ordentligt på til prøven, eller omvendt så klarer de sig godt i prøven, 

men elevernes kompetencer i at forstå, analysere, forklare og se sammenhænge til gå tabt. Jeg 

mener, det handler om at finde en rimelig balance mellem træning af færdigheder, indlæring af 

begreber og navnestof samt den mere problemorienterede undervisning. For mig at se, vil en rimelig 

balance af dette være med til at motivere eleverne og skabe en dynamik i undervisningen. Det 

gælder om at bringe aktualitet ind i faget. Det skal ikke være en konstrueret virkelighed, men en 

aktuel da det, efter min overbevisning, vil gøre det nemmere for eleverne at kunne se 

sammenhænge i geografien. Målene for undervisningen og for den enkeltes læring, bliver herved 

klare for både lærer og elever, hvilket jeg anser for betydningsbærende både med hensyn til 

lærerens ambitionsniveau men også elevernes motivation for læring.  

 

Jeg har oplevet, at flere elever har svært ved at forstå faget geografi og kan ikke se det ind i en 

sammenhæng eller en helhed. I mine praktikker har jeg endvidere oplevet, at der måske kun var en 

eller to faglærere i geografi og at også disse lærere sammen varetog de andre naturfag. Der er derfor 

ikke mange naturfaglærere på skolen, hvilket kan bevirke, at den enkelte lærer føler sig fagligt og 

didaktisk ensom og dette giver ikke de bedste vilkår for udvikling og læring. I den kontekst synes 

jeg, skolerne skal benytte sig af “Fremtiden naturfag i folkeskolen” (2006) (FNiF-rapporten)
64

 i 

ønsket om at styrke naturfagenes samspil samt styrke den naturfaglige kultur på skolerne. Min 

tænkning omkring dette er, at natur/teknik lægger op til et samspil mellem fysik/kemi, geografi og 

biologi, og dette samspil, sagtens kan videreføres i overbygningen, så fagene ikke lever hver deres 

eget liv uden samspil og synergi. En naturfaglig kultur på skolen kan derfor være med til at hjælpe 

den enkelte lærer til ikke at devaluere sin undervisning på baggrund af afgangsprøven. 

Perspektivering  
Ved afslutningen af denne opgave er mit undersøgende arbejde i forhold til min 

problemformulering langt fra afsluttet, da der stadig er masser af stof til yderligere fordybelse. 

Emnet jeg har arbejdet med spænder jo bredt, og der er mange forskellige meninger om, hvorvidt 

                                                 
64

 http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-

Geografi/Undervisningsvejledning-for-faget-geografi/Naturfagenes-sammenhaeng-og-progression 

Lærerprofession.dk – et site om lærerpraksis og professionsudvikling folkeskolen.dk 2012



Lotte Gynthe Nielsen  Læreruddannelsen i Silkeborg 

280010  Bacheloropgave i geografi maj 2012 

 32 

afgangsprøven i geografi har en påvirkning på eleverne, lærerne og faget. Endvidere bliver der 

stadig videreudviklet på afgangsprøvernes form og indhold. 

 

Derfor blev processen også til dels en anelse forvirrende og kompliceret, da jeg havde svært ved at 

finde ud af, hvor jeg skulle dykke ned og gribe fat. Set i bakspejlet kunne jeg sagtens have fortaget 

flere undersøgelser af elevernes motivationstyper i geografi, samt om afgangsprøven har en 

påvirkning på dem. Efterfølgende kunne jeg godt tænke mig, at følge den 9. klasse jeg var i praktik 

ved her på mit 4. år til deres afgangsprøve, da de netop har udtrukket faget i år og derfor skal op i 

afgangsprøven. Grunden til mit ønske om dette, er for at se, om deres standpunktskarakter, som jeg 

var med til at give, stemmer overens med deres afsluttende karakter i afgangsprøven. Det kunne 

også være interessant, at få lov til at tage enkelte elever ud og spørge dem til deres valg af 

besvarelser i prøven, for at undersøge om de gætter, eller om de virkelig kender svaret på 

spørgsmålet i prøven. I den anledning synes jeg også, det kunne være interessant at interviewe de 

elever igen, jeg talte med tidlige på året, for at se om deres syn på prøven har ændret sig 

efterfølgende, og for at undersøge om de er tilfredse med resultatet på baggrund af deres indsats i 

hverdagen. 

 

Jeg mener ligeledes, at jeg kunne have fortaget en bredere undersøgelse af lærerens syn på deres 

undervisning og på afgangsprøven, men i forløbet fik jeg dog en indsigt i den uenighed, der findes 

omkring dette emne, og på hvor meget lærerens personlighed og engagement spiller en 

betydningsfuld rolle i undervisningen og i forhold til eleverne motivation for læring og udfoldelser i 

geografi.  

 

I det hele taget, finder jeg dette emne yderst interessant og spændende. Det optog mig meget inden 

jeg startede på opgaven, men gennem arbejdet med opgaven, har emnet og de aspekter jeg har 

arbejdet med givet mig lyst til videre undersøgelse. Desværre har opgaven jo et maksimum for 

omfang, og jeg har derfor måtte begrænse mig. Ikke desto mindre håber jeg, at læseren har fået en 

opfattelse af hvor komplekst men også interessant og yderst relevant emnet er.
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Bilag 1 – spørgeskema folkeskole- og efterskolelærer 
 

Spørgeskema – geografilærer – folkeskolelærer 7. 8. 9. klasse + efterskolelærer 9. 

klasse – marts 2012 

 

Hvad er det vigtigste for dig, når du underviser i geografi? Hvad er dit sigte med 

undervisningen? Evt. fagsyn  
 

F: Det vigtigste for mig er at eleverne bliver nysgerrige på at forstå, hvordan tingene hænger 

sammen mht. geografi. At eleverne på en eller anden måde bliver tændte på faget, spørger ind til 

forskellige sammenhænge mht. natur, befolkning osv. Mht. fagsyn er jeg ikke helt sikker på hvad det 

betyder. 

 

E: Det vigtigste for mig er at mine elever oplever at de får noget givende med fra timerne hver gang. 

 

 

Hvad mener du er et hensigtsmæssigt læringsmiljø i geografi? Altså hvornår 

mener du, eleverne får størst udbytte af undervisningen?  
 

F: Det er forskelligt. Jeg prøver at variere undervisningen fra den klassiske tavleundervisning, hvor 

jeg med ildhu og lyst til emnet prøver at tænde lys i eleverne. Andre gange lægges der op til 

gruppearbejde, hvor der er plads til fordybelse i et emne over længere tid. Arbejde med computer 

og nettet bliver ligeledes blandet ind, hvor det er passende. 

 

E: Et svært spørgsmål da det kan variere fra emne til emne, men umiddelbart synes jeg at udbyttet 

øges hvis der er en vekselvirkning mellem arbejde selv med fordybelse og fælles ping pong mellem 

lærer elev. 

 

 

Hvilke erfaringer har du gjort dig omkring læringsmiljøet i geografi? 
 

F: Der er stor forskel på klasser. Nogle klasser er fremragende lyttere og finder det meget 

interessant at få viden ind den vej, mens andre klart er bedst, når der serveres grupperelaterede 

emner over længere tid. Det er dog væsentligt at pointere at det klart er bedst at undervise klasser 

som man har til andre fag end kun lige geografi, fx er en time om ugen ikke alverden til at skabe 

den fornødne respekt uden at få små blodsprængninger overalt i ansigtet mit. 

 

E: Det er vigtig at hjælpe eleverne i forhold til at udnytte bærbare computere på en hensigtsmæssig 

måde, her må man som lærer acceptere at teenagere ikke selv kan finde ud af hvornår computeren 

er et arbejdsredskab og ikke. 

 

Hvornår er eleverne mest motiveret?  
 

F: Når emnet bliver serveret rigtigt med en lærer der brænder igennem, åbenbart oftest når vi 

arbejder med pladetektonik, vulkaner og jordskælv. (Måske er det mig der bærer meget af ansvaret) 

Når det sker, vil de gerne i gang med at arbejde selv så hurtig som muligt. 
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E: Når emnet kan kobles sammen med noget der sker i verden lige nu. F.eks. jordskælv i Japan 

eller Tsunamien. 

 

Hvad er din erfaring med afgangsprøven i geografi? Er den god/dårlig/ikke 

hensigstmæssig/andet og hvorfor?  
 

F: Gode erfaringer ind til videre. Synes prøven er fin. Så måske gerne at prøven lå fast hvert år, så 

eleverne vidste at de helt sikker skulle til prøve hvert år. 

 

E: Prøven som sådan er egentlig fin nok den kommer omkring mange af geografiens aspekter, men 

ideen med multiple choice giver ikke et retfærdigt billede af hvad eleven egentlig kan. Efter min 

mening burde den gøres mere skriftlig som f.eks. samfundsfag på gymnasie niveau. Det gode ved 

prøven i forhold til efterskole, er at der ikke er afsat ret meget tid til undervisningen og derfor er 

prøven som den er nu fin, trods formen en god løsning.   

 

Baserer du din undervisning med henblik på afgangsprøven?  
 

F: Nej ikke specielt og så alligevel. I 9. klasse skeler jeg meget mere til prøven end jeg gør i 7. og 8. 

klasse. I 9. klasse spidser det især til efter jul, hvor de bliver introduceret for prøveformen og 

tidligere års prøver. 

 

E: Til det må jeg svare ja 

 

Har du oplevet at eleverne ikke tager faget så alvorligt/motiverende/andet, da de 

skal op i en anderledes afgangsprøve end i de mundtlige fag?  
 

F: Nej jeg synes faktisk eleverne er fint motiveret i timerne og ikke bare håber de kan gætte rigtigt 

til eksamen. 

 

E: Nej 

 

Sætter afgangsprøven en dæmper på dine udfoldelser/muligheder i 

undervisningen? Hvordan og hvorfor/hvorfor ikke?  
 

F: Nej, kun lidt. Jeg underviser ud fra fælles mål og prøver at komme omkring det meste, dog med 

forbehold for at jeg selvfølgelig har mine favoritter inden for faget, som jeg gør mere ud af end 

andre. 

 

E: Det synes jeg ikke idet jeg som nævnt før synes at prøven kommer omkring mange aspekter af 

geografi. Desuden kan man ikke udelukkende basere sin undervisning på en test.  

 

Afviger standpunktskaraktererne meget i forhold til karaktererne de får til 

afgangsprøven? 
 

F: Nej, det synes jeg faktisk ikke at de gør. Synes det passer meget fint – stort set! 
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E: Det viser sig oftest at elverne får højere karaktere i afgangsprøven i forhold til årskarakteren. I 

det hele taget er det sjældent der er nogen der score under 4 i prøven selvom manges indsats i løbet 

af året er til mindre! 

 

Er der nogle ting du ønsker, var anderledes i evt. formen for geografi og eller 

afgangsprøven? 

 
F: Flere timer naturligvis! Det ville være fint med 2 timer om ugen i 8. klasse, som vi havde det for 

få år siden. Prøveformen er ok. 

 

E: Jeg synes der burde være nogle flere timer til det i 9. klasse (Efterskole) eftersom eleverne skal 

til eksamen. I forhold til formen se tidligere svar.  
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Bilag 2 – Interview med 2 geografielever  
 

Interview med geografielever – 9. klasse Midtjysk efterskole 
Eleverne har valgt at være anonyme, men kan oplyse at M er en dreng og N en pige 

 

Hvordan oplever du faget geografi? Er det godt/sjovt/træls/spændende og 

hvorfor? 
M: Jeg synes det er et ret spændende fag, som jeg nok altid har haft nemt ved. Måske jeg ser det 

som et simpelt fag, altså at det er nemt at forstå. Måske det er fordi jeg interesserer mig for det, at 

jeg har nemt ved at forstå faget, og så indeholder det jo mange ting rundt omkring i verden. 

 

N: Ja, jeg synes det er et svært fag. Alt det med at huske hovedstæder, byer og andre fakta er bare 

svært, og jeg kan simpelthen ikke huske og forstå det. Måske jeg bare har været tabt fra starten af, 

og aldrig forstået faget. Jeg gider ikke rigtig geografi og ja, jeg har nok opgivet lidt. Ved godt det 

er skidt, men jeg ser det heller ikke som et vigtigt fag, da jeg mener jeg kan gætte sig frem til 

eksamen pga. prøvens form. Jeg har prøvet før ikke at læse til prøven og det gik fint. Fik da 4 bare 

fordi jeg gættede mig frem. 

 

Hvornår lærer du bedst i geografi, og er mest motiveret? Og hvorfor? 
N: Jamen hvis noget fanger mig og hvis det er sjovt, så gider jeg godt følge med. Jeg vil helst få det 

ind på en kreativ måde med lege eller andre aktiviteter. Tekster er kedelige, så gider ikke læse en 

masse. Jeg kan godt lide at vide, hvad det er, man skal kunne. Altså så jeg ved hvad målene er, samt 

hvad jeg skal bruge fremover og til eksamen. Så føler jeg, det er vigtigt. Og når det er vigtigt er jeg 

motiveret. Tror jeg. 

 

M: Jeg synes, at det er nemmeste at få stillet en opgave, der skal løses, eller læse en tekst og finde 

frem til et svar. Gider ikke helt det kreative og andre aktiviteter.  

 

Ved du hvordan afgangsprøven kommer til at foregå? 
N: Ja ja det gør jeg. Vi har haft flere af dem i timerne, for at prøve sådan en prøve. 

 

M: ja det samme her. 

 

Er du nervøs for at skulle op i faget til afgangsprøven? Eller er den nemmere 

end andre prøver?  
N: Næh, jeg er ikke vildt nervøs, for jeg mener, at jeg kan tænke logisk og gætte sig frem til det. Jeg 

mener, den er nemmere end de andre eksaminer, da jeg ikke skal formulere mig, og argumentere 

mig fra noget. Jeg tror måske, at jeg gætter meget, når jeg ikke kender svaret. Det har jeg prøvet 

før og det gik fint. 

 

M: Jeg er heller ikke nervøs for selve prøven, men er nervøs for at lave dumme fejl, men ellers ikke. 

Jeg har faktisk prøvet at gætte sig igennem en biologiprøve og fik 4, så jeg mener prøven er lidt 

skidt, da den ikke vurderer hvad man egentlig kan.  

 

Har dette indflydelse på din læring/motivation for faget? Frem for de andre fag? 
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N: Jeg er faktisk ikke voldsomt motiveret til geografitimerne. Hvis jeg for eksempel har en dårlig 

dag, føler jeg ikke for at høre efter, da jeg jo heller ikke mener, faget er så vigtigt. Jeg kan jo bare 

gå ind på intra og finde det vigtige, jeg skal kunne og så læse det op. Så ved jeg hvad prøven 

indeholder og hvad jeg skal kunne. Så ja, måske den har lidt indflydelse på mig. 

 

M: Jeg er næsten altid motiveret til timerne. Jeg synes jo bare det er skide spændende. Det er bare 

fedt, fordi det interesserer mig rigtig meget. Jamen det gør det, fordi det er nærliggende og der er 

meget almen viden. Det er jo hvad der sker i verden omkring os og det er spændende.  

 

Havde I også sådan, da I gik i 7. og 8. klasse? Eller var det først i 9. klasse, da I 

kendte til afgangsprøven, at det spillede ind på motivationen i undervisningen? 
N: Hmm. Jeg har bare altid haft svært ved faget og har ikke rigtig gidet det. Så der må mit svar nok 

være at jeg bare ikke helt gider faget. Det fanger mig ikke! 

 

M: Det er klart der er mere fokus på en eventuel afgangsprøve i 9. klasse. Men nej jeg synes ikke 

min motivation har ændret sig. Jeg synes måske faget er blevet mere spændende og jeg forstår mere 

siden 7. klasse. 

 

Hvis I nu skulle komme med et forslag til en bedre undervisning eller 

afgangsprøve, hvad skulle det så være? 
M: Øhmm, en mundtlig del kunne være godt. Det skulle ikke være lang tid og den skulle hænge 

sammen med den skriftlige del. Man kunne eventuel stille spørgsmål til hvorfor krydserne er sat 

som de er. Altså så man begrundede sine valg i den skriftlige del. Så skulle det give en samlet 

karakter. Dette ville give et bedre billede af hvad vi kan og har lært. I forhold til undervisningen 

synes jeg, at den skal lede frem til afgangsprøven, og ikke indeholde unødvendige ting. 

 

N: Jeg vil gerne at der bliver opsummeret efter hvert emne, for at få det vigtigste ting frem og for at 

samle op på det vi har været igennem. Det kan jo være svært at huske. Så kan jeg godt lide 

konkurrencer i undervisningen, det motivere mig til at deltage mere. Jeg synes ikke prøven skal 

have en mundtlig del, jeg har svært ved at forklare mig. Så er godt tilfreds med prøve, selvom jeg 

må indrømme at påvirker mig i hverdagen. Og det er skidt ja, men jeg mangler bare motivationen.  

Hvad er god undervisning? 

 

Hvad er god undervisning for Jer? 
N: Det skal være forskelligt fra gang til gang, sådan at man oplever noget nyt. Jeg kan godt lide at 

være kreativt. Jeg har enormt svært at koncentrerer mig, hvis det ikke fanger mig, så derfor skal det 

være spændende undervisning. Gider ikke bruge undervisningstid på at læse en tekst, den skal læses 

hjemme, og så skal tiden bruges på at arbejde med det læste. Kan faktisk godt lide gruppearbejde. 

Jeg synes også, at der skal tages hensyn til niveauet i klassen. Der bliver brugt alt for meget til på 

de, øøhhh dårlige elever. Der skal ikke kun tages hensyn til de dårlige, man skal også huske de 

gode, ellers bliver undervisning hurtig kedelig og øøhh.. langsom! 

 

M: Det at læse i en bog kan godt være spændende, men det må ikke være for lang tid vi sidder og 

læser. Der skal være en diskussion på klassen og så gider jeg bare ikke gruppearbejde. Det duer 

bare ikke, da der er forskellige niveauer i grupperne, og så ender det bare med de dårlige laver 

ingenting, mens de gode laver det hele. Synes der max må være 3 i en gruppe, ellers vil jeg hellere 

være alene og sørge for det bliver lavet. 
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Andet i vil have sagt her på falderebet? 
N: Hmmm tjaaa, altså jeg har jo nok mine fordomme om geografi. Sådan at det er et fag hvor man 

skal terpe hovedstæder og andre ting. Jeg regnede faktisk ikke natur/teknik for noget da jeg havde 

det fag, men så det som et legefag. Fangede nok aldrig at det ledte op til geografi, biologi og 

fysik/kemi. Måske hvis jeg havde fanget det dengang, havde jeg ikke haft så svært ved geografien 

som jeg har. 

 

M: Ja, det er jeg faktisk meget enig i. Hvis det er meningen at natur/teknik skal forberede os til de 

andre fag, så har jeg heller ikke fanget det. Vi legede jo bare i natur/teknik. 

 

 

Lærerprofession.dk – et site om lærerpraksis og professionsudvikling folkeskolen.dk 2012




