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Indledning 

Oplægget tager udgangspunkt i mit ansvar for, og som faglærer på, GF1; det første forløb 

under den nye erhvervsskolereform. Reformen ændrer måden grundforløbene bliver gen-

nemført på: Før august 2015 kunne eleverne starte direkte på den uddannelse, de, for manges 

vedkommende, havde en idé om var deres fremtid, og derved indgå i et praksisfællesskab 

med ligesindede og faglærer, der var den direkte og professionelle kontakt til faget. Fra au-

gust 2015 blev forløbet et andet: De elever, der starter på en erhvervsuddannelse direkte fra 

folkeskolens 9. eller 10. klasse skal oftest starte på grundforløb del 1. Eleverne skal her lære 

at fungere i et erhvervsrettet uddannelsesmiljø og finde deres læringsstile og strategier, for 

derigennem at opnå faglige dannelse. De nye mål og den nye struktur på grundforløbet læg-

ger op til, og afstedkommer, nogle nye og anderledes udfordringer i forhold til ”det gamle” 

forløb. Eleverne er sammensat på en ny måde, hvor de ikke længere kun skal forholde sig til 

et fagligt emne, nu skal de også forholde sig til andre uddannelsesretninger og flere teori-

tunge fag. Mange elever kommer med en allerede etableret mening om hvad de skal, og en 

misforstået opfattelse af formålet med første forløb. Det betyder, at mange kommer med en 

forestilling om, at de skal direkte i gang med ønskeuddannelsen, eller noget, de allerede har 

en viden om. Dette, sammenholdt med at holdet er sammensat af elever med minimum tre 

forskellige uddannelsesønsker, giver en større motivationsmæssig udfordring og en ændret 

faglig tilgang til elevernes udfordringer, på den fag-faglige del af GF1. Omlægningen med-

fører, at eleverne er kritiske og stiller spørgsmål ved mangel på fag-fagligt rettede opgaver 

og undervisning, frem for de tidligere klager over for meget/lidt teori, og/eller de praktiske 

opgaver var for svære eller uforståelige. Den nye struktur gør, at eleverne er mindre motive-

rede for at deltage i de erhvervsfag og –projekter som GF1 indeholder. Hvilket resulterer i, 

at holdet som helhed i stigende grad bliver uharmonisk1. Derved skabes modstand mod læ-

ring og mangel på motivation, som jeg mener, er på grund af elevernes mangel på mål og 

mening med de praktiske opgaver, og undervisningen der skal gennemføres. Teoriundervis-

ning, der i mange tilfælde ikke kan undværes forud for opgaveløsning, er noget nær umulig 

at motivere eleverne for, da de: 1: Har dårlige rammer (24 elever i en klasse til 15), 2: Har 

to ”faste” lærere, hvoraf den ene ingen undervisningserfaring har, 3: Teorien ikke er rettet 

mod et håndværk, men mere mod et ”skolefag”2 og 4: Kollegaernes og mit kendskab til 

elevernes baggrund er mangelfuld. Eleverne udfylder hver uge en logbog, hvor i de bl.a. 

bliver opfordret til at komme med deres meninger og holdninger til ugens forløb. Trods en 

                                                           
1 Observation i klassen, fra 2 erhvervsfaglærer og 1 grundfagslærer (dansk) 
2 Citat fra en af eleverne under en lille snak på praktikområdet. 
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del positive tilbagemeldinger på faglæreren som person er positive tilbagemeldinger sjældne 

i forhold til fag, praktik og undervisningen. Eleverne er ofte negative om det planlagte forløb 

og kan ikke se formålet med det. De ønsker i stedet at påbegynde den fag-faglige del. Resul-

tatet bliver ofte, at nogle elever enten ikke er aktive eller fokuserede, så de bliver inaktive, 

andre elever søger konflikter og diskussioner om, hvorvidt det er ”fair”, de skal bruge 20 

uger på et forløb, der ikke har noget med mekaniker, lager eller chauffør at gøre. Derved 

forstyrres hele holdet, og en ufokuseret, inaktiv og negativ stemning udvikler sig, hvilket 

ofte resulterer i uhensigtsmæssige situationer, som f.eks. de følgende: 

Situation 1: Erhvervsfag 2 og 3 indledes med elevernes første opgave: en introduktion til 

faget arbejdsplanlægning og samarbejde: De skal planlægge og bygge nogle faste sider af 

træ i en trailer, der skal bruges fremadrettet i deres faglige projektarbejde. Planen er, at ele-

verne selvstændigt fra starten skal forestå opdelingen i to arbejdshold og derefter fordele 

ansvarsområder, arbejdsopgaver o.a. de må finde nødvendigt. Tanken bag processen er, at 

de fra starten skal lære at samarbejde og tage beslutninger i fællesskab. Det udarter sig til en 

diskussion om, hvem der skal bestemme og hvem, der ”bare” skal være kameramand. Alle 

de andre arbejdsopgaver/ansvarsområder projektet indeholder, bliver glemt eller skubbet i 

baggrunden. Efter 30 minutters diskussion afleverer begge elevhold endelig en holdudform-

ning, og jeg, efter lidt reguleringer, godkender dem begge. En af listerne er opsat med en 

rimelig struktur og god overskuelighed, den anden er uoverskuelig og svært læselig, og da 

jeg påpeger dette, og forsøger at give holdet grunden til, de bør regulerer afleveringen, er 

svaret: ”Det kan jo være lige meget, jeg skal være mekaniker! Ikke journalist”  

Situation 2: Vores dansklærer gennemfører faget praktikpladssøgning, hvor eleverne blandt 

andet skal skrive en ansøgning og i denne bruge korrekt grammatik. Læreren, vil efter gen-

nemlæsning af en elevs ansøgning, vejlede i korrekt komma-sætning, da grammatikken er 

mangelfuld. Eleven afviser katagorisk: ”Jeg gider ikke at lære at sætte kommaer, jeg skal 

ikke bruge det til noget alligevel”. Da eleven vil fortsætte som mekaniker, er et af over-

gangskravene til hovedforløbet netop bestået dansk på 10. klasses niveau, og derfor er ele-

vens forståelse og manglende motivation, problemfyldt, og en hindring for ham selv. 

Problemstilling 

Grundlæggende må problemstillingen være, at mit kendskab til elevernes baggrund, erfarin-

ger, valg af uddannelse, meninger og synspunkter ikke er tilstrækkelig til, at min planlæg-

ning af forløbet tilrettelægges, så det er motiverende og meningsgivende nok. Specielt taget 
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de mange forskellige elevforudsætninger og interesser, der nu forefindes på GF1, i betragt-

ning. Derved kan eleverne blive frustrerede over ikke at blive forstået, samt at de ikke forstår 

hvad forløbet har med dem og deres virkelighed at gøre, altså meningen med forløbet. Jeg 

oplever endvidere i stigende grad, at de elever, jeg møder på holdet, har haft udfordringer, 

og/eller dårlige erfaringer med deres forudgående skoleliv, hvilket resulterer i, at alle former 

for undervisning og opgaver, der minder dem om folkeskolen og dennes undervisning, mø-

des med uvilje og modstand. Desværre når informationer om elevernes eventuelle skolasti-

ske udfordringer ikke kontakt- og faglærer, hvorfor vi oftest ingen forudgående kendskab 

har til eleverne og deres baggrunde. Jeg mener, trods argumenter for risiko for forudindta-

gethed og mindre objektivitet over for eleven, hvis kendskab til f.eks. elevernes udfordringer 

og diagnoser inden opstart af forløbet, så kan nytten ikke afvises, da forløbet i højere grad 

vil kunne tilpasses, så eleverne motiveres bedst muligt ud fra deres forudsætninger.  

Problemformulering 

Hvordan kan jeg motivere eleverne for den læring og undervisning, der er nødvendig for, at 

grundforløb 1 kan gennemføres, og kompetencerne fastholdes til grundforløb 2? 

Metode  

Alle mennesker motiveres forskelligt, hvorfor jeg mener, den bedst anvendelige tilgang for 

at afdække individuelle felter er at gennemføre elevinterviews, og derefter tolke på elevernes 

svar. Der igennem bør et billede dannes af, hvordan forløbet bliver meningsfyldt for eleven, 

og eleven motiveres for deltagelse, fremfor bare at gennemføre. Udfordringen kan være, at 

samtalerne hurtigt bliver omfattende og svære at overskue, derfor kan interviewsne gennem-

føres som målgruppeinterviews, hvor eleverne indledningsvis gennemfører en kvantitativt 

undersøgelse i form af et spørgeskema, mhp. at afdække, hvilke grupperinger holdet består 

af, hvilket kan udnyttes til at styrke motivationen for grupperingerne. Tolkning af et følgende 

interview vil give grundlag for at opstille en hypotese, der kan efterprøves. Her forventer jeg 

et fokus rettet mod ændring af tilgangen til eleverne, en ændringen i de didaktiske overve-

jelser, og sidst - og vigtigst - en styrket tilgang til evaluering af elevens processer, opgave-

løsninger og selvregulering. Derfor vil min metode for afdækning af min problemformule-

ring, se ud som nedenstående: 
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 Gennemførelse af et kvantitativt spørgeskema3, relateret til elevernes deltagelse på for-

løbet. Herigennem søger jeg, at afdække elevernes tilgang til undervisningen og lærings-

metodikkerne. 

 Forsøge at kategorisere eleverne4 ud fra deres svar. Jeg søger at inddele eleverne i nogle 

generelle grupperinger for at lette overskueligheden og muligheden for de kvalitative 

interviews. 

 Interview med eleverne fra en fokusgruppe eller udvalgte elever5. 

 Tolkning af elevernes svar fra interviewet for herigennem at danne en dybere forståelse 

af elevernes baggrund og mulige indre motivationsfaktorer. 

 En udledning af en hypotese på baggrund af tolkningen. 

 Afprøvning af hypotese. En omstrukturering eller tilretning for herigennem at afprøve 

ændringernes effekt i forhold til eleverne. 

 Konklusion og perspektivering. En udledning og facilitering af dannet erfaring. 

Teoriafsnit – teorier i spil 

Dannelsespositioner – Beck og Poulsen 

Spørgeskemaet, omhandlende elevernes dannelsespositioner i skolelivet, er inspireret af 

Beck og Poulsens artikel fra 2011. Heri opstiller de tre grupperinger af kursister, som nemt 

kan overføres til eleverne på GF1: De ekskluderede kursister, Hverken-eller kursister og De 

inkluderede kursister.6 De tre inddelinger grupperer elever inden for en ramme, der retter sig 

imod deres tilgang til undervisningen. Ved at søge inspiration i deres undersøgelse og teorier 

er forhåbningen, at et billede kan dannes af, hvilken type elever GF1-holdet består af, og 

derved danne muligheden for motivation gennem mening og anerkendelse. 

Tolkning på Interviews – Bourdieu  

Habitus kan defineres som et menneskes værdier, normer, kulturelle vaner og de holdninger, 

som det indretter sig efter. Habitus er det, der er grund til vores handlinger, meninger og 

valg. Baggrunden for interviewet og den følgende tolkning på elevernes svar og kommenta-

rer, vil være under anvendelsen af Bourdieus teori om habitus, kapital og felter. Bourdieu 

udtaler7 ”Hvis man kender til folks habitus, ved hvad kapitaler de har, og i hvilke felter de 

                                                           
3 Bilag 1 
4 Sociale og faglige dannelsespositioner i skolelivet i Mangfoldighed og fællesskab (Beck og Poulsen 2011).  
5 Bilag 2 
6 Sociale og faglige dannelsespositioner i skolelivet in mangfoldighed og fællesskab (Beck og Poulsen 2011 s109-125). 
7 Bourdieu for begyndere (Lisanne Wilken 2014 s58) 



6 
 

forsøger at begå sig i. Så kan man forstå og forklare både det de gør, og deres bevægegrunde 

herfor”. Mulighederne ved anvendelse af Bourdieus teorier til tolkning af elevernes svar er 

at opnå en større forståelse for det, der oftest italesættes som elevens baggrund og ved denne 

forståelse at kunne imødekomme eleven inden for dennes virkelighed, og ikke kun med 

grundlæggende og stereotype antagelser om elevernes bevægegrunde. 

Regulering – Bandura 

Banduras teorier om selvkompetence finder jeg både inspirerende og anvendelige i regule-

ring af forløbet. Bandura mener, at det er menneskers forventning til og tro på egen kompe-

tencer, der afgør om de vil prøve at overvinde deres problemer, hvor mange kræfter de vil 

bruge på det, og hvor længe de vil prøve på det8. Bandura beskriver forventningen og troen 

til den personlige kompetence som noget, der formes ved gennem- eller fuldførelse af opga-

ver, iagttagelser af andre, verbale tilskyndelser, og emotionelle tilstande9. Gennem tilegnelse 

af viden om elevernes habitus, og sammenholde det med Banduras teori om selvkompetence, 

mener jeg muligheden for at tilpasse forløbet, så eleverne gives mulighed for effektivt at 

kunne gennemføre noget, er til stede. Derved styrkes, jvf. Bandura, elevens opfattelse af 

egen kompetence, hvilket kan øge elevens lyst til at fortsætte sine aktiviteter inden for 

samme felt. 

Fællesskab – Wenger 

En stor del af alle opgaveløsninger på forløbet gennemføres som gruppe eller holdopgaver. 

Derfor anser jeg Wengers teorier om praksisfællesskaber, som anvendelige til at danne ind-

gangsvinklen til forståelse af elevernes praksisfællesskaber, og derefter konstruerer mulig-

heden for at danne et praksisfælleskab, der kan styrke den enkelte elevs motivation for læ-

ringen gennem fællesskabet. Wenger beskriver læring som en social konstruktion, hvorved 

læring i praksissituationer - et praksisfællesskab - kun kan foregå, når eleverne har en fælles 

opgave, et gensidigt engagement og et delt repertoire10. Skaber læreren mulighed for, at alle 

tre felter kan opfyldes af eleverne som en homogen masse, mener jeg muligheden for at den 

enkelte elev føler sig som en del af fællesskabet, og kan bidrage til det, bliver større, og 

derved højnes også den enkeltes motivation for at udvikle sig, for derigennem fortsat at 

kunne bidrage til fællesskabet.  

 

                                                           
8 Det kompetente selv (Carl F Kähler 2014 s9) 
9 Ibid 
10 Praksisfællesskaber – Læring, mening og identitet. (Wenger 2004 s.14-15) 
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Motivation  

Motivation er et komplekst begreb, som er svært at beskrive kort. Den bredeste forståelse af 

motivation er, at nogen gør noget, pga. en forventning om en belønning, i materialistisk eller 

anden værdibaseret form. F.eks opstiller Kennon Sheldon11 motivation som delt i fire for-

skellige typer: Den indre motivation som er ønsket om at udføre en aktivitet for selve ople-

velsens skyld, den identificerede motivation hvor udførelsen af en aktivitet, personen ikke 

har speciel nydelse ved, bliver gennemført frivilligt på grund af personens indsigt i aktivite-

tens nytteværdi. De to sidste motivationstyper Sheldon opstiller, er den eksterne og den 

introjiceret motivation. Begge retter sig imod negativt styrede former for motivation: Den 

eksterne hvor motivationen fremkommer som en udførelse af aktivitet under tvang eller an-

vendelse af udefrakommende magt, og den introjicerede hvor eleven selv opstiller krav, 

presser sig selv og er under indflydelse af kognitive processor som f.eks skyldfølelse.  

Der er mange andre, mere eller mindre, differentierede teorier om, hvordan motivation bedst 

fremmes hos eleverne, samt hvilke virkemidler der har bedst effekt. En gennemgang af ek-

sisterende metoder og teorier, vil blive meget omfattende. Dog kan emner som anerkendelse 

og feedback, nævnes som nogle få teorier der kan give indsigt og inspiration til arbejdet med 

at styrke elevernes motivation for deres læring, og deres motivation for at tage et medansvar 

i egen udvikling af den faglige stolthed og integritet, lærepladserne efterspørger. Der er ingen 

tvivl om at motivation er en vigtig faktor, når der skal skabes et læringsrum hvor eleverne 

får muligheden for at udvikle nye kompetencer og viden. Spørgsmålet er ikke hvorvidt der 

skal motiveres, men hvordan der skal motiveres i forhold til eleven eller elevernes forhisto-

rie. Et spørgsmål, som samtidig bliver en del af svaret på min problemformulering. Jeg vil, 

med grundlag i svarene fra interviews og spørgeskemaer uddybe yderligere under min 

mundtlige eksamen.  

  

                                                           
11 Motivation, Viden og værktøj fra positiv psykologi (Sheldon, K 2013) 
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Bilag 1 -Spørgeskema 

Kan gennemføres under introsamtaler, hvor eleven skal relaterer til sit foregående skoleliv, eller som midtvejs hvor ele-

ven skal relaterer til den nuværende klasse/hold. 

 

1. Det er vigtigt for mig at: 

Vi har det godt sammen på 

holdet 

Der er struktur på min dag 

Der er ro i klassen 

At vi kan hjælpe hinanden fag-

ligt 

At vi kan hjælpe hinanden personligt 

 

 

2. Jeg bidrager positivt til det faglige miljø i klassen/på mine hold (fx: markerer i timerne, er fag-
ligt aktiv i gruppearbejde, hjælper andre fagligt) 

I høj grad  

I nogen grad  

I lav grad  

Slet ikke  

 
3. Jeg bidrager positivt til det sociale miljø i klassen/på minehold (fx: forsøger at skabe god stem-

ning i klassen, deltager i fælles arrangementer, interesserer mig for mine klassekammerater). 

I høj grad  

I nogen grad  

I lav grad  

Slet ikke  

 
4. Jeg har mest lyst til at følge undervisningen når den kan foregå på følgende måde:  

(Prioriter fra 1-5) 

Læreren står ved tavlen og fortæller, og jeg kan stille spørgsmål undervejs  

Jeg får et oplæg og skal selv regne resten ud, og derefter fremlægge det.  

Vi arbejder i grupper om at finde løsninger.  

Hele klassen deltager i diskussioner og samtale omkring emnet og opgaver.  

Jeg får et oplæg, og læreren vejleder mig under mit arbejde, kun når jeg har brug for det.  

 
5. Jeg har mest lyst til at arbejde mine opgaver når: (sæt gerne flere X) 

Der er ro omkring mig.  

Jeg må arbejde selvstændigt og kreativt uden forstyrrelser.  

Jeg har mulighed for at sidde og snakke med folk om opgaveløsningen.  

Jeg kan arbejde med den praktisk frem or skriftligt.  

Der er klare svar, som f.eks. under prøver, og når læreren styrer vores opgaveløsning.  

 
 

 
 

 
Navn:_____________________________________________________________________ 

 

Meget vigtigt Vigtigt Lidt vigtigt Ikke vigtigt 
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Bilag 2 –Interviewspørgsmål 
Spørgsmålene kan bruges som indledning til en uddybende samtale om forhold der vedrører spørgsmålets 

felt. Gennemsnitligt har interviews på baggrund af disse spørgsmål taget ca. 60 min. 

Elevnavn: 

Alder: 

Baggrund  

1. Hvilke(n) skole(r) har du gået på? 

2. Er du gået ud af 9. eller 10. Klasse? 

3. Har du lavet andet end folkeskole, inden du startede her? 

4. Hvilken uddannelse kunne du tænke dig at fortsætte på? 

5. Hvad er grunden til du valgte den uddannelse? 

6. Har du på nuværende tidspunkt planer for videre uddannelse? 

7. Har du et arbejde efter skole? 

8. Hvis ja, hvilken type? 

9. Hvis nej, hvad er grunden til du ikke har arbejde efter skole? 

10. Hvad laver din mor/værge? 

11. Hvad laver din far/værge? 

12. Hvor meget tid om ugen bruger du sammen med din familie? 

13. Hvad laver du sammen med dine familie? 

14. Hvor meget tid bruger du om ugen sammen med vennerne? 

15. Hvad laver du sammen med dine venner? 

16. Hvad laver du i din fritid? 

17. Hvilke hobbyer har du? 

 

Læringsforudsætninger  

18. Hvad gør at du glæder dig til at komme i skole? 

19. Hvad kan få dig til at blive hjemme fra skole? 

20. Har du det bedst med at arbejde i grupper eller selv? 

a. I hvad grad har samarbejdsformen betydning for din lyst til at udføre opgaven?  

Slet ikke(1) –> helt(5)  

21. Hvornår synes du, at du får mest ud af teoriundervisning? 

22. Hvornår synes du, du får mindst ud af teori undervisning? 

23. Hvornår synes du, at du får mest ud af det praktiske arbejde? 

24. Hvornår synes du, at du får mindst ud af det praktiske arbejde? 

25. På hvilken måde føler du bedst du forstår tingene? Teori? Praktisk? blanding af begge? 

26. Hvornår har det for dig været en god dag i skole? 

27. Hvornår har det for dig været en dårlig dag i skole? 

28. Hvad gør du hvis noget ikke interesserer dig i undervisningen. 

a. I hvilken grad taber du koncentrationen i undervisningen? Slet ikke(1) –> helt(5)  

29. Hvad gør du hvis de opgaver du får, ikke interesserer dig. 

a. I hvilken grad taber du koncentrationen når opgaverne ikke interesserer dig? Slet ikke(1) –> 

helt(5) 

30. Har du nogen forslag til ting vi kunne gøre anderledes på skolen? 
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Bilag 3 -Lærer vurdering af elevernes tilgang til det faglige og  

sociale på GF1 
 

Til en generel undersøgelse af: 1. forskel på lærens forståelse af elev, og elevens selvforståelse. 2. 

Hvor forskellen, hvis nogen, foreligger. Der placeres et kryds i det udsagn der passer bedst på din 

mening om elevens indsats under på henholdsvis det faglige og sociale fællesskab/miljø 

1. Eleven bidrager positivt til det faglige miljø i klassen/på mine hold (fx: markerer i ti-
merne, er fagligt aktiv i gruppearbejde, hjælper andre fagligt) 

 

2. Eleven bidrager positivt til det sociale miljø i klassen/på minehold (fx: forsøger at skabe 
god stemning i klassen, deltager i fælles arrangementer, interesserer sig for sine klasse-
kammerater). 

 

Elevnavn: I høj grad I nogen grad I lav grad Slet ikke 
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