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Indledning
I foråret 2016 skulle jeg vælge A-fag til 3.g. Jeg valgte tysk på A-niveau, men af logistiske årsager
kunne dette ønske ikke indfries: Hvorfor? Pga. for få tilmeldte var den nødvendige kapacitet til at
etablere et selvstændigt tysk A-niveau hold på min skole ikke tilgængelig. Og det til trods for, at
Tyskland er Danmarks største handelspartner, ligger op til den danske grænse, samt en stor
rejsedestination for danskerne. Der er derfor mange fordele forbundet med at kunne mestre det
tyske sprog.
Regeringen, DF, LA, B, SF og K blev den 3. juni 2016 enige om en aftale1, der skal sætte de
overordnede rammer for, hvordan fremmedsprogsundervisningen skal styrkes i de kommende år.
Aftalen indebærer blandt andet indførelse af flere studieretninger med tysk på A-niveau, samt en
indførelse af spansk som fortsættersprog – hvilket for fremtiden vil betyde en nedprioritering af
spanskundervisning som begyndersprog og at tysk som første fortsættersprog styrkes. Men kan
disse top-down beslutninger fra Folketinget have indflydelse på gymnasieelevernes motivation til at
forbedre deres tyskkompetencer?
Dette projekt er et bidrag til regeringens arbejde på at øge interessen for tysk blandt
grundskoleelever, så de aktivt tilvælger tyskundervisningen i gymnasiet og ikke vælger spansk
begyndersprog som et fravalg af tyskundervisningen. Desuden er projektet et bidrag til den
generelle forskning omkring elevers motivation i fremmedsprogsundervisningen.

Problemformulering
Min egen erfaring med tyskundervisningen og de nye rammebetingelser fra Folketinget ligger til
grund for følgende problemstilling: Hvordan kan elever motiveres til aktivt at vælge tysk til som
fortsættersprog i gymnasiet i stedet for at vælge spansk, som et fravalg af tyskundervisningen?
Projektets formål er at sætte det på dagsordenen i grundskolerne, om hvorvidt elevernes motivation
for tyskundervisningen kan forbedres. Det kan resultere i, at Danmark for fremtiden vil have endnu
flere elever, der vælger Tysk A eller B i gymnasiet pga. egen motivation for faget og dermed har et
bedre udgangspunkt for at afslutte tysk et højere fagligt niveau.

Information fra Dansk Pædagogisk Tidsskrift (03/06-16):
Aftale mellem regeringen, S,DF,LA,B,SF,K
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Afgrænsning
Der er mange aspekter af forskning inden for elevers motivation for fremmedsprogslæringen. Jeg
har derfor afgrænset projektet til udelukkende at omhandle tyskelever på grund af min egen erfaring
med tyskundervisningen og de nye rammebetingelser for en styrkelse af tysk fra Folketinget.
Projektet fokuserer desuden kun på hhx- og stx-elever. Da projektet har fokus på elevernes mind-set
og motivation for at forbedre deres tyskkompetencer, så derfor er projektet også afgrænset ved brug
af motivationsteori.

Metode
Jeg har anvendt kvantitativ metode til indledende at undersøge udviklingen i antallet af elever, der
vælger tysk B og A i gymnasiet. Informationerne er indsamlet fra Undervisningsministeriets
publikation ’Studenternes fagvalg 2005-2013’ fra januar 2014. Som bilag 1 viser, så valgte kun
47,6% af stx-eleverne tysk i 2013, hvilket er et fald på -5% ift. 2007. I samme periode steg det
procentvise antal af elever, som valgte spansk A, hvor 11,6% af eleverne i 2007 valgte spansk A,
men i 2013 er dette tal steget til 27,6%. Det skal dog også ses i lyset af, at Spansk B ikke længere er
en mulighed for gymnasieeleverne. Det skyldes gymnasiereformen fra 20052. Det er også en årsag
til væksten i antallet af elever, der har valgt Spansk A de seneste år.
Projektet er udarbejdet på baggrund af en deduktiv tilgang til emnet, hvor jeg har taget
udgangspunkt i motivationsteori. Jeg vil undersøge følgende hypotese: En stor andel af
folkeskoleeleverne, som vælger Spansk A, gør det som et fravalg af Tysk B eller A, frem for et
tilvalg af tyskundervisningen, hvilket skyldes manglende motivation hos eleverne til at forbedre
deres tyskkompetencer.
Til at undersøge hypotesen har jeg anvendt kvalitativ metode til t undersøge mit empiriske
materiale. Jeg har udarbejdet et fokusgruppeinterview med fire 9.klasses elever for at bekræfte eller
afkræfte den opstillede hypotese. Interviewet er baseret på en semistruktureret interviewform, hvis
formål er at få en detaljeret indsigt i de tanker, der ligger bag de fremtidige gymnasieelevers valg af
enten tysk eller spansk i gymnasiet. Desuden er fokusgruppeinterviewet foretaget for at afdække
potentielle tiltag, som kan øge interessen for at 9.klasserne aktivt vælger tysk til i gymnasiet.
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Relaterede forskningsresultater
Tidligere relaterede forskningsresultater er primært baseret på at undersøge elevers motivation i et
bestemt fremmedsprog – f.eks. elevers motivation for tyskundervisningen, (Eks. ”Motivation i
tyskundervisningen, bacheloropgave: Berit Lange), men undersøgelse af årsagssammenhængen
mellem fravalget af tysk og tilvalget af spansk, er ikke et tilstrækkeligt afdækket område, hvilket
gør dette forskningsprojekt relevant.

Teori
Teorirammen bygger på motivationsteori, hvor den primære kilde er Dorte Ågårds publikation
’Motivation’, 2014, samt motivationsteorier fra tidligere forskningsresultater omkring motivation,
som bliver uddybet i dette afsnit.
Desuden kan elevers mind-set omkring et fag opdeles i to grupper. Denne teori er udviklet af Carol
Dweck (Dweck 2000, Dweck & Master 2009)
•

Det fikserede mind-set:
Eleven har den overbevisning og arbejder ud fra, at intelligens er fast og uforanderligt.

•

Det udviklingsorienteret mind-set:
Eleven tror selv på, at han/huns intelligens kan udvikles og derved tror eleven selv på, at
han/hun kan forbedre kompetencerne inden for faget.

Analysetilgangen til mit fokusgruppeinterview er baseret på fortolkningskonteksten teoretisk
forståelse(Kvale og Brinkmann, 2009) og er kort beskrevet:
Teoretisk forståelse: I fortolkningskonteksten forholder fortolkeren sig til en teoretisk ramme. I
denne undersøgelse er den teoretiske ramme Albert Banduras teori om mestringsforventninger
(Bandura, 1977, 1997), Martin Covingtons selvværdsteori (1998, 2000), samt Eccles & Wigfield3’s
teori om nytteværdien af et fags indflydelse på elevers motivation for faget.
De tre teorier er kort listet og beskrevet:
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Mestringsforventninger (self-efficacy):
Teorien tager udgangspunkt i, at elevernes forventninger til deres egen præstation i faget, har
indflydelse på deres præstationer og motivation i faget.
Teorien bygger på self-efficacy effekten, som betyder, at elevens motivation og handlinger i
undervisningen afhænger af de forventninger og den tro, som eleven har på egne kompetencer. Hvis
eleven har høje mestringsforventninger, så vil eleven ud fra teorien præstere bedre – og omvendt.
Selvværdsteori:
Teorien bygger på, at elevens selvværdsfølelse i et fag har indflydelse på elevens præstation. Hvis
eleven har lavt selvværd, så vil den anvende selvbeskyttelsesstrategier, som fx
-

Undlade at skaffe info

-

Defensiv pessimisme (eks. ”Bare jeg får 02”)

-

Overdrive vanskeligheden i faget

-

Lærer får skylden

Derved kan eleven miste motivationen op gennem skolesystemet, fordi han/hun gøres opmærksom
på egne begrænsninger.
Nytteværdi:
Hvis eleven kan se en nytteværdi af den opgave eller det fag, som eleven arbejder med, så vil det
være medvirkende til at styrke elevens motivation for at forbedre kompetencerne i faget.

Projektets udførsel
Pilotprojekt:
Datagrundlaget for forskningsprojektet baserer sig på et fokusgruppeinterview foretaget mandag 24.
oktober med fire 9. klasses elever. Spørgerammen er udarbejdet på baggrund af teori om
fokusgruppe interviews fra bogen ”Fokusgrupper for begyndere” af Mette Reinhardt Jakobsen.
Interviewet er benyttet til at analysere elevernes valg af fag med udgangspunkt i motivationsteori,
som er anvendt til synopsen. De deltagende elever til fokusgruppeinterviewet er kort beskrevet:
Elev 1: Dreng, som vil vælge tysk i gymnasiet
Elev 2: Pige, som vil vælge tysk i gymnasiet
Elev 3: Pige, som er i tvivl om hun vil vælge tysk eller spansk
Elev 4: Pige, som vil vælge spansk i gymnasiet
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Elevens mestringsforventninger i fremmedsprogsfaget
•

Elev 4: ”Jeg kan intet tysk. Jeg kan virkelig intet. Hvis du bad mig om at sige andet end
hvad jeg hedder eller hvor jeg bor, så vil jeg være helt lost. …Så vi lærte ikke noget
overhovedet. Derfor kan jeg ikke bruge det.”
….
”Jeg tror, at man kan blive bedre til spansk, fordi man er på et højere fagligt niveau når man
starter med spansk i 1.g, end da man startede med tysk i 6. Klasse”

•

Elev 2: ” Jeg valgte først og fremmest tysk, fordi jeg havde hørt at det var nemmest. Jeg
synes det ville være dumt at vælge spansk i gymnasiet, når jeg måske kun vil ende med at
kunne tre ord, fordi vi starter helt fra bunden. Der tror jeg, at jeg kan blive bedre til tysk og
få det bedre ind under huden”

•

Elev 3: ”Jeg går i panik hver gang, at jeg skal lave en fremlæggelse” … ”Mundtlig tysk er
skrækeksamen for mig”
…
”Vi var ude på brobygning, hvor vi havde spansk og der fangede det mig, fordi jeg synes det
nemt at relatere til grammatikken og hvordan den skulle bruges”

Delkonklusion: Resultaterne fra fokusgruppeinterviewet viser, at Elev 3 og 4 begge meget skeptiske
over for deres mestringsforentninger til tyskundervisningen. De har højere forventninger til, hvad
de kan præstere i spansk end i tysk. Elev 2 har ikke tiltro til, at eleven kan præstere i spansk, hvilket
ud fra teorien stemmer overens med elevens klare intention om at vælge tysk i gymnasiet.

Selvværdsteori:
Elev 2: ”Jeg havde en rigtig god tysklærer. Vi fik meget frie tøjler i forhold til opgaverne og vi fik
selv muligheder for at få indflydelse på undervisningen og de fag, som vi ville gå i dybden med.”
•

Elev 4: ”Vi fik ny tysklærer i 8.klasse. ingen kunne høre hvad hun sagde og hun kunne ikke
kontrollere os. Hun gik derefter ned med stress. Så fik vi vikar i 3 måneder, som vi heller
ikke lærte noget af. Så derfor var al tyskundervisningen meget kaotisk”
….
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”Jeg skal bare have 4 til den mundtlige tyskeksamen, for jeg er simpelthen ikke i stand til at
få en højere karakter”
Delkonklusion: Elev 4 har tilbøjelighed til at anvende selvbeskyttelsesteorier, som argumentation
for deres egen forestilling om et lavt niveau i tyskundervisningen.
Fagets nytteværdi
•

Elev 4: ”Der er så mange i verden, der taler spansk nu – også inden for handel. Og jeg er
meget handelsrettet, så hvis man skal lave noget inden for økonomi senere, så kunne det
være en fordel at kunne spansk”
…
”Spansk skal derfor være noget, der tages seriøst”

•

Elev 1: ”.Jeg vil godt have en handelseksamen og der er det godt at kunne internationale
sprog. Der bliver tysk brugt meget i forbindelse med internationale handler. Tyskland er
desuden et naboland til Danmark”

Delkonklusion: Svarene viser, at nytteværdien af et fag har indflydelse på elevens valg af
fremmedsprog i gymnasiet, da begge elever ser en relevans for at forbedre deres
fremmedsprogskompetencer i henholdsvis tysk og spansk i forhold til videre uddannelse og senere
indtrædelse i erhvervslivet.

Resultat af analysen
På baggrund af mine resultater fra fokusgruppeinterviewet, har jeg opstillet løsningsforslag til,
hvordan elevernes motivation for tyskundervisningen i folkeskolen kan styrkes. Det skal medvirke
til, at det ikke er Folketingets beslutninger, men elevens egen lyst, som styrker elevens motivation
for at blive bedre til faget.
Mestringsforventninger:
Hvis elevens mestringsforventninger til egen forventninger til præstationer i tyskundervisningen
styrkes, så kan det skabe dygtigere elever. Det er både forældrenes, tysklærerne og elevens egen
opgave, at styrke egne forventninger til præstationer.

8 af 14

Andrea Signe Trolle
Niels Brock 3.R
31/10 2016
Selvværd:
En styrkelse af elevens selvværd i tyskundervisningen kan have positiv indflydelse på motivationen.
Lærerne, forældrene og eleven selv skal gøre en indsats for at få et udviklingsorienteret mind-set i
tyskundervisningen, så eksempelvis Elev 3 i stedet for at tænke: ”Jeg skal bare have 02 i min tysk
mundtlig eksamen”, tænker: ”Hvis jeg får mig umage kan jeg få en højere karakter end jeg
forventer”
Nytteværdi:
Eleverne bør i højere grad informeres om nytteværdien af tyskundervisningen. Eleverne kan i en
tidligere alder blive informeret om mulighederne for en karriere i tysk erhvervsliv. Elev 1 er et
eksempel på, at det kan få eleven til at vælge tysk i gymnasiet. Hvis eleven ser en nytteværdi i at
have stærke tyskkompetencer, så kan det medvirke til en styrkelse af elevens motivation for tysk.

Budget
Pilotprojektet har givet en indikation af de tanker, der ligger til grund for folkeskoleelevers
motivation i tyskundervisningen, men videre forskning og flere fokusgrupper kan bidrage til
stærkere validitet af undersøgelsen. Professionelle fokusgruppeinterview kan til gengæld være
relativt ressourcekrævende. Jeg har derfor udarbejdet et budget, der illustrerer, hvordan
professionelle fokusgruppeinterview kan afholdes inden for den givne budgetramme på 20.000 kr.
For at få det bedste output af interviewet, så har jeg estimeret et kursus i fokusgruppeinterview hos
’Huge consulting’, så jeg selv kan have de bedste rammer til at udarbejde fokusgruppeinterviews af
høj kvalitet. Af den årsag vil jeg selv udforme spørgerammen til interviewet. Det er desuden
estimeret, at der skal afholdes tre fokusgruppeinterviews af 1,5 time. Der også er estimeret
omkostninger til hjælp med bearbejdning af data for at sikre undersøgelsens validitet. Udgifterne i
forbindelse med projektets udførsel er derfor illustreret i nedenstående tabel:

Budget over udførsel af tre
fokusgruppeinterviews
Fokusgruppeinterview kursus hos Huge

4375 kr.

Consulting
Forplejning til deltagerne bestående af

1200 kr.

kage, vand og kaffe til tre interviews
(estimeret)
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Gaver af 250 kr. til 6 deltagere til 3

4500 kr.

interviews
Transskription af 3

2087,28 kr.

fokusgruppeinterview hos
studentermedhjælper.
Timeløn 115,96 kr. 4
Det er estimeret, at
studentermedhjælperen transskriberer
1,5 times interview på 6 timer.
Studentermedhjælper til bearbejdning

3478,8 kr.

af data fra interviews:
Det er estimeret, at der anvendes 10
timer til bearbejdning pr. interview
Uforudsete omkostninger

1500 kr.

I alt

17.141,08 kr.

Videre forskning
Videre forskning bør undersøge, om der kan findes andre løsninger på, hvordan elevernes ’mindset’ omkring fremmedsprogsundervisningen kan forbedres. Det kan undersøges ved at undersøge
yderligere motivationsteorier i dybere fokusgruppeinterviews. Projektet kan desuden udvides til
også at undersøge hf-elever, eller undersøge elevernes motivation for franskundervisningen. Videre
forskning kan også udvide metodespektrummet ved at inkludere andre metoder. Et eksempel kan
være observation af eleverne i undervisningstimer. Derudover bør videre forskning undersøge om
unge danskere, der mestrer et andet fremmedsprog end engelsk, har et bedre udgangspunkt til at
indtræde på det internationale arbejdsmarkedet.

Timelønnen er fastsat af Danske Regioner, hvilket fremgår af et lignende stillingsopslag fra
KU i 2013: ’Studentermedhjælper søges til transskriberingsopgaver med mere’
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Konklusion
På baggrund af projektet kan det konkluderes, at der er en tilbøjelighed til, at elever vælger spansk
A som et fravalg af tysk undervisningen. Det er Elev 4 fra fokusgruppeinterviewet et eksempel på.
Hypotesen kan til gengæld ikke fuldstændig bekræftes, da Elev 4’s svar viser, at der også er en
interesse blandt kommende spanskelever for at lære spanskfaget. Derudover kan regeringens
indførelse af spansk som fortsættersprog i gymnasiet kan medføre en generel opgradering af
spanskniveauet blandt gymnasieeleverne i Danmark. Der bør til gengæld gøres en indsats for, at
lærerne i højere grad medvirker til at styrke elevernes selvværd i undervisningen og informerer
omkring nytteværdien af tysk i gymnasiet.

Tak til
En stor tak til Petra Daryai-Hansen, lektor i fremmedsprogsdiktatik ved Institut for Germand og
omansk på Københavns Universitet, som har hjulpet og vejledt gennem størstedelen af processen
med et kæmpe engagement. Tak til Robin Højager Olsen, dansk- og tysklærer på Niels Brock, som
har afsat tid til vejledning mv. til alle forskerspirer fra Niels Brock.
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