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Målet med dette speciale er, at undersøge hvorvidt
motivationen til at lære i gymnasiet påvirkes af øget
fysisk aktivitet.
Undersøgelsen er foretaget på Aalborghus Gymnasium
& HF, hvor den oprettede løbeklasse er casen. Data er
indsamlet via spøgeskemaer efter inspiration af Sports
Motivation Scale, og analyseres ud fra SelfDetermination Theory. Ligeledes forsøges der at bygge
bro mellem Self-Determination Theory og Engeströms
ekspansive læringsteori, for at kunne beskrive
motivationen til at lære i relation til læring.
Data for Løbeklassen sammenlignes med tre
sammenlignelige
1.g-klasser
fra
Aalborghus
Gymnasium & HF. Endvidere sammenlignes
resultaterne med tidligere års 1.g-klasse med samme
studieretning som Løbeklassen.
Der indsamles endvidere kvalitative data via
fokusgruppeinterviews med udvalgte elever fra
Løbeklassen, samt klassens lærere.
Specialets første del er en formidlende artikel, hvori de
kvantitative data beskrives, såsom karakterer, fravær
og fysisk kapacitet.
I den anden del af specialet inddrages motivation, hvor
det analyseres, hvorvidt Løbeklassens elever har øget
motivation til at lære som følge af den øgede fysiske
aktivitet i undervisningen.

Rapportens indhold er frit tilgængeligt, men offentliggørelse (med kildeangivelse) må kun ske efter
aftale med forfatterne.
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Forord
Specialets forord
Foreliggende speciale i Sports Science er udarbejdet af gruppe 13gr1031 på Health Science &
Technology ved Aalborg Universitet. Udarbejdelsen af specialet er sket i perioden fra februar til
juni 2013, mens dataindsamlingen startede i august 2012.
Specialet er todelt. Det indeholder først en formidlende artikel, der forventes publiceret i GISP
og Gymnasieskolen i september/oktober 2013. Denne del henvender sig til idrætslærere, øvrige
lærere i gymnasieskolen, samt andre der er interesserede i sammenhængen mellem fysisk
aktivitet og læring, og hvilken betydning motivation til at lære har i denne sammenhæng.
Artiklen indeholder analyse af kvantitative data, der relaterer sig til undervisningen, herunder
bl.a. karakterer og fravær.
Den anden del af specialet er et klassisk projekt, hvor vi behandler de kvalitative data, hvor vi
inddrager teoretiske diskussioner, der bygger videre på resultaterne fra den formidlende artikel.
Specialet er en undersøgelse af, hvilken betydning fysisk aktivitet har på gymnasieelevers
motivation til at lære. Dette er interessant på grund af den stærke korrelation mellem fysisk
aktivitet og øget læring, men det er endnu ikke undersøgt, hvorledes motivation til at lære
påvirker og indgår i denne korrelation. Analysen tager udgangspunkt i empiri indsamlet ved både
kvantitative og kvalitative metoder. Empirien er hhv. data om elevernes kondital, karakterer,
fravær og spørgeskemaundersøgelser, samt fokusgruppeinterviews med Løbeklassens elever og
lærere.
Afslutningsvis vil vi rette en stor tak til vores specialevejleder Lars Domino Østergaard, for
vejledning, kritiske spørgsmål og gode ideer under udarbejdelsen af specialet. Samtidig ønsker vi
at takke vores respondenter, der er eleverne i 1.b, 1.c, 1.d, og 1.e i årgang 2012/13 og lærerne i
1.d. Endvidere takker vi Rektor Torben Poulsen og administrationen på Aalborghus Gymnasium
& HF, der alle gav sig tid til at deltage i vores spørgeskemaundersøgelser og
fokusgruppeinterviews med stor interesse og engagement.

Aalborg d. 3. juni 2013

Mette Iversen

Louise Nielsen

5

6

Abstract
Several studies have shown that physical activity promotes learning. This is apparent both
through changes in the brain, increased social development, improved concentration and selfesteem. Therefore, physical activity plays a part in many different parameters, which all
contribute to the learning process.
Paradoxically, in spite of the strong correlation between physical activity and learning, there has
been a decline in the time allocated to physical education in the Danish school system. This is
both the case for primary and secondary schools. During the 1950s, the time spent on P.E. in
primary schools was reduced from 200 minutes a week, not counting time spent on changing, to
90 minutes a week including time spent on changing. In secondary schools, P.E. has been
reduced from 240 minutes a week, not counting changing, to 90 minutes a week including time
for changing. The Department of Health recommends that young people between the ages of 16
to 19 spend a minimum of one hour a day being physically active. However, only 60% of the age
group do this.
Likewise, it is known that motivation is important when it comes to young peoples’ involvement
with learning. Therefore, it is important to keep them motivated, so they get the best
prerequisites for learning.
With the correlation between physical activity and learning in mind, along with the fact that
motivation plays a key role when it comes to young people’s ability to learn, this thesis from
Aalborg University, Sports Science, explores how increased physical activity affects students’
motivation to learn in the Danish secondary school (gymnasiet).
The research of the thesis was carried out at Aalborghus Gymnasium & HF, which in the school
year 2012/2013 had what is called a running class. The running class runs twice a week for about
25 minutes. After which they have their normal classes, this way they do not have more classes
than normal 1st years. This is because research also shows that even though time spent running
is taken away from normal classes, the student will still be able to achieve the same results, in
spite of the reduced time in the classroom.
The thesis is divided into two parts; firstly, an article with a communicative purpose, which goal
is to show the quantitative results in the form of attendance, grades, and physical capabilities.
The running class's results are compared with three 1st year control classes, which are similar
when it comes to educational programs or lines of study as well as classes of the same kind from
former years.
The second part of the thesis deals with its main topic; Motivation. Here the running class's
motivation is examined by means of questionnaires, which have been created based on the
Sports Motivation Scale. The questions are compatible with the categories belonging to the
motivation theory Self-Determination Theory. This theory has been chosen since it can be used
in sociocultural contexts, since it both makes use of the internal motivation related to the
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individual itself, and also to the outer motivation from the individual's surroundings. The
questionnaires are also handed out in the three control classes.
To better be able to study how physical activity affects the motivation to learn in secondary
schools, an attempt is made to link Self-determination Theory and Yrjo Engestrôm’s Expansive
Learning Theory. This is done with the help of data from the Sports Motivation Scale and focus
group interviews. Selected students from the running class along with the class’s teachers are
interviewed in order to combine the quantitative data with qualitative data.
The results show that the students in the running class had increased their physical capabilities
11% from September to April. Furthermore, they have received between 18-25% higher grades
than the control classes along with 56-58% less non-attendance.
Calculating the students Self-determination Index presented a higher index number among the
students in the running class, which means that they have more internal motivation than the
control classes. It follows that they have a higher degree of self-determined motivation to learn
during P.E., whereby it can be concluded that the increased physical activity has had a positive
influence on the motivation for learning in secondary schools.
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Læsevejledning
Læsevejledning
I dette afsnit redegøres for, hvad de enkelte dele i specialet indeholder. Dette vil være
medvirkende til, at få et overordnet overblik over hele specialet.
Specialet er opdelt i to dele, som adskiller sig fra hinanden. Vi indleder med at beskrive
specialets problemfelt, hvilket leder læseren hen til specialets problemformulering. Denne
danner rammen om vores undersøgelse i både Del I og Del II.

Del I – Formidlende artikel
Del I er specialets formidlende artikel. Denne forventes publiceret i GISP (Gymnasieskolernes
Idrætslærerforening) samt Gymnasieskolen (GL’s medlemsblad) i september/oktober 2013. I
artiklen er behandlet kvantitative data, som har gymnasie- og idrætslærernes interesse. Dette
drejer sig om kondital, karakterer og fravær, hvor fysisk aktivitets betydning for disse analyseres.
Endvidere inddrages udvalgte citater fra kvalitative data for at supplere de kvantitative data.

Del II – Speciale
I Del II redegøres for vores teoretiske grundlag, der er hhv. en motivations- og læringsteori, samt
den
valgte
metodiske
organisering;
Casestudie,
spørgeskemaundersøgelse
og
fokusgruppeinterview. Dernæst analyseres den indsamlede empiri, hvorefter vi laver en mere
teoretisk diskussion om, hvorledes motivation til at lære påvirker, og kan indgå i korrelationen
mellem fysisk aktivitet og læring, der ikke har været muligt at finde relevant litteratur på.

Praktisk metode
I dette afsnit redegøres for de forskellige praktiske metoder, mht. referencer, citater m.m., der
er medvirkende til at skabe overblik for læseren.
Vi benytter en overskriftsnummerering. Dette skal skabe et overblik for læseren over, hvordan
det enkelte kapitel er opbygget, og hvordan de enkelte afsnit relaterer sig til hinanden fx
underafsnit.
Litteratur- samt internethenvisninger er angivet efter APA-modellen.
Hvis en person inddrages flere gange, skrives først personens fulde navn efterfulgt af parentes,
hvori efternavnet står. Herefter vil kun efternavnet blive nævnt, når personen omtales. Det
samme gør sig gældende for forkortelser af eksempelvis teorier. Først angives hele navnet, der
efterfølges af en parentes med forkortelse, som benyttes efterfølgende.
Vi har nummereret figurer, tabeller mv.. Vi har vurderet at Del I adskiller sig fra det øvrige
speciale, hvorfor nummereringen i Del I og Del II er adskilt. Det vil sige, at nummereringen i Del I
starter forfra. Derfor forekommer Figur 1-3 to gange – både i artikel og speciale.
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Ved henvisning til bilag refereres der til bilagets nummer. Ved henvisning til brug af citater fra
undersøgelsens fokusgruppeinterview henvises på to forskellige måder. Ved citater fra elever;
(Elev, Pseudonym, Bilagsnr., Linjenr.) fx (Elev, Thomas, 5, 67). Ved citater fra lærere; (Lærer,
Initialer, Bilagsnr., Linjenr.) fx (Lærer, PL, 8, 124). Hvis citatet strækker sig over flere linjer,
angives på hvilken linje citatet starter, derefter skrives ’ff.’. Citater vil angives med kursiv. Hvis
citatet er mere end 40 ord, rykkes det ned, og står for sig selv, mens citater under 40 ord, indgår
som en del af teksten.
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Indledning
1. Specialets indledning
Følgende indledning har til formål at beskrive, hvad den bagvedliggende motivation for dette
speciale har været.
Indledningen vil være delt i to. Første del omhandler idrætsudviklingen i Folkeskolen og
Gymnasiet samt status på fysisk aktivitet for unge mennesker mellem 16 og 19 år. Fokus vil være
på nedskæringer i idrætsundervisningen gennem tiden i de to uddannelsesorganisationer, samt
problematikken i at unge mennesker ikke opfylder anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen
omkring daglig fysisk aktivitet. Dette leder os videre til paradokset om, at forskning viser, at
fysisk aktivitet og læring hænger uløseligt sammen, men der er blevet mindre af den i skoleregi,
hvilket er en problemstilling, der ikke er til at komme uden om.
Anden del omhandler specialets hovedfokus; motivation til at lære. Hvordan kan motivation til
at lære inddrages i sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring? Dette vil forsøges klarlagt
via forskellige hypoteser, der har beskæftiget sig med, hvorfor der er en korrelation mellem
fysisk aktivitet og læring. To af disse inddrager motivationen, hvorfor de er relevante for den
videre undersøgelse.
Derefter følger problemformuleringen, der er et samlet resultat af problemstillingerne i
indledningen.

1.1.Idrættens udvikling og betydning
Denne første del af Indledningen vil kort redegøre for Idrætsfagets historie, samt unges
deltagelse i såvel organiserede- og uorganiserede idrætter og deres tidsforbrug på fysisk
aktivitet. Efterfølgende beskrives hvorvidt forskning viser en sammenhæng mellem fysisk
aktivitet og læring, og om man derfor kan tale om et paradoks mellem unges idrætsdeltagelse og
forskningsresultaterne.
1.1.1. Idrætsfagets historie
Med skoleloven i 1814 blev gymnastik et obligatorisk fag i Folkeskolen. Oprindeligt var det kun
drenge, der skulle have gymnastik. Fokus i undervisningen var på fri leg i naturen for at danne
det hele menneske, samt tysk redskabsgymnastik, boldspil, spring og svensk gymnastik
(Skoleidrættens udviklingscenter, u.å).
Indtil midten af 1950’erne havde eleverne i Folkeskolen fire timers idræt om ugen á 50 minutter.
I slutningen af 50’erne blev dette reduceret til tre timer om ugen, og igen i 70’erne blev
idrætsundervisningen igen reduceret med yderligere en time. I 1975 blev lektionstiden kortere i
alle fag, hvilket også gik ud over idrætsfaget. Lektionerne blev sat ned fra 50 minutter til 45
minutter. Dette ramte især den effektive tid i idræt, der blev reduceret til 25-30 minutter, da
omklædning nu, modsat tidligere, indgik i selve undervisningstiden (Skoleidrættens
udviklingscenter, u.å).
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I gymnasieskolen tegner der sig ligeledes et negativt billede af tiden til idrætsundervisning. Ud
fra krav til underviserkompetence, evaluering og faciliteter, er faget ofte anset for at være
mindre vigtigt end andre i den gymnasiale fagpakke. Den negative tidsudvikling ses således også
hos gymnasierne. I 1871 var den ugentlige undervisningstid fire timer for begge køn. Dette
timeantal var i lang tid stabilt; først i 1958 blev det skåret ned til tre lektioner om ugen. Igen i
1970 blev dette reduceret til to lektioner, som følge af indførelsen af femdagesuge. Som
tilfældet var ved Folkeskolen, var nedskæringerne i 1975 indirekte, da lektionslængden også her
gik fra 50 til 45 minutter. (Jørgensen, 2006)
Debatten omkring antallet af idrætstimer er regelmæssig. Kampen for én time dagligen
(Jørgensen, 2006) var i mange år det, man kæmpede for. I disse år kæmper man for at få lov til
at bevare status quo. Ved arbejdet med den nye Gymnasiereform i 2005 var der røster om, at
det kun skulle være obligatorisk at have idræt det første halve år, hvorefter det kun skulle være
valgfag. Dette blev set fra idrætslærernes perspektiv, heldigvis ikke gennemført. Således er der
én lektion (90 minutter) obligatorisk idrætsundervisning pr. uge i alle tre år på STX. (Jørgensen,
2006). Dette er langt under Sundhedsstyrelsens anbefalede niveau.
Ovenstående har redegjort for, hvordan idrætsudviklingen i hhv. Folkeskolen og Gymnasiet har
været. Hvordan det overordnede billede af unge menneskers fysiske aktivitet er på nuværende
tidspunkt, vil det følgende afsnit redegøre for.
1.1.2. Fysisk aktivitet blandt unge mennesker
Kampagner fra Sundhedsstyrelsen har via slogans som ”Rør dig 30 min. om dagen”
(Sundhedsstyrelsen, u.å.a), ”GetMoving”(Getmoving.dk, u.å), og ”6 om dagen”
(Sundhedsstyrelsen, u.å.b) belært den danske befolkning om, at der skal fysisk aktivitet og sund
kost til i hverdagen. For unge op til 17 år anbefaler Sundhedsstyrelsen 60 minutters1 fysisk
aktivitet dagligt (Sundhedsstyrelsen, u.å.c) – et krav, der langt tilbage i tiden næsten kunne
opfyldes i uddannelsesinstitutionerne, som beskrevet ovenfor. Men når de unge ikke længere
kan få det opfyldt i skoletiden, opfylder de det så i fritiden? Nedenstående afsnit vil kort belyse
tidsforbruget på fysisk aktivitet samt hhv. den uorganiserede og organiserede idræt for unge
mennesker mellem 16 og 19 år.
Fra 1998 til 2007 faldt unges idrætsdeltagelse en lille smule, mens det i 2011 er tilbage på niveau
med 1998 – nemlig 67 % af unge mellem 16-19 år der dyrker idræt. (Laub, 2013) Dette fordeler
sig skævt mellem hhv. drenge og piger, jf. Figur 1, hvor kun knap halvdelen af pigerne er
idrætsaktive, mens ca. 3/4 af drengene er aktive. Denne skævvridning skyldes især, at mange
piger angiver, at de dyrker motion, men ”ikke lige for tiden”. (Laub, 2013)

1

Sundhedsstyrelsens anbefalinger er i overensstemmelse med internationale anbefalinger for fysisk
aktivitet. De angivne mængder er givet ud fra evidens på området
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Figur 1 Andel idrætsaktive. Fordelt på køn og alder. (Laub, 2013, s. 53)

Hvor de unge mennesker før i tiden kunne få dækket deres fysiske aktivitet i skoletiden, er dette
ikke længere tilfældet. Derfor skelner man også i højere grad mellem hhv. den uorganiserede og
organiserede idræt, som befolkningen i dag kan deltage i.

Figur 2 De otte største voksenaktiviteter. Fordelt på aldersgrupper. (Laub, 2013, s. 74)

For unge mellem 16 og 19 år nævner de typisk styrketræning, stærkt forfulgt af
jogging/motionsløb samt fodbold, jf. Figur 2. (Laub, 2013) Sammenligner man dette med tal fra
2007, er det især fodbold, der har tabt terræn – fra at være den anden mest populære sport, er
den nu nede på en tredjeplads. Dette skyldes især, at jogging/motionsløb har vundet frem.
(Pilgaard, 2008; Laub, 2013) De nævnte idrætsgrene kan nemt dyrkes både uorganiseret og
organiseret. Det giver Figur 3 (Laub, 2013) et billede af, hvor andelen af de unge der dyrker fysisk
aktivitet i klubber og foreninger samt på egen hånd, er ligeligt fordelt.
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Figur 3 Oversigt over hvilke organisatoriske sammenhænge hvori der dyrkes sport og motion. Fordelt på
aldersgrupper. (Laub, 2013, s. 83)

De 16-19 årige er en af de aldersgrupper, der markerer sig med det højeste timeforbrug på fysisk
aktivitet. Tal fra 2011 viser, at piger mellem 16 og 19 år i gennemsnit bruger ca. 4½ time om
ugen på fysisk aktivitet, mens drenge bruger ca. 6½ time. (Laub, 2013). Med Sundhedsstyrelsens
anbefalinger på 60 minutters aktivitet ved moderat til høj intensitet om dagen
(Sundhedsstyrelsen, u.å.c) in mente, er unges fysiske aktivitetsniveau dog stadig under det
anbefalede. Selvom den unge aldersgruppe er en af dem, der tidsmæssigt er mest fysisk aktive,
er det stadig værd at bemærke, at næsten 40 % af de unge i denne aldersgruppe ikke
regelmæssigt er fysisk aktive på det pågældende tidspunkt.
Ovenstående har vist at til trods for adskillige motionskampagner gennem årene, er det kun lidt
over 60 % af de 16-19 årige, der regelmæssigt er fysisk aktive - både uorganiseret og organiseret.
De 60 % af de unge der regelmæssigt er fysisk aktive, lever ikke op til anbefalingerne fra
Sundhedsstyrelsen. Samtidig er der en stor gruppe på ca. 40 %, der slet ikke er regelmæssigt
fysisk aktive. Dette kan der være mange socioøkonomiske forklaringer på, som ikke vil blive
uddybet yderligere i dette speciale.
Ovenstående viser, at unge ikke er nok fysisk aktive, og følger ikke anbefalingerne fra bl.a.
Sundhedsstyrelsen. Samtidig er der en stor gruppe på knap 40 %, der slet ikke er fysisk aktive.
Næste del af indledningen skal hjælpe os med at forstå, hvorfor en kobling af idræt og
uddannelse er relevant.
1.1.3. Fysisk aktivitet og læring
Ovenstående gennemgang af nedskæringerne i idrætsundervisningen samt unges fysiske
aktivitet i fritiden er, set i et læringsperspektiv relevante problemstillinger.
”Sæt skolen i bevægelse” (Dansk Skoleidræt, u.å) og ”Aktiv rundt i Danmark” (Aktiv Rundt i
Danmark, u.å) er kampagneslogans for nogle af Folkeskolens temauger. Endvidere har Børne- og
undervisningsminister Christine Antorini søsat projekt ”Læring i bevægelse” (Ministeriet for Børn
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og Undervisning, u.å). Projekter, hvis slogans eller navne alle associerer til fysisk aktivitet
forbundet med skolegang.
Der er meget forskning, der peger på, at fysisk aktivitet i skoleregi fører en masse gode ting med
sig; fx mindre mobning, øget koncentration, forbedrede almene skolepræstationer som
karakterer osv. (Hermansen & Kriener, 2010; Colcombe & Kramer, 2003; Hilman, Erickson &
Kramer, 2008; Ericsson & Karlsson, 2011) Derfor er det helt relevant, at der forsøges med diverse
kampagner, at få fysisk aktivitet implementeret i skolegangen. Dette forsøges også
implementeret med forslaget til Heldagsskolerne.
Når uddannelsesinstitutioner skal forsøge at implementere mere idræt i undervisningstiden, er
man ofte bekymret for at tage undervisningstiden fra de boglige fag. Det har imidlertid vist sig,
at dette er givet godt ud. Den engelske professor Stuart Biddle (2011) har lavet en metaanalyse
af 17 forskellige amerikanske studier. Denne viste, at en times boglig undervisning om dagen der
blev transformeret til fysisk aktivitet, ikke forringede eleverne fagligt. Elever der brugte mere tid
på fysisk aktivitet på bekostning af boglig undervisning, præsterer lige så godt eller bedre, end
elever uden ekstra fysisk aktivitet. Endvidere var der forskellige sidegevinster som fx bedre
opførsel, øget koncentration og mere deltagelse i undervisningen, hvilket flere undersøgelser
også har været i stand til at påvise. (Bailey, 2006)
Ovenstående undersøgelse viser derfor en sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring, samt
at den ekstra fysiske aktivitet kan skemalægges på bekostning af den boglige undervisning i op til
en time om dagen uden negative effekter.
Enkelte uddannelsesinstitutioner i Danmark har forsøgt at implementere dette. Aalborg Tech og
Aarhus Tech er eksempler på skoler, der har indført fysisk aktivitet en gang om ugen. Effekterne
er ikke undersøgt, men både lærere og elever kan mærke en effekt, bl.a. at eleverne bliver mere
engagerede i sociale fællesskaber, og forbedrer deres koncentrationsevne. (Moestrup, 2012)
Boks 1a
”Det er sjovt, at komme ud og bevæge sig, og så er det lettere at koncentrere sig bagefter” Elev;
Daniel Chano Sørensen – Aalborg Tech (Moestrup, 2012)
”Vi bruger jo lidt af undervisningstiden på det, men tiden er givet godt ud, for i den kommende
time vil de være mere engagerede” Lærer: John Bonde – Aalborg Tech (Moestrup, 2012)
Det er helt klart, at eleverne blev mere engagerede i de sociale fællesskaber. Også
koncentrationsevnen blev forbedret hos mange,” Uddannelsesdirektør Ib Kronborg – Aarhus Tech
(Moestrup, 2012)

Ovenstående er blot nogle få eksempler på undersøgelser, der viser, at fysisk aktivitet fremmer
læringen. Derfor kan det være svært at forstå, hvorfor der i folkeskoler og gymnasier er blevet
reduceret i mængden af idrætstimer.
Kan fysisk aktivitet bidrage til andet end positiv læring? Næste afsnit vil have til formål at
beskrive, hvad der for forfatterne til dette speciale, vil være interessant at undersøge.
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1.2.Motivation i relation til læring
Vi har redegjort for, hvordan fysisk aktivitet og læring hænger sammen. Med tanke om at der er
korrelation mellem fysisk aktivitet og læring, synes der at være god grund til at mene, at det er
den forkerte udvikling med nedskæringerne i idrætstimerne.
Denne anden del af indledningen antager et mere teoretisk syn på problematikkerne, der er
beskrevet i første del. Her vil fokus være på, hvordan motivationsbegrebet kan forsøges koblet
til korrelationen mellem fysisk aktivitet og læring.
1.2.1. Fysisk aktivitet & læring; Motivation for læring
Når elever træder ind i et klasselokale, medbringer de sig nogle behov, interesser og værdier. I
klasselokalet venter der eleverne spændende ting, man kan foretage sig, lærere man skal
forholde sig til, og en agenda ift. aktiviteter i klasselokalet. (Reeve, Deci & Ryan, 2004) Gode
interaktioner mellem klasselokale og eleverne vil fordre et godt læringsmiljø, som støtter
elevernes tilfredsstillelse af behov, hvor elever kan udforske interesser og blive bedre, samt
udvikle sociale aspekter. Herved kan elever vise stærk motivation til læring, og bidrage med godt
engagement og opleve meningsfuld læring. (Reeve, Deci & Ryan, 2004)
Det er vist at elever, der nærmer sig gymnasiealderen, har et fald i motivationen til læring, som
ses i form af negativ attitude og adfærdsmønstre, der ikke relaterer sig til engagement i skolen.
(Anderman & Maehr, 1994) Den faldende motivation til læring i puberteten mener bl.a. Dweck &
Leggett (1988) samt Maehr & Pintrich (1991) er relateret til klasselokalerne og skolemiljøet.
Dette skyldes, at disse miljøer ikke har gode muligheder for at tilfredsstille elevernes behov for
bl.a. autonomi og uafhængighed. (Carnegie, 1989; Eccles & Midgley, 1989)
Det vil sige, at læring handler om, at motivere eleverne til at ville lære, og skabe gode miljøer
hvor motivationen kan opretholdes, således eleverne får gode oplevelser med skolegang. Denne
motivation til læring skabes bedst, hvis man forsøger at tilgodese den indefrakommende
motivation, således elever får en følelse af selvstændighed og autonomi. (Stipek & Weisz, 1981)
Da det oven for er påvist, at der er en korrelation mellem fysisk aktivitet og læring, må der på
en eller anden måde kunne inddrages motivation et sted i ligningen. Dette skyldes, at det er
vist, at det er vigtigt at motivere elever, for at de kan lære. Her er det især omgivelserne, der er
vigtige, samt de rammer, som fx lærere sætter for undervisningen. Det vil sige, at bag læring er
der en form for motivation. Men der er ikke mange undersøgelser, der har beskæftiget sig med,
hvorfor der er en korrelation mellem fysisk aktivitet og læring, og der er ikke mange, der
beskæftiger sig med, hvor motivationen kommer ind. Dog nævnes der et par hypoteser, der kan
forklare dette; Neurofysiologisk hypotese, jf. boks 1b (Shephard, 1997; Jensen, 1998) Sensorymotor hypotesen, jf. boks 1c (Cratty, 1997; Gjesing, 1997), samt en Psykologisk hypotese
(Kiphard, 1979; Stenberg & Schwanhäusser, 2000). Endvidere er der den Social kognitive teori,
der er formuleret af Bandura (Bandura, 1997).
De to sidstnævnte hypoteser er relevante, da de inddrager motivationen som en af årsagerne til
korrelationen mellem fysisk aktivitet og læring. Derfor vil de i det følgende blive uddybet
yderligere.
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Den psykologiske hypotese fokuserer på den indirekte sammenhæng mellem motoriske evner og
kognition. Hypotesen antager, at ændringer i psykologiske funktioner som kommunikation,
sociale kompetencer, motivation og selvværd er et resultat af øget fysisk aktivitet. Dette skyldes,
at disse elementer netop danner basen for at være i stand til at lære. (Kiphard, 1979; Stenberg &
Schwanhäusser, 2000)
Den sociale kognitive teori har sine rødder i Banduras teorier om ’self-efficacy’. Bandura
fokuserer på sammenhængen mellem kognitiv- og social udvikling. Den opfattede self-efficacy
er altafgørende for personlige kompetencer. (Ericsson & Karlsson, 2011) Fysisk aktivitet har vist
sig fordrende for selvfølelsen. Gennem regelmæssig fysisk aktivitet vil de motoriske evner blive
automatiseret, og de vil derfor blive reguleret i en mindre grad af det sensory-motoriske system.
Dette betyder, at der kræves mindre kognitiv kontrol og opmærksomhed fra hjernen. (Bandura,
1997) Ifølge Bandura vil der derved være bedre forudsætninger for opmærksomhed og læring.
(Bandura, 1997)
Når man ser på de to udspecificerede hypoteser, må det indikere, at motivation på den ene eller
den anden måde kan kobles med fysisk aktivitet og læring. Denne undren over hvorvidt
motivation til at lære, kan påvirkes af fysisk aktivitet, udgør baggrunden for dette speciale. Da
der imidlertid ikke er lavet megen forskning om, hvordan begrebet motivation kan kobles,
ønskes dette undersøgt i dette speciale.
Boks 1b: Neurofysiologisk forklaring på korrelationen mellem fysisk aktivitet og læring
Sessionsdata fra de sidste 30 år for ca. 1,5 mio. 18 årige mænd, der bl.a. indeholder mændenes
resultater i tests af både fysisk kapacitet og intelligens, samt data om hvilken uddannelse og job de har
fået nogle år efter sessionen. Undersøgelsen viste en klar lineær korrelation mellem mændenes
kondital og deres intelligens kvotient (IQ). Denne korrelation ser ud til at holde senere i livet, da mænd
med god fysisk form i 18-årsalderen også har en højere uddannelsesgrad og indtægt. (Frank, 2012) På
baggrund af dette kan man ikke ukritisk konkludere, at fysisk aktivitet øger læring og intelligens. Jens
Bo Nielsen, der er en af forskerne bag undersøgelsen, mener dog, at man ikke kan nøjes med at
antage, at allerede intelligente mænd, også er dem, der motionerer mest.

Boks 1c: Sensory-motor-hypotesen:
’Sensory-motor hypotesen’ fokuserer på vigtigheden af børnenes tidlige motoriske erfaringer for
sensorisk udvikling og kognitive processer. Dårlige motoriske evner kan føre til negativ selvfølelse, der
yderligere kan føre til dårligere opmærksomhed og kognitive funktioner, der kan være medvirkende til
forringede resultater i skolen. (Gjesing, 1997)
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Problemformulering
I indledningen blev problematikken omkring nedskæringerne i idræt på hhv. folkeskole- og
gymnasieniveau beskrevet. Dette ledte os videre til, at 40 % af de unge mellem 16 og 19 år ikke
er regelmæssigt fysisk aktive i hverdagen, hvorfor det må ses som et stort problem, at der i
uddannelsessammenhæng ikke udbydes fysisk aktivitet, så de unge kunne komme tættere på
Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Problematikken omkring nedskæringerne i idræt skal også ses
i sammenhæng med, at forskningen viser, at der er korrelation mellem fysisk aktivitet og læring.
Via øget fysisk aktivitet i skoletiden øges elevernes koncentration, deres motorik, faglighed og
forbedret opførsel.
En af årsagerne til dette har den psykologiske hypotese forsøgt at forklare ved, at der kommer
ændringer i psykologiske funktioner, heriblandt motivationen, som danner basis for læring. Den
sociale kognitive teori mener, at fysisk aktivitet bidrager til automatisering af motoriske evner,
hvorfor der kræves mindre kognitiv kontrol og opmærksomhed fra hjernen, hvilket giver bedre
muligheder for læring. Ligeledes blev det beskrevet, hvor vigtig motivationen er for unge
studerende, hvis de skal bibeholde engagement til læring.
Med tanke om at vi ved, der er sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring, samt unges
motivation til at lære er vigtig i skolen, for at kunne bibeholde engagement til at lære, ønsker vi
at undersøge, hvorledes øget fysisk aktivitet har indflydelse på motivationen til at lære. Vi vil
endvidere komme med bud på, hvordan denne sammenhæng kan illustreres. Derfor fremstilles
nedenstående problemformulering med dertilhørende undersøgelsesspørgsmål.

2. Problemformulering
Hvordan påvirker regelmæssig fysisk aktivitet, som en del af undervisningen,
gymnasieelevers motivation til at lære i gymnasiet?
For at kunne besvare
undersøgelsesspørgsmål;
-

ovenstående

problemformulering,

fremstilles

følgende

Vi ønsker at beskrive gymnasieelevers motivation til at lære i et sociokulturelt perspektiv
Vi ønsker at beskrive læring i gymnasieregi set i et sociokulturelt perspektiv

2.1.Specialets teoretiske referenceramme
Problemformuleringen er relativt bred. Derfor ønsker vi at afgrænse det perspektiv, hvori
problemstillingen anskues.
Vi har i specialet valgt den sociokulturelle tilgang til læring.
Den sociokulturelle tilgang er en videreudvikling af Lev Vygotsky’s ideer omkring
socialkonstruktivisme, der udarbejdede teorien om, hvordan individer interagerer med hinanden
i sociale situationer, og forhandler meninger. Det vil sige, at individer i samspil med hinanden
kan overføre værdier, traditioner mm. (Jaramillo, 1996)
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Denne videnskabsteoretiske tilgang om hvordan man ser verden, mener vi, passer til den case, vi
arbejder med, da den ligger i en social kontekst. Med social kontekst menes, at casen er omgivet
af et miljø, hvor der er interaktioner mellem individer og grupper, og hvor disse har mulighed for
at være i samspil med hinanden. Det vil sige, at omgivelserne og det omkringværende miljø kan
præge, hvordan man er som person, og hvilke beslutninger man træffer. Individerne og
grupperne kan interagere med hinanden, og der kan overføres kompetencer og værdier mellem
hinanden, både i casen, men også i folk udenom casen. Casen befinder sig i en kultur, der
kendetegnes ved strukturelle regler for adfærd, hvilket påvirker individerne i casen.
Med baggrund i den teoretiske indgangsvinkel har vi valgt at benytte os af Engeströms
ekspansive læringsteori, samt den teori vi anser for, at være den bedst mulige til at anskue
motivation i en sociokulturel kontekst; Self-Determiation Theory. Efter vores overbevisning er
det den teori, der bedst muligt understøtter det sociokulturelle perspektiv, vi anskuer casen i.
Dette begrundes med, at SDT er en kognitiv-individualistisk teori, der er en af de eneste store
teorier for motivation, der både anerkender spontane, indre motiverede aktiviteter, samt peger
på de ydre faktorer, der enten kan forbedre eller svække den. (Deci & Ryan, 1985) Faktorer der
kan påvirke motivationen er bl.a. den sociale kontekst. (Ryan & Deci, 2007) Engeströms
ekspansive læringsteori har en sociokulturel baggrund, og forklarer, at de sociale processer og
relationer er det, der skaber viden.

3. Begrebsafklaring
I følgende speciale vil der være begreber, som kræver en yderligere definition. Disse vil blive
nævnt i nedenstående afsnit.
Regelmæssig fysisk aktivitet har vi på forhånd defineret som den fysiske aktivitet, som vores case
har i deres undervisningstid. Intensiteten af aktiviteten skal være over middel, dvs. med en puls
på mellem 140-160 bpm. for den pågældende aldersgruppe. (Estrup, Holm, Sig & Sørensen,
2009)
I artiklen nævnes kondital. Dette betegnes i dette speciale som værende lig med fysisk kapacitet.
I specialet vil fysisk kapacitet blive benyttet. Dette skyldes, at artiklen er en formidlende artikel,
og skal forståelsesmæssigt tilgodese flest mulige læsere.
Løbeklassen er 1.d på Aalborghus Gymnasium & HF, og adskiller sig fra de øvrige 1.g-klasser ved
at have to ugentlige løbeblokke i forbindelse med undervisningen, á ca. 25 minutters varighed.
Løbeklassen defineres yderligere i specialets metodeafsnit under ’Respondenter’.
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Del I
Del I: Formidlende artikel
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Kan man løbe sig til en
bedre studentereksamen?

Eleverne i løbeklassen løber to gange ugentligt i forbindelse med den skemalagte undervisning.

Aalborghus Gymnasium & HF har i skoleåret
2012/2013 indledt et forsøg i en 1.g-klasse, hvor
klassen skal løbe to gange ugentligt i forbindelse
med en morgentime. Løbetiden bliver taget fra
den ordinære undervisning, hvorfor klassen ikke
har flere skemalagte lektioner end andre 1.gklasser. Effekten af dette er undersøgt i et
speciale fra Aalborg Universitet

forandringer i hjernen, øget social udvikling, bedre
koncentration, motorik og selvværd. Fysisk
aktivitet spiller derfor ind på mange forskellige
parametre, der alle er medvirkende til, at læring
kan finde sted.
På trods af den fysiske aktivitets positive
indvirkning på læring, er der paradoksalt set sket
et kraftigt fald i timetallet til idræt i både
Folkeskolen og Gymnasiet. Fra 1950’erne er idræt
i Folkeskolen reduceret fra 200 minutter pr uge
eksklusiv omklædning til 90 minutter ugentligt
inklusiv omklædning. Det samme gør sig gældende
i Gymnasiet, hvor man er gået fra 240 minutter
ugentligt eksklusiv omklædning til 90 minutter pr
uge inklusiv omklædning.

Af: Mette Iversen & Louise Nielsen
Cand.Scient.Stud v. AAU og gymnasielærere i Idræt og
Samfundsfag ved Aalborghus Gymnasium & HF

Flere undersøgelser viser, at fysisk aktivitet
fremmer læring. Det viser sig både via
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Dette betyder, at børn og unge ikke kan leve op til
Sundhedsstyrelsens anbefalinger om 60 minutters
daglig fysisk aktivitet i skoletiden. Det er derfor af
afgørende betydning, at børn og unge dyrker
motion i deres fritid. Den nyeste undersøgelse fra
IDAN om danskernes motionsvaner fra 2011 viser,
at 40 % af de unge mellem 16 og 19 år, ikke er
regelmæssigt
fysisk
aktive,
som
Sundhedsstyrelsen anbefaler.

Endelig er Børne- og Undervisningsminister
Christine Antorinis forslag om aktivitetstimer et
forsøg på at implementere fysisk aktivitet i den
daglige undervisning i Folkeskolen.
På baggrund af sammenhængen mellem fysisk
aktivitet og læring, vil specialet; Kan man løbe sig
til en bedre Studentereksamen? En undersøgelse
af Løbeklassen på Aalborghus Gymnasium & HF, af
denne artikels forfattere, forsøge at belyse, hvilke
effekter fysisk aktivitet, som en del af
undervisningen, har på elevernes læring. Samtidig
indgår en teoretisk diskussion om, hvilken
betydning motivation har for sammenhængen.
Dette vil man kunne læse mere om i specialet.

Den teknologiske udvikling har også betydet, at
børn og unge ikke længere er tilstrækkeligt fysisk
aktive. Mange bliver kørt i skole, og brug af tv og
pc er stærkt stigende. Den nye teknologi lægger
ikke op til bevægelse. Børn og unge kan derved
være sammen på andre måder, hvori bevægelse
ikke er en naturlig del.

Denne artikel har til formål at præsentere de
målbare effekter, der er relateret til læring på
baggrund af øget fysisk aktivitet. Ligeledes vil
elever og læreres oplevelser af øget fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet fremmer læring
Det er paradoksalt, at idrætsfaget har været udsat
for kraftige nedskæringer, når forskningen
underbygger sammenhængen mellem fysisk
aktivitet og læring videnskabeligt. Dette har skabt
større fokus på den fysiske aktivitets betydning,
både i befolkningen og hos politikerne.

Projekt Løbeklasse:
1.d: 24 elever - 8 drenge og 16 piger
Eleverne løber to gange ugentligt á ca. 25
minutter i forbindelse med en morgenblok.

Kampagner fra bl.a. Sundhedsstyrelsen som fx
”Get Moving Pattebarn” og ”Bevæg dig 60 min.
om dagen” er eksempler på initiativer, der skal
ændre børns bevægelsesvaner. Endvidere
forsøges fysisk aktivitet implementeret i
folkeskoler i temauger under slogans som ”Sæt
skolen i bevægelse” og ”Aktivt rundt i Danmark”.

Lektionerne på Aalborghus Gymnasium & HF
starter kl. 8.15 hvor eleverne møder omklædte
og er klar til at løbe, når klokken ringer. Eleverne
er færdige kl. 8.45 og er klar til at modtage
undervisning kl. 9.00 til kl. 9.50.
Løbeblokkene går fra den almindelige
undervisning, og klassen har derved ikke flere
skemalagte blokke end andre 1.g-klasser.
Løbeblokkene er skemalagt i forskellige fag, så
flere fag bidrager. Det pågældende fags lærer
tilrettelægger
og
deltager
aktivt
i
løbeaktiviteten.
Eleverne har ikke selv valgt at gå i en løbeklasse.
Klassen var på forhånd udvalgt af gymnasiets
ledelse.
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Endvidere sammenlignes Løbeklassens karakterer
med fire tidligere 1.d-klassers med samme
studieretning. Fraværet er ligeledes sammenlignet
med kontrolklasserne og de tidligere 1.d-klasser.

som en del af undervisningen beskrives.
”Mine forventninger var at få en lidt bedre
velfungerende klasse med det nye fællesskab.
Samtidig viser alle undersøgelser, at motion gavner
indlæringen(...).”

”Jeg har lige siddet og givet de her karakterer og
tænkt, at de vist faktisk er højere, end det, jeg plejer
at give i 1.g”

Torben Poulsen, Rektor, Aalborghus Gymnasium

Janne Plauborg – Tysklærer for Løbeklassen

Målbare effekter ved løb
Vi har undersøgt effekterne af løb i
undervisningstiden vha. Coopertest (12 minutters
løb), gymnasiets fraværsregistrering og elevernes
standpunktskarakterer. Vi har sammenlignet
Løbeklassens data med tre kontrolklasser, der ikke
løber i undervisningstiden. Kontrolklasserne er tre
sammenlignelige
1.g-klasser,
hvor
studieretningerne minder om hinanden. Ligeledes
peger gymnasiets data også på, at klasserne er
sammenlignelige i forhold til fagligt niveau fra
Folkeskolen.

Løber sig til succes!
Vores undersøgelse viser, at eleverne i
Løbeklassen i september har 10-30% højere
kondital end kontrolklasserne. Løbeklassen vil
derfor have sværere ved at forbedre deres
kondital som følge af det højere udgangspunkt
end kontrolklasserne. Løbeklassen har dog
alligevel forbedret sig og derved øget deres
kondital med over 11%. Kontrolklassernes
udvikling i kondital ligger mellem -2 og 2%.
Udviklingen ses illustreret på Figur 1.
Vi mener, fysisk aktivitet som en del af
undervisningen har en positiv effekt på elevernes
fysiske kapacitet.

Kondital Coopertests
50
mLO2/kg/min

Konditionstestene er udført i forbindelse med
klassernes idrætstimer. Eleverne har deltaget i to
Coopertests i hhv. starten og slutningen af
skoleåret. De benyttes til at beregne udviklingen i
elevernes kondital for at undersøge, om eleverne
opnår en forbedret fysisk kapacitet – dvs. et
højere kondital.
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Elevernes karakterer og fravær er indsamlet via
Aalborghus
Gymnasiums
interne
registreringssystem, Lectio. Ved undersøgelse af
karakterer sammenlignes Løbeklassens 1. og 2.
standpunktskarakter samt årskarakterer - både
mundtligt og skriftligt - med kontrolklasserne.

1b

1c

1e

Figur 1: Ændringer i kondital. Blå søjle: Klassens gennemsnit ved
test i september. Rød søjle: Gennemsnit april. (1d* = Løbeklassen)
(1b,c,e = kontrolklasser)
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Karakterer

Skoleåret 2012/13
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Figur 2: Karaktergennemsnit for Løbeklassen (1d*) og kontrolklasserne (1b,c,e) i skoleåret 2012/13. Figuren er opdelt i
karaktergivning i hhv. januar, marts og maj for mundtlig (mdt) og skriftlig (skr).

de tidligere 1.d-klasser er Løbeklassens fravær 43
% lavere.

Løb giver bedre karakterer!

Vi har undersøgt udviklingen i Løbeklassens og
kontrolklassernes karakterer gennem skoleåret.
Klassernes gennemsnit i hhv. mundtlig og skriftlig
kan ses i Figur 2.

25
20
1d*

Fravær, %

Løbeklassen får mellem 18% og 25% højere
karakterer end gennemsnittet af kontrolklassernes
karakterer ved den enkelte karaktergivning.
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Vi har endvidere sammenlignet Løbeklassens
karakterer med fire tidligere 1.d-klassers
gennemsnit. Her ligger Løbeklassen 11-19%
højere.

1b

10

1c

5

1e

0
Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr
Figur 3: Udviklingen i fravær for Løbeklassen (1d*) og
kontrolklasserne (1b,c,e)

Dette underbygges af flere forskningsresultater,
der viser, at hvis tiden til fysisk aktivitet tages fra
den øvrige undervisning, klarer elever sig alligevel
lige så godt eller bedre fagligt.

Løbeklassen er en succes!
Vores undersøgelse viser dermed, at Løbeklassen
er i bedre fysisk form, har mindre fravær og klarer
sig bedre fagligt end både kontrolklasserne og
tidligere års 1.d-klasser.

Løbeklassen har lavere fravær!

Vores undersøgelse viser, at Løbeklassens fravær
adskiller sig fra både kontrolklasser og tidligere års
1.d-klasser. Således har Løbeklassen 56-58%
mindre fravær end kontrolklasserne.
Figur 3 viser klassernes fravær fra september til
april i skoleåret 2012/13. Ved sammenligning med

Vi har gennemført fokusgruppeinterviews med
udvalgte elever i Løbeklassen samt deres lærere i
forbindelse med det speciale, der danner
baggrund for denne artikel. Lærere og elevers
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udsagn viser, at Løbeklassen fungerer godt socialt.
Både elever og lærere mener, at den fysiske
aktivitet har bidraget til det stærke sammenhold
og gode fællesskab. Vi mener, at dette kan
forklare, hvorfor eleverne klarer sig bedre fagligt,
da et godt socialt miljø påvirker læring positivt.
Samtidig kan dette også forklare, hvorfor
Løbeklassen har et markant lavere fravær, da der
er skabt et godt læringsmiljø, forårsaget af den
fysiske aktivitet.

Rektor Torben Poulsen på Aalborghus Gymnasium
& HF er ikke i tvivl om, at projektet er en succes,
da han løbende har fulgt med i udviklingen i
karakterer og fravær; ”Vi har i år skabt skolens
bedste klasse. Vi vil gerne gentage forsøget”.

”(...) hvis der er nogle opgaver, man ikke lige kan, så
vil der i klassen også altid være nogle, der er bedre
til det end én selv. Der støtter vi op om hinanden, og
jeg tror bare fra starten af, der fik vi bare et godt
sammenhold. (...) For det er også meget vigtigt, når
man går på et gym, og vi skal gå sammen i tre år, og
det er så hårdt, så er det også vigtigt, at klassen
fungerer godt sammen.”
Elev, Løbeklassen

De præsenterede data er de faktorer, som betyder
meget for elever, lærere og ledelse, når de skal
evaluere elevernes faglige udbytte i gymnasiet. I
det bagvedliggende speciale præsenteres flere
perspektiver på, hvilken effekt fysisk aktivitet har
på læringen, hvori motivationens betydning
undersøges yderligere.
Bakkespurt i forbindelse med løbeblok

I specialet viser vores undersøgelser endvidere, at
Løbeklassen i højere grad er motiveret til at lære i
gymnasiet i forhold til kontrolklasserne. Denne
motivation er kendetegnet ved, at eleverne selv
har lyst til at lære, og ikke er præget af
omgivelsernes forventninger og påvirkninger.
Dette kan bl.a. forklare, hvorfor Løbeklassen
opnår højere karakterer, og har mere lyst til at
lære.

Har du lyst til at vide mere?
Specialet kan efter d. 20/6 2013
rekvireres hos forfatterne bag denne
artikel via mail.
Mette Iversen iv@aalborghus.dk
Louise Nielsen ln@aalborghus.dk
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DEL II
Del II: Samspillet mellem fysisk aktivitet, motivation til at lære og
læring.
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Teori
4. Self-determination Theory
Som følge af problemformuleringen ønsker vi at karakterisere gymnasieelevers motivation til at
lære i gymnasiet. I denne sammenhæng vil vi benytte os af Self-Determination Theory (SDT). I
nedenstående afsnit vil vi derfor beskrive baggrunden for valget af denne, samt forklare hvad
teorien indeholder.

4.1.Begrundelse for valg af Self-Determination Theory
Da vi ud fra vores problemformulering ønsker at beskrive, hvorvidt motivationen til at lære
påvirkes af fysisk aktivitet i undervisningen, er situationen i en sociokulturel kontekst. De
aktiviteter, begivenheder og handlinger der sker, kan ikke adskilles, fra den kontekst de sker i.
Derved tillægges konteksten en betydende værdi. (Walker, Pressick-Kilborn, Arnold & Sainsbury,
2004) Den sociokulturelle tilgang kræver, at man ser på læring og kognitive processer som
værende sociale i sin art. Det vil sige, at læring og kognitive processer i første omgang er et
resultat af sociale processer, og sekundært et resultat af individuelle processer. (Walker et al.,
2004) Ud fra denne betragtning skal læring først og fremmest ses som noget, der sker i en social
kontekst, og handlinger heri er præget af en form for motivation. Som beskrevet i afsnittet om
den teoretiske referenceramme er valget af motivationsteori derfor faldet på SDT, som i det
følgende vil blive beskrevet, da denne kan anskues i en sociokulturel kontekst.

4.2.Forskellige motivationsteorier
Der er flere forskellige motivationsteorier, der kan benyttes, alt efter hvilken kontekst man
undersøger. Det følgende afsnit vil kort beskrive et par af de motivationsteorier, som vi kunne
have benyttet, hvis problemstillingen var en anden. De vil ikke blive beskrevet i detaljer, men
hurtigt opsummeres med de vigtigste pointer inden for hver teori.
Maslows Behovspyramide er en beskrivelse af fem menneskelige behov, der skal dækkes nedefra
og op, og er essentielle for menneskelig eksistens; fysiske og biologiske behov, sikkerhedsbehov,
sociale behov, selvværdsbehov og selvrealiserings-behov. (Maslow, 1970) De fysiske og
biologiske behov der skal dækkes først, er elementer som søvn, tørst, sult, hvile mm. Når disse
er opfyldt, kan sikkerhedsbehovene blive dækket via stabilitet, frihed fra frygt, angst og kaos.
Når disse er dækket hos et individ, vil verden føles pålidelig, og man bliver mere autonom og
interesseret i andre. (Maslow, 1970) Når opfyldelsen af de to første behov er nået, vil de sociale
behov opstå. Disse er kendetegnet ved ønsket om intimitet og en plads i en gruppe, hvor man
har relationer med andre. Ved opfyldelse af disse behov når man til det næstsidste trin i
pyramiden, som er selvværdsbehov. Her er ønsket bl.a. tilstrækkelighed, selvrespekt,
kompetence og uafhængighed, samt påskønnelse fra andre. Det sidste behov, som kun kan
opfyldes, hvis de fire foregående behov er dækket, er selvrealisering. Dette behov er fx personlig
udvikling af potentialer og talenter. (Maslow, 1970)
Flow-begrebet stammer fra Csíkszentmihályi, og er en holistisk fornemmelse, som et individ
føler, når de agerer i total koncentration og indre nydelse, og benyttes ofte i relation til sport.
(Csíkszentmihályi, 1997) Csíkszentmihályi definerer flow som en tilstand, der er kendetegnet ved
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balance i forholdet mellem udfordringer og færdigheder, og hvor der ikke er nogen grad af
angst, kedsomhed eller bekymring. (Csíkszentmihályi, 1975) Flow skal ses som en tilstand, som i
sin definition er unik ved at indeholde ”at have det sjovt”. (Privette, 1983) En udøver vil typisk
føle flow, når den har det sjovt, og er totalt koncentreret i forhold til opgaven. (Teng, 2011)
Endelig vælger vi at præsentere Goal Theory. Baggrunden for denne teori er, at basismotiver for
et individ er at demonstrere deres kompetencer eller præstationer. (Nicholls, 1989) Individet har
to forskellige måder at orientere sig mod målet, som har indflydelse på den måde, hvorpå
individet fortolker deres kompetencer, eller definerer deres subjektive succes i præstationen;
hhv. opgaveorientering (engelsk; task orientation) eller ego-orientering. (Nicholls, 1989)
Opgaveorienteringen har fokus på selvlæring og personlig forbedring, hvor man benytter sig af
selvrefereret opfattelse af evner. (Nicholls, 1989) Ved ego-orientering sammenligner man sin
egen præstation med andres, hvorfor en subjektiv vurdering af succes bliver bedømt ud fra, om
man er bedre eller dårligere i forhold til de andre i det pågældende miljø. (Nicholls, 1989)
Maslows behovspyramide lægger overordnet mest vægt på behov, der skal tilfredsstilles for det
enkelte individ. Flow-begrebet arbejder med det enkelte individs indre følelse af, at man oplever
at være i total kontrol. Goal Theory fokuserer på at opnå opstillede mål og vise sine
kompetencer. Det vil sige, at de alle tre har fokus på noget indre, og udelader ydre omgivelser,
som noget der kan påvirke den enkelte. Set i et sociokulturelt perspektiv er dette ikke at
foretrække, da det som kendetegner en sociokulturel tilgang, som nævnt i ’Specialets teoretiske
referenceramme’ er, hvordan der kan være et samspil mellem personer, hvor man kan overføre
værdier og kompetencer. Derfor vil vi i det følgende afsnit beskrive SDT.

4.3.Brug af Self-Determination Theory
Vi undersøger i specialet en gymnasieklasse, hvorom man må formode, de gerne vil lære samt
udvikle sig. Ligeledes indgår der nogle på forhånd fastsatte ydre rammer i klassen, der er
karakteriseret ved bl.a. selve gymnasiet, hinanden og de andre klasser. Hvordan dette kan
påvirke elevernes motivation til at lære, vil i det følgende blive beskrevet.
SDT har den antagelse, at mennesker i sagens natur er proaktive, og udstyret med en naturlig
tendens til at ville lære og udvikle sig. Dette sker ikke kun, når mennesker engagerer sig i ydre
omgivelser, men også i ens indre verden med handlekraft, behov og erfaringer. SDT fokuserer på
sociale vilkår, som støtter eller forhindrer de tendenser, et individ har, i forbindelse med at ville
lære og udvikle. (Ryan & Deci, 2009)
Vi vil redegøre for nedenstående Figur 4 i de følgende afsnit, da denne illustrerer SDT. Vi
benytter Curth & Østergaards (2012) udvidede model for SDT, der er baseret på en kombination
af Ryan & Deci (2002), Vallerand (2007) og Carbonneau, Vallerand & Lafreniére (2011). I denne
model er den indefrakommende motivation opdelt i hhv. at vide, at opnå, at opleve.
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Figur 4: Illustration af SDT's kategorier til hhv. den indefrakommende- og ydre motivation samt amotivation. (Curth
& Østergaard, 2012)

En elevs indefrakommende motivation kan påvirkes af både én selv, men også af andre og
omgivelserne da den ses i et sociokulturelt perspektiv. Desto mere de psykologiske behov er
tilfredsstillet, som vil blive beskrevet i nedenstående, desto mere vil individet handle ud fra egne
lyster og motiver.
4.3.1.
Indefrakommende motivation
Graden af indefrakommende motivation kan hjælpe os med at besvare specialets
problemformulering, da den kan give en indikation af, hvordan læring og motivation til at lære
påvirkes i det sociokulturelle miljø de er en del af. Her kan elevernes og lærernes indflydelse
undersøges, men også om løb evt. internaliseres fra den enkelte elev i de sociale omgivelser, og
dermed udvikler sig i motivationsformen, så det for eleven bliver en handling, der er præget af
lyst og egen handling. Hvad den indefrakommende motivation specifikt er, og hvad det vil sige at
internalisere fra andre, vil nedenstående afsnit beskrive.
Indre motiverede aktiviteter, er de aktiviteter, som er sjove og interessante (Ryan & Deci, 2007)
Årsagen til, at indre motiverede aktiviteter er sjove og interessante, skal findes i, at de
tilfredsstiller dybe psykologiske behov, hvori man føler autonomi, kompetence og tilhørsforhold.
(Ryan & Deci, 2000) Disse faktorer er afgørende for, at man kan vedligeholde og styrke den
indefrakommende motivation. Miljøet omkring en, har her en rolle i at støtte følelsen af et
individs kompetence og autonomi, for at styrke den indefrakommende motivation. Så snart der
er faktorer der underminerer et individs følelse af autonomi og kompetence, vil det have negativ
indflydelse på den indefrakommende motivation og positive oplevelser. (Ryan & Deci, 2007) Når
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følelsen af kompetence og autonomi er tilfredsstillet, vil folk føle nydelse, hvilket bidrager til, at
man lærer, vokser og kreerer. (Ryan & Deci, 2009)
Undersøger man gymnasieelever, kan deres motivation til at deltage i en aktivitet, der er indre
motiveret, skyldes, at det giver dem en følelse af autonomi og kompetence. Disse kan
fremkaldes inden for tre forskellige typer af motivation, som Vallerand (2004) har beskrevet,
som en udvidelse af SDT’s indefrakommende motivation; at vide, at opnå, at opleve. At vide er
kendetegnet ved, at man deltager i aktiviteten, for tilfredsstillelsen det giver at lære noget nyt.
At opnå henviser til deltagelse, for den tilfredsstillelse det giver, at overgå sig selv. At opleve er
kendetegnet ved, at man deltager for de positive sanseoplevelsers skyld. (Vallerand, 2004) Ser
man på Løbeklassen, kan nogle af deres handlinger bunde i, at de føler de får oplevelsen af en af
disse typer.
Et udsagn fra en elev i Løbekassen indikerer, at følelsen af at lære noget nyt, også kan være en
sanseoplevelse, hvor det at komme til ’at vide’ har en indefrakommende motivationsoplevelse i
form af ’at opleve’; At man får den der Nåh-Følelse i hvert fald, og man føler, man ikke skal
tænke så meget over det. At det egentlig bare går lidt mere let det hele. (Elev, Eva, 5, 120ff.)
I de rette sociale omgivelser kan et individ tage praksis og værdier fra det omgivende miljø til sig.
Hvis ikke de handlinger som omgivelserne laver, er interessante eller sjove for individet, kan
individet alligevel komme til at føle motivation, selvom opgaven er besværlig eller uinteressant
ved at internalisere. Internalisering af andres viden og praksis sker oftest spontant og kun under
de helt rigtige omgivelser. Det kan fx være i sociale kontekster i skolen, hvor de føler sig sikre,
vigtige og plejet. (Deci & Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2000) Eleven kan hermed føle, at der er et
tilhørsforhold til det, der er internaliseret, og på den måde lade det sig integrere i en selvom det
er en ydre motiveret handling, som vil blive beskrevet i et senere afsnit.
Støtte fra omgivelserne i forbindelse med tilhørsforhold kombineret med støtte i autonomi og
kompetence vil via internaliseringen bidrage til yderligere adoption af andre praksisser, hvorfor
individet vil integrere ydre motiverede aktiviteter. (Ryan & La Guardia, 1999) I vores tilfælde kan
det være eksempler, hvor læreren skal forsøge at motivere elever til noget, de ikke synes er
interessant og sjovt. Vi tolker på baggrund af det følgende citat, at hvis det ikke lykkes at
motivere eleverne, så kan det være svært for dem at internalisere; ”Hvis man kan se læreren
ikke gider, så er det også svært for os at lade som om, vi gider. Hvis vi fatter, hvad vi skal, så er
det også lettere for os at forstå og formidle, som de siger” (Elev, Thomas, 5, 129ff.)
Som pointeret tidligere er den sociale kontekst i SDT meget vigtig, da omgivelserne i forbindelse
med den indefrakommende motivation kan styrke eller svække de tre basale behov;
kompetence, autonomi og tilhørsforhold. Omgivelserne skaber ikke motivation, men i stedet kan
de påvirke motivationen i den ene eller anden retning. (Ryan & Deci, 2007) Undersøgelser fra
bl.a. Ryan & Deci (2000) viser, at omgivelserne kan styrke den indefrakommende motivation ved
at tilbyde valg, minimere eksternt pres, yde empatisk støtte og give optimale udfordringer og
god feedback.
I skolen kan der være tilfælde, som både svækker, men også styrker den indefrakommende
motivation. Fiqueira-McDonough (1986) og Gottfredson, Gottfredson & Hybl (1993) har i deres
undersøgelser fundet, at skoler hvorpå lærere og administration indfører effektive procedurer
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for måling af elevernes fremskridt, giver feedback og håndhæver ansvarlighed for et arbejdes
afslutning, øger elevernes præstation, og anti-social adfærd bliver reduceret. Dette skyldes ifølge
Connell & Wellborn (1991) og Deci & Ryan (1985), at hvis børn og unge ved, hvordan strukturen i
form af klare forventninger og regler er opstillet, så vil det give dem informationer om, hvordan
de kan være kompetente og succesfulde i det pågældende miljø. Ifølge Vallerand, Fortier & Guay
(1997) har uddannelsesinstitutioner også for meget fokus på kontrol, belønning og konkurrence,
som kan hindre selv-motivationen. Dette kan føre til, at flere dropper ud af skolen, og får dårlige
oplevelser med studier.
I relation til dette speciale kan ovenstående eksempler om, hvordan eleverne kan føle sig
kompetente og succesfulde relateres til den indefrakommende motivation. Eleverne i
Løbeklassen vil have mulighed for at kunne føle sig kompetente og succesfulde via løb, som de
gennemfører, og som skolen har opsat klare retningslinjer for fra start. Derfor er det også vigtigt,
at løbeklassens elever får et indtryk af, at selve løbet ikke skal foregå som en konkurrence
mellem dem, men heller ikke give dem en belønning i form af anderledes behandling, men blot
være en del af deres struktur med en forventning om at de tager i mod tilbuddet. Dog vil
konkurrence kunne styrke den indefrakommende motivation hos enkelte elever; vindere af en
konkurrence, vil opnå en information om deres kompetencer, hvorfor vedkommende bliver
mere indefra motiveret. Men konkurrence vil også kunne svække den indefrakommende
motivation, da en taber vil få oplysninger om manglende kompetence. (Vansteenkiste & Deci,
2003) Dog kan konkurrence være svækkende for alle i den forstand, at elever føler et eksternt
forventningspres på sig, og føler sig kontrolleret. (Ryan & Deci, 2007)
I dette speciale ved eleverne, at de bliver målt på deres præstationer, da de i starten af skoleåret
blev informeret om, at de skulle deltage i nærværende speciale. De ved dog ikke hvilke
parametre der undersøges. Det vil sige, at vores fokus på dem kan være med til at øge deres
indefrakommende motivation.
4.3.2.
Ydre motivation
I forbindelse med dette speciale er dét at løbe to gange ugentligt i undervisningstuden, noget
der forventes af Løbeklassen. De ydre rammer har derved fastlagt nogle motiver for handling.
Men hvordan kan det påvirke deres motivation, at det er bestemt på forhånd? Ikke alt hvad man
foretager sig, er kendetegnet ved at være styret af interesse og glæde - altså den
indefrakommende motivation. Nogle handlinger udføres, fordi det fx er forventet af andre.
I nogle af de første studier omkring indefrakommende motivation, opstilledes
indefrakommende- og ydre motivation som et enten/eller-forhold. I 1968 var deCharms af den
opfattelse, at indefrakommende motivation stammer fra egen vilje og er autonom, mens ydre
motivation stammer fra eksternt pres, og er ikke-autonom. Harter (1981) sætter
indefrakommende motivation op mod ydre motivation i et bipolart forhold. I kontrast til disse
adskiller SDT sig fra denne tankegang om, at det er et enten/eller forhold. (Ryan & Deci, 2007)
Dette skyldes, at man ser mennesker som havende flere motiver, som er både indre og ydre
reguleret, som samtidigt spiller ind på den samlede motivation (Ryan & Connell, 1989). Ligeledes
skelner SDT også mellem, hvor tæt de ydre motiver er på en selv – det vil sige, hvor autonome
de er. (Ryan & Deci, 2007)
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Som Figur 4 illustrerer, kan ydre motivation opdeles i fire forskellige kategorier, hvor forskellen
er graden af autonomi og internalisering. Der skelnes mellem integreret regulering, identificeret
regulering, introjektion samt eksternt reguleret. De forskellige grader af motivation er på et
kontinuum, hvor rangeringen går fra lidt autonom til mere autonom. (Ryan & Deci, 2007)
Kontinuummet er ikke en udviklingsmodel eller en fasemodel (Mullan,& Markland, 1997), men
en model der beskriver graden af selvdeterminering eller vilje. Det betyder, at individet ikke
nødvendigvis starter ved det eksternt regulerede, og bevæger sig mod integrering af en bestemt
adfærdsregulering. Alt afhængigt af i hvilke sociale omgivelser de erhverver sig en ny regulering,
kan individet starte hvor som helst på kontinuummet. (Ryan & Deci, 2007)
Eksternt reguleret er den mindst autonome motivationsform. Når man handler ud fra denne, er
det for at undgå straf eller for at få en belønning. Adfærden er reguleret af ydre betingelser, som
er kontrollerende. (Ryan & Deci, 2009). I forbindelse med Løbeklassen kan de deltage i
løbeblokkene, for at undgå at få fravær som straf. Den introjekterede regulering har en snert af
internalisering i sig. Det vil sige, at personen ikke kun føler en smule kompetence, men har også
en anelse tilhørsforhold. Adfærden er reguleret af angst og undvigelse af skam og skyld ved at
fejle. Man belønner sig selv for at have gjort noget. (Ryan & Deci, 2009) Den introjekterede
regulering tager ofte form af at være ego-involveret (Ryan, 1982), hvori selvværd er betinget af
outcome, der resulterer i en presset indre-kontrollerende sindstilstand (Ryan & Deci, 2009). For
elevers vedkommende kan det være at færdiggøre noget i et projektarbejde, således man ikke
svigter de andre, komme til timerne eller aflevere opgaver til tiden, eller en belønning efter en
løbetur fx købe lidt snacks, eller give sig selv et klap på skulderen. Som et eksempel på en
introjekteret handling, nævner en lærer, at; ”De afleverer deres ting til tiden. (...) Ja det gør de
andre altså ikke i hvert fald. Giver man dem en aflevering, så ligger den der.” (Lærer, BR, 8, 23)
Dette kan indikere, at eleverne vil undvige fra skam og skyld ved ikke at aflevere til tiden.
Den identificerede regulering er kendetegnet ved, at individet har haft succes med at
identificere sig med den ydre stimuli, og nu anser den som vigtig i forhold til ens værdier og
adfærd. (Ryan & Deci, 2009) For Løbeklassens elever kan det være, at de anser det at være elev i
en løbeklasse som en del af deres værdi, og skal agere efter det. Den sidste, som er den mest
autonome af de ydre motivationstyper, er integreret regulering. Her har individet ikke kun haft
succes med at identificere sig med værdier og adfærd, men har taget den ydre stimulus så
meget til sig, at den fungerer i sammenhæng med andre aspekter af deres selvopfattelse. Den
minder på mange punkter om den indefrakommende motivation, men det der adskiller de to er,
at det i den ydre endnu ikke er interessepræget. (Ryan & Deci, 2009) Det kan for eleverne
kendetegnes ved, at de beskriver sig selv som værende en del af en løbeklasse, når de skal
identificere sig selv over for andre.
4.3.3.
Amotivation
Amotivation er kendetegnet ved, at der ingen grad af autonomi er, og handlingen bliver ikke
udført. Det kan fx ske hvis en person føler sig inkompetent til opgaven, eller ikke ser nogen
værdi i at deltage. (Pelletier, Dion, Tuson, & Green-Demers, 1999)
Ovenstående kapitel har redegjort for SDT og dens forskellige former for motivation, der
afhænger af graden af autonomi, kompetence og tilhørsforhold. I afsnittet ’Metode’ vil der blive
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beskrevet, hvorledes vi indhenter data til at analysere på elevernes motivation på baggrund af
Sports Motivation Scale.
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5. Yrjö Engeströms virksomhedsteori
I dette kapitel ønsker vi at redegøre for vores baggrund for valget af Yrjö Engeströms
(Engeström) virksomhedsteori, som vi præsenterede i vores teoretiske referenceramme.
Herunder indgår, hvorfor vi mener, hans teori er hensigtsmæssig at benytte med henblik på at
besvare vores problemformulering, samt hvad virksomhedsteorien indeholder.

5.1.Begrundelse for valg af Engeström
Dette speciales videnskabsteoretiske referenceramme har vi valgt at afgrænse til et
sociokulturelt perspektiv. I dette speciale anskuer vi derfor elevernes læring som en proces, hvor
viden skabes gennem sociale interaktioner (Engeström, 2012). De opstår på grund af såkaldte
medierende artefakter, som beskrives i det følgende afsnit med virksomhedsteoriens tre
generationer.
Vi er samtidig af den opfattelse, at læring ikke nødvendigvis skal forstås som en vertikal
bevægelse. Denne bevægelse indgår i de fleste læringsteorier, hvor man løbende bygger oven på
allerede erhvervet læring. På den måde kan man bevæge sig fra at være novice til ekspert, hvis
man benytter Dreyfus og Dreyfus’ terminologi (Dreyfus, 2005). Vi mener derimod, at læring kan
forstås horisontalt. Dette betyder, at individers læring hele tiden ændrer sig. Dette sker, når
forskellige virksomhedssystemer konstruerer ny viden i sociale interaktioner (Engeström, 2012).
Dette leder os tilbage til vores videnskabsteoretiske reference ramme, hvor vi har valgt det
sociokulturelle perspektiv, hvor læring og ny viden genereres i sociale interaktioner.

5.2.Virksomhedsteoriens tre generationer
Engeström bygger sin teori på Lev Vygotskys (Vygotsky) virksomhedsteori, der blev udviklet i
Sovjetunionen i 1920’erne og -30’erne (Engeström, 2012). Teorien blev udviklet i tre
generationer (Engeström, 2012), hvoraf vi vil benytte 2. generation i dette speciale. I de følgende
afsnit præsenteres de tre generationer med vægt på 2. generation. Vi vil redegøre for, hvorfor vi
har valgt at benytte 2. generation, men samtidig også forklare, hvorfor vi har fravalgt 1.- og 3.
generation.
Da vi beskæftiger os med læring i et sociokulturelt perspektiv, er det muligt at benytte
virksomhedsteoriens 1. generation, da den inddrager de sociale interaktioner. Vygotsky
udviklede 1. generation på baggrund af Jean Piagets lineære model, hvor objektet var
nødvendigt for subjektets udvikling. Vygotsky udviklede ideen om mediering, jf. Figur 5.
(Engeström, 2012)

Figur 5. Vygotskys model af den medierede handling i den almindelige gengivelse. (Engeström, 2012, s. 445)
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Dette betød, at hverken individer eller samfundet kunne forstås uafhængigt af hinanden. Denne
generation er meget individorienteret (Engeström, 2012). Dette er ikke ensbetydende med, at
den ikke kan benyttes i forbindelse med dette speciale. Vi er imidlertid af den opfattelse, at der
er flere faktorer, der indgår mellem subjekt og objekt udover det medierende artefakt, hvilket
inddrages i virksomhedsteoriens 2. generation.
2. Generation beskriver den kollektive virksomhed, og går derved væk fra et fokus på individuel
handling. Den beskriver fællesskabets betydning for handling, og inddrager derved de kollektive
påvirkninger, jf. Figur 6. (Engeström, 2012)

Figur 6. Strukturen i menneskers virksomhedssystem. (Engeström, 2012, s. 446)

I dette speciale vil den regelmæssige fysiske aktivitet i undervisningstiden være et af de
medierende artefakter, der er medvirkende til, at eleverne bliver i stand til at lære i gymnasiet.
Elevernes evne til at lære i gymnasiet bliver objektet i virksomhedssystemet, og er derved
omdrejningspunktet i vores videre analyse af, hvilke faktorer der indgår i objektet, hvorved vi
kan få en indsigt i elevernes læring, og derved være i stand til at svare på vores
problemformulering. Selve Løbeklassen er subjektet, da den undersøges som en gruppe. Vi
mener, de alle påvirker hinanden, og har sammen produceret de medierende artefakter, og
indgår alle i arbejdsdelingen og fællesskabet. Endeligt er reglerne lærernes- og skolens regler,
fællesskabet er Løbeklassen som gruppe, og arbejdsdelingen er undervisningsformer, der
påvirker elevernes læring. I analysen vil vi beskrive, hvilke faktorer vi mener, der hører under de
enkelte elementer i virksomhedssystemet på baggrund af den indsamlede empiri. Ovenstående
elementer udfoldes yderligere i analysen.
Vi er opmærksomme på, at ovenstående model ikke kan beskrive samspillet mellem forskellige
virksomhedssystemer, da vi har valgt at undersøge klassen som en samlet gruppe. Det er
imidlertid ikke vores hensigt med undersøgelsen af Løbeklassens læring. Vi ønsker at få indsigt i
Løbeklassens læring, og ikke hvordan denne læring transformeres. Dette kan
virksomhedsteoriens 3. generation undersøge jf. Figur 7. Denne generation i virksomhedsteorien
ville være mere hensigtsmæssig, hvis vi ønskede at undersøge, hvorledes de enkelte elever
påvirker hinanden, og skaber nye forhandlede objekter.
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Figur 7. To samspillende virksomhedssystemer som en minimumsmodel for virksomhedsteoriens tredje generation.
(Engeström, 2012, s. 447)

I 3. generation forhandler to eller flere virksomhedssystemer med hvert deres objekt - et nyt
fælles objekt. Derved kan man skabe den horisontale bevægelse i læring, hvor erhvervet viden
reproduceres, og derved ikke bare er viden, man bygger ovenpå. (Engeström, 2012)
Vi anvender derved Engeströms model med baggrund i virksomhedsteoriens 2. generation, til at
strukturere vores data og efterfølgende analyse af vores fokusgruppeinterview med hhv.
Løbeklassens elever og lærere. På baggrund heraf er vi i stand til at karakterisere elevernes
læring i gymnasiet, og derved besvare vores undersøgelsesspørgsmål, der relaterer sig til læring,
og derved sandsynliggøre sammenhængen mellem motivation til at lære og læring.
I kapitlet ’Specialets videnskabelige organisering’ vil vi beskrive, hvordan vi indsamler empiri til
denne analyse.
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Specialets videnskabelige
organisering
6. Organisering
Dette kapitel har til formål at anskueliggøre hvilke videnskabelige metoder, der benyttes med
henblik på at svare på specialets problemformulering. Kapitlet indledes med det valgte design,
der i dette tilfælde er; Det kvalitative casestudie. I dette afsnit redegøres for valget af det
konkrete design i relation til specialet, herunder inddrages casestudietyper. Dernæst redegøres
for metoderne, der benyttes i denne undersøgelse. Afsnittet afsluttes med en præsentation af
respondenterne i denne undersøgelse.

6.1.Design
6.1.1. Det kvalitative casestudie
På baggrund af vores problemformulering og vores sociokulturelle afgrænsning, som følge af de
valgte teorier, vil vores design i denne undersøgelse være det kvalitative casestudie. Vi
undersøger en konkret case, der er den nyoprettede løbeklasse på Aalborghus Gymnasium & HF.
Denne case undersøges med henblik på at få viden om, hvordan gymnasieelevernes motivation
til at lære i gymnasiet påvirkes af regelmæssig fysisk aktivitet. Løbeklassens udvikling og
motivation til at lære sammenlignes med en kontrolgruppe, der består af tre sammenlignelige
klasser med lignende studieretning. Vores overordnede formål med undersøgelsen er derved at
skabe ny viden, da ingen endnu har undersøgt, hvorledes motivation indgår i korrelationen
mellem fysisk aktivitet og læring.
Vores case i denne undersøgelse er et relativt enkeltstående fænomen. Derfor har der ikke
været mange andre cases at vælge i mellem. Samtidig har vores undersøgelse også en ny vinkel
på forskningen i sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring, da vi forsøger at inddrage
motivation til at lære i denne korrelation. Vi bevæger os derved ud i ukendt land, hvilket er
medvirkende til, at vores case kan betegnes som en ekstrem case.
Dette sker i kraft af, at vi bevæger os ind på et nyere empirisk forskningsfelt(Antoft &
Salomonsen, 2007). Vores case er ikke et kendt fænomen, og samtidigt undersøger vi nye
teoretiske sammenhænge. Den ekstreme case’s styrke ligger dermed i, at de kan tydeliggøre
processer. Det vil sige, at de er i stand til at give mere information end andre casetyper
(Flyvbjerg, 2010).
6.1.1.1.
Casestudie-type
For at besvare specialets problemformulering og undersøgelsesspørgsmål, undersøger vi casen
ved hjælp af de valgte teorier. SDT skal bidrage med at undersøge elevernes motivation til at
lære, mens Engeströms ekspansive læringsteori skal være vores redskab til at karakterisere
elevernes læring. På baggrund af de to teorier vil vi endvidere være i stand til at diskutere,
hvorledes man kan bygge bro mellem motivation til at lære og læring. Vores tolkninger vil
derved tage afsæt i en teoretisk ramme med de to teorier.
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Vi vil samtidig undersøge selve casen. Det vil sige, at den empiriske viden vi får fra vores
undersøgelse, også vil indgå i tolkningen. Vi tager derved både afsæt i empiri og teori, når vi
laver vores tolkning af casen.
På baggrund af ovenstående vil vores casestudie derved være en kobling mellem et ateoretiskog teorifortolkende casestudie, jf. Tabel 1. (Antoft & Salomonsen, 2007)

Formål: At generere
empirisk viden
Formål: At generere
teoretisk viden

ny

Videnskabelig tolkning har
afsæt i empirisk viden og data
Ateoretiske casestudier

Videnskabelig tolkning har
afsæt i teoretisk viden
Teorifortolkende casestudier

ny

Teorigenererende casestudier

Teoritestende casestudier

Tabel 1. Hovetyper af casestudier. (Antoft & Salomonsen, 2007, s. 34)

Tabel 1 viser en relativ rigid opdeling mellem de fire casestudietyper. Vi har i denne
undersøgelse valgt at gøre adskillelsen mellem dem mere flydende, da casestudier sjældent
fremstår som rene typer (Antoft & Salomonsen, 2007).
Vores problemformulering og undersøgelsesspørgsmål lægger op til, at vi skal generere ny
empirisk viden. Dette skyldes, at vi inddrager motivationen til at lære i korrelationen mellem
fysisk aktivitet og læring. Endvidere tager vores tolkning både afsæt i empirisk og teoretisk
viden. Dette skyldes, at vi både benytter teoretisk viden hhv. SDT og Engeströms læringsteori til
at analysere vores data. Samtidig giver vores case empirisk viden til vores tolkninger. Vi benytter
derved en blanding af et ateoretisk- og teorifortolkende casestudie. I de følgende afsnit
beskrives kort, hvilke elementer vi bruger fra de to casestudietyper.

6.1.1.1.1.

Ateoretiske casestudier

Formålet med denne type er at generere ny empirisk viden, jf. Tabel 1. (Antoft & Salomonsen,
2007). Vi benytter denne form for casestudie i vores undersøgelse, da vi ønsker at beskrive den
sociale virkelighed i vores case. Denne type er anvendelig, da vi har afgrænset os til et
sociokulturelt perspektiv til besvarelsen af undersøgelsens problemformulering og
undersøgelsesspørgsmål, hvor vi beskriver Løbeklassens motivation til at lære i den sociale
virkelighed ved hjælp af SDT, samt undersøger elevernes læring ved hjælp af Engeström.
Den nye empiriske viden vi genererer ved denne type, skal i høj grad indsamles fra aktørerne i
casen, der i denne undersøgelse både vil være Løbeklassens elever og lærere, hvilket ligger
implicit i det ateoretiske casestudie (Antoft & Salomonsen, 2007). Aktørernes opfattelser og
interesser indfanges vha. fokusgruppeinterviews og spørgeskemaer, der beskrives senere i dette
kapitel. Idealet er at blive et med de aktører, der studeres (Antoft & Salomonsen, 2007). Dette
afholder vi os imidlertid fra, da vi studerer aktørerne på afstand, hvilket skyldes, at vores
casestudie også er teorifortolkende, som beskrives i det næste afsnit. (Antoft & Salomonsen,
2007)

6.1.1.1.2.

Teorifortolkende casestudier

Formålet med denne type er også at generere ny empirisk viden, men tolkningen tager
imidlertid afsæt i allerede etablerede teorier(Antoft & Salomonsen, 2007), der i denne
undersøgelse er SDT og Engeströms ekspansive læring. Teorierne bliver vores redskaber til at
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identificere mønstre i det empiriske materiale, der kan bruges til besvarelse af undersøgelsens
problemformulering.
Vi har endvidere valgt at være mere distancerede til det empiriske genstandsfelt (Antoft &
Salomonsen, 2007). Dette gør os i stand til at fortolke den empiriske virkelighed, uden vi selv har
påvirket den meget ved vores tilstedeværelse. Der vil dog altid være en vis grad af påvirkning,
når man undersøger individer, der er bevidste om, at de bliver undersøgt. Vi har derfor holdt
informationer og formål om undersøgelsen hemmelige, så hverken lærere, elever eller ledelse
havde mulighed for at påvirke casen.
Ved brug af denne casestudietype skal vi endvidere være opmærksomme på, at vores empiriske
materiale kan fortolkes forskelligt, alt efter hvilken teori ens tolkning tager afsæt i. Endvidere
skal vi være opmærksomme på, hvilket niveau casestudiets problemstilling bevæger sig på fx
meso-, mikro- eller makroniveau. Det betyder, at en case der fx bevæger sig på mikroniveau,
også skal fortolkes med en teori, der bevæger sig på mikroniveau. (Antoft & Salomonsen, 2007) I
denne undersøgelse undersøger vi gymnasieelevers motivation til at lære på baggrund af
regelmæssig fysisk aktivitet. Casens problemstilling er derved på mikroniveau, hvilket vores
teorier til fortolkningen også er.
6.1.1.2.
Kritik af casestudie
Vi har i de ovenstående afsnit begrundet vores valg af casestudie, da vi vurderer, at dette vil
være det mest hensigtsmæssige design til denne undersøgelse. Der er imidlertid nogle
svagheder ved brug af casestudier, der vil blive beskrevet i dette afsnit. Afsnittet vil tage
udgangspunkt i nogle misforståelser, der hersker om casestudiet. Vi vil forsøge at tage stilling til
tre af disse misforståelser, så vi sikrer os, at få det bedst mulige ud af vores case med henblik på
at besvare vores problemformulering og undersøgelsesspørgsmål.
Den første misforståelse er, at teoretisk kontekstuafhængig viden videnskabeligt set er mere
værdifuld end praktisk kontekstafhængig viden. Dette er en misforståelse, da man kan lære
meget af den kontekstafhængige viden. Denne form for viden er ifølge Flyvbjerg (2010)
nødvendig for at udvikle sig fra begynder til ekspert. Vores undersøgelse vil være umuliggjort,
hvis al viden skal være kontekstuafhængig. Dette skyldes, at vores case er en ekstrem case, der
betyder, at vi undersøger et nyt felt. Vi mener derved, at praktisk kontekstafhængig viden også
har sin berettigelse, da man på den måde vil få ny viden.
Den anden misforståelse er, at det ikke er muligt at generalisere ud fra enkelttilfælde. Dette har
mange forskere imidlertid gjort, fx Galilei’s forkastelse af Aristoteles’ lov om gravitation
(Flyvbjerg, 2010). Vi er opmærksomme på, at det ikke er muligt at generalisere ud fra denne
undersøgelses resultater, og derved antage at vores case repræsenterer en større population.
Vores undersøgelse vil endvidere give et øjebliksbillede af Løbeklassens motivation til at lære og
læring, da virksomhedssystemer forandrer sig over tid, hvorfor andre ikke kan forventes at få det
samme resultat, hvis de undersøger samme case. Vores undersøgelse kan i stedet resultere i
yderligere undersøgelser, og derved skabe flere tilfælde at generalisere ud fra.
Den sidste misforståelse vi har valgt at præsentere, er, at casestudier er subjektive, og der er
ofte en tendens til, at de benyttes til at bekræfte forskerens forudfattede meninger. Flyvbjerg
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(2010) mener imidlertid, at dette gør sig gældende i alle metoder (Flyvbjerg, 2010). Vi er derved
opmærksomme på, at forholde os så objektivt som muligt til resultaterne i denne undersøgelse,
så vi undgår vores subjektive tolkninger. Dette kan vi bl.a. forsøge at undgå, ved at vores
tolkning både tager afsæt i en empirisk og teoretisk ramme.
Vi har nu redegjort for designet, der i dette speciale er det kvalitative casestudie. Vi har
endvidere redegjort for, hvilken type case og casestudie der benyttes. I det følgende afsnit
præsenteres undersøgelsens metoder, der benyttes med henblik på at besvare undersøgelsens
problemformulering.

6.2.Metode
I dette afsnit præsenteres de valgte metoder i dette speciale. Organiseringen af disse metoder er
præsenteret i nedenstående flowchart, jf. Figur 8.

Empiriindsamling
August

Spørgeskema

November

Spørgeskema

Løbeklassen

Løbeklassen

Kontrolklasser

Kontrolklasser

Fokusgruppe
-interview

December

Februar

April

Fokusgruppe
-interview

Spørgeskema

Fokusgruppe
-interview

Løbeklassen

Løbeklassens
lærere

Løbeklassen

Løbeklassens
lærere

Kontrolklasser

Figur 8. Flowchart over specialets empiri-indsamling.

Undersøgelsesspørgsmålet der lægger op til en karakteristik af gymnasieelevernes motivation til
at lære i et sociokulturelt perspektiv, undersøges vha. en spørgeskemaundersøgelse af
Løbeklassens elever og kontrolgruppen, der begge præsenteres senere i dette kapitel. Vi ønsker
også at undersøge, om der er en udvikling i elevernes motivation fra skolestart til senere på
skoleåret. Derfor er det nødvendigt at gentage spørgeskemaundersøgelsen i hhv. august,
november og februar. Dette gør os i stand til at undersøge, om Løbeklassens motivation til at
lære udvikler sig forskelligt i forhold til kontrolgruppens, når de begynder at løbe. Derved
fungerer spørgeskemaundersøgelsen i august som en baseline.
Undersøgelsesspørgsmålet der lægger op til en karakteristik af læring i gymnasieregi i et
sociokulturelt perspektiv, undersøges vha. fokusgruppeinterviews af Løbeklassens elever og
lærere. Dette er medvirkende til, at vi kan få uddybende kommentarer af eleverne på baggrund
af deres besvarelser i spørgeskemaundersøgelsen fra august og november. Endvidere er
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formålet med at bruge både spørgeskemaundersøgelser og fokusgruppeinterviews at validere
vores data fra de to metoder, da vi laver en metodetriangulering.
Løbeklassens elever indgår i fokusgruppeinterviews i december. Formålet med disse interviews
var, at få nogle uddybende kommentarer til deres udvikling i motivation til at lære fra
spørgeskemaet i august til spørgeskemaet i november. Lærernes fokusgruppeinterview i
december havde til formål at verificere nogle af de udsagn, vi fik fra elevernes
fokusgruppeinterviews i december. Lærernes interview i april havde til formål at få nogle
kommentarer på elevernes spørgeskema fra februar, og derved udvikling i motivation til at lære
fra november til februar. Samtidig vil interviewet bruges i forbindelse med en tolkning af
elevernes læring vha. Engeströms læringsteori. Derefter vil beskrivelserne af både elevernes
læring og motivation til at lære indgå i diskussionen om, hvorvidt man kan bygge bro mellem
fysisk aktivitet, motivation til at lære og læring.
De følgende afsnit er præsentationer af de to valgte metoder i dette speciale; hhv.
Spørgeskemaundersøgelse og Fokusgruppeinterview. I beskrivelsen af de to metoder forholder vi
os til de fordele og ulemper, der er ved de valgte metoder med henblik på at sikre brugbar
empiri til den videre analyse.
6.2.1. Det strukturerede spørgeskema
Vi præsenterede i vores teoriafsnit SDT, der skal være vores teoretiske afsæt ift. en karakteristik
af elevernes motivation til at lære og udviklingen i denne over et skoleår. Vi har derfor valgt at
benytte en spørgeskemaundersøgelse til dataindsamling, da vi derved kan undersøge et relativt
stort antal personer med få variable. Vi benytter denne metode med henblik på at få et billede
af gymnasieelevers motivation til at lære fra både Løbeklassen og kontrolgruppen. Denne
metode gør os i stand til at sammenligne de to grupper på en relativ hurtig og nem måde med
en relativ stor mængde data.
6.2.1.1.
Sports Motivation Scale
I dette afsnit vil vi præsentere Sports Motivation Scale (SMS), der benyttes til at indsamle empiri
fra Løbeklassen og kontrolgruppen mht. deres motivation til at lære i gymnasiet.
Der er udviklet forskellige former for spørgeskemaer, der kan benyttes som redskab til at
undersøge individers motivation. Nogle undersøger kun den indefrakommende motivation fx
Sports Intrinsic Motivation Scale (SIMS) og Intrinsic Motivation Inventory (IMI), hvor IMI
undersøger graden af et individs niveau af indefrakommende motivation med fire underliggende
dimensioner; Kompetence, Interesse, Pres og Præstationsvigtighed samt den femte dimension;
Opfattelse af eget valg. (Markland & Hardy, 1997). Disse er derfor ikke brugbare, da vi også
inddrager udefrakommende faktorer fra SDT, som er vores teoretiske afsæt, og har et
sociokulturelt perspektiv på besvarelsen af vores problemformulering. I’Échelle de Motivation
vis-á-vis les Sports (EMS) (Brière, Vallerand, Blais, & Pelletier, 1995), der er den originale franske
udgave af SMS, bruges til at forudsige ’dropout’ i sport (Pelletier et al. 1995), der heller ikke er
relevant ift. denne undersøgelse.
SMS er imidlertid mere brugbar i denne undersøgelse, da denne kan indsamle oplysninger om
individers motivation til deltagelse i sport opdelt i både indefrakommende- og ydre motivation
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på det samme kontinuum som SDT. (Pelletier et al., 1995) SMS er vedlagt som bilag i sin originale
form, jf. Bilag 10.
I de følgende afsnit vil vi beskrive yderligere, hvad SMS indeholder, og hvordan dette benyttes i
dette speciale.
SMS er et struktureret spørgeskema, der har på forhånd opstillede spørgsmål med
forhåndsdefinerede svarmuligheder. Det indeholder syv underskalaer med hhv. tre forskellige
typer i både indefrakommende- og ydre motivation samt amotivation, som blev beskrevet i
teoriafsnittet. Til hver motivationstype er der tilknyttet fire spørgsmål. Det vil sige, at SMS
indeholder 28 spørgsmål (Pelletier et al., 1995). I SMS skal eleverne tage stilling til forskellige
udsagn, og give deres holdning til kende på en 7-trins Likert-skala, der går fra ’Meget uenig’ (1)
til ’Meget enig’ (7). Der er endvidere et neutralt midtpunkt, der svarer til ’Hverken enig eller
uenig’ (4) (Boolsen, 2008).
Hvilke udsagn der hører til de enkelte motivationstyper, er undersøgt ved brug af en nøgle, der
er angivet af Pelletier et. al (1995), der har udviklet SMS. Ved denne opdeling er det muligt at
karakterisere elevernes motivation. Dette analyseres ved at lave et såkaldt indeks for hver
motivationstype (Vallerand & Losier, 1999), der beskrives nærmere i kapitlet ’Databehandling’.
SMS spørger ind til baggrunden for handlingen, det vil sige motivationen for at dyrke sport
(Vallerand & Losier, 1999). Det er imidlertid ikke vores fokus. Vi ønsker at finde baggrunden for
motivationen til at lære. Det vil sige, hvilken form for motivation der danner baggrunden for
elevernes læring. Vi har derfor bearbejdet SMS, så det passer til vores fokus, hvilket beskrives i
afsnittet; Bearbejdning af spørgeskema. Dette gør os i stand til at undersøge, hvorledes
motivation til at lære kan indgå i korrelationen mellem fysisk aktivitet og læring. Det er
endvidere medvirkende til, at vi er i stand til at besvare vores undersøgelsesspørgsmål, hvor vi
vil undersøge elevernes motivation til at lære i gymnasiet.

6.2.1.1.1.

Motivationstyper i SMS

SMS benytter syv motivationstyper, og har derved defineret den indefrakommende motivation
yderligere ift. SDT. Hvis man handler på baggrund af indefrakommende motivation, gør man det
på grund af nydelse og frivillighed.
De tre typer af ydre motivation i SMS er hhv. ekstern reguleret, introjektion og identifikation.
Den inddrager derved ikke integreret ydre motivation, som indgår i SDT. Vi har imidlertid
formuleret vores spørgsmål, så nogle undersøger integreret ydre motivation, så vi kan bruge SDT
til at karakterisere elevernes motivation.
Endelig er handlinger med baggrund i amotivation udført med en følelse af, at der ikke er
sammenhæng mellem individets handlinger og outcome af disse handlinger. De får en følelse af
inkompetence og mangel på kontrol. (Pelletier et al., 1995)
De ovenstående syv typer samt SDT’s integreret motivation danner grundlaget for formuleringen
af vores spørgsmål. I det følgende afsnit beskrives, hvordan disse spørgsmål er udarbejdet på
baggrund af SMS.
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6.2.1.2.
Bearbejdning af spørgeskema
Da vores spørgeskema tager udgangspunkt i SMS, har vi haft de 28 grundlæggende spørgsmål.
Vores opgave har imidlertid været at omformulere spørgsmålene fra at have et fokus på
motivation til at dyrke sport, til at lære i gymnasiet. I denne fase har vi været opmærksomme på
at sikre, at formuleringen af spørgsmålene er i overensstemmelse med den betydning, vi
tillægger det enkelte spørgsmål og respondenternes forståelse. (Launsø & Rieper, 2011) Derved
sikrer vi os, at respondenterne reelt svarer på det, vi ønsker. Vi har i forbindelse med
fokusgruppeinterviewene, som præsenteres senere, også spurgt respondenterne hvad de synes
om spørgeskemaernes form og formulering, for at sikre os de har forstået spørgsmålene.
Endvidere er spørgsmålene i SMS formuleret på engelsk, hvorfor vi har oversat dem til dansk.
Endelig har vi ændret fokus i forhold til det originale SMS, og undersøger gymnasieelevers
motivation til at lære i gymnasiet, så derved skulle spørgsmålene omformuleres. I oversættelsen
fra engelsk til dansk, samt omformuleringen fra fokus på sport til fokus på at lære, har vi været
opmærksomme på, at vi stadig skulle have samme hensigt med hvert enkelt spørgsmål som i
SMS. Det vil sige, at et spørgsmål der har til hensigt at måle fx amotivation, også måler
amotivation i vores nye oversættelse med det nye fokus. SDT indeholder imidlertid integreret
motivation i modsætning til SMS. Derfor er to af de oprindelige spørgsmål blevet ændret til at
undersøge integreret motivation. Alle spørgsmål er derved bearbejdet, så vi tager udgangspunkt
i et spørgsmål fra SMS. Vi analyserer det vha. teorien for at finde motivationstype, hvorefter det
blev oversat og omformuleret til vores fokus, jf. Bilag 10.
Ved formulering af spørgsmål har det været nødvendigt, at spørgsmålene var formuleret så
præcist og kortfattet som muligt (Launsø & Rieper, 2011). Endvidere skal formuleringen være
tilpasset respondenterne. Vi har bl.a. ændret formuleringer og enkelte ord, så respondenterne
forstår dem. Dette er medvirkende til at øge validiteten, da respondenterne forstår, hvad de
bliver spurgt om. Vi omformulerede også ”Kan du lide…?” til ”Kan du li’…?”. Dette er den måde,
respondenterne taler og skriver på, hvilket er medvirkende til, at vores undersøgelse ikke virker
så videnskabelig, og derved kan gøre respondenterne mere trygge.
Spørgeskemaet indledes med enkle spørgsmål, hvor eleverne skal udfylde klasse, samt idnummer hvis de går i Løbeklassen. På baggrund af ID-nummeret blev vi i stand til at identificere
den enkeltes svar, hvis vi ønskede at spørge ind til noget konkret i den enkeltes besvarelse i
fokusgruppeinterviewet. Endvidere kunne vi identificere de elever, der ikke havde svaret på
spørgeskemaet. Dette blev der opfordret til, for at sikre besvarelser fra alle elever i Løbeklassen.
Dernæst fulgte spørgsmålene til vores udgave af SMS.
Instruktionen blev givet mundtligt, inden respondenterne besvarede spørgeskemaet, samtidig
var den også beskrevet skriftligt ved spørgeskemaets start. I denne indgik blandt andet en
introduktion til 7-trins Likert-skala, samt hvordan de skulle svare. Det vil sige, at de skulle tænke
på, hvordan de havde det på det pågældende tidspunkt, og ikke hvad de havde svaret i de
tidligere spørgeskemaundersøgelser.
Vores spørgeskema er udformet som et survey, der blev distribueret ved hjælp af internettet på
Aalborghus Gymnasium & HF’s interne intranet. Dette gør både dataindsamlingen og
databehandlingen hurtigere og lettere, når vi efterfølgende skal undersøge elevernes motivation
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statistisk. Der er imidlertid den ulempe, at svarprocenten sjældent er høj, da individerne ofte
ikke føler sig forpligtede til at svare (Launsø & Rieper, 2011). Dette har vi forsøgt at afhjælpe
ved, at udfyldelse af spørgeskemaet sker i forbindelse med en undervisningslektion, hvor en af
specialets forfattere er til stede i lokalet. Dette motiverede respondenterne til at svare, samt gav
mulighed for at stille opklarende spørgsmål.
6.2.2. Fokusgruppeinterview
Fokusgruppeinterviewene havde til formål at indsamle relativt detaljerede oplysninger fra flere
aktører på baggrund af deres svar i spørgeskemaet. Vi fik derved nogle uddybende svar, som
ikke var muligt i forbindelse med spørgeskemaet. Ved at benytte et fokusgruppeinterview i
stedet for individuelle interviews kan personerne i gruppen stimulere til nuancerede udsagn.
Samtidigt skaber gruppen en form for social kontrol mod usande oplysninger. (Launsø & Rieper,
2011) Elevernes udsagn i både spørgeskema og fokusgruppeinterview blev endvidere verificeret
ved lærernes fokusgruppeinterviews.
Vores fokusgruppeinterviews benyttes til at beskrive elevernes læring i gymnasiet, som
analyseres på baggrund af elever og læreres udsagn med Engeströms læringsteori. Vi vil
analysere elevernes svar i fokusgruppeinterviewet på baggrund af virksomhedsteoriens 2.
generation. Hvilke elementer fra de kollektive påvirkninger vi benytter til denne analyse,
præsenteres i det følgende kapitel ’Databehandling’.
Ulempen ved denne metode er, at vi ikke har mulighed for at stille så mange spørgsmål som ved
et individuelt interview, da der er flere personer, der skal deltage og have mulighed for at give
deres mening til kende. (Launsø & Rieper, 2011) Vi mener dog grundet vores sociokulturelle
perspektiv, at denne metode er mere brugbar i forhold til vores teorier, som tolkningen af empiri
tager afsæt i. Dette skyldes, at den sociale interaktion kan være kilde til data, da de enkelte i
fokusgruppen kommenterer på hinandens udsagn, og derved vil man som undersøger få mere
komplekse data. (Halkier, 2010)
6.2.2.1.
Strukturering af fokusgruppeinterview
Vi har opbygget vores fokusgruppeinterviews, så vi starter med åbne start-spørgmål. Derefter
strammes styringen mere og mere, hvor vi stiller nogle mere fokuserede start-spørgsmål, jf. Boks
6a. Denne struktur kaldes den blandede tragtmodel (Halkier, 2010). Den har den fordel, at den
giver plads til den enkeltes perspektiver (Halkier, 2010), der er vigtigt i denne undersøgelse, da
vores tolkning tager afsæt i empiri i form af det ateoretiske casestudie. Samtidig er der mulighed
for, at vi kan få belyst vores egne forskningsinteresser (Halkier, 2010), hvor vi har hhv. SDT og
Engeström, som vores tolkninger også tager afsæt i. Spørgeguiden kan ses i Bilag 2-4.
Boks 6a: Interviewets start-spørgsmålstyper:
Beskrivende start-spørgsmål, hvor personerne i fokusgruppen beskriver deres erfaringer, og udveksler
disse med de andre i gruppen.
Opfølgningsspørgsmål, der kan være detaljeorienterede, hvor personen udspørges om forskellige
aspekter af emnet fx hvem?
Opklaringsspørgsmål, hvor personen bedes om at afklare forskellige aspekter om det, personen netop
har sagt. (Launsø & Rieper, 2011)
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6.2.3. Gyldighed og pålidelighed
I dette afsnit vil vi kort redegøre for, hvordan vi øger validiteten og reliabiliteten ved brug af
ovenstående metoder. Vi har imidlertid valgt at bruge Fog’s (2004) omformulering; Gyldighed og
pålidelighed, da validitet og reliabilitet er tættere forbundet til kvantitative undersøgelser, i
modsætning til vores, der er mere kvalitativ grundet vores valgte metoder.
For at øge gyldigheden vender vi blikket udad, og forholder os til, hvorledes vores empiri
forholder sig til virkeligheden (Fog, 2004).
Vores spørgsmål i SMS er formuleret, så det er skrevet i et sprog, som vores respondenter
forstår. Dette vil være medvirkende til, at de svarer på det, vi spørger dem om, uden der opstår
fortolkningsvanskeligheder. Samtidig har vi lavet kontrolspørgsmål, hvilket gør os i stand til at
undersøge, om der er konsistens i respondenternes svar. Dette undersøges endvidere ved hjælp
af Cronbachs alfa, som beskrives i analysen. Vi præsenterer endvidere vores data og
bearbejdning af denne, så andre har mulighed for at undersøge vores data, og derved få samme
resultater som vi har fået. Samtidig bruger vi vores empiri loyalt, og er opmærksomme på, ikke
at inddrage vores forudindtagede holdninger, for derved at bekræfte vores hypotese. (Fog,
2010) Endelig triangulerer vi ved at sammenligne hhv. lærere og elevers udsagn fra
fokusgruppeinterviews, og sammenholder disse med vores empiri fra SMS.
Pålideligheden er en forudsætning for gyldigheden. I denne sammenhæng vender man blikket
indad, og undersøger det, der sker mellem interviewer og interviewpersoner, samt hvorledes
forskeren arbejder med sit materiale. (Fog, 2004)
Pålidelighed er som udgangspunkt svært at sikre i forbindelse med et interview. Ingen er i stand
til at reproducere det samme interview og derved få den samme empiri (Fog, 2004). Dette
skyldes, at alle er forskellige. Samtidig ændrer interviewpersonerne sig hele tiden, og vil derfor
ikke svare det samme på det samme spørgsmål. På baggrund af dette må man i stedet sikre at
resultatet, det vil sige selve fokusgruppeinterviewet, giver et billede, der er til at stole på. (Fog,
2004) Derved er triangulering medvirkende til dette, da vi sammenligner forskellige
respondenters svar. Endelig præsenterer vi i kapitlet ’Databehandling’, hvordan vi har behandlet
vores materiale. I den forbindelse henviser vi til tidligere undersøgelser, der har brugt samme
metoder, hvorfor vi også er i stand til at benytte disse.
6.2.4. Respondenter
I dette afsnit redegøres for, hvilke respondenter der indgår i denne undersøgelse. Alle
respondenter har tilknytning til Aalborghus Gymnasium & HF. De er inddelt i to grupper hhv.
elever og lærere, hvorfor de også præsenteres adskilt i afsnittet.
6.2.4.1.
Elever
Eleverne der er respondenter i denne undersøgelse, er yderligere opdelt i to grupper. Dette
skyldes at dette casestudie, også har en kontrolgruppe.
Den første gruppe elever er Løbeklassens elever på Aalborghus Gymnasium & HF, der alle går i
1.d i skoleåret 2012/2013. De er derved vores case i dette casestudie. Eleverne har ikke selv
valgt, at de ville gå i en løbeklasse. Vi har spurgt Aalborghus Gymnasium & HF’s ledelse om,
hvorfor valget faldt på 1.d som løbeklasse;
55

”Jeg kunne godt tænke mig at give d-klasserne et fællesskab, som rakte ud over
undervisningen. d-klasserne er normalt ikke så velfungerende, derfor denne
mulighed. Mine forventninger var at få en lidt bedre velfungerende klasse med det
nye fællesskab. Samtidig viser alle undersøgelser at motion gavner indlæringen.”
(Rektor, Torben Poulsen, 9, 3ff.)
Løbeklassen løber to gange om ugen som en del af undervisningen med den lærer, de skal have i
den pågældende lektion. Eleverne får derved mindre undervisningstid end kontrolklasserne, da
tiden til løb tages fra undervisningstiden. En lektion på Aalborghus Gymnasium & HF er på 2 x 45
min. med fem min. mellemliggende pause. De første ca. 25 min. bruges på fysisk aktivitet, og de
resterende 15 min. på omklædning. Derefter er der undervisning i de sidste 45 min. i det
skemalagte fag i løbelektionen.
Eleverne er anonymiseret i både spørgeskema og interviews. Vi er imidlertid klar over den
enkeltes identitet, da de som tidligere beskrevet, fik et id-nummer. Eleverne i denne gruppe har
svaret på det samme spørgeskema i hhv. august, november og februar. Eleverne var instrueret i,
at de skulle svare ud fra deres holdning på det pågældende tidspunkt, hvor de udfyldte
spørgeskemaerne. Eleverne i denne gruppe har alle modtaget et informeret samtykke, som de
skulle give til deres forældre, jf. Bilag 1. Da eleverne var under 18 år, skulle de vise dette til deres
forældre/værge, som efterfølgende skulle godkende deres deltagelse.
Ti elever fra Løbeklassen blev endvidere udvalgt til at deltage i fokusgruppeinterview i
december. Eleverne blev udvalgt på baggrund af deres faglige niveau, hvor lærerne skulle skrive
10 elever, der lå i midten rent fagligt i den enkelte lærers fag. De elever der gik igen ved flere
lærere, blev udvalgt til at deltage i de to fokusgruppeinterviews - fem elever i hver.
Den anden gruppe elever er kontrolgruppen. De går i hhv. 1.b, 1.c og 1.e i skoleåret 2012/2013.
Eleverne i denne gruppe adskiller sig ved, at de ikke løber i undervisningstiden. Eleverne i de fire
klasser går i fire sammenlignelige studieretninger, og traditionelt ligger eleverne i disse
studieretninger ifølge ledelsen på Aalborghus Gymnasium & HF, fagligt på samme niveau, når
man ser på deres karakterer fra både folkeskolen, og dem de får senere i gymnasiet. Eleverne i
kontrolklasserne er også anonymiseret. De har ikke fået et id-nummer, og har ligesom
Løbeklassens elever, udfyldt det samme spørgeskema i hhv. august, november og februar.
Eleverne var ligeledes instrueret i, at de skulle svare ud fra deres holdning på det pågældende
tidspunkt, hvor de udfyldte spørgeskemaerne.
6.2.4.2.
Lærere
Lærerne der er respondenter i denne undersøgelse, har deltaget i to fokusgruppeinterviews.
Lærerne underviser Løbeklassen i forskellige fag, og har endvidere nogle af klasserne fra
kontrolgruppen. Lærerne har endvidere en del undervisningserfaring, og har derved haft flere
1.g-klasser. De kan derfor bruge deres erfaring fra tidligere år samt erfaringerne med
Løbeklassen og kontrolklasserne, når de skal svare på spørgsmålene i vores
fokusgruppeinterviews. Lærernes første fokusgruppeinterview fandt sted umiddelbart efter
elevernes fokusgruppeinterview, mens det andet fandt sted efter eleverne havde udfyldt det
sidste spørgeskema.
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Analyse og diskussion af data
7. Databehandling
Nedenstående kapitel er specialets databehandling, hvor vi både vil analysere og diskutere vores
data. Vi vil behandle empiri omhandlende både elevernes motivation til at lære og læring, der er
indsamlet via specialets metoder.
Vi vil indlede med en kort opsummering af den formidlende artikels kvantitative data. De
kvantitative data skal forsøge at skabe et billede af hhv. Løbeklassen og kontrolklasserne, i
forhold til fysisk kapacitet, fravær og karakterer. Hvis der er en forskel i de kvantitative data, vil
vi forsøge at forklare denne ud fra motivation og læring.
Vi vil beskrive elevernes motivation til at lære i et sociokulturelt perspektiv. Analysen af
elevernes motivation til at lære indledes med Self-Determination Index (SDI), der kan give et
billede af de enkelte klassers motivation til at lære. Derefter forsøger vi at forstærke det billede,
som SDI giver vha. elever og læreres udsagn i fokusgruppeinterviews. Endelig benytter vi
Cronbachs alfa, som kan vise, hvor konsistente eleverne er i deres besvarelser i SMS.
Efterfølgende vil vi beskrive elevernes læring i et sociokulturelt perspektiv, hvor vi forsøger at få
et billede af elevernes læring vha. Engeströms virksomhedsteori.

7.1. Opsamling af resultater fra den formidlende artikel
Dette afsnit vil være en opsamling af resultaterne fra den formidlende artikel, hvor de
kvantitative data er illustreret i Tabel 2 for at øge overskueligheden. Da specialets primære fokus
ikke er på de kvantitative data, præsenteres de i nedenstående tabel som gennemsnit for de
enkelte klasser for hele skoleåret, for at skabe et overskueligt billede af de skolerelaterede
faktorer. For yderligere detaljer henvises til den formidlende artikel i Del I.
Fravær
(%)

Karakterer

Fysisk kapacitet (kondital)

Mundtlig
gns.

Skriftlig
gns.

Gns. drenge
og piger for
Cooper aug./apr.

Ændring fra
aug. til feb. (%)

1d* (n=24)
1b (n=23)
1c (n=25)
1e (n=26)

4,61
10,68
11,23
11,71

7,03
5,67
5,93
5,33

7,13
5,63
5,30
5,87

45,95 mlO2/kg/min
32,63 mlO2/kg/min
38,18 mlO2/kg/min
31,28 mlO2/kg/min

11,46
-2,03
-2,96
1,92

Tidl. års 1d;
’08/’09-’11-’12
(n=112)

7,61

6,02

5,98

--------

--------

Tabel 2: Kvantitative data for Løbeklassen (1d*), kontrolklasserne (1b, c, e) og tidligere års 1.d-klasser. Fravær (fra
undervisningen) er gennemsnittet fra aug. 2012 t.o.m. april 2013 for den enkelte klasse. Karaktererne er et
gennemsnit af 1. og 2. standpunktskarakterer + årskarakterer for den enkelte klasse. Fysisk kapacitet er et
gennemsnit for både piger og drenge fra Coopertest udført i august og april.
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Tabel 2 viser, at Løbeklassen både på fravær, karakterer og fysisk kapacitet adskiller sig fra
kontrolklasserne ved at have lavere fravær samt højere karakterer og fysisk kapacitet.
Ud fra tabellens resultater tolker vi, at Løbeklassens regelmæssige fysiske aktivitet i
undervisningstiden, har haft en effekt på elevernes fysiske kapacitet. I den formidlende artikel
viser vi, at Løbeklassens fysiske kapacitet i august lå højere end kontrolgruppens fysiske
kapacitet. Løbeklassen har på trods af dette forbedret sig meget mere end kontrolklasserne,
hvilket burde være sværere, da deres udgangspunkt er højere.
Hvorvidt det er den øgede fysiske aktivitet, der er årsag til, at Løbeklassen endvidere adskiller sig
fra kontrolklasserne på karakterer og fravær, er vi endnu ikke i stand til at påvise. Dette vil vi i de
følgende afsnit forsøge at undersøge nærmere med udgangspunkt i elevernes motivation og
læring.

7.2. Analyse af Løbeklassens motivation til at lære
Følgende afsnit vil indledes med en beskrivelse af, hvorledes vi behandler vores data fra SMS,
samt en analyse og diskussion af data.
I analysen af SMS vil vi lægge vægt på en mere kvalitativ tilgang. Dette skyldes, at vi ønsker at
tydeliggøre tendenser og relatere dette til vores kvalitative data i form af interviews. SMSbesvarelserne danner baggrund for vores spørgeguide til fokusgruppeinterviews, som vi lægger
hovedvægten på i dette speciale.
Vi indleder med at beregne SDI der kan give et billede af, i hvor høj grad klasserne er
indefrakommende motiverede. (Vallerand & Losier, 1999) På baggrund af dette indeks udvælges
specifikke spørgsmål, hvor Løbeklassen og kontrolklassernes besvarelser adskiller sig fra
hinanden med henblik på at argumentere for de eventuelle forskelle i indekset.
7.2.1. SDI for elevernes motivation til at lære i gymnasiet
Som beskrevet i afsnittet: ’Self-determination Theory’, inddeles motivationstyperne på et
kontinuum efter graden af selvbestemmelse.
Vallerand & Losier (1999) har på baggrund af dette udarbejdet en formel for beregning af graden
af indefrakommende motivation – ’Self-Determination Index’ (Vallerand, 1999). Det vil sige, et
positivt SDI indikerer, at klassens motivationsprofil er selv-determineret, mens et negativt SDI
indikerer en ikke-selv-determineret motivationsprofil (Vallerand, 1999). Indekset kombinerer de
forskellige motivationstyper ved at give disse en bestemt vægtning i forhold til deres respektive
placering på Self-determination kontinuummet, jf. Figur 9
Amotivation
Amotivation

-2

Ydre motivation

Indefrakommende motivation

Ekstern reguleret
Introjekteret

Identificeret
Integreret

-1

+1

At vide
At opnå
At opleve
+2

Figur 9: Self-determination Kontinuum. Frit oversat og redigeret efter Vallerand & Losier (1999), s. 153.
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Den integrerede motivation fra SDT optræder ikke i Vallerand & Losiers (1999) figur. Det har
derfor ingen vægtning i SDI. Vi har imidlertid valgt at inddrage den integrerede motivation
(markeret med rødt), da vi benytter den i forbindelse med SMS, og derfor mener vi, det vil være
retvisende at benytte den i forbindelse med SDI. Vi har derfor valgt at give den integrerede
motivation en vægtning på +1, da den ligger mellem den indefrakommende- og identificerede
motivation på kontinuummet.
SDI udregnes ifølge Vallerand & Losier (1999) på følgende måde;
SDI = (Indefrakommende x2)+(integreret & identificeret x1)+(introjekteret & ekstern reguleret
x-1)+(amotivation x-2)
Vi har samlet de enkelte klassers besvarelser fra SMS og grupperet dem efter motivationstyper.
Derefter har vi beregnet gennemsnittet i grupperingerne, hvorefter vi har brugt disse i
beregningen af SDI, jf. Tabel 3.
1d *
1b
1c
1e

SDI_Aug12
6,27
5,69
4,99
5,20

SDI_Nov12
7,31
5,23
3,71
4,85

SDI_Feb13
7,33
6,78
4,24
4,55

Tabel 3. SDI for Løbeklassen(1.d*) og kontrolklasserne (1.b,1.c og 1.e) på baggrund af SMS i hhv. aug ’12, nov ’12 og
feb ’13

For overskuelighedens skyld har vi udarbejdet en grafisk fremstilling af Tabel 3, jf. Figur 10.

Self-Determination Indeks
8

SDI

7
1d*

6

1b

5

1c

4

1e

3
SDI_Aug12

SDI_Nov12

SDI_Feb13

Figur 10. SDI for hhv. Løbeklassen (1d*) og kontrolklasserne (1b, c, e) for aug. ’12, nov. ’12 og feb. ’13

Vi kan udlede af Figur 10, at de fire klassers SDI ligger relativt tæt ved skoleårets start. Ved den
efterfølgende spørgeskemaundersøgelse i november stiger Løbeklassens SDI som det eneste.
Dette kan blandt andet skyldes, at de grundet den fysiske aktivitet, har fået et fællesskab i
klassen, som alle ønsker at deltage i, og derved er mere motiverede. ”(…) Jeg har hørt fra nogen
fra andre klasser, at de er meget delt op i piger og drenge, og det synes jeg bestemt ikke, vi er i
den her klasse” (Elev, Anders, 6, 24ff.) En anden forklaring kan være, at Løbeklassen på grund af
den fysiske aktivitet føler sig udvalgte og meget specielle, hvilket får dem til at ville yde en ekstra
indsats, da der er fokus på klassen.
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”Ja, vi plejer lidt at sige, at vi er de udvalgte. At vi er lidt specielle for det lige var vores
klasse, der blev valgt. Selvom jeg tror egentligt, vi har det lidt som bagtanke, for at
gøre det lidt sjovere også, (…)” (Elev, Ninna, 6, 123ff.)
Kontrolklassernes SDI falder i perioden august-november. Dette betyder, at Løbeklassens elever i
højere grad er indefrakommende motiverede end kontrolklasserne. Ved den tredje
spørgeskemaundersøgelse ligger Løbeklassen stadig højest i forhold til kontrolklasserne, og har
en lille stigning fra november til februar. 1.e’s SDI falder fortsat, mens 1.b og 1.c begge stiger,
hvor især 1.b stiger markant. Dette kan skyldes, at 1.b’s lærere havde en alvorssnak med
klassen, hvor de er af den opfattelse, at det har hjulpet på deres engagement. (Lærer, Almedina
Bajramovic, 9, 1ff.)
Vi er ikke i stand til at fastlægge årsagen for kontrolklassernes udvikling i SDI. Vi kan derimod
påvise, at Løbeklassen er mere indefrakommende motiverede gennem skoleåret, hvorfor deres
motivation til at lære i højere grad er præget af indefrakommende motivation. I det følgende
afsnit vil vi på baggrund af klassernes svar i SMS forsøge at underbygge, at Løbeklassen i højere
grad er motiveret af den indefrakommende motivation.
7.2.2. Kvalitativ analyse af SMS-besvarelserne
Vi har beregnet gennemsnittet for SMS-besvarelserne for den enkelte klasse, for hvert
spørgsmål for hhv. august, november og februar. Dette er beregnet ud fra deres angivelse på
Likert-skalaen fra 1-7. Gennemsnittet benyttes til at sammenligne de enkelte klassers holdninger
til udsagnene i SMS.
Vi har undersøgt, hvordan Løbeklassen ligger ift. kontrolklasserne ved at sammenligne deres
gennemsnit i besvarelserne til SMS. I den forbindelse har vi undersøgt det enkelte spørgsmål.
Hvis det undersøger enten indefrakommende motivation eller identificeret/integreret
motivation, har vi vurderet, at det er bedst, hvis klassen har et højt gennemsnit, og derved er
enige i, at de er indefrakommende motiverede. Hvis klasserne har lave gennemsnit ift.
spørgsmål, der undersøger hhv. introjekteret og ekstern reguleret motivation samt amotivation,
vurderer vi, at det også er bedst, hvis de har angivet en lav grad af enighed i de tilknyttede
udsagn. Det samme gør sig gældende med omvendt fortegn.
På baggrund af dette kan vi overordnet se, at Løbeklassen ligger bedst i 18 ud af 28 spørgsmål
ift. kontrolklasserne. Løbeklassen ligger anden bedst i otte spørgsmål, og kun to gange ligger de
nummer tre. Det vil sige, at Løbeklassen ligger nr. 1 eller 2 i 93 % af spørgsmålene, og derved
angiver den største eller næststørste gennemsnitsværdi på Likert-skalaen af de fire klasser ved
indefrakommende motivation, og den laveste eller næstlaveste ved introjekteret/ekstern
reguleret og amotivation af de fire klasser. Når vi undersøger nærmere, hvilke spørgsmål
Løbeklassen ligger bedst, er det primært i spørgsmålene, der spørger ind til indefrakommende
motivation, samt integreret og identificeret motivation. Dette underbygger, at Løbeklassens SDI
ligger højere end kontrolklasserne.
På grund af den store datamængde vil vi derfor udvælge specifikke spørgsmål, hvor Løbeklassen
adskiller sig markant fra kontrolklasserne, og diskutere på baggrund af disse. Vi har i den
forbindelse udvalgt tre emner, hvor Løbeklassen adskiller sig markant fra de andre klasser;
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Løbeklassen kan lide at forbedre fagligt svage punkter
Løbeklassen kan lide at lære nyt
Løbeklassen udvikler andre sider af sig selv udover det faglige.

Disse emner lægger sig op ad SDT’s psykologiske behov; Autonomi, kompetence og
tilhørsforhold med særlig vægt på de to sidste. I de følgende afsnit vil vi beskrive, hvordan
Løbeklassen adskiller sig fra kontrolklasserne, og bakke dette yderligere op med empiri fra vores
fokusgruppeinterviews.
7.2.2.1.
Lyst til at forbedre fagligt svage punkter
Løbeklassen har stor lyst til at forbedre deres fagligt svage punkter. Vi tager udgangspunk i
spørgsmål 9_5; Jeg kan godt li’ at forbedre mine fagligt svage punkter. Til dette spørgsmål ligger
Løbeklassen højest i alle tre målinger med et gennemsnit på 6,05, og deres mindste værdi er
også højere end kontrolklassernes2. Dette kan underbygges med Løbeklassens svar til spørgsmål
10_1; Jeg kan godt li’ at forbedre mine faglige kompetencer. I dette spørgsmål har Løbeklassen
også det højeste gennemsnit3, og Løbeklassens mindste gennemsnit er højere end
kontrolklassernes højeste.4
Elevernes lyst til at forbedre sig hænger også sammen med, at der er et godt miljø i klassen, hvor
man tør lave fejl.
”Det er også sådan, at når der er en, der siger noget rigtigt klogt noget, så er vi sådan
begyndt på at ’Argh Guldkorn’, og sidder og gejler hinanden sådan lidt op og sådan
noget der. Det giver også en rigtig fed stemning, og så får man også selv lyst til at
prøve, og selvom det ikke er rigtigt.(…) Så tager man ikke tungt på det. Det bliver
sådan lidt sjovt, uden at man er bange for at lave fejl.(…)” (Elev, Ninna, 6, 93ff.).
Løbeklassens lærere er af den samme opfattelse, og kan mærke, at eleverne i høj grad er
motiverede til at forbedre sig;
”Der er måske den der kultur for, at det giver et eller andet street credit – ”Jeg vil
også gerne være med. Jeg ved godt, jeg ikke er så god til, men jeg vil satme gerne
give det en skalle, og bruge energi her og engagement”(…)” (Lærer, KS, 7, 180ff.).
Lysten til at forbedre deres fagligt svage punkter er fundamentalt for at lære mere og forbedre
sig fagligt. Denne lyst vil typisk have grund i en indefrakommende motivation, hvilket SDI også
viste, at de lå højt i. Samtidig underbygger lærerne elevernes udsagn i både SMS og
fokusgruppeinterviews. Lærerne kan især mærke elevernes motivation til at forbedre sig, ved at
eleverne har en særlig energi. ”Jeg synes bundniveauet er højt. Der er en god indstilling til, at
man arbejder. Det er ikke fordi man nødvendigvis er vildt dygtig, men (…) alle gør en indsats. (…)”
(Lærer, KS, 8,3ff.)
Denne energi har ifølge lærerne også betydning for deres karakterer.

2

1.b; 5,75 – 1.c; 5,11 – 1.e; 5,44
1.d*; 6,44 - 1.b; 6,07 – 1.c; 5,64 – 1.e; 5,50
4
1.b:6,07 – 1.c; 5,65 – 1.e; 5,50
3
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”(…) Men så er det som om, at den der energi til bare at ville(…) at det gør
bundniveauet rigtig højt. Jeg synes, jeg har rigtig mange, hvor jeg tænker, at de i
andre klasser ville have lagt på 02-4, men de hiver sig selv op til 4-7 i stedet for.(…)”
(Lærer, KS, 7, 177ff.)
Den ekstra energi som Løbeklassen har grundet den fysiske aktivitet, samt en lyst til at forbedre
sig fagligt, kan dermed være medvirkende til, at de får højere karakterer end kontrolklasserne,
som resultaterne fra den formidlende artikel og Tabel 2 viste.
7.2.2.2.
Lyst til at lære nyt
Som tidligere beskrevet ligger Løbeklassen højt i at have lyst til at forbedre sig. Samtidig er de
også meget motiverede til at lære nye ting i gymnasiet.
I spørgsmål der relaterer sig til at lære nyt, ligger de højest i dem alle. Til spørgsmålet 5_4; Jeg
kan godt li’ at få nye faglige redskaber til opgaveløsning, er Løbeklassens samlede gennemsnit
højest5. Samtidig stiger dette over de tre spørgeskemaundersøgelser fra 5,59 til 5,91. Samme
billede viser sig i spørgsmål 9_1; Jeg har det godt med mig selv, når det lykkes mig at bruge nye
faglige løsningsredskaber, samt spørgsmål 11_2; Jeg kan godt li’, når jeg lærer nye faglige
begreber og metoder, som jeg aldrig har prøvet før. I disse spørgsmål ligger Løbeklassens
gennemsnit også højest. I spørgsmål 9_1 ligger de relativt stabilt6, mens deres gennemsnit stiger
i spørgsmål 11_2 over de tre spørgeskemaundersøgelser7.
Vi har endvidere formuleret et kontrolspørgsmål, hvor vi undersøger klassernes grad af
amotivation: Spørgsmål 4_3; Jeg plejer at kunne li’ at lære noget nyt, men det synes jeg ikke, er
vigtigt længere. I dette spørgsmål skal eleverne angive en lav enighed, for at der er konsistens i
deres besvarelser. I dette spørgsmål er Løbeklassens gennemsnit det laveste af de fire klasser,
hvilket vidner om, at de i lav grad er amotiverede til at lære nyt, hvilket underbygger
Løbeklassens højere SDI.
På baggrund af ovenstående tolker vi, at Løbeklassens elever godt kan lide at lære nye faglige
ting. Eleverne selv kan også mærke, at det motiverer dem, at de kan bruge det, de lærer;
”Ja, men jeg synes også, det her med at vi opdager, at det vi lærer, det kommer vi til
at bruge videre. Og det kommer ligesom til at motivere os mere, og så mere, og så
mere. Så vi hele tiden er klar på, hvad vi nu kommer til at bruge.” (Elev, Frank, 6,
135ff.)
Klassens lærere har også oplevet, at eleverne i høj grad er motiverede for at lære nye ting.
Klassens matematiklærer har introduceret dem for et matematikprogram, som ofte ikke er
populært blandt 1.g’ere, men dette har ikke været tilfældet for Løbeklassen.
”I matematik har vi et matematikprogram, som 1.g’ere hader(…) men der er det lidt
det samme, som du også siger; ”Ej, hvad er det for noget?” ”Hvordan gør vi det?” og

5

1.d*; 5,78 - 1.b; 5,26 – 1.c; 4,70 – 1.e; 5,38
1.d*; Aug; 6.52 – Nov; 6,4 – Feb; 6,43
7
1.d*; Aug; 5,79 – Nov; 5,96 – Feb; 6,22
6
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”Det er da spændende og nemmere sådan her”. De er mere interesserede i at lære
nye ting.(…)” (Lærer, KS, 7, 137ff.)
Det samme har de andre lærere oplevet; ”(…) Det er lige meget, hvad jeg kaster i hovedet på
dem, så siger de ”Nå, så giver vi os i kast med det”.” (Lærer, OE, 7, 131ff.)
Løbeklassen er endvidere så motiverede for at lære nyt, at lærerne føler, at klassen nogle gange
ikke har meget lyst til at repetere. De vil hellere videre og lære endnu mere, hvilket lærerne
mener, er meget atypisk for 1.g’ere.
”Jeg synes måske nærmere, jeg har oplevet lidt irritation over, at jeg repeterer. I
tysk gennemgår vi en del, og gennemgår det samme grammatik, som de har haft,
og det er bare lynhurtigt i gennem. (…) Der synes jeg, det er sådan lidt ”Ja, okay, nu
kan vi godt… Kom nu videre”, hvis man har brugt to blokke på et eller andet.”
(Lærer, PL, 7, 133ff.)
Ovenstående har vist, at Løbeklassen har en højere grad af indefrakommende motivation. Denne
form for motivation tilfredsstiller psykologiske behov som omtalt i kapitlet om SDT; Autonomi,
kompetence og tilhørsforhold. Hvis disse behov tilfredsstilles, vil individer få en følelse af
nydelse, hvilket vil bidrage til læring. Kompetencen er et behov, der bliver tilfredsstillet for
Løbeklassens elever. De kan lide at mærke, at de forbedrer fagligt svage punkter, og samtidig
kan de lide at lære nye ting og bruge denne nye viden i nye situationer.
Behovet for autonomi er også vigtigt, og både elever og lærere er enige om, at de godt kan lide
at lære nyt, og synes, at de får noget ud af det. ”Når man selv sidder med det, eller selv skal
formidle. Man skal selv formidle det videre, så har man fået noget ud af det.” (Elev, Carla, 5,
127ff.) Eleverne lægger vægt på, at de lærer meget, når de selv får lov til at sidde og arbejde
med deres opgaver. Lærerne kan også mærke, at de arbejder godt med en vis grad af autonomi;
”De kan godt lide selv at sidde og arbejde med tingene” (Lærer, OE, 8, 54) ”(..)Jeg har ikke
oplevet nogle arbejdsformer, der ikke har fungeret. Altså jo mere ansvar man kan give dem
nærmest jo bedre.” (Lærer, BR, 7, 206ff.)
Løbeklassens større grad af indefrakommende motivation tolker vi som, at Løbeklassen får
opfyldt nogle af de psykologiske behov, der er nødvendige. Behovet for tilhørsforhold
behandles i det følgende afsnit.
7.2.2.3.
Udvikling af andre sider end de faglige
Løbeklassen har det højeste gennemsnit til spørgsmål 9_3; Jeg føler, at det at gå i gymnasiet er
en god måde at udvikle andre sider af mig selv, ud over det faglige, i forhold til kontrolklasserne.8
Samtidig stiger de over alle tre spørgeskemaundersøgelser9. De oplever endvidere, at gymnasiet
er et sted, hvor de har mulighed for at lære nye mennesker at kende, jf. Spørgsmål 8_7; I
gymnasiet får jeg mulighed for at lære nye mennesker at kende. I dette spørgsmål har de også
det højeste gennemsnit10.

8

1.d*; 6,10 – 1.b; 5,92 – 1.c; 5,50 – 1.e; 5,80
1.d*; Aug; 5,79 – Nov; 6,24 – Feb; 6,26
10
1.d*; 6,59 – 1.b; 6,35 – 1.c; 5,89 – 1.e; 6,21
9
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Løbeklassens elever oplever, at de har et helt specielt fællesskab, der har været medvirkende til,
at de hurtigt er blevet trygge ved hinanden, og føler, at de kan deltage i diskussioner på klassen.
”(…) Jeg synes, vi får sådan mere sammenhold.” (Elev, Karen, 5, 20), ”Det kan man også høre fra
de andre klasser, at der er rigtig meget opdeling, det er der slet ikke i vores klasse, og det kan
være et af de gode tegn på det i Løbeklassen.” (Elev, Eva, 5, 23 ff.)
Klassens lærere er også af den opfattelse, at eleverne i Løbeklassen fungerer godt sammen. ”(…)
Det sociale niveau er virkelig i top, ser det ud til.” (Lærer, PL, 8, 16) Det sociale fællesskab er også
medvirkende til, at de hjælper hinanden med opgaveløsning.
”De snakker deres opgaver igennem, det gør de også i samfundsfag i timerne og (…)
jeg har også hørt dem sidde og snakke om dem i pauserne og ”hvad så med det
her?”. Så fungerer klassen da godt socialt, når man kan det.(…)” (Lærer, BR, 8,
107ff.)
Klassens elever mener endvidere, at sammenholdet i klassen er medvirkende til, at alle tør
deltage i diskussioner uanset den enkeltes niveau.
”Jeg tænker sådan lidt, det der med, at sammenholdet det gør, at man sådan tør
ligge sig ind i de diskussioner. Altså turde det. Det er måske ikke fordi, de andre ikke
har lyst til det, eller tør det, på grund af de måske ikke bliver accepteret, men ikke
ved os, der kan du næsten sige, hvad du vil.” (Elev, Thomas, 5, 88ff.)
SDI og ovenstående analyse af hhv. SMS og fokusgruppeinterviews viser, at Løbeklassens elever i
højere grad er indefrakommende motiveret. Analysen har vist, at Løbeklassen får tilfredsstillet de
basale psykologiske behov fra SDT. Disse behov bliver støttet dels ved den fysiske aktivitet og
elevernes arbejde i timerne, men i særdeleshed pga. de sociale relationer og sammenhold der er i
klassen. Dette kan forklare, hvorfor de har et højere SDI, da den fysiske aktivitet er medvirkende
til det gode sammenhold. ”Altså vi kan jo godt se, at når vi sidder herinde og snakker om det, så
kan vi jo godt se, at det egentligt har været positivt. Både for vores sammenhold overordnet og
koncentration(…)” (Elev, Jane, 6, 185ff.)
Vi kan samtidig se, at Løbeklassen ikke har så høj grad af udefrakommende motivation som
kontrolklasserne. I nogle enkelte ligger de imidlertid højt, dog lavere end kontrolklasserne, men
på baggrund af SDI og vores kvalitative analyse kan vi se, at udefrakommende faktorer ikke har
megen påvirkning på elevernes motivation.
Endelig har vi fået indsigt i en trivselsundersøgelse, som en tredjedel af landets gymnasier
(n=53.850 elever i alt – ca. 60 gymnasier) deltager i hvert år. Undersøgelsen er udført af Ennova,
og 96 % af eleverne (n=929) på Aalborghus Gymnasium & HF har deltaget i undersøgelsen
(Ennova, 2012). Eleverne bliver spurgt til forskellige parametre, der kan relateres til elevernes
trivsel. På baggrund af elevernes resultater kan vi se, at Løbeklassen har det højeste gennemsnit
af alle klasser på Aalborghus Gymnasium & HF i fem ud af syv parametre, der har betydning for
elevers trivsel; hhv., Gymnasiets organisering, Undervisere, Undervisning, Det fysiske miljø og
Egen motivation, samt har det andet højeste gennemsnit i Det sociale miljø.
Ennova har endvidere undersøgt, hvordan den enkelte klasse på Aalborghus Gymnasium & HF
ligger ift. de øvrige deltagende klasser i landet. Klassen ligger imidlertid ikke kun højest i de
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ovenstående fem parametre på Aalborghus Gymnasium & HF. De er også den klasse fra de ca. 60
deltagende gymnasier, der har det højeste gennemsnit. Det parameter hvor klassen har den
højeste score, er angivelsen af deres egen motivation, der er på 91 ud af 100, hvor
landsgennemsnittet er 83. Eleverne har derved også en opfattelse af, at de i høj grad er
motiverede, og der er andre parametre, der spiller ind på denne motivation, herunder Gymnasiets
organisering, undervisere, undervisning, det fysiske- og sociale miljø. Disse parametre behandles i
den følgende analyse af elevernes læring ud fra Engeströms model, hvor de også kan give en
indsigt i elevernes læring og ikke kun deres trivsel.
7.2.3. Cronbachs alfa
For at undersøge reliabiliteten i besvarelserne af SMS udregnes en såkaldt Cronbachs alfa.
Denne beskrives i nedenstående afsnit, hvorefter resultaterne af den vil blive beskrevet med
kobling til spørgsmålene.
Cronbachs alfa benyttes til at undersøge, om de forskellige spørgsmål i hver kategori hænger
sammen, dvs. man tester for den indre reliabilitet. (Forshaw, 2007) Det der adskiller Cronbachs
alfa fra mange andre statistiske tests, med en tilhørende alfa er, at Cronbachs alfa ikke er en Pværdi, og må som sådan ikke kaldes for en statistisk test, men en test der angiver en koefficient.
Det vil sige, at Cronbachs alfa ikke tester for signifikansen, men derimod hvordan de forskellige
spørgsmål korrelerer med hinanden. (Forshaw, 2007)
Som regel vil Cronbachs alfa være en værdi mellem 0 og 1, og des tættere alfaværdien er på 1,
des mere sikker kan man være på, at de forskellige spørgsmål tester for det samme. (Forshaw,
2007) Teknisk set kan Cronbachs alfa godt blive negativ i det uendelige, men det håber man ikke
sker. (Forshaw, 2007) Ifølge Forshaw (2007) argumenterer statistikere for, at en alfaværdi under
0,6 indikerer en tvivlsom sammenhæng, mens 0,7 er godt, og 0,8 er perfekt. Grunden til, at en
alfaværdi tættere på 1 ikke er at foretrække, er, at så vil spørgsmålene være så tæt forbundet, at
hver person vil svare det samme på hvert spørgsmål. På den måde vil det være tilstrækkeligt kun
at have ét spørgsmål inden for det pågældende emne. (Forshaw, 2007) Det vil i vores tilfælde
betyde, at hvis vi får en værdi tæt på 1, fx i spørgsmålene der relaterer sig til den
indefrakommende motivation, så kunne vi reelt nøjes med ét spørgsmål, og så stadig få samme
billede af elevernes indefrakommende motivation.
Med ovenstående beskrivelse af Cronbachs alfa vil det følgende afsnit beskrive resultaterne fra
vores databehandling af SMS.
7.2.3.1.
Cronbachs alfa for SMS
Ved beskrivelsen af Cronbachs alfa og resultaterne heraf, vil fokus være på Løbeklassens
resultater, da det er dem, der har relevans for specialet.
Ved udregningen af Cronbachs alfa er statistikprogrammet SPSS Statistics 20 benyttet.
Spørgsmålene er inddelt i fire kategorier på samme måde som SDI. Det vil sige, at elevernes
besvarelser i spørgsmålene til indefrakommende motivation (at vide, at opleve, at opnå) bliver
udregnet samlet, integreret og identificeret bliver samles, introjekteret og ekstern reguleret
samles, samt spørgsmålene omkring amotivation samles. Resultaterne af Cronbachs alfa for
Løbeklasen kan ses i nedenstående Tabel 4.
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Løbeklassen Indre
Inte/iden Intro/ekstern Amotivation
August
0,72
0,34
-0,31
0,59
November
0,82
0,68
0,02
0,32
Februar
0,86
0,58
0,48
0,66
Tabel 4: Cronbachs alfa for Løbeklassen i hhv. august, november og februar.

7.2.3.2.
Indefrakommende motivation
Generelt viser udregningerne af Cronbachs alfa, at der er en høj grad af indre reliabilitet for
elevernes svar ift. den indefrakommende motivation, da de alle har en værdi > 0,7, jf. Tabel 4.
Det betyder, at eleverne i de 12 spørgsmål, til den indefrakommende motivation har svaret
rimeligt konstant, og man kunne derfor have nøjedes med færre spørgsmål inden for kategorien,
og stadig få et fint billede af deres indefrakommende motivation.
Vi ser det dog ikke som en mulighed at have færre spørgsmål til den indefrakommende
motivation, da de giver svar på flere forskellige aspekter af deres indefrakommende motivation.
I stedet kan man nu tolke, at eleverne i Løbeklassen har en høj grad af indefrakommende
motivation, da deres gennemsnit i besvarelserne for de tre gange også ligger mellem 5 og 6,3 på
7-trins Likert-skalaen. Da vi ingen negationer har i spørgsmålsgruppen til den indefrakommende
motivation, har vi set et højt gennemsnit for besvarelserne, når de skal svare fra 1-7 på Likertskalaen. Dette sammenholdt med stor grad af indre reliabilitet tyder på, at Løbeklassen er
konstante i deres udsagn om indefrakommende motivation, hvilket underbygger Løbeklassens
højere SDI pga. den store stabilitet i deres høje gennemsnit.
7.2.3.3.
Ydre motivation
Hvor der i spørgsmålene til indefrakommende motivation er høj grad af indre reliabilitet, er
billedet anderledes for spørgsmålene i grupperne for den ydre motivation;
integreret/identificeret, samt introjekteret/ekstern reguleret. Her er der kun én ud af seks
tilfælde, hvor der er en værdi > 0,6, og én der nærmer sig en acceptabel værdi på 0,6, jf. Tabel 4.
Det betyder, at der i spørgsmålene til den ydre motivation er en lav grad af indre reliabilitet.
SPSS angiver i udregningerne af Cronbachs alfa, hvad alfa ville blive, hvis vi fjernede de
forskellige spørgsmål i kategorien. Således ses det, at værdien for februar i i
integreret/identificeret, som er tæt på at være > 0,6, ville få en acceptabel værdi, hvis man
fjernede spørgsmål 11_6. Hvis dette spørgsmål blev fjernet fra udregningen, vil alfaværdien blive
0,7, og der vil således være indre reliabilitet i denne.
Spørgsmål 11_6 lyder; Jeg går i gymnasiet, fordi mine venner gør det. At eleverne går i
gymnasiet, fordi vennerne gør det, har vi karakteriseret som værende en identificeret form for
motivation. Dette skyldes, at vi mener, at en elev godt kan mene, at ens venner er vigtige i
forhold til ens værdier og adfærd. At elevernes besvarelser i februar skiller sig lidt ud på dette
spørgsmål, kan skyldes, at de nu er ved at oprette nye venskaber på kryds og på tværs af gamle
venskaber, og det kan være svært for dem at definere, hvilke venner der kunne have betydning
for, om de gik i gymnasiet. Fjernelse af spørgsmålet i august måned vil ikke ændre nævneværdigt
på den eksisterende Cronbachs alfa.
De andre spørgsmålsbesvarelser inden for ydre motivation har så lav grad af indre reliabilitet, at
de ikke kan blive markant bedre ved fjernelse af specifikke spørgsmål inden for kategorien.
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Årsagen til den ringe grad af reliabilitet kan ligge i, at vi inden for den indefrakommende
motivation havde 12 spørgsmål. I den ydre motivation har vi tilsammen 12 spørgsmål – dvs. seks
inden for hver kategori. For at øge den indre reliabilitet kunne vi have flere spørgsmål inden for
hver gruppe, så besvarelserne evt. var blevet mere konstante.
Ser vi på gennemsnittet for besvarelserne i spørgsmålene til den ydre motivation ligger de
mellem 4,8 og 5,6 på Likert-skalaen. Da der ingen negationer er i disse spørgsmål, er elevernes
besvarelser dog alligevel relativt høje, hvilket indikerer, at de vurderer udsagnene som relativt
vigtige for deres motivation til at lære i gymnasiet.
7.2.3.4.
Amotivation
I Tabel 4 er Cronbachs alfa for amotivation i én ud af tre målinger > 0,6, hvilket indikerer en god
indre reliabilitet i besvarelserne i spørgsmålene for februar måned. Hvis man fjerner spørgsmål
11_5; Jeg tvivler på, jeg kan opnå de faglige mål (karakterer), jeg har sat mig for, vil den indre
reliabilitet for august måned stige til 0,62, hvilket vil give den et acceptabelt niveau af indre
reliabilitet. Med tanke på at det er i august måned, dette spørgsmål skiller sig ud, kan dette
hænge sammen med, at eleverne lige er startet på gymnasiet, og er meget usikre på hvad der
venter dem i gymnasiet. De har ikke været i skole ret længe, og er endnu ikke blevet bekendt
med gymnasielivet.
Der er ikke flere spørgsmål inden for amotivation, der vil forbedre reliabiliteten, hvis de blev
fjernet. Dette kan skyldes, at eleverne nu er godt i gang med gymnasiet, og eleverne kan være
splittede i deres opfattelse af de forskellige udsagn afhængigt af, hvordan de første måneder er
gået. Spørgsmålene er relateret til deres tro på, hvorvidt de hører til i gymnasiet, og kan klare
sig, da det for nogle kan være en stor omvæltning at gå fra Folkeskolen til gymnasiet. Det kan
være en af årsagerne til den ringe reliabilitet, da de kan være splittede i deres holdning til, hvad
der betyder noget for dem.
Gennemsnittet i besvarelserne ligger mellem 2,7 og 2,9 på Likert-skalaen, og da der ingen
positivt-formulerede spørgsmål er ved amotivation, er elevernes samlede besvarelser lave,
hvilket er godt set i forhold til typen af motivation.
7.2.4. Delkonklusion af analyse af elevernes motivation til at lære
SDI viser, at Løbeklassen i højere grad er indefrakommende motiveret. De er endvidere den
eneste klasse, hvor SDI stiger ved de tre spørgeskemaundersøgelser.
Ved en mere kvalitativ analyse adskiller Løbeklassen sig endvidere fra kontrolklasserne. De har i
højere grad lyst til at forbedre sig, lære nyt og udvikle andre sider af sig selv. Dette hænger
sammen med de basale psykologiske behov fra SDT, hvilket kan være en forklaring på
Løbeklassens høje SDI. Aalborghus Gymnasiums & HF’s elevtrivselsundersøgelse viser også, at
Løbeklassen trives, og er på fem faktorer, den klasse der scorer højest ud af ca. 60 gymnasiers
klasser.
Endelig viser en analyse af reliabiliteten, at eleverne i høj grad svarer det samme på spørgsmål,
der undersøger indefrakommende motivation. Når Løbeklassen samtidigt har det højeste
gennemsnit i de indefrakommende spørgsmål, underbygger dette den øvrige analyse.
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Elevernes motivation til læring er i dette afsnit blevet analyseret og diskuteret. Det følgende
afsnit vil være en analyse og diskussion af elevernes læring vha. Engeströms model.

7.3.Analyse af Løbeklassens læring
I dette afsnit vil vi analysere og diskutere elevernes og lærernes svar fra vores
fokusgruppeinterviews, hvor vi benytter Engeströms model, der er inspireret fra 2. generation i
virksomhedssystem-teorien, som ramme i vores analyse. På baggrund af dette kan vi få indsigt i,
hvilke faktorer der spiller ind på elevernes læring og hvordan. I nedenstående figur har vi tilføjet
de elementer, vi tolker på baggrund af elever og læreres udsagn i fokusgruppeinterviewene, der
er medvirkende til elevernes læring, jf. Figur 11.

Medierende artefakt:
Fysisk aktivitet

Objekt:
Forbedret evne til
at lære

Subjekt:
Løbeklassen

Regler:
Lærernes regler
Skolens regler
Koncept ’Løbeklasse’

Fællesskab
Det sociale miljø
’Løbeklasseidentitet’

Arbejdsdeling
Undervisningsformer

Figur 11. Virksomhedssystem med faktorer, der har betydning for elevernes evne til at lære i gymnasiet.

Som beskrevet i teoriafsnittet, hvor vi præsenterede Engeströms model, har vi defineret
subjektet som Løbeklassen. Objektet er defineret som elevernes evne til at lære i gymnasiet. Det
bliver derved omdrejningspunktet i denne analyse og diskussion. Denne gør os i stand til at få
indsigt i elevernes læring og derved svare på specialets problemformulering.
7.3.1. Medierende artefakter
Vi mener, at den fysiske aktivitet i undervisningstiden er et medierende artefakt, hvilket vi vil
argumentere for i dette afsnit. I dette afsnit vil vi analysere og diskutere vores data fra
fokusgruppeinterviewene, og derved få indsigt i hvad den fysiske aktivitet betyder for elevernes
læring.
Eleverne i Løbeklassen kan mærke, at den regelmæssige fysiske aktivitet påvirker deres evne til
at lære. ”(…) Det er en anden form for start, man får, synes jeg. Man bliver mere frisk og
engageret, og energi får man meget, føler jeg.” (Elev, Karen, 5, 147ff.) Eleverne kan mærke, at
de får mere energi på grund af den fysiske aktivitet, og kan mærke forskel på de dage, hvor de
har en løbeblok, og de dage hvor de ikke har. ”(…) Men jeg synes, at efter der til middagstid, så
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kan man godt mærke en forskel. At så har man lidt mere at byde ind med. Man har lidt mere
energi.” (Elev, Karen, 5, 152ff.)
Løbeklassens lærere kan også mærke, at eleverne har mere energi i forhold til andre klasser.
”(…) det var en meget god pointe du kom med, at deres energiniveau simpelthen er
højere. Det er ikke nødvendigvis, at de er dygtigere, men de er mere koncentrerede og
arbejdsomme (…) Og det kan man sige, det synes jeg, er en tydelig forskel, for det
gør, at kvaliteten, bundniveauet bliver bare en lille smule højere af den årsag.”
(Lærer, KS, 7, 71 ff.)
De er imidlertid uenige med eleverne, der mener, de kan mærke den fysiske aktivitets effekt
hele dagen, hvor lærerne kun kan mærke effekten på eleverne indtil middag.
”Jeg synes stadig det der med, at hvis de har løbet om morgenen, så er de friske om
morgenen. Og friske frem til middag. (…) Så det kan godt være, man får effekt ud af
de første, i hvert fald morgen og formiddag, der er de på, og klar med det samme.”
(Lærer, OE, 8, 62ff.)
Dette kan skyldes, at elever og lærere har forskellig opfattelse af, hvad denne effekt er. Eleverne
kan måske mærke det inde i dem selv, mens lærerne lægger mærke til det, der sker uden for
eleverne. Det kan også skyldes, at lærere og elever har forskellig opfattelse af, hvad en gavnlig
virkning af fysisk aktivitet er. Eleverne mener, at det er godt, de er mere koncentrerede og har
ekstra energi. Lærerne kan dog have en opfattelse af, at den ekstra energi ikke bruges
hensigtsmæssigt.
”(…) Jeg tænker også, du har ret i, de alle sammen hele tiden har energi. Det kan så
godt være, at den energi ikke altid bliver brugt optimalt. Men der er jo heller ikke
rigtig nogen, som på samme måde sidder og sumper.” (Lærer, KS, 7, 42ff.)
Selvom elever og lærere ikke er enige om effekten, er det imidlertid vigtigst, at eleverne selv kan
mærke effekten, da det er dem, der skal have fordel ved den fysiske aktivitet, og derved
forbedre deres evne til at lære i gymnasiet. Lærerne er dog også sikre på, at den fysiske aktivitet
har en effekt i forhold til andre klasser.
”(…) Der er ikke så mange, som sover i timen, eller som sidder, og kikker blank i timen.
Det virker som om, de er friske, når de er der. De sidder heller ikke, og gemmer sig
bag computeren. Jeg føler, jeg har deres opmærksomhed, i den tid jeg har dem. (…)
Der er nogle af de andre, hvor jeg tænker, de burde nok have taget deres morgenmad
og stået lidt tidligere op, før de kom op på gymnasiet i nogle af de andre klasser.”
(Lærer, OE, 7, 32ff.)
Den fysiske aktivitet har også betydning for fællesskabet, da disse er forbundet i Engeströms
model. Eleverne kan mærke, at det har påvirket fællesskabet i klassen i en positiv retning, at de
løber sammen. ”(…) jeg tror bare, at sport og sociale ting, det går godt hånd i hånd.” (Elev, Jane,
6, 112ff.)
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”Ja, altså jeg synes bare, vi har en god klasse, hvor der er plads til alle. Jeg ved ikke,
om det har noget at gøre med, at vi har det her morgenløb. Det kan det måske godt
være, det har. Det føler jeg i hvert fald, det skyldes, at jeg er faldet godt til, fordi man
kan være sig selv. Vi kom også til at snakke hurtigt sammen. Også fordi vi har det her
løb. Det blev vi jo lidt tvunget til (…)” (Elev, Jane, 6, 47ff.)
Når eleverne er ude og løbe, taler de med hinanden om deres mål i forbindelse med løb.
Eleverne har en følelse af, at de kommer tættere på hinanden, når de får talt sammen, både
under løb men også under det efterfølgende bad inden undervisningen starter. Derved har den
fysiske aktivitet indirekte en positiv påvirkning på fællesskabet, der ifølge eleverne har stor
betydning for ens evne til at lære og derved gennemføre gymnasiet. ”Altså jeg tror, at hvis man
ikke fungerer socialt i klassen, så tror jeg ikke, man kan følge med i gymnasiet.(…)” (Elev, Karen,
5, 102ff.). ”Det er i hvert fald svært at gennemføre, hvis du har det dårligt i en klasse.(…)” (Elev,
Alfred, 5, 106ff.)
Eleverne giver selv udtryk for, at de kan mærke, at den fysiske aktivitet har en effekt på
elevernes evne til at lære, i form af øget energi og koncentration. Samtidig har den fysiske
aktivitet skabt et godt socialt miljø, som eleverne mener, er vigtigt. ”(…) Så tør du ikke bidrage
med noget i timerne. Så det sociale spiller en rigtig stor rolle. I hvert fald for mig.” (Elev, Alfred,
5, 109ff.)
”(…) At for eksempel hvis man vil skifte linje, og kommer ind i en anden klasse, man
måske ikke føler sig så meget tilpas i, så tror jeg heller ikke, man får så meget ud af,
som hvis man havde det godt socialt.” (Elev, Karen, 5, 103ff.)
På baggrund af ovenstående tolker vi, at den fysiske aktivitet har betydning for elevernes
evne til at lære i gymnasiet. Samtidig er den fysiske aktivitet relateret til fællesskabet.
7.3.2. Regler
Reglerne i denne undersøgelse er både skolens- og lærernes regler, samt de regler der indgår i
selve koncept ’Løbeklasse’. Vi vil i nedenstående afsnit argumentere for, hvorfor og hvordan
disse regler, har betydning for elevernes evne til at lære.
7.3.2.1.
Skolens regler
Aalborghus Gymnasium & HF har lige som andre uddannelsesinstitutioner, nogle regler, som
eleverne skal følge. Blandt andet er der ikke noget fravær, der kan karakteriseres som lovligt, og
skal derfor være på et minimum. Samtidig skal eleverne aflevere deres opgaver til tiden. Disse
regler kan vi fra vores data i den formidlende artikel se, at Løbeklassen opfylder, og har den
laveste fraværsprocent i forhold til kontrolklasserne.
Resultaterne fra SMS viste også, at eleverne i Løbeklassen synes, det er vigtigt, man kommer til
timerne, hvilket kan være baggrunden for den lave fraværsprocent.
”(…) Men de er der næsten alle sammen hver eneste gang, så de ved, hvad jeg
snakker om sidste gang, og vi kan bygge videre. Og det er sindssygt vigtigt i
matematik. (…) Deres fremmøde betyder rigtig meget i matematik, fordi vi bygger så
meget ovenpå, som vi gør.” (Lærer, KS, 8, 184ff.)
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Ovenstående citat viser, at den lave fraværsprocent også har betydning for undervisningen og
elevernes udbytte af denne.
Løbeklassen adskiller sig også fra de andre klasser, når man sammenligner det skriftlige fravær.
Hvor nogle klasser har en del elever, der ikke får afleveret deres opgaver, er Løbeklassens
skriftlige fravær meget tæt på 0 %. ”De afleverer deres ting til tiden (…) Ja, det gør de andre altså
ikke i hvert fald. Giver man dem en aflevering, så ligger den der.” (Lærer, BR, 8, 23). Denne
forskel er ikke set før med de tidligere d-klasser, eller andre klasser. ”Ja, det er atypisk. Det gør
de altid!” (Lærer, PL, 8, 22.)
Løbeklassens lave fravær kan også hænge sammen med, at de i højere grad er motiveret til at
lære i gymnasiet, som var resultatet af analysen i SMS. Vi tolker derved at skolens regler med
hensyn til fravær, har betydning for elevernes adfærd og derved deres evne til at lære. Hvis de
er motiveret indefra til at lære samt gå i gymnasiet, vil man også have mere lyst til at møde op til
timerne og aflevere sine opgaver.
7.3.2.2.
Lærernes regler
Løbeklassens lærere har også nogle regler. De ligger selvsagt op ad skolens egne regler, men
nogle adskiller sig, og har med selve Løbeklassen at gøre. Løbeklassens lærere har især været
opmærksomme på, at det var vigtigt, at elever lærte hinanden at kende. ”(…) lærerne gik rigtig
meget op i, vi skulle lave sociale aktiviteter (…)” (Elev, Anna, 6, 105ff.) Denne regel, eller måske
mere ønske, har betydet noget for fællesskabet i klassen. Dette kan man også udlede af
Engeströms model, hvor alt er forbundet. Vi tolker dette, som at reglerne har betydning for,
hvorledes fællesskabet er, og hvordan det udvikles. Dette skyldes, at fællesskabet netop er
underlagt disse regler.
”(…) Når vi møder, så er vi ikke særlig friske, men der plejer lærerne at være gode til
at sige;, ”Kom så vi skal ud og løbe”. Også sådan noget med at vi bliver alle sammen
sådan; ”Kom så”. Og så når vi kommer ud, så er det også bare det der fællesskab.(…)”
(Elev, Anna, 6, 199ff.)
Eleverne kan derved også mærke, at lærernes regler mht. at løbe har betydning for fællesskabet.
7.3.2.3.
Koncept ’Løbeklasse’
Endelig har selve koncept ’Løbeklasse’ nogle indbyggede regler. Disse indebærer, at eleverne er
klar til at løbe kl. 8.15 to gange om ugen. Eleverne er glade for morgenløbet, men nogle ville
ønske, at reglen om to gange løb blev udvidet til tre gange.
”Altså jeg synes godt, man kunne vælge at tage en dag til. Men jeg dyrker også
meget motion ud over, men hvis jeg ikke gjorde det så, så ville det være fint, hvis vi
havde sådan mandag, onsdag, fredag, og så gøre det. Og så har man den ene gang
idræt om ugen også. Så man havde lidt flere løbeblokke” (Elev, Karen, 5, 221ff.)
Ovenstående citat tilsluttede de andre elever sig i fokusgruppeinterviewet. Vi synes, det er
meget positivt, at eleverne gerne vil løbe endnu mere. Vi tolker derved, at eleverne har lyst
til mere fysisk aktivitet, da de kan mærke den forskel, det gør de dage, hvor de har løbet om
morgenen, ift. de dage de ikke har, hvilket analysen af den fysiske aktivitets betydning for
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elevernes læring også påviste. Eleverne er derved også af den opfattelse, at løbeturene
virker, og ønsker derfor mere løb.
Analysen af reglernes betydning for Løbeklassens læring viser, at både skolens og lærernes
regler har betydning for elevernes adfærd. De har et lavt fravær, og er af den opfattelse, at
det er vigtigt at komme til timerne. Samtidig kan de mærke, at den fysiske aktivitet har en
effekt, og ønsker derved, at reglerne omkring selve Løbeklassen skal ændres, så de løber en
ekstra gang om ugen. Disse regler har derved betydning for elevernes evne til at lære. Dette
skyldes, at både lærere og elever mener, at det lave fravær er vigtigt for undervisningen og
elevernes eget udbytte. Endelig har reglerne betydning for fællesskabet i klassen.
7.3.3. Fællesskab
På baggrund af ovenstående analyse indikerer vores resultater, at fællesskabet er af stor
betydning for Løbeklassens evne til at lære. Vi vil i dette afsnit diskutere yderligere, hvorpå
fællesskabet har betydning for elevernes læring.
7.3.3.1.
Det sociale miljø
Vi har tidligere set, at eleverne mener, de har et særligt fællesskab i klassen. Dette er vi også i
stand til at identificere, når vi analyserer elever og læreres svar fra fokusgruppeinterviewene. Vi
kan samtidig se fra analysen af den fysiske aktivitet, at det sociale miljø i klassen har stor
betydning for selve Løbeklassen, men også for deres evne til at lære.
Eleverne mener, den fysiske aktivitet har haft betydning for det sociale miljø i klassen. ”Jeg føler,
det er sådan lidt anderledes. Jeg synes, vi får sådan mere sammenhold.” (Elev, Karen, 5, 20). Den
fysiske aktivitet har derved været medvirkende til, at eleverne får et bedre fællesskab. Dette
danner rammen for klassen, hvor alle tør at komme til orde, selv i fag hvor de ikke er så stærke.
”Altså i klassen i hvert fald, for vi har det rigtig godt i klassen, og alle snakker med alle, og alle
føler egentlig at alle de tør komme med noget, og ikke holder sig tilbage og sådan noget.” (Elev,
Eva, 5, 66ff.)
Lærerne kan også mærke, at fællesskabet har betydning for elevernes læring. Der er en kultur i
klassen, hvor eleverne hjælper hinanden med opgaver.
”(…) At i specielt i matematik, der er forskellige niveauer jo, og der er mange af dem
måske. Der er mange som måske ikke er så gode, de er også rigtig aktive. Så det der
med at de laver fejl, det er måske ikke sådan, at de bliver set ned på, på nogen måde.
Så bliver de i stedet hjulpet.” (Elev, Anna, 6, 89ff.)
Vi tolker derved, at eleverne sætter stor pris på det fællesskab, der er blevet i klassen. ”Jeg synes
også det har givet os et eller andet. Vi hjælper meget hinanden, når vi skal løse opgaver. Det kan
muligvis have noget at gøre med det her løbeklassehalløj.” (Elev, Frank, 6, 53ff.) Eleverne kan
som beskrevet under ’Regler’ mærke, at lærerne har haft stor fokus på det sociale miljø i
klassen. Vi kan endvidere se, at eleverne er af den opfattelse, at den fysiske aktivitet også har
haft betydning for det sociale miljø, og forstår vigtigheden af et godt socialt miljø.
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Vi mener, at dette kan være en forklaring på Løbeklassens markant lavere fravær i forhold til
kontrolklasserne, at der er et godt socialt miljø, der er medieret af den fysiske aktivitet, hvilket i
sidste ende vil øge elevernes evne til at lære.
7.3.3.2.
’Løbeklasseidentitet’
Eleverne kan også mærke at det sociale miljø, og at de som den eneste klasse på Aalborghus
Gymnasium & HF er en løbeklasse, har givet dem et sammenhold og fælles identitet. ”Ja, vi
plejer at sige, at vi er de udvalgte. At vi er lidt specielle, for det lige var vores klasse, der blev
valgt.(…)” (Elev, Ninna, 6, 123ff.)
Denne specielle identitet og følelse af de er blevet udvalgt, har haft en positiv effekt, der har
bundet eleverne sammen.
”(…) vi nævnte meget sådan at vi var Løbeklassen. Det var meget sjovt, når vi sad inde
i klassen og fik kage. ”Jamen det kan vi godt, for vi er Løbeklassen. Det kan vi sagtens
tillade os”. Det var alle sådan enige om. Det var noget, vi havde sammen.” (Elev,
Jane, 6, 35ff.)
Lærerne kan også mærke at ’Løbeklasseidentiteten’, som eleverne har fået, da de er en del af
projektet, har haft en positiv betydning for det sociale miljø. ”De føler sig udvalgte. Det skaber
en eller anden form for sammenhold og målrettethed. Kun det at de er blevet udvalgt. Jeg ved
ikke, om det har noget med løbene at gøre, men de føler sig udvalgt.” (Lærer, BR, 7, 7ff.)
Denne specielle identitet som klassen har fået, har derved haft en indirekte effekt på
fællesskabet. Vi tolker på baggrund af dette, at den fysiske identitet er medvirkende til at skabe
denne identitet. Den fysiske aktivitet hjælper dem også på andre punkter bl.a. ved øget
koncentration, og derved en forbedret evne til at lære.
De foreløbige resultater i forhold til Løbeklassen kunne friste Aalborghus Gymnasium & HF eller
andre gymnasier til at oprette flere løbeklasser. Det er i den forbindelse vigtigt at holde sig for
øje, at eleverne vil føle sig mindre udvalgte og specielle, som det er tilfældet med Løbeklassen.
På den anden side vil den fysiske aktivitet alligevel have en effekt, på trods af den manglende
’Løbeklasseidentitet’, som ses i denne undersøgelse. Dette skyldes, at vores resultater indikerer,
at den fysiske aktivitet skaber et overordnet sammenhold, der er fordrende for elevernes
læring.”(…) og så løber man sammen, og så har man det sammenhold, og så løber man i grupper
og snakker, og har det hyggenoget.” (Elev, Alfred, 5, 197ff.) Samtidig er der en stærk korrelation
mellem fysisk aktivitet og læring, der underbygger, at den fysiske aktivitet har en effekt.
Vi kan se, at fællesskabet har stor betydning for elevernes evne til at lære. Det gode sociale miljø
får eleverne til at hjælpe hinanden, og skaber et sammenhold, som også den enkelte elev kan
mærke den positive effekt af. Eleverne har endvidere fået en speciel identitet ved at føle sig
særlig udvalgt til at gå i Løbeklassen.
7.3.4. Arbejdsdeling
I dette afsnit vil vi undersøge, hvorledes de benyttede undervisningsformer i Løbeklassen har
betydning for ovenstående elementer, og derved elevernes evne til at lære.
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7.3.4.1.
Undervisningsformer
I analysen af arbejdsdelingen der har betydning for elevernes evne til at lære, vil vi undersøge,
hvordan undervisningen er tilrettelagt, og diskutere hvordan dette har betydning for elevernes
læring.
Eleverne i Løbeklassen har ikke nogle foretrukne undervisningsformer. De kan både lide at sidde
med det selv, gruppearbejde og klassisk tavleundervisning. ”Ja, jeg tror en god blanding. At man
får noget at vide, og så skal man selv.” (Elev, Karen, 5, 135ff.) Eleverne fremhæver dog opgaver,
hvor de kan sidde og arbejde selv, som en undervisningsform de får meget ud af. ”Når man selv
sidder med det, eller selv skal formidle. Man skal selv formidle det videre, så har man fået noget
ud af det.” (Elev, Carla, 5, 127ff.)
De kan dog også godt lide, at de bliver hørt, og selv er med til at præge undervisningen. ”Altså vi
kan sagtens sige til en lærer, hvis vi ved, vi har en løbeblok med lige præcis den lærer, om vi ikke
kan lave et eller andet, (…) Det synes jeg, også er fint, at vi bliver hørt (…)” (Elev, Karen, 5, 205ff.)
Lærerne oplever også, at eleverne er meget aktive, og har gode ideer til, hvordan en
undervisningslektion kan forløbe.
”(…) Jeg kan godt opleve, at der er en der foreslår om ikke… De er meget villige og
ikke bange for at spørge, om vi ikke kan prøve at gøre det sådan her. ”Jo det var da
en god ide – Lad os prøve at vende det om, og gøre det på den her måde i stedet for”.
At de godt kan deltage i, hvordan man lige får afviklet nogle ting i en blok.” (Lærer,
OE, 8, 49ff.)
Analysen af elevernes motivation tidligere i dette kapitel viste også, at medbestemmelse ifølge
SDT’s autonomi har en stor betydning for elevernes motivation til at lære. Vi kan i analysen af
elevernes læring også se, at autonomi har betydning for læring, da eleverne mener, de får
meget ud af at få medbestemmelse eller at sidde selv med opgaver. ”(…) Hvis de får lidt
medbestemmelse der, hjælper det vel også på motivationen.” (Lærer, PL, 8, 191)
Når eleverne bliver spurgt, hvad der får dem til at lære, som eleverne betegner som en ’Nååfølelse’, er det tydeligt, at autonomi har stor betydning. Eleverne mener, at ’Nåå-følelsen’ eller
’Aha-oplevelsen’ kommer, når de sidder med det selv. Dette kommer til udtryk, når vi spørger
dem direkte; ”Og så er det i den sidste del (Red. Når eleverne arbejder med opgaverne selv), at
Jeres Aha-oplevelse kommer eller hvad?” (Interviewer1, 5, 137), hvortil alle svarer ja (Elever, 5,
138).
Lærerne kan også mærke, at eleverne godt kan lide at arbejde med tingene selv.”(…) De kan
godt lide selv at sidde og arbejde med tingene.” (Lærer, OE, 8, 54), ”Ja, det vil jeg også støtte op
omkring. Sådan er det også tit i matematik.” (Lærer, KS, 8, 55)
Lærerne er også af den opfattelse, at de i høj grad deler ansvaret for elevernes læring med
eleverne selv.
”(…) man skal egentlig ind og præstere nogle gange i de andre klasser, for at være
sikker på man får et udbytte hjem her, og føler man har et større del af ansvaret for,
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at der kommer nok ind, der sidder fast inde i hovedet. Det har man ikke på samme
måde her, fordi man føler lidt man kommer ind i en klasse som siger; ”Jamen KS, vi
tager også noget af ansvaret. Vi skal også nok gøre noget.” Og det gør, at man kan
slappe lidt mere af.” (Lærer, KS, 8, 147ff.)
Det ansvar eleverne tager, tror vi, bunder i, at eleverne også føler autonomi, og derved også
mener, de skal tage del i undervisningen. Samtidig indikerer vores data, at eleverne udviser et
stort engagement grundet den fysiske aktivitet, hvilket vi også tolker, er medvirkende til, at
eleverne deler ansvaret med lærerne.
Arbejdsdelingen har lige som de andre elementer i virksomhedssystemet betydning for
elevernes evne til at lære. Vi kan se, at der er paralleller til SDT, da eleverne godt kan lide at
have en vis grad af autonomi i forbindelse med opgaveløsning og undervisningens forløb. På
baggrund af dette mener vi, at det ikke kun har betydning i forbindelse med øget motivation til
at lære, men også i forbindelse med evnen til at lære. Autonomien er også medvirkende til, at
eleverne tager deres del af ansvaret for undervisningen.
Vi kan ikke udelukke, at de samme undervisningsmetoder benyttes i kontrolklasserne. Vi har
imidlertid ikke indhentet oplysninger om dette i forbindelse med spørgeskemaerne. Autonomi i
undervisningen kan dog også påvirke kontrolklassernes læring og motivation. Vores resultater
på elevernes besvarelser i SMS på spørgsmål 10_4; Jeg har det godt, når jeg lærer noget, jeg er
interesseret i, samt spørgsmål 11_3; Jeg kan godt li’ følelsen af at være opslugt i en bestemt
faglig opgave, viser derimod, at Løbeklassen i begge tilfælde har det højeste gennemsnit11 12.
Disse spørgsmål kan beskrive, hvordan deres motivation er til at lære, når de arbejder med
opgaverne selv. Vores resultater indikerer dermed, at Løbeklassen i højere grad er motiverede til
at lære, når de arbejder selv i forhold til kontrolklasserne.
7.3.5. Delkonklusion af analyse af elevernes læring
Vi har i denne analyse undersøgt elevernes læring vha. Engeströms model af 2. generation i
virksomhedsteorien. Modellen viser, at de analyserede elementer hænger sammen. Vi har
anvendt modellen og på baggrund af denne fundet, at eleverne i Løbeklassen har gode
forudsætninger for at lære.
Vores analyse viser, at den fysiske aktivitet har stor betydning for elevernes evne til at lære. De
får dels mere energi, og er mere koncentrerede. Samtidig har den fysiske aktivitet været
medvirkende til at skabe et sammenhold og fællesskab, som både elever og lærere er enige om,
har betydning for elevernes læring.
Vi kan fra både denne analyse, men også i den formidlende artikel se, at eleverne også opfylder
reglerne i virksomhedssystemet, og de udmærker sig især ved en lav fraværsprocent, der
indirekte har betydning for elevernes evne til at lære. Jo mere eleverne er til stede i
undervisningen, jo mere får de med sig fagligt. Deres tilstedeværelse kan endvidere forklares ud
fra det sociale fællesskab medieret af den fysiske aktivitet.

11
12

10_4: 1.d*; 6,68 – 1.b; 6,54 – 1.c; 6,22 – 1.e; 6,09
11_3: 1.d*; 6,01 – 1.b; 5,90 – 1.c; 5,61 – 1.e; 5,57
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Endelig kan vi påvise, at Løbeklassen godt kan lide at have en vis grad af autonomi i
undervisningen. Det sker både, når de får lov til at sidde med opgaverne selv, men også når de
får lov til at præge undervisningen.
På baggrund af ovenstående analyse kan vi se, at der kan trækkes paralleller fra de psykologiske
behov, der skal tilfredsstilles med henblik på at styrke den indefrakommende motivation, samt
de faktorer der spiller ind på elevernes læring. I begge tilfælde er fællesskabet afgørende, men
også autonomi og følelse af kompetence er vigtigt. På baggrund af disse paralleller vil vi i et
senere kapitel diskutere, hvorledes SDT og Engeströms model kan kombineres og på baggrund af
dette inddrage motivation til at lære i korrelationen mellem fysisk aktivitet og læring.

7.4.Samlet konklusion på analyse og diskussion af elevernes
motivation til at lære og læring
Vi har i dette kapitel analyseret og diskuteret vores data i forhold til Løbeklassens motivation til
at lære og læring. I dette afsnit vil vi forsøge at samle trådene.
Vi kan på baggrund af vores resultater argumentere for, at Løbeklassens elever i højere grad er
indefrakommende motiveret til at lære. Vores resultater viser, at den fysiske aktivitet er
medvirkende til at tilfredsstille de basale psykologiske behov.
Vores analyse af elevernes læring viser også, at den fysiske aktivitet er en medierende faktor ift.
at udvikle et socialt fællesskab i Løbeklassen, hvilket påvirker elevernes læring. Vi kan derfor
argumentere for, at den fysiske aktivitet dels er medvirkende til den øgede motivation til at
lære, men samtidig også har betydning for elevernes læring. På baggrund af dette mener vi, at
motivation spiller en rolle i korrelationen mellem den fysiske aktivitet og læring. Vi vil derfor
forsøge at koble SDT og Engeströms model i det følgende kapitel.

76

Udvidede sammenhænge
8. Kombination af fysisk aktivitet, motivation til at lære og læring
I dette kapitel vil vi opsamle vores resultater fra de tidligere analyse- og diskussionsafsnit. På
baggrund af vores resultater vil vi endvidere forsøge at anskueliggøre, hvorledes der kan være
en sammenhæng mellem fysisk aktivitet, motivation til at lære og læring, der er en del af vores
problemformulering, og en vinkel som det ikke umiddelbart har været muligt at finde relevant
forskning på.

8.1.Fysisk aktivitet øger læring
Flere undersøgelser viser, at der er en stærk korrelation mellem fysisk aktivitet og læring.
Bunkeflo-projektet af Ericsson & Karlson (2012) er et eksempel på disse, hvor eleverne på en
svensk skole fik flere idrætstimer svarende til 225 min om ugen. Resultaterne viste, at eleverne
forbedrede deres motoriske evner, og fik højere karakterer. Konklusionen blev derved, at fysisk
aktivitet er associeret med kognitive evner. (Ericsson & Karlson, 2012) Der er endvidere andre
undersøgelser med andre perspektiver, der forsøger at give en forklaring på den fysiske
aktivitets betydning for læring, jf. Boks 1b og 1c.
I dette speciale har vi undersøgt, hvorledes Løbeklassens regelmæssige fysiske aktivitet påvirker
elevernes læring, jf. Figur 12. Læringen er blevet kvantificeret og undersøgt vha. Løbeklassens og
kontrolklassernes gennemsnit. Vi mener derved, at Løbeklassen har haft en øget læring, når
deres karaktergennemsnit stiger i løbet af skoleåret.
Fysisk aktivitet

Læring

• Regelmæssig fysisk
aktivitet som en del
af undervisningen.
•Den medierende
faktor for øget
læring

•Engeström:
•Fællesskab
•Arbejdsdeling
•Regler
•Karakterer

Figur 12. Fysisk aktivitet øger læring.

Vores undersøgelse indikerer, at Løbeklassens fysiske aktivitet øger elevernes læring. Dette har
vi påvist ved Løbeklassens karakterer, der er højere end kontrolklassernes. Samtidig viser vores
kvalitative analyse, at den fysiske aktivitet har været en medierende faktor til læring i form af
øget energi og koncentration. Endvidere har den fysiske aktivitet skabt et stærkt sammenhold,
som kan forklare Løbeklassens lave fravær, hvilket indirekte øger læringen grundet den højere
tilstedeværelse i timerne.

8.2.Motivationens har betydning for øget læring
Jere Brophy (2010) definerer motivation til at lære som en elevs tendens til at finde
læringsaktiviteter meningsfulde og umagen værd, samt at den studerende forsøger at få den
tilsigtede gavn af dem. Yderligere mener han, at motivation til læring primært er en kognitiv
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respons, der forsøger at få aktiviteten til at give mening, forstå den viden den giver, og mestre
de færdigheder som aktiviteten skal forsøge at fremme. (Brophy, 2010) Derfor kan den øgede
læring som følge af øget motivation for at lære indikere, at eleverne i Løbeklassen har en
tendens til at finde læringsaktiviteterne meningsfulde og forsøger at få en læring ud af dem,
hvilket kan bakkes op af deres højere karaktergennemsnit og afsnittet ’Fysisk aktivitet øger
læring’.
Set i et læringsperspektiv er det derfor vigtigt, at eleverne er motiverede til at lære. Da
motivation er en afgørende faktor for læring, tolker vi, at en øget motivation for læring, som vi
har fundet i vores undersøgelse, har haft indflydelse på elevers læring, jf, Figur 13.
Motivation

Læring
•Kvantitative data

•Indefrakommende
motivation
•Højere SDI

Figur 13 Motivation øger læring

Dette underbygger vi med de kvantitative data, som er beskrevet i den formidlende artikel, hvor
bl.a. karaktererne er højere end kontrolklassernes. Samtidig har Løbeklassen et højere
gennemsnit i SMS i spørgsmål, der omhandler motivationen til at lære. Dette gælder især i
spørgsmål, der undersøger den indefrakommende motivation. Det samme billede gør sig
gældende, når vi beregner Løbeklassens SDI, hvor de også ligger højest i forhold til
kontrolklasserne.

8.3.Fysisk aktivitet øger motivationen til at lære
Som beskrevet oven for er der en korrelation mellem fysisk aktivitet og læring samt en mellem
motivation og læring. I dette afsnit vil vi imidlertid undersøge, hvorledes der er en sammenhæng
mellem fysisk aktivitet og motivation til at lære.
Denne sammenhæng kan forklares ud fra den psykologiske hypotese, hvor ændringer i
motivation og sociale kompetencer er resultater af øget fysisk aktivitet. (Stenberg &
Schwanhäusser, 2000)
Dr Kenneth R. Fox (1999) har beskæftiget sig med denne hypotese og fundet, at fysisk aktivitet
generelt øger den enkeltes velfærd og livskvalitet og derved også motivation. Fox (1999)
definerer imidlertid ikke, hvad individerne er motiveret til, kun at denne er øget. Fox (1999) er
derved af den opfattelse, at fysisk aktivitet spiller ind på psykosociale mekanismer grundet øget
self-efficacy, hvilket vil føre til øget indefrakommende motivation. (Fox, 1999)
Nikos Ntoumanis (2001) har i en anden undersøgelse forsøgt at bruge SDT som ramme til at
forstå motivation i forbindelse med fysisk aktivitet. Ntoumanis (2001) mener, at den fysiske
aktivitet indeholder sociale faktorer i form af samarbejde, der kan spille en rolle for individers
motivation. De sociale faktorer kan være, at man indgår i sociale fællesskaber og samarbejder
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om et fælles mål, der vil skabe en følelse af tilhørsforhold. Samtidig kan arbejdet mod et fælles
mål skabe en følelse af autonomi. Derved kan den fysiske aktivitet tilfredsstille de psykologiske
behov fra SDT. (Ntoumanis, 2001)
Fysisk aktivitet kan også give den enkelte en følelse af at forbedre sig - både fysisk og psykisk,
hvilket også er fordrende for motivationen. Dette skyldes, at denne følelse tilfredsstiller det
psykologiske behov for kompetence fra SDT. (Ntoumanis, 2001)
I dette speciale har vi også undersøgt, hvorledes Løbeklassens regelmæssige fysiske aktivitet
påvirker elevernes motivation til at lære, jf. Figur 14.

Fysisk aktivitet

Motivation

•Regelmæssig fysisk
aktivitet som en del
af undervisningen.
•Den medierende
faktor for øget
læring

•Højere SDI
•Mere
indefrakommende
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Figur 14. Fysisk aktivitet øger motivation

Vores resultater viser, at den regelmæssige fysiske aktivitet øger elevernes motivation. De har i
højere grad en indefrakommende motivation til at lære. Dette tolker vi dels på baggrund af SDI,
og vores kvalitative analyse og diskussion af Løbeklassens motivation til at lære. Samtidig viser
vores fokusgruppeinterviews, at den fysiske aktivitet har givet et fællesskab, der også er
medvirkende til øget motivation til at lære. Elever og læreres udsagn indikerer, at Løbeklassen
får opfyldt de psykologiske behov fra SDT gennem den fysiske aktivitet, hvilket stemmer overens
med Ntoumanis’ (2001) undersøgelse og den psykologiske hypotese.
Eleverne adskiller sig især fra kontrolklasserne på motivation til at forbedre sine svage faglige
punkter og at lære nyt. Vi vil på baggrund af vores resultater derved argumentere for, at der er
en forbindelse mellem fysisk aktivitet og motivation.

8.4.Fysisk aktivitet, motivation til at lære og læring – Et
sammenhængende overblik.
I dette afsnit vil vi diskutere, hvorledes der er sammenhæng mellem fysisk aktivitet, motivation
til at lære og læring, der er de parametre, vi har undersøgt i dette speciale.
Vi har tidligere vist, at der er en sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring i andre
undersøgelser. Vores resultater indikerer også, at der er en sammenhæng. Vi har derfor
udarbejdet nedenstående figur, der viser denne sammenhæng, jf. Figur 15.
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Figur 15. Sammenhængen mellem fysisk aktivitet, motivation til at lære og læring.

Figur 15 er øverste del af Engeströms model. Vi har sat motivation til at lære ind mellem
Løbeklassen og læring. Dette skyldes, at alle elementerne er forbundet, og som de ovenstående
afsnit viser, er der en sammenhæng mellem dem.
Vores resultater viser, at eleverne i Løbeklassen er motiverede til at lære. Dette viser de ved i
højere grad at komme til timerne end kontrolklasserne. Samtidig udviser de et stort
engagement, og er arbejdsomme i timerne, når man spørger Løbeklassens lærere. Vores
resultater viser endvidere, at baggrunden for denne motivation til at lære i høj grad skal findes i
den fysiske aktivitet. Den fysiske aktivitet giver eleverne energi, og gør dem mere
koncentrerede. Som vi beskrev i analysen har den fysiske aktivitet været medvirkende til at
skabe et sammenhold i klassen, der har betydning for deres deltagelse og fremmøde, da alle kan
lide at være en del af klassen, hvilket skaber en tilfredsstillelse af de basale psykologiske behov
fra SDT.
Når vi derefter undersøger, hvilken form for motivation der ligger bag elevernes lyst til at lære,
står det klart, at deres handlinger skyldes en indefrakommende motivation. Deres SDI er højere,
og de angiver endvidere det højeste gennemsnit i forhold til kontrolklasserne, når vi
udelukkende analyserer spørgsmålene, der undersøger indefrakommende motivation. Endelig
kommer dette til udtryk i højere karakterer, der er et tegn på at der grundet fysisk aktivitet og
motivation til at lære, har fundet en læring sted.
På baggrund af ovenstående hænger den fysiske aktivitet, motivation til at lære og læring
sammen, når vi skal give forklaringer på, hvad Løbeklassen er motiverede til, hvorfor
Løbeklassen er motiveret, og hvordan denne motivation kommer til udtryk. Vi mener derved, at
vi kan argumentere for, at motivation til at lære skal indgå i sammenhængen mellem fysisk
aktivitet og læring. For at underbygge dette, har vi forsøgt at kombinere SDT og Engeströms
model, jf. Figur 16.
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Figur 16. Kombination af SDT og Engeström

Vi har taget udgangspunkt i de tre basale psykologiske behov, der styrker den indefrakommende
motivation, hvorfor Løbeklassen har forbindelse til alle tre behov. Vi mener, at SDT og
Engeström kan kobles i denne undersøgelse, da de benytter nogle af de samme faktorer, der har
betydning for hhv. motivation til at lære og læring. Vi har samtidig vist i vores undersøgelse, at
de faktorer der har betydning for hhv. elevernes motivation til at lære og læring, er de samme.
Løbeklassen skal have en følelse af autonomi for at styrke den indefrakommende motivation.
Autonomien skabes gennem de undervisningsmetoder, som lærerne bruger, hvilket også indgår i
lærernes regler. Dette er medvirkende til, at eleverne er motiverede. Vores resultater indikerer
endvidere, at autonomi er afgørende for elevernes læring. Både elever og lærere er af den
opfattelse, at eleverne lærer bedst, når de selv sidder, og arbejder med opgaverne. Det er i
forbindelse med autonomi, at eleverne får en ’Aha-oplevelse’, og derved lærer.
Følelsen af tilhørsforhold skal også tilfredsstilles for at styrke elevernes motivation. Denne
styrkes ved den fysiske aktivitet. Dette skyldes, at den fysiske aktivitet har skabt et miljø, hvor
eleverne hurtigt er kommet til at lære hinanden at kende. Samtidig har den fysiske aktivitet givet
eleverne en ’Løbeklasseidentitet’, og derved noget eleverne er fælles om.
Fællesskabet har endvidere betydning for elevernes læring. Vi tolker, at der er skabt et miljø,
hvor alle er accepteret, og tør deltage i undervisningen, hvilket er afgørende for at lære, hvilket i
høj grad er medieret af den fysiske aktivitet. Samtidig har lærernes regler om at prioritere det
sociale miljø og arbejdsdelingen med gruppearbejde en betydning for fællesskabet.
Endelig er behovet for kompetence vigtigt i forbindelse med motivation til at lære. Eleverne får
en følelse af kompetence, når de kan mærke de forbedrer sig ved eksempelvis at få højere
karakterer. Den kompetence styrkes ved den fysiske aktivitet, da eleverne kan mærke, at de
bliver mere koncentrerede, og har mere energi i den efterfølgende undervisningslektion, hvilket
er medvirkende til, at de kan lære mere.
81

Følelsen af kompetence er imidlertid også vigtigt i forbindelse med læring. Følelsen opstår, når
de sidder med opgaverne selv, og kan mærke, at de kan løse dem. I denne situation opstår ’Ahaoplevelsen’, og eleverne har lært noget nyt. Samtidig har fællesskabet i Løbeklassen en
betydning for elevernes følelse af kompetence, da de som tidligere beskrevet, har en oplevelse
af, at det er accepteret at deltage i undervisningen uanset niveau. Dette er medvirkende til at
øge elevernes læring.
På baggrund af ovenstående har vi vist, at motivation og læring hænger sammen, da de samme
faktorer er essentielle for både motivation til at lære og læring. Vores kombination af de to
teorier har endvidere vist, at den fysiske aktivitet spiller en stor rolle for både motivation og
læring i Løbeklassen.
Det kan imidlertid diskuteres, om det reelt er den fysiske aktivitet, der skaber fællesskabet, og
derved motiverer eleverne, og får dem til at lære. Der kan argumenteres for, at et hvert andet
projekt med en fælles aktivitet kan skabe dette fællesskab, som er nødvendigt for motivationen.
Vores resultater indikerer imidlertid, at den fysiske aktivitet er afgørende for fællesskabet og
læringen, hvilket den psykologiske hypotese også viser.
Vi er derfor af den opfattelse, at der i dette speciale er stærke indikationer på, at fysisk aktivitet,
motivation til at lære og læring hænger sammen, og det ikke kun er korrelationen mellem fysisk
aktivitet og læring, der kan forklare Løbeklassens højere karakterer.

8.5.Delkonklusion på sammenhæng
motivation til at lære og læring

mellem

fysisk

aktivitet,

På baggrund af ovenstående mener vi, at dette speciale har argumenteret for, at der er en
sammenhæng mellem fysisk aktivitet, motivation og læring. Vi har været i stand til at identificere
faktorer der ifølge SDT og Engeström, er betydningsfulde både for udvikling af motivation til at
lære og læring.
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Diskussion af specialets metoder
9. Metodekritik
I dette kapitel vil vi i forlængelse af de tidligere analyse- og diskussionsafsnit, diskutere
specialets resultater. Vi vil indlede med at diskutere resultaterne overordnet. Derefter
diskuteres hhv. specialets pålidelighed, gyldighed og de valgte metoder, og hvordan dette kan
påvirke vores resultater.

9.1.Diskussion af specialets resultater
Dette speciale har vist, at Løbeklassen adskiller sig klart fra kontrolklasserne. De har bedre fysisk
kapacitet, får bedre karakterer, har mindre fravær, og er i højere grad motiveret indefra i forhold
til kontrolklasserne. Men skyldes disse resultater reelt den fysiske aktivitet, eller kan andre
faktorer spille ind på resultaterne?
I dette speciale viser vores data, at fællesskabet har stor betydning for elevernes motivation til
at lære og læring. På baggrund af dette kan man spekulere på, om det er den fysiske aktivitet,
der reelt skaber dette fællesskab, eller om vi ville være i stand til at få de samme resultater, hvis
Aalborghus Gymnasium & HF i stedet havde lavet en ’akrobatikklasse’. Dette ville ikke give en
fysisk aktivitet med samme belastning som løb, men det ville være muligt at skabe et fællesskab,
som eleverne i klassen kunne samles om. Dette fællesskab ville måske udmønte sig i en øget
motivation til at lære og læring, som det har vist sig at være tilfældet med Løbeklassen.
Vores resultater indikerer imidlertid, at den fysiske aktivitet ikke kun har betydning for
fællesskabet. Den er også medvirkende til, at både elever og lærere føler, at eleverne er mere
koncentrerede, og har mere energi i den almindelige undervisning. De kan endvidere mærke
forskel på dage, hvor de ikke har løbet om morgenen. Vi tolker dette som et tegn på, at den
fysiske aktivitet har en betydning for dette speciales resultater.

9.2.Diskussion af specialets pålidelighed og gyldighed
I dette afsnit vil vi diskutere specialets pålidelighed og gyldighed. Vi vil diskutere faktorer, der
kan have påvirket vores resultater, så de reelt ikke er gældende. Vi vil endvidere beskrive, hvilke
tiltag vi har gjort, for at undgå disse faktorers påvirkning på resultaterne.
9.2.1. Forfatternes forforståelse
Ved formulering af den overordnede problemstilling og efterfølgende problemformulering
spiller vores forforståelse ind. Vi har et ønske som idrætsstuderende og idrætsundervisere om,
at idræt som fag skal have en højere status, end det er tilfældet i dag. Dette kan være
medvirkende til, at vores motiver med dette speciale kan spille ind på resultaterne. Vi har
imidlertid forsøgt at være så neutrale som muligt, og være loyale over for vores datamateriale.
Dette har vi gjort ved at lægge vores empiri og indsamlingsmetoder frem, og specifikt forklaret
hvordan vi har analyseret empirien, der danner grundlaget for konklusionerne i dette speciale.
Endvidere har vores metoder og databehandling baggrund i tidligere undersøgelser, hvilket giver
dette en vis validitet.
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Ligeledes undersøger vi et fænomen i en institution, vi selv er en del af, da vi også selv
underviser på Aalborghus Gymnasium & HF. Dette kan have betydning for vores afholdelse af
fokusgruppeinterviews. Vi har derfor været opmærksomme på, at vi kan opfatte nogle af
lærernes svar som værende indlysende, da der er en grad af indforståethed lærerne imellem. Vi
har derfor været opmærksomme på, at få lærerne til at uddybe hvad de mener, hvis deres
udsagn kan være vanskelige at forstå for udefrakommende.
Ved undersøgelse af cases kan man komme ud for, at casen ændrer sig over tid. Det samme gør
sig gældende ved at bruge fokusgruppeinterviews som metode. (Fog, 2004) Dette har vi været
opmærksomme på, og er derved klar over, at vores resultater måske ikke er mulige at
reproducere, selvom man vælger at undersøge den samme klasse. Dette skyldes, at der har
fundet en læring og udvikling sted i den mellemliggende periode (Fog, 2004). Vi har derfor valgt,
at vores spørgeskema blev gentaget tre gange over et skoleår, hvilket ville give indblik i
eventuelle ændringer og udviklinger i den enkelte klasse, som vi kunne undersøge nærmere ved
fokusgruppeinterviews.
Vores undersøgelse kan derved kun vise mønstre og tendenser, da det er et øjebliksbillede, vi
får. Fremadrettet bør man undersøge den kommende løbeklasse på Aalborghus Gymnasium &
HF, samt fortsætte undersøgelsen af den nuværende løbeklasse som fortsætter med projektet i
det kommende skoleår. På den måde vil man kunne sammenligne flere løbeklasser med
hinanden. Samtidig vil man være i stand til at undersøge, om deres øgede motivation til at lære
og læring fortsætter i løbet af gymnasietiden.
9.2.2. Rosenthal-effekten
Løbeklassens lærere kan også have påvirket undersøgelsens resultater. Vi har undersøgt en
klasse, som fra starten af skoleåret blev vurderet til at være en meget god klasse. I denne
sammenhæng kan lærernes forventninger have spillet ind, og derved skabt et positivt billede af
klassen på forhånd. Dette fænomen kan forklares ved hjælp af Rosenthal-effekten.
Rosenthal-effekten kan forklare, hvilken betydning forventninger har for præstationen. Denne
kaldes også Pygmalion-effekten. Denne effekt blev i undervisningssammenhænge undersøgt
ved, at alle børn i en amerikansk skole deltog i en intelligenstest i starten af skoleåret. Lærerne
fik derefter at vide, hvilke elever der havde klaret sig bedst, og derved forventedes at udvikle sig
godt fagligt i løbet af året. Eleverne var imidlertid tilfældigt udvalgte. Lærernes viden fik stor
betydning, og de udvalgte elever lå i den højeste del i forhold til fagligt niveau i klassen ved
skoleårets slutning. En efterfølgende test viste, at de udvalgte elever også klarede sig bedst.
(Hansen, 2005)
Dette viser, at hvis Løbeklassens lærere har forventninger til eleverne, og tror på dem, så klarer
de sig også bedre, hvilket kan forklare deres højere gennemsnit - både ift. kontrolklasserne og de
tidligere års 1.d-klasser. Vi er imidlertid af den opfattelse, at den fysiske aktivitet også spiller ind
på elevernes læring, da der er en stærk korrelation mellem disse fra andre undersøgelser.
9.2.3. Undersøgelsens påvirkning på deltagerne
Endelig kan eleverne have påvirket vores resultater. Når man undersøger mennesker, kan man
indirekte komme til at ændre eller præge menneskers adfærd i en anden retning, end de ellers
ville opføre sig. Dette fænomen kaldes Hawthorne-effekten. Dette fænomen viste sig ved
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undersøgelse af Hawthorne-fabrikkerne. Formålet var at undersøge, hvorledes fysiske
forandringer i miljøet, i dette tilfælde øget lysstyrke, fik fabriksarbejderne til at producere mere.
(Adair, 1984) Resultaterne viste, at fabriksarbejderne producerede mere, da lysstyrken blev sat
op. Konklusionen blev derved, at øget lysstyrke øgede produktiviteten. Da lysstyrken
efterfølgende blev skruet ned igen, steg produktiviteten igen. På baggrund af dette fandt man,
at den opmærksomhed som fabriksarbejderne oplevede ved den enkelte intervention, var det,
der var medvirkende til den øgede produktivitet. (Adair, 1984)
Hawthorne-effekten kan dermed også forklare, hvorfor Løbeklassen er mere produktive, og
derved får højere karakterer og mindre fravær. Det er derfor ikke sikkert, at det er
interventionen – den fysiske aktivitet, der er den medvirkende faktor, men derimod at
Løbeklassen oplever en opmærksomhed. Dette forklarer imidlertid ikke, hvorfor
kontrolklasserne ikke forbedrer sig i samme grad, da de også deltager i
spørgeskemaundersøgelsen. Dette kan indikere, at den fysiske aktivitet alligevel spiller ind på
elevernes ’produktivitet’.
Vi har også forsøgt at undgå Hawthorne-effekten yderligere ved at have så lidt med klassen at
gøre som muligt. Vi underviser ikke selv Løbeklassen, og de ser os kun i forbindelse med
besvarelser af spørgeskemaer, og kun ti elever ser os i forbindelse med et fokusgruppeinterview.
Samtidig har vores undersøgelse været single-blinded. Dette betyder, at både elever, lærere og
ledelse på Aalborghus Gymnasium & HF ikke har vidst, hvad vi har undersøgt og på den måde
haft mulighed for at påvirke resultaterne. (Mosby, 2009)
Endelig har vi benyttet os af triangulering. Dels ved at benytte både en kvantitativ og kvalitativ
metode, men også indsamlet både elever og læreres udsagn, som på den måde kan verificere
hinanden.

9.3.Diskussion af specialets metoder
Nedenstående afsnit har til formål at diskutere de videnskabelige metoder. Vi diskuterer hvilke
ændringer, der kunne have øget gyldigheden af vores undersøgelse.
9.3.1. Spørgeskemaundersøgelse
Vores omformulering af spørgsmålene fra SMS kan påvirke validiteten, da de ikke har
gennemgået samme proces som spørgsmålene fra SMS i den originale form. Det kan derfor være
et problem, hvis eleverne ikke kan forstå spørgsmålene. Vi har forsøgt at skrive spørgsmålene på
en måde, som eleverne forstår. Endelig har vi spurgt eleverne under vores
fokusgruppeinterviews, om de forstod spørgsmålene. Eleverne mente ikke, at de havde
problemer med at forstå spørgsmålene. De havde imidlertid problemer med at forstå meningen
med spørgsmålene, hvilket skyldes, at vores undersøgelse er single-blinded.
I forbindelse med spørgeskemaer til eleverne kunne det have været en fordel at udlevere
yderligere et spørgeskema til Løbeklassen og kontrolklasserne i slutningen af april/starten af
maj. Således havde der været mere data, og vi kunne have fulgt udviklingen over hele skoleåret.
Ved at have spurgt eleverne i slutningen af skoleåret, ville vi kunne have haft et mere nuanceret
billede af elevernes motivation til at lære, og undersøge om den evt. stagnerer eller udvikler sig i
den ene eller den anden retning efter februar. Dette var imidlertid ikke tidsmæssigt muligt, da vi
også skulle have tid til at analysere de indhentede data.
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I selve spørgeskemaundersøgelsen ville det endvidere have været en fordel at have flere
kontrolspørgsmål, der havde været modsatrettede. Problemet med dette er imidlertid, at
motivationsformen i mange tilfælde vil ændre sig, hvis man fx laver en negation på et spørgsmål.
Det vil sige, at et spørgsmål der skal undersøge den indefrakommende motivation, kan blive til
et spørgsmål, der undersøger amotivation. Et eksempel på dette vil være, hvis vi havde ændret
spørgsmålet; ”Jeg kan godt li’ at forbedre mine faglige kompetencer” til ”Jeg kan ikke li’ at
forbedre mine faglige kompetencer”. Ved at have flere kontrolspørgsmål, kunne besvarelserne
måske være blevet mere nuancerede, og vi kunne måske få et anderledes billede af deres
motivation til at lære.
9.3.2. Fokusgruppeinterviews
Som det var tilfældet med spørgeskemaundersøgelserne, kunne det også have været
fordelagtigt at have et ekstra interview med eleverne i slutningen af skoleåret. På denne måde
kunne vi have fulgt nærmere op på besvarelserne fra SMS senere på året. Endvidere kunne vi
have spurgt ind til de besvarelser, som de gav i det første interview, og undersøge om deres
holdning stadig var den samme, eller om der var parametre, der havde ændret sig gennem de
sidste måneder.
Ved analyse af vores empiri fra vores fokusgruppeinterviews er vi blevet opmærksomme på, at
der er besvarelser, som ville have været fordelagtige at have fået fulgt bedre op på, og have
spurgt mere ind til. Ligeledes er det heller ikke alle elevernes og lærernes besvarelser, der
besvarer det stillede spørgsmål tilstrækkeligt. Det vil sige, at vi som interviewere skulle have
været mere opmærksomme på besvarelserne. Som avancerede begyndere for at benytte
Dreyfus & Dreyfus terminologi (Dreyfus & Dreyfus, 2005), inden for interviews mener vi, det er
svært at undgå, at der er fejl i selve processen. Under analysen af empiri er vi ligeledes blevet
bevidste om spørgsmål som vi ville have spurgt om, da de formodentligt kunne underbygge
vores resultater yderligere. I en proces hvor spørgeskema og interviews bliver foretaget meget
før analysen af empirien, er det svært at undgå, at der efterfølgende kommer spørgsmål, der
havde været fordelagtige at have stillet.
Det har været svært at få besvaret spørgsmål omkring sammenligningen mellem
kontrolklasserne og Løbeklassen, da der af skematekniske årsager ikke har været mange af de
interviewede lærere, der også havde kontrolklasserne. Det ville have styrket sammenligningen
mellem Løbeklassen og kontrolklasserne, hvis der var flere lærere i vores fokusgruppeinterviews,
der havde begge dele. I stedet har vi fået subjektive vurderinger fra lærere, ift. tidligere års
erfaringer med lignende 1.g-klasser samt andre 1.g-klasser i dette skoleår.
Endelig er der en lav grad af pålidelighed i vores fokusgruppeinterviews. Dette skyldes, at vores
undersøgelse viser et øjebliksbillede, da vores respondenter har lært noget under de første
interviews. De har derfor udviklet sig siden, og det vil ikke være muligt at indsamle det samme
empiri, der er indsamlet i forbindelse med dette speciale. Dette kan vi dog ikke undgå ved
brugen af denne metode, og vi mener derfor, at de valgte metoder har bidraget til at indhente
brugbart empiri.
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9.4.Delkonklusion af diskussion af specialets metoder
Ovenstående viser, at der er visse faktorer, der kan have påvirket vores empiri – og derved også
vores resultater. Vi er dog af den opfattelse, at vi har gjort, hvad vi kunne for at undgå disse
påvirkninger. Vi har derfor tiltro til vores data. Dette skyldes, at vi har benyttet en
metodetriangulering, hvor empiri indhentet ved kvantitative metoder og hhv.
spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterviews stemmer overens. Der er også en vis form
for social kontrol i fokusgruppeinterviews mod usande oplysninger, hvilket vi heller ikke har set i
vores interviews. Samtidig er der overensstemmelse mellem elever og læreres udsagn i vores
fokusgruppeinterviews. Endelig underbygges vores empiri med den uvildige trivselsundersøgelse
fra Ennova. På baggrund af dette mener vi, at vi kan stole på vores empiri og resultaterne.
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Konklusion
10.

Konklusion på specialets resultater

Hovedformålet med dette speciale var at undersøge, hvordan fysisk aktivitet som en del af
undervisningen påvirker elevernes motivation til at lære i gymnasiet, hvilket blev forsøgt
besvaret i et sociokulturelt perspektiv.
Vi indledte med at beskrive, at der er en sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring på
baggrund af forskellige videnskabelige undersøgelser. Vores egen undersøgelse underbygger
denne korrelation. Vi har fundet, at den fysiske aktivitet har betydning for Løbeklassens læring.
Dette skyldes, at den fysiske aktivitet skaber et fællesskab i klassen, der er fordrende for
elevernes læring. Samtidig kan eleverne mærke, at den fysiske aktivitet gør eleverne mere
koncentrerede, og giver dem mere energi. Vi kan endvidere underbygge med Løbeklassens
karakterer, hvor disse er højere end kontrolklasserne. Samtidigt er deres fravær også markant
mindre, hvilket også har betydning for elevernes læring.
Vi har også vist, at den fysiske aktivitet har betydning for Løbeklassens motivation til at lære.
Vores resultater viser, at Løbeklassen i højere grad er indefrakommende motiveret til at lære ift.
kontrolklasserne. De viser endvidere, at eleverne i højere grad er motiveret til at lære nye ting
og forbedre sig, samt at udvikle andre sider end det faglige i gymnasiet. Derved spiller det
sociale fællesskab ikke kun en rolle for elevernes læring, men også for elevernes motivation til at
lære. Den fysiske aktivitet har ifølge elever og lærere en stor betydning for udviklingen af dette
fællesskab.
Vi har på baggrund af de ovenstående resultater forsøgt at kombinere SDT og Engeströms
model. Dette skyldes, at der er faktorer, der har betydning for både elevernes motivation til at
lære og læring. Denne kombination af de valgte teorier viser, at motivation til at lære spiller en
rolle i korrelationen mellem fysisk aktivitet og læring.
Vores svar på specialets problemformulering bliver derved, at den fysiske aktivitet påvirker
elevernes motivation til lære, så de i højere grad bliver indefrakommende motiveret på grund af
et højere SDI. Dette skyldes, at den fysiske aktivitet skaber et socialt miljø, som gør det attraktivt
for eleverne at deltage i timerne, hvilket deres lave fravær vidner om. Samtidig kan både elever
og lærere mærke, at den fysiske aktivitet øger elevernes energiniveau og koncentration. Denne
virkning gør eleverne mere motiverede til at lære, da de kan mærke, de fysisk og mentalt har
mere overskud, hvilket indirekte også øger deres motivation.
Vores resultater viser derved, at den fysiske aktivitet påvirker både elevernes motivation til at
lære og deres læring. Dette leder os derved tilbage til paradokset fra indledningen, hvor der
løbende er blevet skåret i idrætsundervisningen. Vi kan argumentere for, at denne prioritering
ikke er optimal, da den fysiske aktivitet netop har betydning for elevernes motivation til at lære
og læring, og derved danner grundlaget for elevernes deltagelse og engagement i de øvrige fag.
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Perspektivering
11.

Perspektivering

I følgende kapitel vil vi beskrive, hvad specialets konklusion og dermed den nye viden der er
produceret, kan benyttes til i fremtiden.
Resultaterne i dette speciale underbygger korrelationen mellem fysisk aktivitet og læring,
samtidig viser de, at motivationen til at lære spiller ind i forholdet mellem fysisk aktivitet og
læring.
Dette er relevant viden for uddannelsesinstitutioner, da det må formodes, at flere elever kan få
gavnlig effekt af øget fysisk aktivitet i fremtiden. Det er derfor stadig uforståeligt, hvorfor
idrætsfaget så mange gange har været nødsaget til acceptere mindre undervisningstid. I den
politiske debat om regeringens forslag til Helhedsskolen, bør regeringen stå fast på forslaget
omkring daglig fysisk aktivitet i undervisningstiden. Venstre mener, at man ikke bør have timer
uden fagligt indhold. I lyset af dette speciales resultater samt den bagvedliggende forskning
mener vi, dette er en fejlagtig holdning, da det påvises, at tid fra undervisningen til fysisk
aktivitet ikke giver eleverne mindre faglig viden. I stedet giver den øgede fysiske aktivitet øget
motivation til at lære, som kan være med til at give øget læring.
Det kan være svært at generalisere ud fra én undersøgelse, det vil derfor være at foretrække, at
undersøge Løbeklassen igen i det kommende skoleår. Ligeledes bør fremtidig forskning også
inkludere den kommende løbeklasse for skoleåret 2013/14 for at undersøge, om de også
reagerer positivt på den øgede fysiske aktivitet. Fordelen ved undersøgelse af den nye klasse
ville være, at de i det nye skoleår selv har valgt, at de vil være elev i Løbeklassen. På denne måde
ville deres følelse af at være ”udvalgte” og ”specielle” formodentligt forsvinde, da valget er
truffet på forhånd. Dette vil fjerne denne faktor, og vil derved styrke validiteten, hvis den nye
løbeklasse også adskiller sig fra kontrolklasserne.
Det vil endvidere være fordelagtigt at undersøge effekten af en løbeklasse på andre skoler – fx
folkeskoler eller HTX. Det ville give mulighed for et andet perspektiv, i forhold til hvilke elever
der undersøges, og man kunne også inddrage socioøkonomiske faktorer for at undersøge, om
der er forskel i motivationen til at lære og læringen på baggrund af geografi, indkomst mm..
Endelig kunne man inddrage, hvilke tidligere erfaringer eleverne har med fysisk aktivitet. Dette
vil give et billede af klassens idrætsprofil. Således vil man kunne undersøge, om graden af
nuværende og tidligere fysisk aktivitet spiller ind på motivationen til at lære.
Set i lyset af dette speciales resultater bør fysisk aktivitet fylde mere i
uddannelsesinstitutionerne, særligt i lyset af den klare korrelation mellem fysisk aktivitet og
læring, men også i lyset af at øget fysisk aktivitet ser ud til at øge motivationen til at lære.
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Bilag
Bilag 1 – Informeret samtykke

Informeret samtykke til deltagelse som respondent i speciale
ved Aalborg Universitet – Sports Science (Idræt)

Undersøgelsens formål:
Undersøgelsen vil forsøge at afdække, hvilke effekter regelmæssig løb i undervisning har på
eleverne.
Undersøgelsens indhold:
Deltagelse i spørgeskema: August 2012, November 2012 og Februar 2013
Enkelte elever udvælges senere til deltagelse i uddybende interviews: November 2012.
Interviewpersonerne gøres opmærksomme på, at der ikke er nogen økonomiske interesser ved
udførelse af interview og spørgeskemaundersøgelse, samt den efterfølgende analyse.
Interviewpersonerne kan til en hver tid melde fra til undersøgelsen uden deraf følgende
konsekvenser. Dette gør sig også gældende under selve interviewet.
Alle data fra undersøgelsen vil blive analyseret og behandlet i en rapport til offentliggørelse.
Alle elevers data vil blive behandlet anonymt, men vil være kendt for de studerende og vejleder.
Da respondenterne er under 18 år, skal dette informerede samtykke afleveres til forældrene.
Hvis man ønsker yderligere information, eller har spørgsmål til specialet, eller ikke ønsker at
deltage, kan man sende en mail til nedenstående:
Ln@aalborghus.dk
Iv@aalborghus.dk
Hvis vi ikke hører fra Jer, anses dette som accept af deltagelse i specialet.
Inden skoleårets afslutning informeres eleverne om undersøgelsen, hvor de vil få et lille resumé
af undersøgelsens indhold og endelige resultat.
Vi takker på forhånd for Jeres deltagelse i dette speciale.
Med venlig hilsen
Mette Iversen – Cand. Stud. Sports Science & Idræts- og samfundsfagslærer v. Aalborghus
Gymnasium
Louise Nielsen - Cand. Stud. Sports Science & Idræts- og samfundsfagslærer v. Aalborghus
Gymnasium
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Bilag 2 – Spørgeguide til fokusgruppeinterview – Elever – Nov.
2012
5 elever á to omgange – dvs. i alt 10 elever, der er udvalgt af klassens lærere, som værende
elever i middelgruppen i forskellige fag.
Information:
Dette forskningsprojekt omhandler hvilken effekt det har på Jer, at I er med i en løbeklasse. De
spørgsmål vi stiller Jer, tager udgangspunkt i Jeres besvarelser af de spørgeskemaer, som I har
besvaret i hhv. august og november.
Introduktionsrunde:
Præsentation af navne, udlevering af navneskilte, således vi kan spørge dem ved navn.
Info til respondenterne:
Interviewet her i dag handler om Jeres tilgang til at gå i gymnasiet. Når vi stiller Jer spørgsmål,
skal I diskutere og snakke med hinanden om det stillede spørgsmål. Det vil sige, at det adskiller
sig lidt fra et normalt interview. Der er ikke nogle forkerte svar, og det er vigtigt I alle kommer på
banen med Jeres oplevelser. I kører selv diskussionen – kører diskussionen af sporet eller går i
stå, bryder vi ind.
Spørgsmål:
1. Prøv og fortæl os, hvad det er der er specielt ved at gå i en løbeklasse?
2. Vi kan se, at I som klasse i stigende grad føler, at I udvikler andre sider af Jer selv, udover
det faglige, ved at gå i gymnasiet. Hvilke sider er det?
a. Underspørgsmål, i fald de ikke kommer frem til gode ord: Hvis de fx siger de
mener de udvikler deres sociale side, spørger vi om følgende: Hvordan får I
udviklet denne side?
3. Ifølge Jeres besvarelser af de to spørgeskemaer, er der noget der tyder på, at I er faldet
godt til. Er det noget I kan nikke genkendende til, og kan I nævne et par ting der gør, at I
føler det?
4. I Jeres besvarelser er der også tegn på, at I godt kan li’ at bruge det I har lært, til faglige
diskussioner i klassen. Hvad er baggrunden for det?
5. Vi har et overordnet indtryk af, at I generelt er meget glade for at gå på gymnasiet, lære
nye ting og bruge det faglige. Hvad er det egentligt der gør, at I har det på den måde?
6. Hvad skal der til for, at I føler, I lærer noget nyt?
7. I løber et par gange om ugen i morgenblokkene. Tror I det har en betydning for jeres
engagement og det at lære?
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Bilag 3 – Spørgeguide til fokusgruppeinterview – Lærere – Dec.
2012
Fokusgruppeinterview – 5 lærere (SF, OE, KS, PL, BR)
Formål: Forsøge at opnå triangulering mellem spørgeskema, elevernes udtalelse ved interview,
samt lærere.
Information: Dette forskningsprojekt omhandler hvilken effekt det har på Jeres elever, at de er
med i en løbeklasse. De spørgsmål vi stiller til Jer, tager udgangspunkt i elevernes besvarelser i
spørgeskemaet samt interviewet med udvalgte elever.
Spørgsmål:
1. Hvad har I oplevet af fordele ved en løbeklasse? – og ulemper?
2. Hvilken effekt føler I, det har på eleverne, at de løber i skoletiden?
3. Hvad er Jeres opfattelse af elevernes udvikling – udvikler de sig mere på andre punkter
end det faglige, i forhold til andre klasser?
4. Eleverne giver udtryk for, at de føler de er faldet rigtig godt til som klasse. Er det noget I
kan nikke genkendende til?
5. Har I et indtryk af, at eleverne er mere forberedte til timerne, end oplevelsen i andre
klasser er?
6. Eleverne siger, at de godt kan lide at lære noget nyt. Er det noget I kan mærke,
a. Ligger det højere hos denne klasse, end oplevelsen er i andre 1.g-klasser?
7. Hvad er Jeres indtryk af klassen socialt set?
8. Ud fra vores spørgeskema har vi den opfattelse, at eleverne er meget glade for at gå i
gymnasiet, lære nye ting og bruge det faglige. Er I også af den opfattelse?
a. Adskiller de sig fra andre klasser?
9. Hvordan er klassen i forhold til andre 1.g-klasser? (adskiller sig, flittige, møder til
timerne....)
10. Hvilke arbejdsformer har I erfaring med, som fungerer rigtig godt for klassen? (i
interviewet med eleverne, nævnte de meget gruppearbejde som foretrukket – stor
autonomi. Kan bruges i Engeström i fht. Arbejdsdeling, og derved også triangulering, hvis
lærerne er enige)
11. Helt generelt; hvordan er det at være en del af en løbeklasse? (Hvad får lærerne ud af
det – føler de sig specielle, som eleverne gav udtryk for? Helt generelt, for at høre, hvad
lærerne mener)
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Bilag 4 – Spørgeguide til fokusgruppeinterview – Lærere – Apr.
2013

Fokusgruppeinterview – 4 lærere (OE, KS, PL, BR)
Information: Dette forskningsprojekt omhandler hvilken effekt det har på Jeres elever, at de er
med i en løbeklasse. De spørgsmål vi stiller til Jer, tager udgangspunkt i elevernes besvarelser i
spørgeskemaet samt interviewet med udvalgte elever.
Spørgsmål:
1. Kan I give en karakteristik af 1.d i fht. andre 1.g klasser?
a. Hvor adskiller 1.d sig?
b. Hvor adskiller 1.d sig ikke?
2. Hvordan vil I karakterisere elevernes arbejdsindsats? Oplever I en stor grad af autonomi
fra elevernes side? (fx at de føler ansvar for egen læring) Eksempler
3. Hvordan vil I beskrive elevernes tilgang til læring? Kom gerne med eksempler på det.
(Kompetence)
a. Vi kan se, at eleverne har det godt med at lære, og denne har været stigende
over året
4. I sagde sidst, at elevernes løb kunne have en effekt på elevernes koncentration og
opmærksomhed. Er det en effekt I stadig kan mærke? (eksempler!)
5. Hvordan fungerer klassen socialt på nuværende tidspunkt? (Tilhørsforhold)
6. Hvordan er elevernes faglige engagement?
a. Vi kan se ud fra spørgeskemaerne, at elevernes lyst til at deltage i faglige
diskussioner er faldende.
7. Hvordan vil I beskrive Jeres engagement i undervisningen af løbeklassen i fht.
Undervisningen i andre klasser?
a. Har de gjort noget anderledes, da de er tovholdere på projektet?
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Bilag 5 – Transskribering af fokusgruppeinterview - Elever – Hold 1 –
November 2012
1
2
3
4
5
6
7
8

Interviewer1: Der her skal handle om Jeres tilgang til at gå i Gymnasiet. I skal prøve at diskutere og snakke
med hinanden. I skal ikke sådan direkte henvende Jer til os og besvare. I må godt sådan sidde og snakke
sammen om det. Og der er ikke noget, der hverken er rigtigt eller forkert. Det skal bare være Jeres holdning
til det i en dialog, I har med hinanden om det her. Vi kan godt en gang i mellem spørge, hvad har en af Jer
andre af holdning til det, hvis vi ikke føler, I har været på banen. Vi prøver på at få alles indtryk og sådan
nogle ting, og vi bryder også ind, hvis vi synes I kører lidt af sporet. Er I med på det sådan nogenlunde? Vi
prøver, at tage det lidt som det kommer, og I skal bare spise af alle de ting, der står og tage noget at drikke.
Det allerførste spørgsmål er egentlig bare en opstart.

9

Hvordan er det at gå i en løbeklasse? Prøv at sætte nogle ord på, hvordan det er at gå i en løbeklasse.

10

Alfred: Det er dejligt, så kan man sove længere om morgenen.

11

Thomas: Kan du sove længere?

12

Alfred: Ja, det kan jeg faktisk. Sover faktisk næsten et kvarter længere.

13

Thomas: Ja, så er der så os, der bor langt væk.

14
15

Interviewer1: Kan I sætte nogle ord på. Er det specielt at gå i en løbeklasse? Eller føler I lidt det er som at gå
i en anden klasse eller?

16

Thomas: Jeg tror, det er sådan lidt lige som en anden klasse.

17

Alfred: Ja.

18

Thomas: Jeg føler sådan bare lidt, det er en del af det.

19

Interviewer1: Ja

20

Karen: Jeg føler, det er sådan lidt anderledes. Jeg synes, vi får sådan mere sammenhold.

21

Eva: Ja, sammenhold.

22

Karen: Et sammenhold, hvor alle er med om et eller andet i hvert fald.

23
24

Eva: Det kan man også høre fra de andre klasser, at der er rigtig meget opdeling, det er der slet ikke i vores
klasse, og det kan da være et af de gode tegn på det i Løbeklassen.

25

Interviewer1: Ja, har I andre sådan oplevelser af det, eller?
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26
27
28

Karen: Altså da vi var på introtur(…), Øh skal jeg lige sige mit navn? Karen. Der fik vi også at vide bagefter, at
vi var nok dem, som sådan var tættest på hinanden og bedst gejst, og bedre til at kommunikere med
hinanden.

29

Interviewer1: Mmm

30

Karen: Vi fik i hvert fald meget ros fra vores teamledere.

31
32
33
34

Interviewer1: Mmm fedt, dejligt. Vi kan også sådan. Nu tager vi lidt udgangspunkt i de svar I har haft i de
spørgeskemaer, og vi kan sådan se, at I som klasse føler, I udvikler andre sider af Jer selv ud over det faglige
ved at gå i gymnasiet. Hvad tænker I, det er for nogle sider I får udviklet ved Jer selv ud over det faglige ved
at gå i gymnasiet?

35
36
37
38

Eva: Du bliver selvfølgelig stærkere socialt, fordi du kommer ud i nogle helt nye omgivelser, og skal være
sammen med andre mennesker. For hvis man kommer fra folkeskolen, så har du været sammen med de
mennesker de sidste 10 år, og skal lære at takle, hvordan det er at være sammen med ny folk, og lære
hvordan man skal opføre sig. Det lyder lidt mærkeligt. Men opfører sig i nye sociale kredse og sådan noget.

39

Interviewer1: Hvad siger du Alfred?

40

Alfred: Jamen det. Det har jeg slet ikke noget at kommentere på. Ikke rigtigt.

41
42

Interviewer1: Hvad har I andre af oplevelser på det sådan? I mener også, det er det sociale. Du nævnte det
sociale Eva. Er I andre enige? Kan I andre nikke genkendende til det sådan?

43

Alle: Ja – haha

44

Interviewer2: Får I udviklet andre sider end det faglige og sociale?

45

Thomas: Det kommer an på, hvilke andre faglige sider I sådan hentyder til.

46
47

Carla: Jeg vil nok også sige, at man udvikler nok også sådan sig selv. Jeg kan i hvert fald godt mærke, der er
sket noget i forhold til folkeskolen.

48

Interviewer2: Hvad er der sket?

49
50
51

Carla: Jamen der er. Nu er der så også nogle ting hjemme, som gør at man udvikler sig lidt mere. Jeg synes
bare godt, man kan mærke, at man er blevet lidt ældre, og man skal tage noget mere ansvar i stedet for
bare tænke at ’Det skal sgu nok gå det hele’. Så må man også lige tænke selv.

52

Interviewer1: Ja, og det var Carla?

53

Carla: Ja.

54
55

Alfred: Der er jeg så helt modsat i forhold til Carla, på grund af det. Man kan også godt gøre det i gymnasiet,
og det har man nok også gjort, men det vil jeg sige, at det gjorde jeg allerede på efterskolen.
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56

Interviewer1: Ja.

57

Alfred: Det der med at udvikle sig, så det er ikke sådan noget, der er sket i gymnasiet.

58

Interviewer2: Så du har ikke mærket sådan en stor?

59

Alfred: Nej ikke det store i hvert fald

60

Eva: Sådan har jeg det også, som Alfred.

61

Interviewer2: Har du også gået på efterskole?

62

Eva: Ja

63
64
65
66

Interviewer1: I beskriver faktisk i de her spørgeskemaer. I ligger ret højt i det her med, at I føler, at I er
faldet rigtig godt til på gymnasiet. Er det noget I kan nikke genkendende til, og kan I nævne et par ting, der
gør, I føler, at det har gjort at, ’Jeg bare føler, jeg er faldet rigtig godt til på gymnasiet’. Hvad tænker I til
det?

67
68

Eva: Altså klassen i hvert fald, for vi har det rigtig godt i klassen, og alle snakker med alle, og alle føler
egentlig at alle de tør komme med noget, og ikke holder sig tilbage og sådan noget.

69
70
71
72

Alfred: Også det at, hvis der lige er en, der kender en i en anden klasse, som lige kommer ind. Så er vores
klasse, ikke en klasse som ikke gider at have andre ind. Vi snakker også med dem, og så kommer vi mere ind
i gymnasielivet, og så kender vi dem, og så snakker vi med dem, og på den måde kommer man bedre ind i
det, synes jeg.

73

Interviewer1: Hvad siger I andre til det? Karen, hvad siger du?

74

Karen: Jamen jeg er enig. Ja, jeg synes, det er lidt det samme. Ja.

75
76

Interviewer1: Så det sociale vægter rigtig højt i forhold til det med, at I føler i er faldet godt til på
gymnasiet?

77

Alle: Ja.

78

Interviewer1: Og det er måske også rigtig meget som klasse endda også?

79

Alle: Mmm

80
81
82
83

Interviewer1: Ja, det er i orden. I beskriver faktisk også i de her spørgeskemaer, at I kan rigtig godt lide at
bruge det i har lært i timerne og sådan nogle ting, og I kan godt lide at bruge det i diskussioner og sådan
nogle ting. Hvorfor er I meget villige til, at bruge det I har lært i diskussioner? Er der en drivkraft bag det
eller? (6:31)

84

Interviewer2: Hvad får I ud af det?
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85

Interviewer1: Ja, hvad får I ud af det?

86

Alfred: Det vi lærer fagligt?

87
88

Interviewer1: Ja, altså I vil rigtig gerne bruge det i har lært til at indgå i diskussioner på klassen og sådan
nogle ting.

89

Interviewer2: Når vi ser på Jeres spørgeskemaer, ligger I rigtig højt.

90
91

Interviewer1: Der har I en stor besvarelse på, at det kan I godt lide, og I føler, det er meget rigtigt, at I
bruger det I har lært til diskussioner. Kan I nikke genkendende til det eller?

92
93
94

Thomas: Jeg tænker sådan lidt, det der med at sammenholdet det gør, at man sådan tør ligge sig ind i de
diskussioner. Altså at turde det. Det er måske fordi, de andre ikke har lyst til det, eller tør det, på grund af
de måske ikke bliver accepteret. Men ikke ved os, der kan du næsten sige, hvad du vil.

95

Interviewer1: Ja.

96
97
98

Karen: Jeg tror også, det er sådan, at man ser på mange forskellige vinkler. At det ikke bare er sådan, at så
siger hende den kloge det, og så er det bare sådan, det er. Og læreren siger sådan, og så er det bare sådan,
det er. Altså at man har forskellige tilgange til det. Ja, og forskellige meninger.

99

Interviewer1: Kan I andre bakke de to udsagn op, eller har I supplementer til eller.

100

Thomas: Det passer meget godt til.

101

Interviewer1: det passer meget godt til? Ja.

102
103
104
105

Interviewer1: Vi har været inde på det før, at I er rigtig glade for at gå i gymnasiet og lære nye ting, og I vil
gerne bruge det faglige og det i har lært og sådan nogle ting. Hvorfor har I det sådan? Hvorfor – er det også
kun det sociale, der spiller ind, eller er der andre faktorer også, der gør, at I synes, det er fedt at gå i
gymnasiet, og lære nogle nye ting, og bruge det i lærer og omgå hinanden. Eller?

106
107
108
109

Karen: Altså jeg tror, at hvis ikke man fungerer socialt i klassen, så tror jeg ikke, man kan følge med i
gymnasiet. Det tror jeg lægger meget. Altså det tror jeg, vægter mest. At for eksempel hvis man vil skifte
linje, og kommer ind i en anden klasse, man måske ikke føler sig så meget tilpas i, så tror jeg heller ikke,
man får så meget ud af, som hvis man havde det godt socialt.

110
111

Alfred: Det er i hvert fald svært at gennemføre, hvis du har det dårligt i en klasse. Så er det ikke så rart at gå
derind jo.

112

Interviewer1: Nej.

113
114

Alfred: Så tror du ikke, som vi sagde før. Så tør du ikke bidrage med noget i timerne. Så det sociale spiller en
rigtig stor rolle. I hvert fald for mig.

115

Interviewer1: Hvad siger du Carla?

107

116

Carla: Øh … Jeg er sådan lidt enig med de to.

117

Interviewer1: Ja, det er helt OK at være det. Det må man gerne være.

118
119

Interviewer2: Så I har meget en oplevelse af, at hvis man fungerer rigtig dårligt, så vil man nærmest ikke
kunne gennemføre en gymnasieuddannelse eller hvad?

120

Eva: Ej, det tror jeg ikke. Det tror jeg, godt man kan.

121

Alfred: Så skulle man i hvert fald være rigtig selvsikker

122

Thomas: Ja, stor selvtillid.

123

Interviewer1: Okay – spændende. Hvad skal der til, for at I føler, I lærer noget nyt? (9.27)

124
125

Eva: At man får den der Nåh-Følelse i hvert fald, og man føler, man ikke skal tænke så meget over det. At
det egentlig bare går lidt mere let det hele.

126

Carla: Også det at man kan bruge det i nogle sammenhænge, hvor…

127

Eva: Ja, at man føler det hænger ved

128

Carla: Ja, at man føler man har fået noget ud af det.

129
130

Interviewer2: Hvad skal der til for, at I får den der Nåh. Er det noget lærerne skal gøre, eller er det måden,
undervisningen skal bygges op på.

131
132

Carla: Når man selv sidder med det, eller selv skal formidle. Man skal selv formidle det videre, så har man
fået noget ud af det.

133
134
135

Thomas: Også lærerens tilgang til det, hvis læreren ikke gider. Hvis man kan se læreren ikke gider, så er det
også svært for os at lade som om, vi gider. Hvis vi fatter, hvad vi skal, så er det også lettere for os at forstå
og formidle, som de siger.

136
137

Interviewer2: Så I kan godt lide at have undervisning, hvor I meget er Jer selv, og arbejder med tingene eller
hvad? I stedet for, at læreren står og fylder på?

138

Eva: Ja, det tror jeg.

139

Karen. Ja, jeg tror en god blanding. At man får noget at vide, og så skal man selv.

140

Thomas. Ja, bruge det i praksis.

141

Interviewer1: Og så er det i den sidste del, at Jeres Aha-oplevelser kommer eller hvad?

142

Alle: Ja.

143

Interviewer1: Når I sådan skal arbejde med det selv?
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144

Thomas: Ja, lige præcis.

145
146
147
148
149
150

Interviewer1: Okay. Nu løber I jo et par gange om ugen i de her morgenblokke. Og nu siger du godt nok
Alfred, at du føler du kan sove længere ved det. Men tror I det har betydning for Jeres engagement og for
Jeres lyst til at lære noget, at I har de her morgentimer med noget løb, hvor der så er en halv blok til
undervisning bagefter? Har det betydning set over undervisningen på en hel uge måske. Eller føler I, I har
det bedre, de dage hvor I har været af sted, eller hvordan er sådan følelsen af det? Hvis I tænker sådan
tilbage?

151
152
153

Karen: Altså jeg tror, at man får sådan et energiboost, i stedet for at så kommer man bare op i skolen, og så
er det bare lige på og hårdt. Og så er det bare ny uge, hvis det er efter weekend. Det er en anden form for
start man får, synes jeg. Man bliver mere frisk og engageret, og energi får man meget føler jeg.

154
155

Interviewer1: Er det en energi, der kommer lige bagefter, eller varer det hele dagen, eller varer det faktisk
over hele ugen for dig?

156
157
158

Karen: Altså jeg synes, at lige bagefter kan man godt føle sig lidt udmattet, og man har været i bad og det
der. Men jeg synes at efter, der til middagstid, så kan man godt mærke en forskel. At så har man lidt mere
at byde ind med. Man har lidt mere energi.

159

Alfred: Ja, efter at have fået lidt mad ned i skrutten.

160
161
162

Interviewer1: Så de sidste blokke på en dag, er måske ikke så hårde, som de ellers ville have været, hvis I
ikke havde fået noget morgenmotion. Hvad siger I andre til at løbe, og jeres engagement og sådan noget til
at lære.

163
164
165
166
167

Alfred: Det er meget, ligesom Karen siger. Man får meget det der, når man kommer op i skolen, og lige har
siddet i bussen og som et dovent læs, der lige er kommet ind af døren. Men når man er ude at løbe, så får
man sådan en frisk følelse, og så kommer man ind i badet, og går til timen. Det synes jeg er sådan en
friskere start på dagen. Det kan dog også være hårdt, og bare sidde. Når du så ikke har fået din
morgenmotion, og så sidde til kl. 15.30. Det er lidt hårdt nogle gange.

168

Interviewer2: Så du kan godt mærke, du mangler det, de dage I ikke løber?

169

Alfred: Ja, det kan jeg faktisk godt. De dage hvor jeg løber, der har jeg lidt mere energi.

170

Interviewer1: Ja. Hvad siger du Thomas? (12.54)

171
172

Thomas: Jeg har det meget på samme måde. Hvis der som i går har været en ekstra time, så tror jeg ikke,
jeg var kommet levende i gennem. Altså man kan tydeligt mærke det.

173
174
175

Carla: Jeg synes ikke, man kan mærke det så meget igen, men hvis man har været ude og gå, så har man
gået og snakket med de andre og grint. Så er du også lidt mere frisk, når man kommer ind. Så har man haft
det sjovt, og er lidt mere frisk på at have undervisning, og er lidt mere obs på det i hvert fald.

176

Interviewer1: Så den koncentration stiger ved, at du har fået læsset af, hvad der er sket.

109

177

Carla: Ja lige komme op og snakke. Det synes jeg, jeg får noget ud af.

178

Interviewer1: Har I andre noget at tilføje til det?

179
180
181

Carla: Jeg vil også bare sige sådan generelt i hverdagen. Man har måske mere overskud til lige at hjælpe.
Man har også mere overskud heroppe til, hvis der er en, der ikke kan finde ud af noget, så har man mere
overskud til at hjælpe.

182
183
184
185

Interviewer1: Så nu ved jeg ikke, hvordan Jeres idrætslige baggrund har været forinden I kom til klassen,
men kan I alle mærke, I har fået mere overskud udover det hverdagsagtige. Kan I fornemme det? Nu sagde
du Carla, at du har fået mere overskud i hverdagen sådan til andre ting, når du kom hjem også. Hvad siger I
andre til det?

186

Eva: Jeg tror, sådan det er det samme.

187
188

Alfred: Jeg sover meget, når jeg kommer hjem fra skole. Så er jeg helt bombet. Det er også min egen skyld,
for jeg kommer så sent i seng. Så er jeg bare helt bombet, når jeg kommer hjem. Så sover jeg bare

189

Interviewer1: Så det hjælper motion ikke på for dig?

190
191

Alfred: Nej, men det hjælper så der om morgenen, hvor jeg så er frisk. Når jeg så kommer hjem, der halv
fire - fem stykker, så falder jeg bare om. Så kan jeg ikke længere.

192

Thomas: Der er så nogen, der bare kan lægge sig til at sove.

193
194
195
196
197

Karen: Altså jeg synes bare, det at man får det, i stedet for at man, der er nogen, der dyrker motion om
eftermiddagen og senere på dagen. Altså at man får det om morgenen, så føler man, at man har fået en
bedre start, og man kan bedre sådan holde sig i gang i løbet af dagen. Men så når, man så kommer hjem, og
kommer hjem og sidde, så kan man godt mærke, man er træt så. Men det er med, at man har fået det der
boost fra morgenstunden, det synes jeg det strækker sig langt op hen af dagen. Man kan mærke det.

198
199
200
201

Interviewer2: Dengang I blev præsenteret, da I startede, at nu skal I være løbeklasse, og I skal løbe to
gange. Altså hvad er der sket. Tænkte I bare ’Åhh nej’, eller nu er det bare fedt, eller var det stadig fedt, da I
startede? Eller skulle man lige ind og forstå, hvad det var, de havde tænkt eller. Er der sket en udvikling der
om tanken om at være i en løbeklasse.

202
203
204
205
206
207
208

Alfred: Det var en blandet følelse i starten, med folk ikke rigtig gad. Tænkte at det bliver godt nok hårdt det
her. Men så fandt man ud af, de står ikke, og pulser en til at løbe 30 km i fuldt tempo. De beder en om, og
så løber man sammen, og så har man det sammenhold, og så løber man i grupper og snakker, og har det
hygge-noget. Men så i dag, så var vi også ude og spurte, og så bliver det også seriøst. Så bliver det også
hårdt. Men det hører jo bare med til det. Jeg synes, der er sket en god udvikling. I starten var det nogen gad
godt, og andre gad ikke. Altså ikke gad, men havde sådan en blandet følelse. Og nu der er det bare det
sociale igen.

209

Interviewer2: Nu er alle med på den?

110

210

Alfred. Ja. Det banker bare ind.

211

Interviewer2: Når I løber, er det hele tiden læreren, der har en plan, eller bliver I hørt eller?

212
213
214
215

Karen: Altså vi kan sagtens sige til en lærer, hvis vi ved, vi har en løbeblok med lige præcis den lærer, om vi
ikke kan lave et eller andet, hvis vi for eksempel har løbet noget interval om tirsdagen, og så om torsdagen.
Vi spillede hockey her for noget tid siden. Det synes jeg også er fint, at vi bliver hørt i. Men for det meste så
plejer de sådan lige at introducerer os for en rute, eller ja. Ja, vise os hvor vi skal løbe hen af.

216
217
218

Eva: Jeg synes også, det er fedt, at man ikke sådan ved, hvad man skal op og lave, for så kan man godt
sådan ’Fuck jeg gider bare ikke spille hockey’. Så kan det bare ødelægge det hele. Men når man sådan
kommer op, så er man lidt mere positiv.

219

Interviewer1: Så har man lidt mere Ja-hatten på for start af.

220
221

Interviewer2: Så I synes bare det er fedt eller hvad? Er der noget, der skal laves om? Eller er der tanker om,
hvad man kan forbedre eller hvad?

222

Thomas: Vejret.

223

Interviewer2: Det bliver vanskeligt.

224

Interviewer1: Ej i dag har I da haft godt vejr til at løbe

225
226

Thomas: Der var en morgen, der regnede det. Det var sådan. Ud og løbe i regnvejr, det var ikke lige min
favorit.

227

Interviewer2: Men I synes bare alt i alt det er godt og?

228
229
230

Karen: Altså jeg synes godt, man kunne vælge at tage en dag til. Men dyrker jeg også meget motion udover.
Men hvis ikke jeg gjorde det, så ville det være fint, hvis vi havde sådan mandag, onsdag, fredag, og så gøre
det. Og så har man den ene gang idræt om ugen også. Så man havde lidt flere løbeblokke.

231

Interviewer1: Så I ville ikke være skræmte, hvis der kom mere løb på programmet faktisk?

232

Alle: Nej.

233
234

Interviewer2: Det er da dejligt at høre. Nu har vi givet Jer de der spørgeskemaer to gange. Hvad siger I til
det? Er det lidt mærkeligt eller hvad?

235

Interviewer1: Er spørgsmålene til at forstå?

236
237

Thomas: Altså jeg følte sådan, at det var sådan lidt irrelevant i forhold til løb. Det havde ikke sådan noget
med det at gøre. Men ellers er det sådan et normalt spørgeskema.

238
239

Interviewer1: Men altså der er en grund. Og vi skal nok fortælle Jer, hvad der er tænkt, og hvad den
egentlig dybere baggrund var for at vælge spørgsmålene. Der er en helt speciel teori bagved, men det må vi
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240
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ikke forklare Jer. For så kan I præge svarene. Så når det ligesom er overstået, så skal I selvfølgelig nok få at
vide, hvorfor de er oprettet, som de er.

242

Thomas: Er det i 3. g eller?

243
244

Interviewer1: Nej, det er i slutningen af 1.g. Når vi har behandlet vores data, kan I begynde at få noget at
vide om det. (…) Men er spørgsmålene til at forstå og sådan?

245

Alle: Ja.
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Bilag 6 – Transskribering af fokusgruppeinterview - Elever – Hold 2 –
November 2012
1

Interviewer1: Intro.

2
3
4

Interviewer1: Nu er I jo startet på gymnasiet, og fik at vide, da I kom, at I skulle være en løbeklasse. Hvad er
der sådan specielt ved at gå i en løbeklasse? Kan I sætte nogle ord på det. Føler I det er specielt, eller er det
ligesom alle andre klasser eller? Hvad tænker I sådan om det at være en del af en løbeklasse? (1:10)

5
6
7

Frank: Jeg synes da at. Nu har jeg så ikke prøvet at være i så mange andre gymnasieklasser, men jeg synes
da, at den her klasse har et særligt sammenhold i forhold til andre ting, fordi vi får den her motion. Vi lærer
bedre at kende.

8

Interviewer1: Hvad siger I andre til det sådan?

9
10
11

Anna: Jeg vil også sige, at det der med, at man ikke har så meget tilfælles i klassen, så har vi altid det der
løbeprojekt der, som man kan snakke om, og sige ’Nå hvad er dit mål så, og hvordan er det gået sidst?’ Og
have det at snakke om, hvad vi laver om morgenen.

12
13
14
15

Ninna: Jeg synes, det er sådan, hvis man nogle gange, har en dårlig dag. Så hjælper det at komme ind i
omklædningsrummet, hvis man har løb om morgenen, og får en snak med pigerne. Man får sådan mere en
mulighed for at snakke om lidt mere private ting sådan i omklædningsrummet både før og bagefter. På den
måde får vi også bedre sammenhold.

16
17

Interviewer1: Så sammenholdet er det I sådan sætter. Tænker på ved en løbeklasse, at I har specielt
sammen. Er det noget, I alle sådan er enige om?

18

Alle: Ja

19
20
21
22

Interviewer1: Nu har vi prøvet at lave de her spørgeskemaer på Jer to gange, og ud fra de besvarelse I har
lavet og sådan nogle ting, så kan vi se at I ligger rigtig højt I, at I føler, at I udvikler andre sider af Jer selv,
udover det faglige ved at gå i gymnasiet. Hvilke sider er det egentlig, I føler, I udvikler, hvis det ikke kun er
det faglige? Hvad tænker I så, I udvikler ved at være her?

23
24
25

Anders: Jeg synes bestemt, det er de sociale omgangskredse, og sådan nogle ting som venner, også på
tværs af klasser. Specielt inde i klassen. Et sammenhold. Jeg har hørt fra nogen fra andre klasser, at de er
meget delt op i piger og drenge, og det synes jeg bestemt ikke, vi er i den her klasse.

26

Interviewer1: Okay. Hvad siger du Anna?

27
28
29
30
31

Anna: Jeg synes også det der sociale. Det gør virkelig meget, det der med vi har Løbeklassen. Der er også
mange andre klasser, der, hvis man fortalte om det derhjemme. De synes også, det er mega-spændende,
og spørger ind til, hvad det er. Jeg tror også, det gør lidt sådan at med det sociale. Vi har de to gange om
ugen, og det gør altså meget at sådan. Det er forskelligt, hvad vi laver. Nogle gange er det sådan, at de
hurtige løber i forvejen, og det gør også sådan, at så bliver både piger og drenge sådan blandet. I stedet for
113

32
33

det bare er sådan opdelt hele tiden. At så løber pigerne, og så løber drengene, men det meget sådan er
sammen hele tiden.

34

Interviewer1: Ja, har I andre noget at tilføje og kommentere, hvor I tænker? Jane?

35
36
37
38

Jane: Da vi startede herude på gym, der var det også sådan, at vi nævnte meget sådan, at vi var
løbeklassen. Det var meget sjovt, når vi sad inde i klassen, og fik kage, hvis vi skulle have kage. ’Jamen, det
kan vi godt, for vi er Løbeklassen’. Det kan vi sagtens tillade os, det var alle sådan enige om. Det var noget,
vi havde sammen.

39

Interviewer1: Er I enige Frank og Ninna?

40

Frank og Ninna: Ja da.

41
42
43

Interviewer1: Også i forhold til de besvarelser I sådan har lavet, så tyder det på, at I alle er faldet rigtig godt
til på Gymnasiet og sådan nogle ting. Er det noget I føler, I stadig er enige om, og kan I nævne et par ting,
der gør, at I faktisk er faldet godt til på gymnasiet, hvis I er enige i det udsagn?

44

Interviewer1: Er I enige. Føler I alle, at I er faldet godt til i gymnasiet?

45

Alle: Ja

46

Interviewer1: Kan I sætte nogle særlige tegn eller eksempler på, hvorfor I føler, I er faldet godt til?

47
48
49
50
51

Jane: Ja, altså jeg synes bare. Vi har bare en god klasse, hvor der er plads til alle. Jeg ved ikke, om det har
noget at gøre med, at vi har det her morgenløb. Det kan det måske godt være det har. Det føler jeg i hvert
fald, det skyldes, at jeg er faldet godt til. Fordi man kan være sig selv. Vi kom også til at snakke hurtigt
sammen. Også fordi vi har det her løb. Det blev vi jo lidt tvunget til, at man skal. Så det kan måske være
noget, der gør at.

52

Interviewer1: Hvad siger I andre til det sådan?

53
54

Frank: Jeg synes også, det har givet os et eller andet. Vi hjælper meget hinanden, når vi skal løse opgaver.
Det kan muligvis have noget at gøre med det her løbklassehalløj.

55

Interviewer1: Hvorfor tror du det kan have en indflydelse?

56
57
58

Frank: Fordi når vi løber. Det her med at vi snakker sammen hele tiden, og vi sådan spørger ind til, hvad
hinanden går og laver. Vi lærer hinanden rigtig godt og kende, og så kan vi lige som også rigtig godt hjælpe
hinanden bedre, når vi ligesom ved, hvad det er for en person.

59
60
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63

Anna: Men det er også sådan, at når vi løber. Der vil altid være nogen, der er hurtigere end andre til at løbe.
Men dem som så er hurtigere, de plejer også nogle gange, dem som ikke er så hurtigere og sige; ’Jamen
kom nu og sådan’, og give dem en støtte også. Sådan er det også med klassen. Altså sådan hvis der er nogle
opgaver, man ikke lige kan, så vil der i klassen også altid være nogen, der er bedre til en. Der støtter vi op
om, og jeg tror bare fra starten af, der fik vi bare et godt sammenhold, også fordi folk de var så åbne. Så

114

64
65
66

dem, der var knap så stille, de lærer at være mere åben. De kommer til de folk, så vi ligesom kan få det
sociale der. For det er også meget vigtigt, når man går på et gym, og vi skal gå samme i tre år, og når det er
så hårdt. Så er det også vigtigt, at klassen fungerer godt sammen.

67
68

Interviewer1: Er I andre enige, eller har I noget, I gerne vil supplere op med eller? Eller tænker, det vil jeg
gerne have sagt?

69
70
71
72
73
74
75

Ninna: Altså jeg kan huske en af de første gange, hvor vi skulle løbe Cooper-test i idræt. Det var en af de
første gange. Der var sådan mange, hvor vi ikke sådan. Der havde vi ikke sådan løbet sammen, og det var
første gang, vi skulle løbe sammen, og der var mange forskellige niveauer og mange forskellige tempo, der
var sådan. Der dem der ikke løb, de heppede, hver gang man kom forbi. Det virkede bare rigtig
motiverende. Det var bare dejligt, at der var nogen og sådan. Selvom de var meget hurtigere, så støttede de
bare op. Det er i hvert fald det, jeg kan huske, det hjalp på sammenholdet, og vi begyndte at snakke rigtig
meget sammen efter den cooper-test, hvordan det var gået, og hvad vi lavede af fritidsaktiviteter.

76
77

Interviewer1: Så sådan opsummeret, så sammenhold og hjælpsomhed. Det er sådan nogle mærkater I
sætter på, som gør, at I er faldet godt til? Det føler I, er det, der gør en forskel måske?

78
79
80

I beskriver faktisk også meget i de her spørgeskemaer, at I kan rigtig godt lide, at bruge det I har lært til at
indgå i faglige diskussioner på klassen og sådan nogle ting. Hvorfor tror I, at I er gode til at bruge det faglige
til at indgå i diskussioner. Hvorfor kan I godt lide det? Er det okay at gøre det eller, hvad tænker I? (8:06)

81
82
83
84

Anders: Jeg tror, at det er fordi, at når vi snakker så meget sammen, så kan vi godt se, hvad der er om
emnet. Vi er gode til at holde os til emnet, og ikke sådan blive personlige på nogen måde. Sådan at snakke
fagligt. Rent fagligt. Det gør det mere til en samtale om emnet, end et skænderi eller diskussion om det. Så
bliver det lidt mere behageligt at have samtalen.

85
86

Interviewer1: Hvad siger I andre. Har I oplevet, at det egentlig er okay at diskutere nogle ting med faglig
baggrund. Det føler I Jer ikke sådan tilbagetrukket til at gøre eller?

87
88
89
90
91
92

Anna: Det er også sådan, at vi er så åbne sammen. Vi holder os ikke sådan tilbage, selvom vi har en anden
mening. For vi er vant til, at folk er så forskellige, og det hjælper også meget, at man ikke sidder og brænder
inde med noget. Men også tør række hånden op og sige, også selvom man siger en fejl. At i specielt i
matematik, der er forskellige niveauer jo, og der er mange af dem som måske. Der er mange, som måske
ikke er så gode, de er også rigtig aktive. Så det der med at de laver en fejl, det er måske ikke sådan, at de
bliver set ned på på nogen måde. Så bliver de i stedet hjulpet

93
94
95
96
97

Ninna: Det er også sådan, at når der er en, der siger noget rigtig klogt noget, så er vi sådan begyndt på at
’Argh Guldkorn’, og sidder og gejler hinanden sådan lidt op og sådan noget der. Det giver også en rigtig fed
stemning, og så får man også selv lyst til at prøve, selv om det ikke er rigtigt. Altså. Så tager man ikke så
tungt på det. Det bliver sådan lidt sjovt, uden at man er bange for at lave fejl. Så får man et godt grin over
det.

98
99

Interviewer1: Vi har måske været lidt inde på det før, men det kan være, der er kommet nogle andre tanker
til. Men I er både glade for at gå i gymnasiet, I er glade for at lære nye ting, og bruge de ting I har lært til

115

100
101

diskussioner. Det er faktisk rigtig mange ting på en gang I godt kan lide. Hvorfor kan vi ramme så bredt, for
at I alle kan lide at være her? Hvad tror I, der ligger til baggrund for det?

102
103
104
105
106
107
108

Anna: Måske der i starten, hvor vi havde de der dage, hvor vi gik rigtig meget op i at lære hinanden og
kende, og selvom vi havde lavet de der navnelege mega mange gange ved hver lærer, så blev lærerne ved
med det. Så allerede der fra første dag, begyndte man at snakke sammen, for man kunne navnene, og
lærerne gik rigtig meget op i, vi skulle lave sociale aktiviteter, og de der tutorer hjalp også meget, og kom
med forslag til, hvad vi kunne gøre. Det har også bare gjort, at vi fik en god start, og så er det også bare
svært, når vi har fået sådan en god start, at lige som ødelægge resten, fordi så er det ligesom bare gået
frem af.

109
110
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Jane: Vi havde også den der introtur til Egholm, som var sådan aktivitetspræget. Der var vi altså bare, der
var vi godt nok knaldgode. Det fik vi i hvert fald at vide. Det tror jeg også bare hjalp sygt-meget, for der var
ikke nogen, der var tilbageholdende. Man turde godt gå hen, og hvis vi lavede tovtræk, og hive til selvom
man var en pige. Og tænkte, at ’ej det er sådan lidt’, men man turde godt. Ja, jeg tror bare, at sport og
sociale ting det går godt hånd i hånd.

114

Interviewer1: Det går godt hånd i hånd. Er der nogen, der har noget at supplere med?

115
116
117
118

Frank: Jeg synes også, at det her med at vi er en løbeklasse, og har det her fælles interesse. At selvom der
er en der sidder hjemme hver dag, og spiller computer hverdag, og en der dyrker virkelig meget sport, så
har vi den her fælles ting i løb, som vi kan snakke sammen om og være sammen om. Og blive enige om at
det her er bare godt, og det her gør vi bare sammen.

119
120
121

Jane: Vi holder også sammen om det her. For eksempel er der sportsklassen her på, og alle de andre klasser
de er jo ingenting. Men vi er løbeklassen. Vi holder sammen om løb. ’1.d, Ej de er ikke bare 1.d, de er
løbeklassen.’

122

Interviewer1: Så føler I Jer specielle på nogen måde eller?

123
124
125

Ninna: Ja, vi plejer lidt at sige, at vi er de udvalgte. At vi er lidt specielle, for det lige var vores klasse, der
blev valgt. Selvom jeg tror egentlig, vi har det lidt som bagtanke, for at gøre det lidt sjovere også, i stedet
for det bare tænker løb

126

Interviewer1: Hvad skal der til for, at I føler, I lærer noget nyt.(12:46)

127
128

Hvornår har I følelsen af, at wow nu har jeg lært noget nyt. Eller om der nogle ting, hvor I tænker på grund
af det her, så lærer jeg noget nyt, eller?

129
130
131
132
133

Anders: Der er en gang i mellem sådan et nåh-øjeblik, hvor man nåh, det er sådan det er. Så føler man
virkelig, at man har lært noget. Ellers synes jeg, det kommer meget sådan gradvist. Også en gang i mellem,
hvor man tænker, det kommer jeg aldrig til at bruge. Det kommer man faktisk til at bruge. Og så føler man
lidt, jeg har faktisk fået noget ud af det her. Sådan nogle situationer synes jeg. Men ellers er det sådan
gradvist.

134

Interviewer1: Gradvist ja. Hvad siger I andre?
116

135
136
137

Frank: Ja, men jeg synes også, det her med at vi opdager, at det vi lærer, det kommer vi til at bruge videre.
Og det kommer ligesom til at motivere os mere, og så mere, og så mere. Så vi hele tiden er klar på, hvad vi
nu kommer til at bruge.

138
139
140

Interviewer2: Hvad skal der til for, at I får det der nåh-øjeblik, er det bestemte undervisningsmetoder som
lærerne bruger, hvor I finder ud af, at der lærer vi rigtig godt, når vi laver gruppearbejde. Eller jeg lærer
rigtig godt, når læreren står, og forklarer en hel time. Hvornår lærer I bedst?

141
142
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146

Ninna: Øh, vi har været så heldige at få mange unge lærere, og det tror jeg har hjulpet mig i hvert fald
meget. For de unge lærere de laver det mere sjovt. De er mere aktive, og hopper lidt rundt i klasselokalet.
Det hjælper i hvert fald mig til nemmere at holde fokus, og have nemmere ved at koncentrere mig, og
sådan noget der. For så får man nogen gange lov til at lave et sjovt grin med vores lærer, som hopper rundt.
Så kommer man ligesom videre der. Så får man lidt pauser ind imellem, hvor man er lidt ukoncentreret. Det
hjælper i hvert fald mig rigtig meget.

147
148
149
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Jane: Især vores engelsklærer hun har også nogle sjove powerpoints indimellem. Og hun har nogle små
sjove effekter, der lige bliver fyret af så. Så kan man også grine samtidig med, man lærer noget. Man lærer
noget om grammatik og sådan noget, og så er der også plads til, at der er noget sjovt. At det ikke bare er, at
de står ved tavlen, og skriver ned.

151

Ninna: Også BR, samfundsfagslærer. Hun er altså også klasse.

152

Jane: Ja, der er straf for at sige F-ordet i samfundsfag, så skal man lave push-ups, som hun siger.

153

Interviewer1: Så de motiverer på en anden måde, så det er sjovt at lære noget.

154

Alle: Ja.

155
156
157

Interviewer1: Nu løber I de her par gange i de her morgenblokke, har I tænkt over, om det har betydning
for jeres engagement, eller Jeres lyst til at lære. Tænker I over det, eller kan I mærke forskel på dage, hvor I
har løbet og ikke har løbet. Og på 4. blok, på dage hvor I ikke har løbet. Har I tænkt over det?

158
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164

Anna: Altså jeg synesm når vi har de her løbeblokke, og man lige kommer ud, og får noget luft, og kommer
ind i bad og sådan noget, det gør meget mere. Og så fordi så går lidt af tiden, og vi kommer ud, og er aktive,
og tror jeg bare, det er lettere. Jeg føler i hvert fald, jeg har mere fokus og i stedet for bare at sidde en hel
dag til kl. 15.30, hvor vi bare sidder på vores flade og hører på læreren. Det kan godt være tungt og hårdt i
længden, og man bliver træt: Men bare det der med vi kommer ud. Også bare hvis vi bare går en tur. Det
der med at man bare lige er uden for lidt. Det gør i hvert fald noget. Man er lidt mere engageret. Det synes
jeg, i hvert fald hjælper.

165
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Ninna: Jeg synes også det der med, man kommer ud. Når man møder normalt i skole, der i den første blok,
der hænger jeg. Jeg er helt tabt, jeg er vildt træt. Jeg ved ikke, så hjælper det bare, at komme ud og få
noget luft. For så er man lidt mere vågen og klar, inden man møder ind til timen, og lidt mere klar på at lave
noget. I stedet for man bare møder op, så kan det godt knibe lidt.

169

Interviewer1: Kan I nikke genkendende til det alle mand eller?
117

170

Alle; Ja

171
172
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Jane: Ja, altså jeg kalder lidt mig selv, den evige gåer inde i min klasse, for jeg sådan lidt uheldig med mine
knæ. Men jeg er lige ude og runde, og får lidt frisk luft, og gå en lille tur, og får lidt frisk luft. Det hjælper jo
også, selvom det ikke er så meget. Man bliver bare lidt mere frisk. For hvis man er træt i bussen, når man
skal ind i klassen, så sidder man bare, og som Anna siger, det bliver tungt i længden. Så er det godt lige at
komme ud.

176
177

Interviewer1: Nu er der gået et stykke tid siden, I blev præsenteret for, at I skal være løbeklasse. I skal ud og
løbe et par gange om ugen i morgenblokkene. Var det bare f-ordet eller?

178

Ninna: Jeg tænkte, det går ikke

179

Jane: Jeg tror alle tænkte; ’Nej, hvorfor’. Det har der da ikke stået noget om, da vi søgte ind på gymnasiet.

180
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Frank: Men jeg synes også, at det blev sådan spændende. Jeg har aldrig prøvet, at man sådan skulle løbe.
Jeg har ikke gået på efterskole, hvor der var tradition for det. Men da jeg så hørte det, så tænkte jeg, det
kan da også blive udmærket, og det hjælper sikkert også koncentrationsmæssigt. Men også formmæssigt at
vi lige får den der løbetur.

184

Interviewer1: Så I har det faktisk okay, nu med at skulle ud og løbe de her to gange om morgenen?

185
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Jane: Altså vi kan jo godt se, at når vi sidder herinde, og snakker om det, så kan vi jo godt se, at det
egentligt har været positivt. Både for vores sammenhold overordnet og koncentration og de ting der.

187
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Anna: Jeg vil så sige, at nogle gange når man kommer der, så er det godt nok lige en killer at skulle ud og
løbe. Der tænker man, at det magter man godt nok ikke, men når man så har været ude og løbe, så er det
godt. Også når man er derhjemme, så er det måske ikke sikkert, man siger ’Jeg sætter lige en halv time af til
at kunne løbe mig en tur’. For der laver man andre ting, man synes, er lidt mere spændende. Og så gør det
også bare noget, at vi får den der tur, også skolemæssigt. Men nogle gange kan det godt være lidt hårdt, og
skulle af sted, når man lige har siddet i bus i mega-lang tid. Men når vi så er kommet ud, og er kommet ind i
klassen igen, så kan man godt se, at det gør jo noget godt for os. Det er positivt i hvert fald.

194
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Interviewer2: Hvad er det, der gør, at i alligevel kommer af sted, når I der 8.15 tænker ’Hold da kæft. Det
magter jeg bare ikke det her’. Hvad er det, der gør, at I først og fremmest møder op, at I har den her følelse.
Men også det at I kommer i gang. Er det lærerne eller de andre, eller er det Jer selv, der tænker ’Nu går jeg i
gang’. Hvad er det der gør, at I siger; ’Jamen selvfølgelig skal vi løbe nu.’

198
199
200
201
202
203

Anna: Jeg tror lidt, det er os alle sammen. Også lærerne også når vi kommer, når vi møder dem, så er vi
virkelig sådan. Når vi møder, så er vi ikke særlig friske, men der plejer lærerne være gode til at sige, ’Kom
så, vi skal ud og løbe’. Også sådan noget med at vi bliver alle sammen sådan. ’Kom så.’ Og så når vi kommer
ud, så er det også bare det der fællesskab. Jeg tror, det er det, der er så fedt. At vi har det der sociale, at når
vi løber, så løber vi tit i grupper. Det er ikke sådan at. Der er aldrig en, der løber alene. Det er det, der gør,
at man synes, det er fedt at skulle af sted.
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Interviewer1: I nikker
118

205

Alle: Ja haha

206

Interviewer2: Det kan vi ikke høre

207
208

Interviewer1: Kan I mærke noget sådan til dagligt, at I måske får mere motion. Kan I mærke noget ud over
skoletiden, eller er det ikke noget, I har tænkt over?

209

Anna: Nej, vi dyrker meget sport i forvejen.

210

Jane; Jeg kan i hvert fald ikke. Jeg dyrker også meget sport i forvejen.

211

Interviewer2: Anders kan du?

212
213
214
215

Anders: Jeg dyrker intet sport i forvejen. Jeg kunne godt mærke lidt ja. Især fordi min familie har ikke nogen
som helst form for tradition for at dyrke sport, så lige pludselig at komme i gang. Der kunne jeg godt
mærke, at jeg havde mere energi end de andre i familien. Så det skabte lidt et problem, for jeg vil gerne gå i
gang med ting, og det var de ikke så tilfredse med. Men de er så også kommet lidt efter det

216

Interviewer1: Okay, så det har påvirket lidt derhjemme også?

217

Anders. Ja

218
219

Interviewer2: Kan du kun mærke det den dag, hvor I har løbet om morgenen, eller kan du også mærke det
de dage, hvor I ikke har løbet? Er virkningen sådan længerevarende?

220

Anders; Jeg kan godt mærke det generelt. At der er lidt mere energi til overs.

221
222
223
224
225
226
227

Ninna: Jeg tror også sådan. Altså nu har jeg været skadet i en meget lang periode og sådan noget. At så tror
jeg, at så kommer jeg lidt i gang igen også. Og løb er måske noget, som jeg skal til at i gang med, hvis jeg
skal til og ordentlig i gang igen. Og jeg har bare ikke haft lysten til at løbe der i sommerferien. Det var bare
ikke lige. Så kom man op, og blev stillet over for, at man skulle til at løbe og så. Det var jeg måske ikke
tilfreds med i starten, men det var måske fint nok, så kom man da i gang, og man skulle jo i gang på et
tidspunkt. Og så var det en sjov måde at komme i gang på, i stedet for man selv gik ud og løb en tur
derhjemme måske. Så er det fint at løbe en tur med andre.

228
229
230

Interviewer2: Hvad med de der spørgeskemaer, vi har givet Jer. Tænker I, hvad sker der her, eller er de fair
nok at forstå. Er det let nok at forstå spørgsmålene, og vide hvad I lige skal svare, eller tænker I ’Hvad er
det, hvad er det, de vil have os til de mennesker?’

231

Anders: Det synes jeg, de er. Jeg synes, de er nemme at forstå.

232

Jane: Det synes jeg også.

233

Anders: Hvad der er meningen med dem

119

Bilag 7 – Transskribering af fokusgruppeinterview – Lærere – December
2012
1
2
3
4

Interviewer1: Intro til, hvad der bliver interviewet i, og at det er med baggrund i de besvarelser eleverne er
kommet med i spørgeskema og interview. Foregår som fokusgruppeinterview hvor det er Jer der skal
snakke sammen om tingene. I skal ikke sidde enkeltvis og snakke med hinanden om tingene. Skal gerne
være en dialog mellem Jer. Vi må ikke fortælle for meget om, hvad det handler om.

5

Interviewer1: Bare som en start; hvad har I oplevet af fordele ved denne løbeklasse?

6

OE: ØHHHHH!

7
8

BR: De føler sig udvalgte. Det skaber en eller anden form for sammenhold og en målrettethed. Kun det at
de er blevet udvalgt – jeg ved ikke om det har noget med løbene at gøre, men de føler sig udvalgt.

9
10
11
12

OE: Jeg føler måske, der er en lille smule... en stor gruppe der føler sig udvalgt, og så er der lidt nogle som
måske ikke kan lide at få ned over sig, de er udvalgte til at være løbeklasse. Det synes jeg, at jeg oplever ved
nogle af dem, som måske ikke er så gode til at løbe, kan føle nogle gange; at den identitet ville de helst ikke
have smidt på sig. Det synes jeg at jeg har følt.

13
14

Interviewer1: Det du siger, er egentligt, at det er en af ulemperne ved en løbeklasse? Er der nogle af Jer
andre der har nogle erfaringer med nogle af ulemperne ved en løbeklasse?

15
16
17

BR: Der er jo gået nogle ud. Jeg ved ikke om det har været med til at presse nogle ud som ikke har kunnet
leve op til det på en eller anden måde. Sådan en som Niels som lige gik ud, han kunne da i hvert fald ikke
leve op til at være med i det sammenhold det skabte. Men jeg ved ikke om han var gået ud alligevel.

18
19
20
21

OE: Det at han er flyttet til Viborg, tror jeg ikke har noget med løbeklassen som sådan at gøre. Jeg oplevede
ham som værende motiveret nok. Jeg tror ikke han følte sig udenfor i klassen – han var vist bare sig selv.
Men i starten virkede det som om, der har været en eller anden form for sorteringsproces; ”ej det her det
orker vi ikke, eller et eller andet”. Der mistede vi et par stykker i starten.

22
23
24
25

PL: men jeg tænker også at det ikke er anderledes end i de andre klasser. Jeg tror ikke, vi har haft større
frafald. Og jeg har lige været til møde med Torben om noget helt andet, hvor han sagde at han har været
inde og kikke på fraværsstatistikken, både skriftligt og tilstedeværelse. Og de har en tredjedel af det fravær
som e-klassen har.

26

OE: De afleverer også hver evig eneste gang til tiden. Bakkes op af KS, BR og SF. Hver eneste gang til tiden.

27

PL: Og det ved vi jo ikke om det har noget med løb at gøre?

28

OE: Nej. Men det oplever jeg bare heller ikke ved de andre klasser, vil jeg så sige.

120

29
30
31

Interviewer1: Der kommer noget med sammenligning af andre klasser, men nu har I, i hvert fald været inde
på et punkt i forhold til nogle af de ting. Hvilken effekt føler I det har på eleverne, at de løber i skoletiden.
Kan I mærke nogle, eller har I oplevet nogen effekt?

32
33
34
35
36

KS: Det er ekstremt svært at vide om det skyldes det. Man kan sige, at enten er de blevet udvalgt til det,
eller også har de haft et eller andet med idræt at gøre. Der er ingen tvivl om, at mange af dem er samme
typer. Jeg tror da på, det har haft en eller anden effekt. Der er i hvert fald mange som er utroligt
koncentrerede og gør et stort stykke arbejde i timerne. Om det så også var sket, selvom vi ikke havde haft
projektet, er jo fuldstændig umuligt at sige. Det må I vurdere.

37
38
39
40
41

OE: Man oplever at der ikke rigtig.. der er ikke så mange som sover i timen eller som sidder og kikker blankt
i timen. Det virker som om, de er friske, når de er der. De sidder heller ikke og gemmer sig bag computeren.
Jeg føler, jeg har deres opmærksomhed, i den tid jeg har dem. Det kan jeg godt... der er nogle af de andre
hvor jeg tænker; de burde nok ha taget deres morgenmad og stået lidt tidligere op, før de kom op på
gymnasiet, i nogle af de andre klasser.

42
43
44

KS: Det kan jeg delvis støtte op om. Jeg tænker også du har ret i, de alle sammen hele tiden har energi. Det
kan så godt være, at den energi ikke altid bliver brugt optimalt. Men der er jo heller ikke rigtig nogen som
på samme måde sidder og sumper. (Bakkes op med ja og nik i baggrunden af de andre)

45
46
47

PL: Jeg har haft dem i en blok, hvor jeg sådan har tænkt; fuck de er lade i dag, i forhold til hvad de plejer.
Men det var lige efter I havde været ude og lave helt vildt benhård intervaltræning. Jeg spurgte dem, hvad
der var med dem, og de sagde ”århhh det er Lena...” så var de bare helt færdige.

48
49
50
51
52

BR: Det er jo ikke til at sige, om.. grunden til jeg synes, det er en god klasse, og de kan meget, de er meget
koncentrerede om alt hvad man sætter dem til. Jeg kunne få dem til at stå på hovedet, hvis det var det, der
skulle til. Men det er svært for mig at se, om det er løbet, der medfører det, eller det at Torben sad og
udvalgte dem der havde nævnt løbet. Det er jo nogle specielle typer, der finder på at nævne i deres
ansøgning, at de kan finde på at løbe. Så får man jo en spuriøs sammenhæng. (Der siges ja i baggrunden)

53
54
55
56

Interviewer1: Men der er jo også nogle i klassen, som ikke har skrevet løb. Nu havde vi nogle interviews
med elever, der sagde, at de aldrig havde lavet noget før. Der var nogle stykker der siger, de aldrig har
dyrket motion før, så der sidder nok også nogle som aldrig rigtig har motioneret før, så måske det har en
effekt på dem?

57
58

Interviewer2: Men når I ser på dem i forhold til andre 1g-klasser I har, er de så markant mere
koncentrerede og mere aktive i timerne end andre 1gklasser?

59
60
61
62
63

PL: Altså, jeg har ikke andre 1gklasser i år. Men de er klart den mest arbejdsomme 1gklasse, som jeg tror,
jeg nogensinde har haft. Det er lidt specielt for mig fordi jeg har dem til tysk, så der er lige en sproglig
barriere også, fordi jeg havde dem fx forleden dag, hvor der nærmest kun var 5 der deltog på klassen. Men
det er jo ikke fordi, de ikke sidder... de sidder virkelig og arbejder med deres ting. Så på den måde... ikke
nødvendigvis fordi de siger mere på klassen, men det tror jeg også lidt er mit fag.

121

64
65
66

OE: I forhold til de 1gklasser jeg har haft de andre år så synes jeg klart jeg kan mærke forskellen.
Sammenligner jeg fx med min 1zklasse, så kan jeg ikke mærke så stor en forskel, men de har så også biologi
og biologi som studieretning. Så vil de jo nok gerne biologi samtidigt.

67

Interviewer1: Og der er også mange af dem der har idræt i deres...??

68
69

OE: Ja idræt-B osv. Som studieretning. Men i dén klasse oplever jeg stadig nogle som sidder og sover om
morgenen.

70

Interviewer1: I din sammenligningsklasse?

71

OE: ja, 1z. Som egentligt er studieretning biologi. Det oplever jeg altså ikke i d-klassen.

72
73
74
75
76

KS: Jeg synes det var en meget god pointe, du kom med, at deres energiniveau simpelthen er højere. Det er
ikke nødvendigvis, at de er dygtigere, men de er mere koncentrerede og arbejdsomme energi... der kan
godt være nogle som nogle gange... har gang i et eller andet andet, men det er ikke fordi, han sidder og
sover, kan man sige. Og det kan man sige, det synes jeg er en tydelig forskel, for det gør at kvaliteten,
bundniveauet bliver bare en lille smule højere af den årsag.

77

OE: og så kan man sige, så må vi jo så se, om vi kan tøjle den ekstra energi, der så er.

78

KS: Ja præcis. Så er det måske nemmere end at vække nogle, som er helt et andet sted.

79
80

Interviewer1: Hvad er Jeres opfattelse af elevernes udvikling? Udvikler de sig på andre punkter end det
faglige, set i forhold til andre klasser?

81
82
83
84
85

KS: jamen jeg sidder bare og tænker over det der med, de er kommet i samme boks; det skaber en eller
anden identitet og et eller andet sammenhold på en eller anden måde. Også det at vi som undervisere ser
dem i nogle helt andre sammenhænge. Det kan jeg da også mærke: mit forhold til dem er da også
anderledes. Det synes jeg er rigtig fint. Så der er da et eller andet... tror jeg helt sikkert, der er en eller
anden menneskelig udvikling.

86
87
88
89
90
91

PL: Men det er det, jeg sidder og tænker, at det er sådan lidt med ordet udvikling. Fordi jeg havde det sådan
da vi var på Egholm, en uge inden de begyndte løbet – der havde de allerede den der løbeklasseidentitet
omkring sig. Og alle jeg snakkede med, der var på Egholm den dag, de sagde, at den klasse skilte sig bare
ud, og de var bare mere behagelige og bedre rustet sammen, og de var alt muligt. Jeg ved ikke, om jeg kan
se en udvikling, mere end jeg bare synes, de har været anderledes fra dag ét. (KS og OE erkender sig enige i
baggrunden)

92

KS: Ja, det kan du også godt have en pointe i. Du er en klog pige 

93
94
95

Interviewer1: Jeres elever, de giver faktisk udtryk for, at de føler, de er faldet rigtig rigtig godt til som klasse.
Kan I nikke genkendende til det, og det er også sådan set i forhold til de andre klasser. Ved godt I har været
lidt inde på det, men er det sådan indtrykket I har, at de faldt bare hurtigt til?

96

ALLE: JA

122

97
98

KS: Jeg syntes også de faldt hurtigt til, men jeg synes så, jeg vil ikke sige, det er ved at køre lidt mere skævt,
men jeg synes, nu begynder der at komme lidt mere gruppedannelser på en eller...

99

PL: Men det kan ikke undgås.

100
101
102

KS: Det kan det ikke. Det er forskellige mennesker. Men nu snakker vi om den der identitet og alle er en
løbeklasse og (??kan ikke høre ordet). Der er bare nogle der skiller sig ud. Der er stadig nogle som... og det
er fint nok.

103
104

Interviewer1: Er eleverne mere forberedte til timerne, end I har oplevet ved andre klasser? Har I et indtryk
af, om de er det?

105
106
107

OE: Jeg ser dem ikke umiddelbart som mere forberedte til timerne i biologi. Men vi kan jo se, de afleverer
deres afleveringer til tiden, men i forhold til de andre klasser jeg har, så er de ikke mere forberedte synes
jeg.

108
109

PL: Jeg synes ikke, jeg har oplevet problemer med ”ikke-forberedelse”, men jeg har dem heller ikke så
meget.

110
111

OE: Det er heller ikke, at de ikke er forberedte – de er bare ikke mere forberedte end de andre. (Snak i
munden på hinanden – fanger ikke lige hvad der bliver sagt) De andre enige i, hvad OE siger.

112

BR: de er vist normalt forberedte. I sammenligning med 1c. Måske en lille smule bedre, men ikke meget.

113
114
115
116
117

OE: Jeg synes måske faktisk, at når jeg har dem til idræt, så er det lidt noget andet. Så er de forberedte.
Altså hvis de har fået... man kan godt opleve man lægger nogle lektier ind, som er nogle regler, eller noget
hvor de skal lave opvarmningsprogrammer, så kan man godt opleve andre klasser, der ikke lige har styr på
det, og ikke lige har fået læst på det – det er jo et praktisk fag osv. Der læser de også det, man lægger ind
teoretisk til dem.

118
119

Interviewer2: Grunden til vi spørger er, at de i spørgeskemaet ligger væsentligt højere i vurderingen af,
hvor vigtigt det er, at være forberedt end kontrolklasserne.

120
121

Interviewer1: Så deres opfattelse af hvor vigtigt det er, er noget højere end kontrolklassernes. Så de føler
nok en stor, hvad skal man sige... grund til at skulle være forberedte.

122
123
124
125
126

PL: Jeg tror også, det er den eneste klasse, hvor jeg uden at have givet en opsang faktisk, har et par stykker
som altid kommer og siger, og er sådan lidt brødbetyngede også nogle gange... det har jeg da oplevet nogle
gange. I andre klasser sidder de bare og putter sig indtil de bliver snuppet. Jeg tror ikke jeg har prøvet, at
snuppe nogle derinde i, ikke at være forberedte – så tror jeg næsten altid de er kommet og sagt det. Tror
jeg umiddelbart, uden at have ført statistik på det. Men en tanke.

127
128
129

Interviewer1: De giver i de her spørgeskemaer faktisk også udtryk for, at de rigtig godt kan lide at lære
noget nyt, og det er også markant højere end nogle af de andre klasser. Er det noget I sådan kan mærke, at
de brænder for at ligge oven på deres viden i forhold til andre klasser fx?

123

130

Alle: Ja og nikker

131
132
133

OE: De er i hvert fald ikke, de står ikke på halen... de melder ikke fra, når man kommer med noget nyt, som
man måske kan opleve med andre klasser engang imellem, når der kommer noget nyt... det er lige meget
hvad jeg kaster i hovedet på dem, så siger de ”Nå, så giver vi os i kast med det”.

134
135
136
137

PL: Jeg synes måske nærmere, jeg har oplevet lidt irritation over, at jeg repeterer. I tysk gennemgår vi en
del, og gennemgår det samme grammatik, som de har haft, og det er bare lynhurtigt igennem. Og så bliver
det sværere. Der synes jeg det er sådan lidt ”ja okay, nu kan vi godt.. kom nu videre”, hvis man har brugt to
blokke på et eller andet.

138
139
140
141
142

KS: i matematik har vi et matematikprogram som 1g’ere hader, siger min erfaring med et år og en klasse..
men der er det lidt det samme som du også siger; ”ej hvad er det for noget, hvordan gør vi det, og det er da
spændende, er det nemmere sådan her”. De er meget interesserede i at lære nye ting. Jeg oplever
fuldstændig det samme kommentarer i matematik; ”det har vi da prøvet at regne, vi kender godt
Pythagoras fra Folkeskolen, hvorfor skal vi se på den?”.

143

Interviewer1: Så de er lærevillige?

144

JA. (Fra alle lærere)

145
146
147
148

Interviewer1: Eleverne siger også i deres spørgeskema, at de faktisk er rigtig glade for at gå i gymnasiet og
lære nye ting og bruge det faglige og sådan nogle ting. Er det også sådan I ser det? At det socialt kan hænge
sammen med, de har det godt socialt set, at de så godt kan lide at bruge de ting, de har lært til at turde sige
noget på klassen?

149
150
151
152
153

PL: Jeg synes ikke der er sådan en... det er faktisk lidt sjovt, fordi selvom man synes... jeg synes de er mere
arbejdsomme, og jeg synes også de er en my dygtigere end andre 1gklasser, jeg har haft. Men jeg synes
ikke, der er sådan en, som jeg hører det, en boglig kultur hvor det er in at være dygtig og smart. Det synes
jeg egentligt ikke jeg oplever. Tværtimod næsten. Jeg synes ikke der er ret... de er ikke sådan nogle der
hepper på hinanden i mine timer hvis de gør noget godt og sådan noget.

154
155

OE: Men har det noget at gøre med... altså. Der har været nogle personer, når de har gjort noget godt, så
har folk rullet med øjnene

156

PL: jamen det kan også godt være.

157
158

OE: At det er nogle bestemte personer, der har gjort det godt, ikke, som måske ikke er integreret i klassen
eller hvad det nu kan være.

159

PL: Det kan godt være det også spiller ind. Men sådan generelt synes jeg bare ikke...

160
161

OE: Jeg oplever dem ikke, som om de er bange for at sige noget, og det gælder sådan hele vejen rundt
synes jeg.

162

PL: Det er der nogle af dem, der er i tysk.

124

163
164

OE: men der er også en sproglig barriere som kan være. Det er der jo som sådan ikke i biologi. At de siger
noget vrøvl er lidt noget andet, men de er ikke bange for at række hånden op og sige noget.

165
166

KS: I matematik er det også lidt forskelligt syntes jeg. Men det er også fordi, der er det enten rigtigt eller
forkert tit. Det er ikke sådan, at man kan komme lidt tæt på ved at sige ”øh bøh”.

167

OE: Det kommer man altså heller ikke i biologi.

168
169

KS: nogle gange er det rigtig fint. Men nogle gange tror jeg, der er nogle, der er bange for, tror jeg, nogle
gange for at byde ind, fordi de er bange for, det er forkert.

170
171
172

Interviewer1: Så på den måde ligner de måske de andre klasser. De adskiller sig måske ikke så meget. Det
her med, at de godt kan lide at lære nye ting og bruge det faglige og de har det godt i gymnasiet. Om de
sådan kan bruge det – det her med at det er OK, at man måske ved noget, at de får det brugt på klassen?

173
174
175
176

BR: det syntes jeg de gør. Det gør de i hvert fald inde ved mig. De er med, og ikke bange for at bruge, og
man får ”street credit” for at vide noget om samfundsfag inde i mine timer i hvert fald. Også ren viden om
aktuelt samfundsfag. Men det er nok - jeg tror det er fagafhængigt. (De andre i baggrunden siger ja). Mit er
jo studieretningsfag.

177
178
179
180
181
182
183
184
185

KS: Må sige i den sammenhæng der, nu er mit ikke studieretningsfag, at det kan være et træls fag, synes
nogen. Sådan var der også nogle der gav udtryk for i starten. Men så er det som om, at den der energi til
bare at ville – jeg ved ikke om det hører ind under spørgsmålet, men jeg vil sige, at det gør bundniveauet
rigtig højt. Jeg synes, jeg har rigtig mange, hvor jeg tænker, at de i andre klasser ville have ligget på 02-4,
men de hiver sig selv op til 4-7 i stedet for. Der er måske den der kultur for, at det giver et eller andet street
credit – ”jeg vil også gerne være med, jeg ved godt, jeg ikke er så god til det, men jeg vil satme gerne give
det en skalle, og bruge energi her og engagement.” Så jeg føler i hvert fald, i forhold til det ene hold jeg har
at sammenligne med fra sidste år, så er det et højere bundniveau. Ikke nødvendigvis at der er en helt masse
der er helt vildt dygtige, men...

186
187
188
189
190

PL: Jeg har også lige siddet og givet de der karakterer og tænkt, at de er vist faktisk højere, end det jeg
plejer at give i 1g. Men jeg syntes bare, ikke.... jeg sidder lige og tænker det igennem igen... Nogle af dem
som sidder og er allermest dygtige i tysk, men som simpelthen nærmest ikke åbner munden. Jeg kan bare
ikke lade være med at tænke, at jeg måske lægger for meget i det, om det netop er fordi, man får det
modsatte af street credit hvis man er god til tysk.

191

Interviewer1: Så der er lidt en tvetydig holdning til, om de er flittigere end andre 1g’ere.

192
193

PL: Jeg sidder og snakker om det er godt at være dygtig. Og det kan godt være, det faktisk slet ikke er det,
du spørger om.

194
195
196

Interviewer1: Hvilke arbejdsformer har I erfaring med, som bare fungerer rigtig rigtig godt for den her
klasse? Eller skidt for den sags skyld. Har I nogle erfaringer hvor I tænker, det kan man bare bruge i den her
klasse?

197

BR: ALT.
125

198

OE: JA

199
200
201
202
203
204
205
206

PL: Sjovt. For jeg lavede sådan et matrix-gruppearbejde, hvor da vi var færdige, havde jeg en fornemmelse
af, at det her bare var gået op i hat og briller. Det var der simpelthen nogle der ikke havde taget seriøst og
derfor ikke havde fået noget ud af det. Og så lavede jeg lige bagefter, en evaluering af lige præcis det der
matrixgruppearbejde på skrift, som jeg så kunne tage med hjem og se hvordan. Så viste det sig, at stort set
alle sammen var vildt begejstrede. Men det var virkelig mærkeligt, for jeg stod med sådan en fornemmelse
af, fordi de skulle holde oplæg for hinanden på tysk, at der var nogle, de sad bare og skilte sig helt ud. Jeg
tænkte, at det her går bare slet ikke. Men det var så nærmest kun de to, der demonstrativt havde meldt sig
helt ud, der ikke syntes, det var godt. Alle de andre syntes det var rigtig rigtig godt.

207
208
209

BR: det har jeg også spurgt dem om med de matrixgrupper, og det syntes de alle sammen var rigtig godt,
for så får man lov til at sidde og... Jeg har ikke oplevet nogle arbejdsformer der ikke har fungeret. Altså jo
mere ansvar man kan give dem, nærmest jo bedre.

210
211

Interviewer1: Det er også det de selv giver udtryk for – de elsker gruppearbejde, hvor de selv kan få lov til
at være deres egen. Så det var for at høre, om I også var enige i det synspunkt. Det lyder det til, I er.

212
213
214
215
216
217
218

KS: I den sammenhæng er det jo sjovt, ikke fordi det er modstridende, jeg laver også gruppearbejde, men
nogle gange laver jeg også klassisk matematikundervisning, og det er det vel nok også som oftest, og vi har
også lige lavet evaluering om, hvad de synes om den måde, vi sidder og arbejder på. Og det var de utrolig
begejstrede for. Og det er ikke fordi – jeg tror jeg har lavet matrixgrupper en enkelt gang eller to og så har
de lavet nogle oplæg for hinanden, men... jeg ved ikke hvad jeg ville sige. Jeg ville nok bare sige, at
matematikundervisning kan nogle gange være lidt mere klassisk opbygning, og det er de i hvert fald også
glade for.

219

OE: Jeg har ikke oplevet nogle arbejdsmåder de ikke kan lide.

220
221

BR: Men de accepterer også, at man holder oplæg for dem – altså tavleundervisning. Så bliver de også
sådan helt ”ej nu får vi”.

222
223
224

KS: Jamen det er rigtigt. Jeg har nogle gange sådan et bevis, som godt kan tage ret lang tid, og jeg kan sige,
at i dag kommer jeg til at gå lidt over tid over pausen – 5 minutter eller 10 minutter og det beklager jeg – og
det er fint nok. Det var ikke lige den respons jeg lige forventede.

225

OE: haha – du var i gang med at love dem kage for at få dem til at blive.

226
227

Interviewer1: Vi er næsten ved at være til vejs ende. Som et af slutpunkterne vil vi bare spørge Jer generelt;
hvordan er det være en del af en løbeklasse som lærere?

228

PL: Jeg synes det er fedt

229

KS: Ja. Vi har også en fælles referenceramme

230

PL: Ja, jeg synes nemlig også vi har et fællesskab som jeg ikke har i nogle andre lærergrupper overhovedet.
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231
232

KS: Der er vel også lidt alder der spiller ind. Vi er tættere på hinanden aldersmæssigt også, er vi ikke, end
andre?

233

OE: Der er en stor del af os som ligger inden for den alder.

234
235
236

PL: Men jeg tror ikke, nødvendigvis det er det. Vi har fx også en rigtig sød ældre kollega som skulle have
været med, men hvor faget ikke passede i sidste ende. Og jeg tror hun ville have passet fuldstændig ligeså
godt ind i dette selskab som alle andre.

237

KS: Det er nok også mere, at der er en sammenhæng mellem alder og løb.

238

PL g BR: Det er sjovt

239

Interviewer1: I føler Jer lidt specielle lige som eleverne også gør?

240

PL: Ja.

241

Interviewer2: Hvad giver det i forhold til sammen med eleverne, at man er sammen på en anden måde?

242

BR: Jamen man kan jo snakke om alt muligt andet. Snakke om træning, løb, kage...

243
244
245
246

OE: Jeg har dem også til idræt. Og så ser man dem også i en anden sammenhæng. Og når man har dem
både praktisk og teoretisk, så synes jeg, man får et lidt mere afslappet forhold. Man kan godt sige nogle ting
til dem, som jeg ikke kan sige inde i nogle af de andre klasser. Nogle kommentarer, hvor de ikke tager det
personligt eller alvorligt. Hvor der er lidt mere ping pong mellem en klasse.

247

KS: Samme oplevelse.

248
249
250

PL: Vi snakker meget mere sammen. Hvis der nu fx er noget fnidder i en klasse, ville jeg snakke med den
anden teamlærer og studievejlederen det første lange stykke tid, inden vi overhovedet indvilgede andre.
Men jeg syntes, vi snakker sammen på kryds og på tværs, om der er noget. Det virker ret godt.

251
252

Interviewer1: Hvad med eleverne – har de stadig de her mål og målsætninger? Dem bibeholder de hele
året, og så skal til et løb eller hvad?

253
254

PL: Dem har de først næsten lige udfyldt. Det kom lidt senere. Ole er ved at undersøge, hvad der er af
muligheder.

255

(Lang snak omkring hvilket løb og om det er godt eller skidt)

256
257
258

PL: Men de har næsten lige udfyldt, og det er meningen de skal deltage i et eller andet her i foråret, når vi
lige finder ud af hvornår og hvordan. Og så har de udfyldt om de vil løbe 5 eller 10 og bare gennemføre eller
med tid.

259
260

OE: Det har sat overordnede mål. Vi snakker om at teste dem igen. Lade dem prøve at løbe 20 minutter og
se hvor langt de kommer, så de kan sætte sig et realistisk mål.

127

261

Interviewer1: Har I nogle ting som I gerne vil snakke om her til sidst om løbeklassen?

262
263
264

KS: Jeg syntes ikke vi har snakket så meget det her med at... det er jo altid en flyvende start. Man kan godt
mærke, det bliver koldere og mørkere udenfor. De bliver lidt sværere at motivere. Jeg løb med dem i anden
blok i dag og der var fandme også mange, der var væk.

265
266
267

OE: Det er nu der skal arbejdes med dem, for at få dem til at blive ved med at løbe. I starten er det jo fedt
og alt sådan noget. Nu bliver det mørkt, nu bliver der sne, nu er der vådt, det regner måske, det er koldt.
Det er nu, det er svært at motivere dem. De går lidt døde.

268
269
270
271

PL: Det er også derfor, vi har lavet det spørgeskema, vi nu har lavet. vi tænker NU skal vi evaluere, nu skal vi
finde ud af, hvad de faktisk synes, og hvor meget af det, der bare er vinterdepression. Om de synes, der er
noget vi skal lave om, for så er det nu. Så har vi sat lidt mere fokus på dem, der er skadede – prøver vi på.
Gå med dem, gøre noget med dem, så de kan se, de ikke skal dandere den alt for meget.

272
273
274

OE: Ja især det der med, at før, var dem der går, nok ikke går særlig stærkt. At de slentrer. Så er der jo ikke
nogen effekt i det. Så der snakkede vi om, at prøve at lægge opmærksomhed over på dem der går. For dem
der løber, skal nok få løbet. Så går vi med dem, der går. Så gør vi det, så de ved, hvad tempo de burde gå i.

275

Interviewer2: Er det altid Jer der bestemmer, hvad de skal lave?

276

PL: Det er da svært at svare på. Jeg bestemmer, hvad de skal lave i mine.

277

OE: Ja, det tror jeg.

278

KS: Ja.

279
280

Interviewer2: Har I overvejet at sige, nu bestemmer I, hvad vi skal lave i morgen, og så giver dem noget
ansvar, når de så godt kan lide det.

281
282

PL: Jeg har også prøvet bare at sende dem af sted og sige; I finder selv ud af, hvor I løber hen. I skal bare
være tilbage klokken det og det.

283

KS: Jeg tror også Line har gjort det, nu er hun her ikke. Spillet hockey udenfor.

284

BR: Det har jeg også.

285
286

OE: Jeg har oplevet, de har spurgt en gang; Må vi ikke godt være inde, der er sne udenfor. Nej, vi skal ud og
løbe. Så jeg har ikke givet dem lov til det.

287
288
289
290

PL: jeg synes, de sidste to gange, da jeg har løbet med dem – i starten stod de altid ude ved flagstangen og
nu er det bare sådan, man står og kikker der klokken 8.1 fra lærerværelset. Man kan ikke se et øje. Så
kommer man ud, og så står de der, hele vejen hen ad gangen, og ser total kuldskære ud, og synes, det er
synd. Men når først de kommer af sted, synes jeg, de er gode.
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Bilag 8 – Transskribering af fokusgruppeinterview – Lærere – April 2013
1
2

Interviewer1: Vil I give en karakteristik af 1.d i forhold til andre 1.gklasser. Både sådan hvor de adskiller sig,
eller hvor de er meget normale i forhold til andre 1gklasser

3
4
5

KS: Jeg synes bundniveauet er højt. Der er en god indstilling til, at man arbejder. Det er ikke fordi, man
nødvendigvis er vildt dygtig, men, det har vi også snakket om flere gange. Alle gør en indsats. Stor
arbejdsmoral – ikke nødvendigvis stort, højt fagligt niveau nødvendigvis. Men et godt bundniveau.

6

(Resten siger ja i baggrunden)

7
8
9

BR: Og lige meget hvor fjollede opgaver man sætter dem til, så gør de det. Hver eneste gang. Og at arbejde
selv, er de også meget glade for. Så kan man også godt lade dem gøre det. Man kan gøre det uden
problemer, og man får noget ud af det. Ansvarsfulde unge mennesker

10

(Enighed blandt de andre)

11
12
13
14
15
16

PL: Så synes jeg også igen, det er værd at nævne, som vi har snakket om 94.000 gange; Det sociale. Altså
det der med, det virker ikke som om der er nogle, nu har jeg lige haft utroligt forsinkede karaktersamtaler
med dem i dag, og der er mange af dem som ikke siger noget. Men det er ikke fordi, de er bange for at sige
noget på klassen. Det er fordi, de er bange for dem selv, fordi de er perfektionister og sådan noget. Der er
ikke nogle – folk siger, det er en sød klasse. De har også fortalt, hvordan de har holdt julefrokost og alt
muligt andet. Det sociale niveau er virkelig i top, ser det ud til. (1.47)

17

OE: Jeg nikker.

18
19

Interviewer1: Så det er der, hvor I tænker, at der er de virkelig anderledes, i forhold til hvad I ellers har
oplevet?

20

Alle nikker

21

Interviewer1: og ellers ligner de på alle andre punkter normale 1.gklasser?

22

BR: De afleverer deres ting til tiden.

23

PL: Ja det er atypisk. Det gør de altid!

24

BR: ja det gør de andre altså ikke i hvert fald. Giver man dem en aflevering, så ligger den der.

25

(Andre siger ja i baggrunden)

26

OE: Ja, det gør den fra alle.

27

BR: Alle.

28

(PL i baggrunden: også selvom man ikke selv er der)
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29
30
31

BR: jaja. Jeg ser dem ikke – de afleverer i lectio til mig, og så er den der bare. De havde fået mig snydt til lige
at få et par dage mere, men så skulle de også aflevere mandag i påsken. De var der samtlige, selvom det var
midt i en ferie

32

PL: Det er egentligt meget usædvanligt.

33

BR: Det er det jeg siger. De har så også selv bedt om at få de ekstra dage

34

PL: jaja, det kunne også være sket i 2a og så havde jeg fået tre hvis jeg havde gjort sådan.

35
36

Interviewer1: Så det I også siger, er, at I oplever virkelig en stor grad af autonomi fra elevernes side. At de
tager ansvar for egen læring og sådan nogle ting?

37
38
39
40
41
42
43

PL: Jeg tror, jeg var mere positiv efter de karaktersamtaler, jeg har haft i dag. Jeg synes der sidder en
gruppe derinde, som ikke gør vildt meget i forhold til det der med... Jeg blev lidt anklaget for, at have et for
højt niveau derinde, og det mener jeg helt bestemt ikke, jeg har. Det der med, at de selv, i sådan et
sprogfag, og det er det jo også med begreber i idræt og sådan noget, at man kan ikke lære et sprog, uden
virkelig at give det en skalle derhjemme. Og det tror jeg faktisk ikke, der er mange af dem, der gør. Jeg
synes ikke nødvendigvis de tager mere ansvar for egen læring end mange andre, men de arbejder godt, når
man sætter dem til en opgave

44

OE: Ja de arbejder godt i timerne synes jeg også. Og de får afleveret.

45
46
47

PL: Ja helt sikkert. Men jeg tror ikke på den måde, de har ansvar for egen læring og gør en hel masse
derhjemme. I hvert fald ikke i mit fag. Nogle af dem gør sikkert, men ikke mere, end alle mulige andre
steder. Det syntes jeg ikke. Men I har ramt mig på en dårlig dag...

48
49

Interviewer1: Hvordan vil I beskrive elevernes tilgang til læring. Har I eksempler på det, hvor I tænker, der
er de bare helt specielle, unikke eller lige som alle andre.

50
51
52
53

OE: Der syntes jeg faktisk ikke de adskiller sig. De laver det de bliver bedt om. Jeg kan godt opleve, at der er
en der foreslår om ikke... de er meget villige og ikke bange for at spørge, om ikke vi kunne prøve at gøre det
sådan her. Jo, det var da en god ide – lad os prøve at vende det om, og gøre det på den her måde, i stedet
for. At de godt kan deltage i, hvordan man lige får afviklet nogle ting i en blok

54

Interviewer1: Så de kan godt lide, at få det vendt over til, de selv sidder og arbejder meget med tingene?

55

OE: Ja det kan de faktisk godt. De kan godt lide selv at sidde og arbejde med tingene.

56

KS: Ja, det vil jeg også støtte op omkring. Sådan er det også tit i matematik.

57

KS: Men det var om der var nogle arbejdsformer, de bedre kunne li’ end andre eller hvad?

58

Interviewer1: Ja, fx, eller om de bare er meget alsidige..
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59
60

PL: Men det hænger vel også lidt sammen med det der med autonomi eller ingen autonomi. Jeg sidder jo,
og har lyst til bare at sige det samme igen. Jeg er lidt sur på dem.

61
62

Interviewer1: I snakkede om sidste gang, at elevernes løb måske kunne have en effekt på deres
koncentration og opmærksomhed. Er det en effekt, I stadig synes I kan mærke nogle gange?

63
64
65
66

OE: Jeg synes stadig det der med, at hvis de har løbet om morgenen, så er de friske om morgenen. Og friske
frem til middag. Jeg har dem faktisk ikke... jeg har dem måske en enkelt gang om ugen, hvor jeg har dem i
4.blok. Eller hver anden uge. Der kan de godt være lidt trætte. Så det kan godt være, man får effekt ud af
de første, i hvert fald morgen og formiddag, der er de på og klar med det samme.

67

PL: Det kommer vel også an på, løber de den dag du har dem 4blok?

68

OE: Ikke altid jo. Og jeg kan ikke adskille, hvornår de har løbet, og hvornår de er trætte.

69
70
71
72
73
74

KS: Jeg har faktisk spurgt dem et par gange, hvor jeg enten syntes, de har virket urolige eller rigtig gode, om
de har været ude at løbe. Og det er jo også verdens mindste stikprøve ved at spørge dem ad 3-4 gange.
Men det var ikke lige fordi jeg ramte rigtigt alle gangene. Jeg er meget enig med Ole. Den anden dag var vi
ude at løbe, og shit de var gode bagefter. Og jeg tror også, det holder bagefter. Så bliver der frokostpause,
og så bliver hovederne lige rystet igen med noget mad. Og man ved altid som underviser, det er svært at
komme ind i 3blok. Det er da helt sikkert også sværere i 1d, end det er i 2.blok tror jeg.

75
76

OE: Det tror jeg også. Det virker som om, der er noget at hente i de første blokke. Men det er ikke
anderledes, end når jeg kommer ind i 1z i 4blok. Der er de også bombet i hovedet.

77

(I baggrunden; ja, det kan man nok ikke løbe dem fra)

78
79

Interviewer1: Socialt, hvordan er klassen da på nuværende tidspunkt? I roste dem helt vildt sidste gang. Er
det stadig det samme?

80

Alle: Ja, det syntes vi.

81
82
83
84

KS: Jeg syntes, der er nogle elementer, hvor det er blevet lidt bedre. Vi var lidt efter Karen. Men vi var i
hvert fald efter nogle piger, som var sådan lidt grhh. Det er helt modsatte effekt – det er som om, det har
de lige som accepteret og kommer selv ind og banker på lærerværelset. Vi snakkede sammen (Peger på OE
og PL) om, at vi var bekymrede for Heidi. Det syntes jeg, da bare er fedt – hold da op.

85
86

OE: ja, at de tager det ansvar. Det kom lidt fra den anden side, hvor de i starten lidt holdte hende ude og så
tage det ansvar for hende.

87

BR: Der er i hvert fald ingen vendte øjne. De støtter meget op om hinanden.

88

(Ja fra de andre)

89
90

PL: Jeg syntes også, nu med de samtaler jeg havde i dag, at det jeg rigtig tit oplever, at usikre piger siger; Jeg
tør ikke, fordi der sidder nogle, der er så meget bedre. Det er der stort set ikke nogle af dem der siger, når

131

91
92
93

jeg har de der samtaler med dem. Det er en helt anden tilgang til det. Det er mere fordi, de gerne vil gøre
det rigtigt, men det er ikke fordi, de er bange for, hvad de andre tænker. Det er der meget meget få der
siger, i forhold til andre klasser.

94
95
96
97
98
99

KS: Det her er ikke noget under sociale, men det er noget, jeg lige havde glemt, nu hvor du sagde det der,
for matematik er jo lidt specielt, for de kan sådan set sidde og arbejde lidt sammen og løse det til
perfektion hvis de gerne vil det, det kræver bare tid. Og de sidste afleveringer jeg fik, det var sindssygt godt.
Også så godt, at det ved jeg, de ikke kunne have lavet selv enkeltvis, men det var ikke sådan, at Lenas var lig
min aflevering, overhovedet ikke. Man havde siddet med det selv, men de ville have det skulle være
ordentligt. Også som du har sagt, sådan en som Elin. Der er en god håndfuld perfektionister derinde.

100
101
102

BR: Som har enormt høje krav til sig selv. Så høje krav, at man nærmest kan blive bange for... for de krav de
stiller til sig selv. At det skal være så perfekt. Det bliver jo aldrig nogensinde perfekt i en
samfundsfagsopgave fx.

103

PL: det at de arbejder sammen så meget, er jo også en social ting.

104

KS: Jamen det er det jo.

105
106

PL: Man kunne også have en klasse, hvor de alle sammen sad hver for sig og lavede hver deres opgave. Jeg
havde også to, der havde siddet med deres tysk sammen.

107

KS: Og det er mit indtryk, de gør det på den rigtige måde. Det er ikke del og hersk.

108
109
110
111
112

BR: De snakker deres opgaver igennem, det gør de også i samfundsfag i timerne og.. jeg har også hørt dem
sidde og snakke om dem i pauserne og ”hvad så med det her”. Så fungerer klassen da godt socialt, når man
kan det. Jeg har også set dem sammen til lektieværksted sidde sammen om forskellige ting. Men det er jo
ikke alle, der gør det. Sådan en som Catrine er jo ikke med i sådan noget. Men hvornår får man også
nogensinde alle med?

113
114
115
116
117
118

KS: Jeg tror også bare, tiden er gået lidt med det der sociale. Folk har lært hinanden lidt bedre at kende. Det
kender man jo også selv, fra dengang man gik på forskellige uddannelsesinstitutioner, at så lige pludselig
den man ikke har gået så meget med, er egentligt ham, man kom bedst ud af det sammen med, og det
fandt man først ud af et halvt år senere. Det kan man godt se, sådan en som Nanna, er pludselig begyndt at
snakke med Heidi og de har noget sammen – de er begge lidt stille og har samme tilgang. Der er ikke nogle,
der bliver isolerede, som der måske var lidt i starten.

119
120

Interviewer1: Har I oplevet nogen udvikling den ene eller den anden vej, i forhold til elevernes faglige
engagement fra starten af året til nu. Hvordan er Jeres oplevelser af det?

121
122

PL: Det er svært, for jeg har ikke set dem i 1½ måned. Men ud fra nogle af de ting de siger i dag, så er deres
faglige engagement dalet. Nogle af dem i hvert fald. Flere af dem sagde med egne ord ”jeg er bare doven”.

123
124

OE: ja, der kommer vel også noget med, man starter på gymnasiet, wauv det er nyt, og de suger, og så
bliver det hverdag et eller andet sted.

132

125

KS og BR: Ja, det kan jeg også godt tilslutte mig.

126

Interviewer1: Altså det samme som i det er dalende, eller ens hele året?

127

KS: Jeg synes ikke, der er nogen forskel.

128
129

BR: Vi har den der pigegruppe, og nogle af drengene der fortsætter i samme gode, og så er der en lille
gruppe, hvor det er blevet hverdag, hvor de er blevet lidt trætte, er mit indtryk.

130
131
132

KS: Jeg oplever det i matematiktimerne, som om de har haft den downperiode i januar/februar og de er på
vej opad. Men det er måske eksamen der trykker lidt. Men der er jo ikke ret mange af dem, der skal til
eksamen. Så det tror jeg egentligt ikke.

133
134

Interviewer1: Så giver det meget god mening, at de i februar, da vi gav spørgeskemaet, at de var faldet lidt i
forhold til tidligere. Så Jeres stemmer egentligt meget godt overens med deres.

135
136

Interviewer2: Det var også der deres fravær var steget, i forhold til, hvordan det så ud først på året. Men
det var alle 1gernes. Det er der i januar.

137
138

Interviewer1: Hvordan vil I beskrive Jeres eget engagement i undervisningen i løbeklassen, i forhold til
undervisningen i andre klasser? Er det identisk med hinanden, eller adskiller det sig lidt?

139
140
141
142
143
144
145
146

OE: Jeg tror ikke... Jeg har kun sammenligning med 1z med studieretning biologi. Og jeg synes ikke, der er
sådan nogle forskelle i engagement, når jeg går ind til dem, men det er bare... man kan komme meget
afslappet ind i den klasse. Det er ikke fordi, jeg gør mere eller mindre i den klasse, eller føler wauw, jeg har
mere ejerskab for denne klasse. Men man kan godt komme ind og mærke, det bare er en dejlig klasse at
komme ind til. De er glade. Så jeg behøves ikke altid være på-på, og så nu går jeg ind og smiler. Jeg kan bare
komme ind og sige hej. Det er meget afslappende. Det kan jeg virkelig mærke, at det synes jeg, der er med
1d i forhold til andre klasser, hvor man godt lige kan sige ”så nu går vi ind og underviser”. Der kan man bare
gå stille og roligt ind til 1d.

147

BR: det vil jeg gerne tilslutte mig.

148
149
150
151
152

KS: jeg synes det var godt sagt. Fordi man skal egentligt ind og præstere nogle gange i de andre klasser, for
at være sikker på, man får et udbytte hjem her, og føler, man har en større del af ansvaret for, at der
kommer nok ind, der sidder fast inde i hovedet. Det har man ikke på samme måde her, fordi man føler lidt,
man kommer ind til en klasse som siger: jamen Kasper, vi tager også noget af ansvaret. Vi skal også nok
gøre noget. Og det gør, at man kan slappe lidt mere af.

153
154

Interviewer1: Hvad tror I det kan skyldes? Er det fordi, I har de her oplevelser med at løbe sammen med
dem, eller er det fordi klassen som et hele er helt anderledes?

155
156
157
158

OE: Det er svært, for jeg har dem også til idræt, så jeg laver meget fysisk samtidigt. Jeg synes, jeg ser dem
meget praktisk, også teoretisk. Det er ikke nødvendigvis fordi, jeg løber med dem, men jeg synes bare også,
det afspejler, man har dem til de to fag i to forskellige situationer. Så kan man godt få noget ud af det på
den måde. Få et mere afslappet forhold til dem. Men nu skal jeg ikke lægge ordene i munden på de andre,
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159
160

men jeg kunne forestille mig, der måske går lidt lang tid mellem man løber med dem, til man får noget som
sådan ud af det i timerne.

161
162
163

KS: ja, jeg føler ikke, jeg er specielt meget tættere på dem, men, den klasse jeg har at sammenligne med,
nok en lille smugle. Men det er nok også med det argument; der går alligevel lang tid. Så kan det være, man
får nogle oplevelser med dem i forbindelse med det løb nu her.

164
165

Interviewer2: I har ikke sådan tænkt, at nu skal vi silme give det en ordentlig skalle, fordi det er løbeklassen,
og det skal bare blive godt det her?

166
167
168
169
170
171
172

OE: Nej, men, der er det der med, man mister den halve blok. Så måske der kan man sige, i og med jeg ved
jeg har de færre blokke, så skal guddødmig den halve blok også være effektiv. Og den skal jeg virkelig få
noget ud af, fordi jeg mister 8½ blok i løbet af et år, eller hvor meget det nu bliver. Så kan det måske godt
være der, man lige gør sig nogle ekstra overvejelser om hvordan jeg kan få størst mulig udbytte ud af den
halve blok. I stedet for en hel blok, så er der lidt luft her og lidt luft her, og så gør det ikke noget, de ikke er
110% på hele tiden, for vi skal nok komme igennem det lidt mere stille og roligt. Især der hvor jeg har haft
dem en halv blok, har jeg været nødt til at være lidt mere bum-bum struktureret igennem.

173
174
175

PL: Jeg synes ikke der er nogen forskel overhovedet. Jeg synes, jeg er mit eget levende selv. Jeg synes ikke,
der er nogen forskel. Hvis det er, er det kun fordi, jeg er teamlærer derinde. (Og videre snak om det) jeg
tror ikke, det er fordi vi løber.

176
177
178

Interviewer1: hvad så i forhold til, et af argumenterne for løbeklasen var, at man mister ikke nogle timer
ved det. Er det oplevelsen, at man godt kan indhente det, selvom der bliver taget nogle halve blokke hist og
her?

179
180

OE: Når jeg ser planen igennem, ser det ud til, jeg når det hele. Kan blive lidt presset i forsøgene. (snak om,
hvordan det er ved forsøgene) Ikke sindssygt meget tid til repetition. Men det kan sagtens gå.

181
182
183
184
185
186
187
188

KS: Jeg er bedre med med dklassen end 1e. Det var så også mit første år som underviser, det har helt
sikkert noget at sige. Men det betyder sindssygt meget i matematik, for vi bygger ovenpå og ovenpå og
ovenpå. Er der fire blokke, hvor der mangler 25% af eleverne, så har vi et kæmpe problem. Så bliver vi nødt
til at tage noget af det igen. Men de er der næsten alle sammen hver eneste gang, så de ved hvad jeg
snakker om sidste gang og vi kan bygge videre. Og det er sindssygt vigtigt i matematik. Så derfor tænker jeg
nå, er vi nu færdig med det emne allerede. Jeg har været gennem alle emner. Men de er der hver eneste
gang, og så laver jeg en eller anden test, og nå ja, okay, det forstod de godt. Så kan jeg gå videre. Deres
fremmøde betyder rigtig meget i matematik, fordi vi bygger så meget ovenpå som vi gør.

189

PL: Jeg synes ikke, jeg tænker over, man mister hele og halve blokke.

190
191

BR: Noget af den innovative og sjove måde, bliver nogle gange pillet ud, fordi den tager længere tid. Men
det kan de også godt tåle, åbenbart. Det vil være træls at møde den klasse der ikke kan.

192
193

PL: det der med som du sagde, du gjorde for noget tid siden; du havde dem et par dage før og spurgt hvad
skal vi lave. Hvis de får lidt medbestemmelse der, hjælper det vel også på motivationen
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Bilag 9 – Skriftlige interviews
1.1.Skriftligt interview med Rektor Torben Poulsen
1
2
3
4
5
6

Hvad var begrundelse før dette skoleår? Herunder, hvilke forventninger havde I/du til fx.
effekter ved løb som en del af undervisningstiden?
Jeg kunne godt tænke mig at give d-klasserne et fællesskab som rakte ud over undervisningen.
d-klasserne er normalt ikke så velfungerende, derfor denne mulighed. Mine forventninger var at
få en lidt bedre velfungerende klasse med det nye fællesskab.
Samtidig viser alle undersøgelser at motion gavner indlæringen.

7
8
9
10

Hvilke tanker gjorde I Jer, mht. at noget af undervisningstiden går til at løbe?
Det var et sats, en prøve på om man mistede kostbar undervisningstid. Hvis de deltagende
lærere havde en idé om dette, så var det blevet aflyst straks. Men efter flere snakke med
lærerne mener de at vi opnår det modsatte.

11
12

Hvorfor skal vi have endnu en løbeklasse? Hvilke erfaringer har I gjort Jer?
Vi har i år skabt skolens bedste klasse. Vi vil gerne gentage forsøget for at få lidt variabelkontrol.

1.2.Skriftligt interview med Almedina Bajramovic – Teamlærer 1.b
Spørgsmål: Vil du sætte et par ord på, hvad I snakkede med 1.b om ved den lille opsang I gav
dem efter jul? Og evt. sætte et par ord på effekten af det?
1
2

Jamen - klassen havde jo nogle problemer både med seriøsiteten i undervisningen, men også
sammenholdet i klassen.

3

Dette har medvirket til, at klassen ikke havde levet op til forventningerne i undervisningen.

4
5
6

Vi valgte at tage en snak med klassen på ca. 20 min, hvor vi prøvede at forklare dem seriøsiteten
ved at gå på et gymnasium, og at de ikke længere gik på folkeskolen. I gymnasiet var de selv
ansvarlige for deres læring og ikke mindst ansvarlige for at alle i klassen havde det godt.

7
8
9

Der er jo flere, der har haft problemer derinde indbyrdes - så ikke nok med vi skulle forklare dem
hvordan man opfører sig på et gymnasium, så skulle vi også forklare dem, at det ikke er i orden
at mobbe andre i klassen.

10
11
12

De tog snakken meget seriøst og de har siden også haft en coach inde i klassen, som har hjulpet
dem, og dette tror jeg virkelig har hjulpet på deres sammenhold og ikke mindst hvor meget de
yder i timen.

13

Jeg håber det hjælper :)

14

Med venlig hilsen

15

Almedina Bajramovic
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Bilag 10 – Sport Motivation Scale – oversatte spørgsmål
SMS-spørgsmål –
1995)

(Pelletier,

For the pleasure I feel in living
exciting experiences.
For the pleasure it gives me to
know more about the sport that
I practice.
I used to have good reasons for
doing sports, but now I am
asking myself if I should
continue doing it.
For the pleasure of discovering
new training techniques.
I don’t know anymore: I have
the impression that I am
incapable of succeeding in this
sport.
Because it allows me to be well
regarded by people that I know.
Because, in my opinion, it is
one of the best ways to meet
people.
Because I feel a lot of personal
satisfaction while mastering
certain
difficult
training
techniques.
Because it is absolutely
necessary to do sports if one
wants to be in shape.
Because it is one of the best
ways I have chosen to develop
other aspects of myself.
For the prestige of being an
athlete
For the pleasure I feel while
improving some of my weak
points.
For the excitement I feel when I
am really involved in the
activity.
Because I must do sports to feel
good about myself.
For the satisfaction I experience
while I am perfecting my
abilities.
Because people around me
think it is important to be in
shape.

Oversat
og
spørgsmål

omformuleret

Motivationstype
IM
=
indefrakommende
motivation
IM – At opleve

Spørgsmålsnumm
er
SurveyXact

IM – At vide

3_2

Jeg plejer, at kunne lide at lære
nyt, men det synes jeg ikke, er
vigtigt længere.

Amotivation

4_3

Jeg kan godt li’ at få nye faglige
redskaber til opgaveløsning.
Jeg tror ikke, det er muligt at
opnå høje karakterer i gymnasiet

IM – At vide

5_4

Amotivation

6_5

At være gymnasieelev giver mig
mulighed for at være populær
blandt venner og familie.
I gymnasiet får jeg mulighed for
at lære nye mennesker at kende.

Ekstern reguleret

7_6

Identificeret

8_7

Jeg får det godt med mig selv, når
det lykkes mig at bruge nye
faglige løsningsredskaber.

IM – at opnå

9_1

Jeg mener, det er nødvendigt at
gå i gymnasiet for at få et job i
fremtiden.
Jeg føler, at det at gå i gymnasiet
er en god måde at udvikle andre
sider af mig selv, udover det
faglige
Jeg går i gymnasiet, fordi jeg kan
få nye venner.
Jeg kan godt li’ at forbedre mine
fagligt svage punkter.

Introjekteret

9_2

Identificeret

9_3

Ekstern reguleret

9_4

IM – At opnå

9_5

Jeg har det godt, når jeg løser en
faglig opgave sammen med
andre.
Jeg går i gymnasiet, fordi jeg får
det godt med mig selv, når jeg
lærer noget i skolen.
Jeg kan godt li’ at forbedre mine
faglige kompetencer.

Integreret

9_6

Integreret

9_7

IM – at opnå

10_1

Mine venner og familie synes, det
er vigtigt at lære noget nyt.

Ekstern reguleret

10_2

Jeg kan godt li’ at få nye
spændende oplevelser.
Jeg kan godt li’ at lære noget nyt .
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3_1

Because it is a good way to
learn lots of things which could
be useful to me in other areas of
my life.
For the intense emotions that I
feel while I am doing a sport
that I like.
It is not clear to me anymore: I
don’t really think my place is in
sport.
For the pleasure that I feel
while executing certain difficult
movements.
Because I would feel bad if I
was not taking time to do it.
To show others how good I am
at my sport.
For the pleasure that I feel
while
learning
training
techniques, that I have never
tried before.
Because I like the feeling of
being totally immersed in the
activity.
Because I must do sports
regularly.
I often ask myself: I can’t seem
to achieve the goals that I set
for myself.
Because it is one of the best
ways
to
maintain
good
relationships with my friends.
For the pleasure of discovering
new performance strategies

Det er godt at lære ting i
gymnasiet, som jeg kan bruge i
andre situationer.

Identificeret

10_3

Jeg har det godt, når jeg lærer
noget, jeg er interesseret i.

IM – At opleve

10_4

Jeg er i tvivl om, hvorvidt jeg
hører til i gymnasiet.

Amotivation

10_5

Jeg har det godt, når jeg løser
svære faglige opgaver.

IM – At opnå

10_6

Jeg har det ikke godt, når jeg ikke
forbereder mig godt nok.
Jeg vil gerne vise andre, at jeg
kan få gode karakterer i
gymnasiet.
Jeg kan godt li’, når jeg lærer nye
faglige begreber og metoder, som
jeg aldrig har prøvet før.

IM – At opleve

10_7

Ekstern reguleret

11_1

IM – At vide

11_2

Jeg kan godt li’ følelsen af at
være opslugt i en bestemt faglig
opgave.
Jeg mener, det er vigtigt, man
kommer til alle timerne for at
lære.
Jeg tvivler på, jeg kan opnå de
faglige mål (karakterer), jeg har
sat mig for.
Jeg går i gymnasiet, fordi mine
venner gør det.

IM – At opleve

11_3

Introjektion

11_4

Amotivation

11_5

Identificeret

11_6

Jeg kan godt li’ at bruge det
faglige,
jeg
har
lært,
i
diskussioner i klassen

IM – At vide

11_7
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