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Indledning: 

Som tysklærere er vi ofte blevet mødt med en negativ indstilling til faget tysk. Vi får 

kommentarer som: “Hvorfor synes du overhovedet tysk er interessant?”, “TYSK? - Hvorfor i 

alverden har du valgt at undervise i det?” og ikke mindst “Hvorfor vil du skrive bachelor i 

tysk?”. Det korte svar er, at vi rigtig godt kan lide tysk. Men vi har desuden i vores tidligere 

arbejdsliv haft stor gavn af at kunne beherske sproget, og vi har oplevet det som en klar 

fordel, både i forhold til at overhovedet komme i betragtning til jobbet, men også i forhold til 

at udføre det. Vi ønsker derfor, at vores elever skal opleve den samme begejstring og 

dermed få de samme kompetencer og dermed det samme gode kort på hånden i forhold til 

deres aktuelle og fremtidige liv. Vores ønske taler meget godt ind i formålet for faget tysk, 

som netop, udover at udvikle deres kommunikative kompetencer og sproglige bevidsthed, 

også giver dem et indblik i og åbne deres verden for et andet sprog og en anden kultur, som 

ligger på den anden side af grænsen. Såfremt vi ikke arbejder bevidst mod at skabe 

motivation for faget, kan det i sidste ende betyde en nedgang i elevernes sproglige 

kompetencer indenfor faget tysk, hvilket samfundsmæssigt må betragtes som et stort 

problem. De sproglige kompetencer skal bidrage til det fortsat nære samarbejde med vores 

naboland Tyskland, som er vores største handelspartner. Hermed kan vi bibeholde vores 

status som værende et konkurrencedygtigt land i den globale verden. 

 

Vi har imidlertid i vores arbejde som tysklærere på den skolebaserede læreruddannelse 

erfaret og undret os over, at mange elever gennem deres skolegang oplever en dalende 

motivation for faget tysk i gennem skolegangen. Vi ønsker derfor at undersøge, hvilke 

faktorer der spiller ind i denne tendens til demotivation, og hvilke parametre vi som 

fagprofessionelle kan justere på for at skabe begejstring og motivation for faget tysk. Vi har 

en hypotese om, at motivation og begejstring for faget giver større læringsudbytte. Dette 

leder os til vores problemformulering. 

Problemformulering:  

Hvordan kan vi som fagprofessionelle skabe øget motivation, begejstring og læringsudbytte 

hos eleverne i faget tysk?  

 

For at kunne besvare vores PF har vi følgende undersøgelsesspørgsmål 

Hvordan kan man forstå motivation? 
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Hvilken indvirkning har bevægelse i undervisning for elevens læringsudbytte og 

læringsfællesskabet? 

Hvordan kan LUDO modellen inddrages for at opnå dette? 

 

Læsevejledning: 

Grundlaget for vores opgave er at undersøge, hvordan vi som tysklærer kan skabe en øget 

motivation og et øget læringsudbytte blandt vores elever, samt hvilken indflydelse 

bevægelse har i elevens sprogtilegnelsesproces. Herudover ønsker vi at undersøge om det 

didaktiske værktøj; LUDO modellen kan være en måde at opnå dette. Disse 

problemstillinger finder vi meget relevante at belyse, da vi som tysklærer har bemærket en 

dalende interesse for faget gennem elevernes skolegang. Det dermed bliver interessant at 

finde en måde at imødekomme denne problematik, således at eleverne får den bedst mulige 

oplevelse og udbytte af tyskundervisningen og tyskfaget generelt. 

 

I opgavens første del introducerer og begrunder vi vores valg af metode med udgangspunkt i 

vores videnskabsteoretiske afsæt. Desuden præsenterer vi vores undersøgelsesdesign 

samt begrundelse for dette. Vores empiri tager afsæt i fire kvalitative interviews af 

skoleklasser. Alle interviewene er bevidst semistrukturerede, og vi har ikke 

forhåndskendskab til eleverne. Selve undersøgelsesdesignet findes som bilag, og igennem 

opgaven har vi valgt at inddrage elevcitater, som giver et billede af deres oplevelse med 

tyskundervisningen på de respektive klassetrin og skoler. 

 

I den anden del af opgaven behandler vi vores teoretiske grundlag. Dette gør vi ved, at vi i  

første omgang redegør for, hvordan et sprog helt grundlæggende tilegnes ifølge Rod Ellis’ 

model. Vi inddrager Decy & Ryans selvbestemmelsesteori  og Mette Pless’ 

motivationsorienteringer til at forstå motivationsbegrebet, og hvad der spiller en rolle i forhold 

til elevens motivation. Ligeledes anvender vi Illeris’ læringstrekant til at undersøge de 

processer og dimensionerne, der er på spil i læringssituationen og derved få belyst, hvorvidt 

der er balance mellem disse dimensioner. Vi undersøger, hvilken betydning differentiering 

har i forhold til elevens motivation og læringsudbytte for faget tysk. Til at redegøre for dette 

inddrages Vygotskys teori om zonen for nærmeste udvikling. Teorien bygger på, at 

undervisningen skal tage udgangspunkt i den enkelte elevs faglige ståsted, og at eleven skal 

befinde sig i udviklingszonen for, at man kan se progression. 
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I forhold til bevægelse og variation i undervisningen inddrager vi tysk og dansk forskning om 

neuropædagogik, og vi undersøger, hvordan bevægelse spiller en rolle i 

sprogtilegnelsesprocessen. Vi ser på, at bevægelse i undervisningen har to funktioner som 

didaktisk værktøj: som afveksling og som direkte understøtning af læreprocessen. Som 

afrunding af afsnittet præsenterer vi LUDO modellen, og de didaktiske overvejelser der er 

forbundet med den. 

 

I den tredje del af opgaven fremlægger vi vores analyse, som bygger på en tematisk tilgang. 

Det vil sige vi analysere nogle citater fra vores elevinterviews, som mener kan være med til 

at belyse vores problemstilling. Vi anvender vores præsenterede teorier som hjælp til at 

forklare og forstå elevernes udsagn og oplevelser af tyskundervisningen. Til at underbygge 

vores analyse inddrager vi igen dansk og tysk forskning i forhold til sprogtilegnelse og 

neuropædagogik. I vores analyse præsenteres de faktorer, der er på spil, og hvilke faktorer 

vi som lærere kan skrue på for at optimere motivationen og læringsudbyttet hos eleverne i 

tyskundervisningen. I analysen bliver det særligt tydeligt, at bevægelse, variation og 

differentiering er særligt afgørende for elevens tilgang til faget, og at disse elementer ikke 

optræder i tilstrækkelig grad i undervisningen. Ydermere har vi fokus på hvilken betydning, 

undervisningsstrukturen, samspillet eleverne imellem og indholdet har på elevens 

læringsudbytte.  

 

I opgavens fjerde del præsenterer vi vores udviklings- og handlingsperspektiv. Med 

udgangspunkt i informanternes efterspørgsel efter mere variation, bevægelse og 

differentiering og dermed et mere motiverende læringsmiljø i tyskfaget, ser vi LUDO 

modellen med vores redidaktiseringer, som et muligt handleperspektiv. Vi undersøger derfor 

hvordan de anvendte teorier omkring læring og motivation bakker op og kvalificere LUDO- 

modellen som et didaktisk værktøj til at skabe et motiverende læringsmiljø med fokus på 

elevens læringsudbytte. I dette afsnit kommer vi med forslag til en redidaktisering for, at 

LUDO modellen bedre kan bakkes op af de forskellige teorier, og vi undersøger, hvorvidt 

modellen kan benyttes, som en del af svaret på vores problemformulering. LUDO modellen 

kan med vores foreslåede redidaktiseringer således danne grundlag for, hvordan vi vil gribe 

vores fremtidige arbejde som tysklærere an.  

 

I opgavens femte del præsenterer vi vores konklusion, som bygger på spørgsmålene i vores 

problemformulering. Konklusionen tager afsæt i den indsamlede empiri og den dertil 

udvalgte teori. Vores udvalgte teorier bliver brugt til at analysere vores empiriske data, og på 

baggrund af analysen har vi følgende konklusioner:  
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● Eleverne efterspørger bevægelse og variation 

● Øget opmærksomhed på at skabe balancen mellem drivkraft, indhold og samspil. 

● Heterogen elevgruppe - flere motivations orienteringer repræsenteret, som skal 

imødekommes og forskellige fagligt ståsted - differentiering. 

● Drop urealistisk stræben og GØR noget - forskningen viser, at mindre forkromede 

løsninger er mindst lige så brugbare.  

● Den redidaktiserede LUDO model som didaktisk værktøj 

 

 

Metodologiske og empiriske overvejelser: 

Videnskabsteoretisk afsæt 

Vores grundlæggende syn på læring er, at vi som lærere bærer det overordnede ansvar for 

det faglige niveau hos den enkelte elev. Samtidig er vi ansvarlige for, at der skabes et socialt 

læringsfællesskab i klassen med deltagelsesmuligheder for alle. Dette er udgangspunktet 

for, hvordan vi arbejder som tysklærer på vores jobskoler. Dog oplever vi i vores 

praksiserfaring, at det er en svær opgave at skabe motivation og lige deltagelsesmuligheder 

for alle. Vores videnskabsteoretiske afsæt er socialkonstruktivistisk med udgangspunkt i den 

sociokulturelle læringsteori (Vygotsky, 1971). I vores arbejde med at se mere indgående på 

hvad læring er, er vi inspireret af den socialkonstruktivistiske tankegang, som fremføres af 

Vygotsky. Han ser læring som en social proces, der sker i samspil med omgivelserne. 

Vygotsky’s teori går fint i spænd med Lave og Wenger, som i deres teori om 

læringsfællesskabet også bygger på den socialkonstruktivistiske tilgang til læring. Da denne 

tilgang bygger på at læring er social, må undervisningen i forhold til arbejdsformer, indhold 

og metoder også indeholde samarbejde. Dette kommer typisk til udtryk gennem 

gruppearbejde, par interaktion og diskussion.  

 

Således bliver socialkonstruktivismen og en sociokulturel læringsteori afsættet for vores 

opgave, hvilket betyder, at vi i ser klassen som en helhed, frem for at have fokus på den 

enkelte elevs udfordringer og svagheder (Hedegaard-Sørensen og Quvang, 2014). Det 

betyder også, at når vi i tyskundervisningen oplever elever udtrykke modstand til faget, retter 

vi ikke skylden mod den enkelte elev, men ser i stedet på, hvordan systemet omkring eleven 

kan påvirke elevens mulighed for at deltage i læringsfællesskabet (Petersen, 2015). Når vi 

har fokus på læringsfællesskabet, støtter vi os til Lave og Wengers videnskabsteori som 

omhandler det komplekse systemiske samspil mellem parterne, og hvordan det påvirker 
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læringsfællesskab: ”...en gruppe relationer mellem personer, virksomhed og verden, over tid 

og i relation til andre tangerende og overlappende praksisfællesskaber” (Lave & Wenger, 

2003, s. 83). I relation til vores problemformulering vil det betyde, at vi vælger et systemisk 

perspektiv, når vi skal forklare og afhjælpe den dalende motivation og manglende 

begejstring for faget tysk. Ligeledes ser vi systemisk på muligheden for, at vi som lærere kan 

justere i vores undervisning, således at vi kan være med til at skabe et mere motiverende 

læringsfællesskab. Det kan vi justere på ved at ændre på indholdet, metoden og formen på 

undervisningen.  

 

Undersøgelsesdesign 

Valget af informantgrupperne 

Vi har valgt at lave en kvalitativ undersøgelse, hvor vi udspørger elever i 5. og 8. klasse om 

deres forhold til faget tysk. Når vi vælger 5. klasse, er det for at få afdækket, om elevernes 

nysgerrighed og nyhedens interesse ved faget består eller daler i slutningen af 5. klasse. 

Her vil vi få et billede af elevernes første erfaringer med faget, og hvordan dette påvirker 

deres syn på og motivation til faget. Samtidig har vi valgt at interviewe elever fra 8. klasse, 

da vi ud fra vores erfaring som lærere har oplevet, at der på dette klassetrin er en udbredt 

negativ indstilling til faget. Desuden ønsker vi at spørge om, hvad det er, der gør faget 

særligt sjovt/kedeligt. Dette vil vi gøre ved at stille åbne spørgsmål og derigennem fange 

nuancerne i svarene. 

 

Da vi har to forskellige informant-grupper, har vi lavet to forskellige interview-designs 

målrettet informanterne. Vi vil være opmærksomme på, at begge grupper sammensættes så 

heterogene som muligt, uden at der sker en decideret udvælgelse af informanter, som kan 

understøtte vores hypotese. Vi vil derfor vælge fem elever fra to forskellige skoler for at 

sikre, at fokusgruppen bliver repræsenteret af elever med forskellige undervisere og dermed 

forskellige tilgange til tyskundervisningen. Validiteten af resultatet for undersøgelsen kan 

diskuteres, da mængden af informanter er begrænset til fem elever ud af en hel klasse. Det 

kan være, at man får udvalgt netop de elever, som ikke er repræsentative for klassens 

generelle holdning til tysk. Dette vil dog være en typisk fejlkilde eller kritik af en kvalitativ 

undersøgelse, da der er en begrænsning i antallet af informanter i en sådan undersøgelse.  

Informanterne er dog på begge klassetrin tilfældigt udvalgt, og er ikke elever, vi har 

forhåndskendskab til eller har undervist. Vi har dog bevidst valgt, at begge køn skal være 
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repræsenteret i vores interviews, for at svarene skal kunne give et så repræsentativt billede 

af klassen som muligt.  

 

Vi har valgt at interviewe elever fra to skoler begge beliggende i Guldborgsund Kommune, 

hvilket ikke giver et geografisk repræsentativt billede af den generelle holdning til faget i tysk 

i danske 5. og 8. klasser. Vi har dog grundet corona krisen, set os nødsaget til at begrænse 

os til de skoler, som vi i forvejen har adgang til i forbindelse med vores arbejde. Man kunne 

forestille sig, at holdningen til faget kunne variere meget i forhold til, om eleverne er 

bosiddende langt fra eller tæt på grænsen til Tyskland. Med andre ord kan relevansen af 

faget måske have indflydelse på motivationen og holdningen til faget. Derudover er der i 

Guldborgsund Kommune ikke mulighed for at vælge et alternativt 2. fremmedsprog såsom 

fransk eller spansk. Eleverne har dermed ikke aktivt tilvalgt faget tysk, hvilket er tilfældet på 

skoler i andre kommuner. Denne manglende mulighed for tilvalg, kan have indflydelse på 

elevernes holdning til faget. Vores geografiske begrænsning vil derfor kunne ses som en 

fejlkilde, i forhold til hvor repræsentative svarene er for danske skoleelever generelt. 

 

Interview-designet til 5. klasseseleverne vil tage udgangspunkt i afdækning af elevernes 

forventninger og indstilling til faget tysk, hvorimod interview-designet til 8. klasseseleverne er 

udformet således, at eleverne kan udtrykke deres holdning til, oplevelse af og erfaring med 

faget. Derudover vil vi spørge ind til deres forventninger samt oplevelser til faget i 5. klasse, 

samt om der eventuelt har været et vendepunkt eller særlig begivenhed, som har påvirket 

deres holdning til faget (lærerskift, ferie i Tyskland, ven/ veninde i Tyskland). 

 

I arbejdet med udarbejdelsen af den kvalitative undersøgelse er vi blevet opmærksomme på, 

at vi ved at interviewe 5. årgang får belyst elevens forudindtagede holdning til faget tysk. 

Den forudindtagede holdning kan for eksempel være forældrenes, søskendes eller 

samfundets syn på Tyskland eller tysk som sprog. Dette er en ekstern faktor, som kan være 

svær eller umulig for os som fagprofessionelle at påvirke. Vi interviewer derfor 5. klasses 

elever, som kun har ganske kort undervisningserfaring med tysk da deres udsagn om 

tyskfaget kun kan være præget af eksterne faktorer. Ved at interviewe 5. årgang vil vi derfor 

bedre kunne belyse, hvad det er, vi som fagproffesionelle kan arbejde med for at opretholde 

og udvikle elevernes indstilling til faget i en positiv retning. 

 

Når vi vælger at interviewe elever på 8. årgang, er det for at undersøge, hvordan eleverne 

har det med faget efter at have stiftet bekendtskab med faget. Vi har valgt netop 8. årgang, 

fordi de nu har haft tysk i tre år og dermed bør have en holdning til og fornemmelse for 

fagets indhold og form, og fordi at man i 8. klasse også begynder at stille krav til elevernes 
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kompetencer. Dette gøres i form af tekstarbejde og grammatiske opgaver. Desuden 

begynder man i 8. klasse at arbejde mere målrettet mod afgangsprøven i 9. klasse. 

Derudover har vi i vores egen praksis erfaret, at vores undervisning i 8. og 9. klasse kan 

have en tendens til at bære præg af at være mere teksttung og have et øget fokus på 

grammatik, hvilket tit kan blive på bekostning af de mere legende indslag og tilgange, som 

fylder mere i de første år med tyskfaget.  

  

Vi vil derfor afdække, om der er faktorer, som har særlig betydning for deres holdning og 

indstilling til faget. Vi vil samtidig se, om der er sket en forandring i deres indstilling til faget, 

og om de på baggrund af deres erfaring med tyskfaget har en holdning til, hvad der skal til, 

for at øge deres motivation til faget. 

 

Valg af interviewets struktur 

Interviewet vil foregå semistruktureret, dvs. som samtale mere end et klassisk interview 

(Glasdam, 2016). Vi vil tage udgangspunkt i temaer med få spørgsmål som ledespørgsmål,  

og vi vil stille yderligere spørgsmål ud fra informanternes/ elevernes svar, og hvad de er 

optaget af. Vi har bevidst valgt, at interviewet har en mindre grad af struktur og større grad af 

åbenhed. Det understøttes af Jan Kampmanns udsagn omkring interview af børn: “I forhold 

til struktureringsgrad påpeges det i flere bidrag, at interview med børn i sammenhæng med 

en intention om gennem interviewet at komme nærmere en forståelse af “the kids’ point of 

view”….kræver en stor grad af åbenhed i interviewet” (Kampmann, 1998, s. 24)  Det 

betyder, at vi både i vores spørgeskema og i valg af formen for interviewet bevidst har valgt 

et semistruktureret interview, der netop tager højde for Kampmanns råd i forhold til 

børneinterviews. Vores intention var derfor, at interviewet med eleverne skulle være 

afslappet og præget af dialog. Denne måde at interviewe på skulle understøtte vores 

semistrukturerede tilgang, som betyder en åbenhed for at gå i dybden med nogle af de 

kommentarer og bemærkninger, som eleverne bringer op. Vi oplevede dog i midlertidig, at 

interviewet ikke blev så afslappet som ønsket. Vi mener, en stor del af årsagen bunder i, at 

interviewet grundet coronarestriktionerne foregik over Teams. Denne måde at interviewe på 

har fordele og ulemper i forhold til elevernes tryghedsfølelse i interviewsituationen. Det kan 

være lidt mekanisk, stift og mindre afslappet at skulle kommunikere via skærmen. Teknikken 

kan påvirke situationen i forhold til, om den virker, om man taler højt nok samt om kameraet 

og lyden fungerer. Modsat kan hjemmets trygge ramme være med til at skabe tryghed i 

interviewsituationen for eleven. Ved det virtuelle interview oplevede vi, at det som 

interviewer er nemmere at have overblikket i forhold til, at informanterne er samlet på én 
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skærm, og at ordrækken holdes, idet eleverne markerer med håndsoprækning. Dette bliver 

dog på bekostning af spontaniteten og forfølgelse af nuancerne, der normalt vil ske i en 

samtale. Årsagen til dette kan være, at det både for informanten og interviewer er sværere at 

afkode hinandens kropssprog og mimik via skærmen end ved et normalt interview med 

fysisk fremmøde. Dette betyder også, at vi er mere låste af vores spørgsmål, og vi derfor 

kun har få “afstikkere”, og interviewet bliver mere struktureret end vi tiltænkt. Samlet set vil 

det virtuelle interview med den manglende spontanitet og stive form i forhold til talerækken, 

håndsoprækningen, samt det upersonlige og distancerede forhold mellem informant og 

interviewer gøre, at interviewet bliver mere formelt, end vi egentlig havde ønsket os.       

 

Vi har således indsamlet empiri ved hjælp af interviews over Teams, og har fået en masse 

interessante svar fra eleverne. Vi vil i det følgende afsnit præsentere de teorier, der er 

relevante i forhold til svarene fra den indsamlede empiri og spørgsmålene i vores 

problemformulering.  

Teori: 

I vores empiri er vi blevet bevidste om, at eleverne generelt efterspørger mere bevægelse, 

differentiering og variation i tyskundervisningen. Det gør sig gældende både for elever på 5. 

årgang og 8. årgang. Derfor vil vi dels undersøge de faktorer, som eleverne påpeger, har 

indflydelse på deres motivation, og dels hvordan motivationen spiller en rolle i forhold til 

elevernes læringsudbytte. Netop de faktorer, som eleverne efterspørger, er mulige for os 

som lærere at justere på. Dette kan gøres i forhold til indhold, form og metode, hvilket vil vi 

se nærmere på i dette afsnit. For at kunne besvare vores problemformulering vil vi begynde 

med at undersøge, hvordan man helt grundlæggende lærer et sprog. 

I forhold til sprogtilegnelsesteorien skal der være visse elementer til stede for at kunne lære 

et sprog. Med afsæt i teorien vil vi ud fra elevernes udsagn få afklaret, om disse elementer i 

sprogtilegnelsen er til stede i undervisningens nuværende form. Rod Ellis’ model forklarer 

sprogtilegnelsesprocessen og tager altid udgangspunkt i, at sprog læres i samspil med 

andre (Bjerre og Ladegaard 2007). Udgangspunktet i processen er et input, i forbindelse 

med tyskundervisningen kunne det f.eks. være i form af en tekst, en film eller en sang 

(inputshypotese). Inputtet skal bearbejdes gennem interaktion (interaktionshypotese), hvor 

der sker en betydningsafklaring samt afprøvning af elevens hypotese omkring sproget. I 

tyskundervisning vil det være, at eleven lærer sproget i kommunikationen med andre. Det er 

netop i dialogen med makkeren, at eleven i sin konfrontation med sproget reflekterer over de 

sproglige nuancer og foretager eventuelle justeringer i sit output. Denne hypoteseafprøvning 
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eller sprogforhandling leder eleven til et output (outputshypotesen). Outputtet er det aktive 

sprog (både skrift og talesprog), som der produceres gennem dialogen. 

Sprogtilegnelsesprocessen gentager sig, og eleven vil nu bruge sit nye output ved en ny 

sprogforhandling. For at denne proces overhoved kan lade sig gøre, er eleven nødt til at 

være motiveret for at lære tysk, derfor vil vi i det følgende afsnit se på hvilke faktorer, der gør 

sig gældende i forhold til motivation.  

Motivation   

Når vi i vores opgave taler om motivation i forhold til læring, ser vi motivation som elevernes 

lyst (drivkraft) til at deltage i undervisningen. Overordnet set er der tale om to typer af 

motivation: Indre og ydre motivation. Den indre motivation er karakteriseret ved den indre 

drivkraft, interesse og tilfredsstillelse, eleven kan have ved at opleve læring. Deci og Ryan 

har udviklet selvbestemmelsesteorien (Ravn, 2021), som er en motivationsteori, der bygger 

på, at de tre grundlæggende psykologiske behov; autonomi, kompetence og samhørighed 

bør være dækket for at opnå indre motivation. Autonomi handler om individets behov for at 

blive set og anerkendt, som et selvstændigt individ. Kompetence handler om elevens følelse 

og oplevelse af mestring af opgaven. Samhørighed handler om elevens grundlæggende 

behov for at være en del af et fællesskab. Den ydre motivation ligger modsat den indre 

motivation op til et mere behavioristisk læringssyn med fokus på straf og belønning (Ibid). 

Denne vil ikke have vores opmærksomhed i denne opgave.  

 

Selvbestemmelsesteorien taler sammen med Mette Pless’ forskning i unges 

motivationsorienteringer. I sin forskning opdeler hun motivation i fem forskellige orienteringer 

(Pless, 2019). Vi har sammenholdt Decy og Ryans tre grundlæggende psykologiske behov 

med Pless’ motivationsorienteringer, og vi har skitseret dem i nedenstående skema: 
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Mette Pless’ 

motivations- 

orienteringer 

Deci og Ryans 
psykologiske 
behov 

Elevens drivkraft Udfordringer 

Vidensorientering Kompetence Nysgerrighed, 
vidensbegær, 
“optagethed” 

Kedsomhed og 
mangel på faglig 
kobling (relevans) 

Præstationsorientering Kompetence Karakter, fokus, 
konkurrence og leg 

Præstationsangst, 
stress og 
skoletræthed 

Mestringsorientering Kompetence Mestring, 
progression, 
feedback og 
feedforward 

Manglende 
differentiering 

Relationsorientering Samhørighed Anerkendelse, 
klassens sociale 
læringsmiljø (elev-
elev, elev-lærer) og 
at være en del af et 
fællesskab 

Ubalance mellem 
sociale relationer og 
faglighed, usund 
klassekultur 

Involveringsorientering Autonomi Åbne læreprocesser, 
kreativitet, legende 
tilgang, fantasi, 
samskabelse, 
medbestemmelse og 
kollektive 
læreprocesser 

Snæver og 
curriculum baseret 
læringsforståelse, 
manglende ejerskab 
og medbestemmelse 

 

Pless peger i sin forskning på, at de unge er drevet af forskellige motivationsorienteringer, 

hvilket betyder, at der er flere orienteringer på spil samtidig (Pless, 2019). Derfor bliver det et 

vigtigt fokusområde for læreren i sin planlægning og gennemførelse af undervisningen, da 

det netop er i mødet mellem eleven og skolen, at motivationen enten blomstrer eller falmer.  

Vi bruger Deci og Ryans selvbestemmelsesteori og Pless’ motivationsbegreber til at 

analysere og forklare elevernes svar omkring deres oplevelser af tyskundervisningen. 

Samtidig kobler vi elevernes udsagn om, hvad der motiverer og demotiverer dem i faget tysk 

til teorierne.  

 

Med udgangspunkt i elevernes udsagn fra vores interviews, inddrager vi Illeris’ 

læringstrekant. Det gør vi, for at vurdere elevernes oplevelse af og ønsker til den nuværende 

tyskundervisning. Herigennem får vi synliggjort, om der er en balance mellem de tre 

elementer i læringstrekanten. Illeris’ læringstrekant omhandler processer og dimensioner i 

læringen, og ved at vurdere den i forhold til elevernes oplevede læring, får vi øje på hvilke 
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parametre, vi som lærere bør justere på for bedre at kunne højne elevernes motivation og 

læringsudbytte. Læringstrekanten er relevant idet den indeholder dimensionen drivkraft, som 

er et andet ord for motivation. Illeris påpeger tilstedeværelsen af de to processer tilegnelses- 

og samspilsprocessen for, at der kan være tale om læring. Samspilsprocessen er samspillet 

mellem individet og de sociale omgivelser. Tilegnelsesprocessen er den proces, der foregår, 

når den enkelte elev forbinder ny læring med allerede tilegnet læring og erfaring. Modellen 

viser således, hvordan læringsudbyttet i sidste ende er afhængig af forholdet mellem de to 

processer (Illeris, 2012).  Således benyttes modellen til at belyse kompleksiteten i 

læringsprocessen, og hvordan det spiller ind på læringsudbyttet. 

 

 

Vi vil benytte læringstrekanten til at analysere elevernes beskrivelser af deres 

tyskundervisning, og hvordan den type undervisning påvirker deres motivation til faget. På 

den måde analyserer vi, om deres undervisning er i balance i forhold til de forskellige 

dimensioner. Samtidig vil vi bruge læringstrekanten til at undersøge, hvordan 

drivkraftdimensionen (motivationen) vægtes i henholdsvis 5. og 8. klasse. Dette er 

interessant, da Illeris argumenterer for, at der er en klar sammenhæng mellem elevernes lyst 

til at deltage i undervisningen og deres opnåede læringsudbytte (Illeris, 2009).  

 

Netop sammenhængen mellem elevens læringsudbytte og et motiverende læringsmiljø, som 

vi peger på i vores problemformulering, gør det relevant at se på differentiering.  

Differentiering  

I vores arbejde som lærere er det vores primære opgave, at eleverne skal opnå et 

læringsudbytte, hvilket betyder, at vi er nødt til at kende elevens faglige ståsted. Her 

inddrager vi kendepricippet, som er et begreb, Anderson & Ford præsenterer. 
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Kenderprincippet bruges som forklaring på, at læreren bruger sin viden om elevens faglige 

ståsted til at målrette indholdet, formen og strukturen, hvilket dermed giver eleven 

deltagelsesmulighed i undervisningen (Ford & Anderson, 2014). Ved at gøre brug af 

kendeprincippet og sin relationskompetence i undervisningen, har læreren den bedste 

mulighed for at kunne støtte og hjælpe eleven i sin læreproces. Når vi som lærere ved hjælp 

af kendepricippet retter vores opmærksomhed omkring elevens ståsted, bliver det synligt, 

hvad næste “trin” er på vej i elevens læring. Gennem kendskabet til elevens faglige ståsted 

har vi et bedre udgangspunkt for at skabe de bedste rammer for et øget læringsudbytte og 

progression for den enkelte elev.   

 

Netop progression og øget læringsudbytte med udgangspunkt i elevens ståsted er forklaret i 

Vygotsky begreb zonen for nærmeste udvikling. Modellen forklarer, at eleven kan befinde sig 

i forskellige zoner i sin læring. Tryghedszonen er der, hvor eleven kan arbejde selvstændigt 

med stoffet. I udviklingszonen skal eleven “stå lidt på tæer”, og eleven har brug hjælp og 

vejledning af læreren. Det er i denne zone, at man kan se 

progression. I utryghedszonen bliver eleven så udfordret, at 

usikkerheden kan udmunde i direkte modstand og trods mod 

læring. I en sådan læringssituation vil eleven ikke opnå et 

læringsudbytte, og det vil være direkte demotiverende for 

eleven at befinde sig i denne læringszone. Derimod bør 

eleven bevæge sig mellem de 2 inderste læringszoner. Vi 

mener, at det er mindst lige så vigtigt for opnåelse af elevens 

læringsudbytte, at de arbejder i tryghedszonen. I denne zone 

opbygger eleven selvtillid, motivation og robusthed i sin mestring af opgaven, således at 

eleven har mod på opgaverne i udviklingszonen (Vygotsky, 1982). Vi bruger vores empiri til 

at få afdækket, hvorvidt eleverne har en reel oplevelse af at modtage undervisningen 

svarende til deres zone for nærmeste udvikling, og derigennem undersøge om der foretages 

differentiering i tyskundervisningen. 

   

I arbejdet med at eleven skal opnå progression, er vi som lærer nødt til at tilpasse 

undervisningen til eleven. Her er der tale om differentiering. Undervisningsdifferentiering er 

et princip, som bygger på tanken om, at Folkeskolen er for alle. Dette afspejles i 

Folkeskolelovens paragraf 18 stk. 1: “Undervisningens tilrettelæggelse, herunder valg af 

undervisnings- og arbejdsformer, metoder, undervisningsmidler og stofudvælgelse, skal i 

alle fag leve op til folkeskolens formål, mål for fag samt emner og varieres, så den svarer til 

den enkelte elevs behov og forudsætninger” (Retsinformation, 2021). Vi er med andre ord 

som lærer forpligtet til at tilpasse undervisningen til den enkelte elev. Dette må dog ikke ske 
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på bekostning af fællesskabet, idet elevdifferentiering og permanent holdinddeling er 

afskaffet. 

Hermed bliver undervisningsdifferentiering et princip for undervisning, målrettet hele klassen. 

Med andre ord betyder det, at undervisningen skal favne elevers forskellige kompetencer og 

måder at lære på, og undervisningsdifferentiering er således midlet til at leve op til de krav. 

(EVA, 2018).  

 

I EVA-rapporten fra 2011 er der opstillet fem kriterier, som skal opfyldes, for at 

undervisningen kan kaldes differentieret. De fem kriterier peger på at en differentieret 

undervisning:   

● Forholder sig proaktivt til en heterogen elevgruppe   

● Er centreret omkring elevens læring   

● Er funderet i analyse og vurdering   

● Indebærer forskelligartede og varierende tilgange til læring   

● Kræver en helhedsorienteret tilgang til læring.  

 

Disse krav kan imidlertid dels virke som store og tidskrævende, og dels deciderede 

modsigende. Det kan virke modsigende, at vi på den ene side skal tænke på klassen som 

helhed, men samtidig skal have den enkelte elev i fokus. Differentiering som middel til at 

opnå læringsudbytte er stærkt omdiskuteret, og en af dem som sætter spørgsmål ved 

effekten af undervisningsdifferentiering er Per Fibæk Laursen. Han pointerer dog, at de 

fleste lærere allerede praktiserer differentiering uden at tænke over, og at de gør det uden at 

forholde sig til de i EVA-rapporten opstillede krav. Fibæk appellerer i bogen “Drop 

ambitionerne og lav bedre undervisning” til, at lærerne skal sænke ambitionerne i forhold til 

kravene til undervisningen. Han går så vidt, at han opfordrer lærerne til at droppe den 

forkromede undervisningsdifferentiering, som gør, at vi som lærere risikerer at “miste 

pusten”, og derfor slet ikke gør noget (Fibæk Laursen, 2015). Vi vil ud fra elevernes udsagn i 

vores interviews forsøge at vurdere i hvilken grad de oplever, at undervisningen:  

● er tilrettelagt, så den er tilpasset deres individuelle niveau 

● der differentieres ud fra EVA rapportens fem kriterier 

● om de altid undervises som en homogen gruppe eller 

● om der anvendes mere enkle former for differentiering, som Fibæk påpeger, er 

tilstrækkelig for god undervisning.  

Differentiering er med til at skabe deltagelsesmuligheder i undervisningen og dermed 

motivation, men kan ikke stå alene. I vores interviews får vi netop synliggjort, at eleverne 

også efterspørger en større grad af bevægelse og variation i undervisningen. 
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Bevægelse og variation i undervisningen 

Overordnet set bør bevægelse være en integreret del af elevens skoledag. Det blev en del 

af folkeskoleloven med reformen i 2014: “Undervisningstiden skal tilrettelægges, så eleverne 

får motion og bevægelse i gennemsnitligt 45 minutter om dagen” (retsinformation.dk). 

Alligevel viser en undersøgelse udarbejdet af Oxford Research for Dansk Skoleidræt og 

TrygFonden, at godt halvdelen af de danske skoleelever ikke har den mængde daglig 

bevægelse, som de lovmæssigt har krav på (Dansk Skoleidræt, 2019). Formålet med den 

obligatoriske bevægelse i skoledagen er: “...at fremme sundhed hos børn og unge og 

understøtte motivation og læring i skolens fag.” (EMU.dk). Bevægelsesdelen bliver derfor 

relevant at undersøge, da vi i vores problemformulering netop ønsker at undersøge, hvordan 

man skaber motivation, begejstring og læringsudbytte i tyskfaget samtidig med, at det netop 

er bevægelse og variation, som informanterne efterspørger i vores interviews.  

 

Når vi ser på bevægelse i undervisning kan det inddeles i tre perspektiver: 

sundhedsperspektivet, det neuropædagogiske perspektiv og det sociale perspektiv (Eriksen 

og Feddersen, 2016). Vi vil have fokus på bevægelse i forhold til det neuropædagogiske 

perspektiv, hvilket omhandler bevægelsens betydning for læringen. Mange forskere har 

undersøgt det neuropædagogiske perspektiv i forhold til læring og lagring i hjernen. Dette er 

ikke mindst aktuelt i fremmedsprogsundervisningen. Vores hukommelse i forhold til læring 

består af tre typer af hukommelse, som vi herunder vil beskrive: 

 

Ultra korttidshukommelse: Har til opgave at få os til at reagerer ved hurtige sanseindtryk/ 

impulser og vurdere indtrykket i underbevidstheden, for derefter at glemme dem igen. 

 

Korttidshukommelse: Har begrænset kapacitet, og som det fremgår af ordet, er den 

information, som lagrer sig kort tid i hjernen. Med mindre informationen kan kobles på viden i 

langtidshukommelsen, eller man konfronteres med informationen mange gange, vil den gå 

tabt.  

 

Langtidshukommelse: Er den centrale databank, hvor der er ubegrænset kapacitet. 

Informationen, som er lagret i denne del af hjernen, vil ikke gå tabt. Den kan hurtigt trækkes 

frem og kobles til ny viden. Det er derfor langtidshukommelsen er den mest anvendelige og 

optimale hukommelse i forhold til læring. Således bliver det målet for os som lærere at 

arbejde hen imod, at indholdet af undervisningen bliver lagret i langtidshukommelsen. Vores 

første mål bliver derfor at skabe kontakt til elevens ultrakorttidshukommelse for derved at 

skabe interesse hos eleven, for som Kleinschroth udtrykker det: “was interessiert, wird 
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registriert” (Kleinschroth, R. 2012, s. 35). Hvis vi har gjort indholdet tilstrækkelig relevant for 

eleven, vil indholdet lagres i elevens korttidshukommelsen. Herefter er det vores opgave at 

de nye ord og udtryk, som vi vil lære eleverne på tysk, bliver koblet på allerede tillært viden, 

som er lagret i langtidshukommelsen. En metode til at skabe kobling til langtidshukommelse 

er “Mehrkanaliges Lernen”, det vil sige ved at understøtte indholdet ved brug af de 

forskellige sanser. “Igennem sanserne baner ordene sig vej til hukommelse, og jo flere 

sanser, der er inddraget i sprogtilegnelsesprocessen, jo mere og jo bedre lærer vi” (Von 

Holst-Pedersen, 2011, s.8). Det peger på, at vi som lærer skal være opmærksomme på 

variation og inddragelse af forskellige sanser i vores undervisning. Vores sanser er fysisk 

placeret flere steder i hjernen, og jo flere dele af hjernen der er aktiveret samtidig, desto 

bedre lagres det i hjernen. Leg og bevægelse er en måde at få flere dele af hjernen til at 

samarbejde (Xanthos, 2013). I forhold til bevægelse understreger hjerneforsker Jesper 

Lundbye-Jensen, at der er en positiv sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring, og at 

bevægelse fremmer de kognitive processer (Eriksen og Feddersen, 2016). Forskningen 

siger med andre ord, at det er vigtigt, at vi som lærere indtænker bevægelse i form af 

aktiviteter i vores planlægning af undervisningen for at opnå et øget læringsudbytte hos 

eleverne.    

 

Michala Sambanis inddeler bevægelsesorienterede aktiviteter i 

fremmedsprogsundervisningen i to kategorier; Bevægelse som afveksling og bevægelse 

som direkte understøtning af læreprocessen.  

Bevægelse som direkte understøtning af læreprocessen: Bevægelsen er en integreret 

del af undervisningen. Når man i tyskundervisningen benytter bevægelsessange, skuespil 

og pantomime leg f.eks. kunne et praksiseksempel være en forhindringsbane, hvor eleverne 

parvis skal guide hinanden rundt på tysk ved hjælp af forholdsordene. I legen får eleverne 

mundtligt dannet sætninger og benyttet forholdsordene samtidig med, at de fysisk udfører 

bevægelsen.  

Bevægelse som afveksling: Aktiviteter som ikke har direkte kobling til undervisningens 

faglige indhold, men som understøtter læringen af fremmedsproget. Det kan f.eks. være 

Laufdiktat, “Heißer Stuhl” eller bom-leg på tysk (Sambanis, 2013). 

 

Som lærer bør man derfor være bevidst om, at bevægelse har en positiv indvirkning på 

læringsudbytte uanset, om det er bevægelse som afveksling eller bevægelse som direkte  

understøtning af læreprocessen. Med andre ord viser forskningen, at bevægelse i 

undervisningen altid vil påvirke læringen positivt. Dog kan man som lærer være tilbøjelig til 

kun at inddrage aktiviteter, såfremt at de har direkte faglig kobling til det igangværende tema 

i undervisningen. Bevægelse i undervisningen bliver dermed et didaktisk værktøj til både at 
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variere undervisningen, skabe en legende tilgang og understøtte lagringen i hjernens 

langtidshukommelse. I forbindelse med vores arbejde som lærere på vores jobskoler er vi 

stødt på LUDO modellen, som netop beskrives som et didaktisk værktøj, der kan skabe 

variation i undervisningen. I det følgende afsnit præsenterer vi LUDO modellen, og senere vil 

vi undersøge, hvordan modellen kan bakkes op af de ovenstående teorier og være med til at 

besvare vores problemformulering. 

LUDO model 

LUDO modellen er en didaktisk model udviklet af Anette Møller Hansen, lektor ved 

Professionshøjskolen Absalon. Modellen har til formål at skabe et differentierende og 

inkluderende miljø med udgangspunkt i elevens medbestemmelse på undervisningen og 

dermed skabe øget motivation og deltagelse.  

 

LUDO står for:  

● L:  Legende læring med lyst til mere.  

● U: Undervisning med udfordringer og undren.  

● D: Differentierede didaktiske principper.  

● O: Organisering af organisk undervisning.  

 

Modellens mål er gennem en innovativ didaktik at udnytte elevens potentiale og 

kompetencer. I LUDO modellen arbejder man i 4 forskellige rum/værksteder. Eleverne 

arbejder med det samme stof men på forskellige måder. Hvert værksted har specifikke 

metoder og teknikker til at opnå læring hhv. tekster, billeder, artefakter eller kropslige 

bevægelser.  

 

Værksted Fokusområde Indhold i 
værkstedskassen 

Ordværksted Tekst og skriftlighed 
(analytisk) 

Ordkort, tekststykker, 
begreber, skrivematerialer.  

Billedværksted Visuel kommunikation  Billedkort, collagemateriale, 
saks, lim og fotografier 

Modelværksted Fysiske artefakter (taktilt) Små figurer, modellervoks, 
LEGO. 

Bevægelsesværksted Kropslige handlinger og 
udtryk (kinæstetisk) 

Effekter og rekvisitter til 
dramatisering eller interview, 
hat, briller, paryk, mikrofon. 
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Værksted 1 er “ordværkstedet” med fokus på tekster og skriftlighed. Værksted 2 er 

“billedværkstedet”, hvor det kreative består i, at eleven skal udtrykke sig gennem en mere 

visuel kommunikation som f.eks. tegning, foto eller collage. Værksted 3 er 

“modelværkstedet”, hvor eleven ved hjælp af fysiske artefakter selv arbejder med emnet 

gennem udarbejdelse af en scenarisk opstilling. Værksted 4 er “bevægelsesværkstedet”. I 

dette værksted bruger eleven kropslige handlinger til at arbejde med temaet gennem drama, 

interviews, filmoptagelser mm. De 4 værksteder skal repræsenteres af 4 fysiske kasser 

indeholdende materialer, som understøtter arbejdet i det pågældende værksted. 

Eksempelvis kan kassen til “ordværkstedet” således indeholde tekststykker, ord, begreber, 

skrivematerialer mm. Vi ser LUDO modellen, i sin nuværende form, som et brugbart 

didaktisk værktøj, der kan hjælpe læreren med at variere undervisningen. Vi vil senere 

komme ind på eventuelle justeringer, som gør modellen brugbar på andre områder. I 

analysen vil vi benytte de ovenstående teorier og teoretiske begreber til at analysere og 

diskutere den indsamlede empiris resultater. Hermed vil vi forhåbentligt kunne nå frem til en 

besvarelse af og konklusion på vores problemformulering.  

Analyse 

Vores analyse vil bære præg af en tematisk tilgang. Det vil sige, at vi analyserer nogle 

udtalelser i form af nogle citater, som var gennemgående tematikker fra vores 

elevinterviews, og som vi mener kan være med til at belyse vores problemformulering. 

Citaterne taler ind i hver sit tema; bevægelse, variation og differentiering. Gennem en 

refleksion over den indsamlede empiri og erfaring fra egen praksis sammenholdt med de 

teoretiske begreber fra teoriafsnittet undersøger vi i vores analyse hvilke didaktiske 

overvejelser, der kan medvirke til at skabe øget motivation og læringsudbytte i 

tyskundervisningen. Dette er med til at danne grundlaget for, hvordan vi som 

fagprofessionelle fremadrettet kan arbejde for at skabe et motiverende læringsfællesskab 

med fokus på øget begejstring og læringsudbytte i faget tysk. 

“Det er mega kedeligt!” 

Allerede under opstarten af vores interviews fik vi små indikationer som tegn på deres 

holdning til faget i form af elevernes mimik og attitude. Begge elevgrupper viste tegn på 

manglende begejstring. Særligt kom det til udtryk hos 8. klasses eleverne, hvilket 

understøtter vores hypotese om og erfaring med, at interessen for tyskfaget daler fra 

mellemtrinnet til udskolingen. De gav udtryk for, at undervisningen var kedelig både forhold 
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til indholdet og den struktur, som præger timerne. De gav udtryk for, at der er for meget 

fokus på grammatik og sproglig korrekthed samt, at timerne bærer præg af udenadslære og 

eksamensfokus. Når vi analyserer elevernes udsagn ud fra Illeris’ læringstrekant, bliver det 

tydeligt, at der er en ubalance i forholdet mellem indhold og drivkraft. Denne ubalance 

skabes gennem lærerens tilsyneladende øgede fokus på indholdet. Vi ser det komme til 

udtryk hos eleven i følgende citat: 

 

“Vi bruger en grundbog, og den følger vi - hver time. Vi læser en tekst højt i klassen og 

oversætter den - jeg synes faktisk, det er mega kedeligt!” (Line, 8. klasse) 

 

Citatet fortæller, at eleven har mistet lysten til at lære tysk, fordi det er for kedeligt, og der er 

for meget fokus på den klassiske forståelse af tekstarbejde (læs og forstå). Ud fra Illeris’ 

model kan vi se, at det massive fokus på indholdet sker på bekostning af drivkraften 

(motivationen). Når vi betragter elevens beskrivelse af tyskundervisningen, får vi et indtryk 

af, at eleverne ikke skal arbejde indgående med teksten f.eks. i form af spørgsmål og 

opgaver til teksten, men at der mere er tale om tyngde på det sproglige fokus - i form af ren 

ordkendskab. Ydermere sker undervisningen ved en fælles oplæsning og oversættelse. 

Således gøres der ikke brug af gruppe- eller makkerarbejde, og kun én elev af gangen 

benytter sit sprog. I forhold til læringstrekanten betyder det, at samspilsdimensionen 

eleverne imellem ikke er til stede. Denne ubalance i læringstrekanten bevirker, at det 

primære fokus på indholdet sker på bekostning af de andre dimensioner. Dette har ikke 

alene betydning for elevens motivation til faget, men har også indflydelse på elevens 

læringsudbytte. Dette understøttes af Ellis’ model omkring input-, interaktions- og outputs 

hypotesen. Betragter vi elevens oplevelse af tyskundervisning, kan vi se det traditionelle 

tekstarbejde som inputtet (fra læreren), men da eleverne ikke skal arbejde mere indgående 

med teksten i samspil med andre, er der ingen interaktionsfase. Der vil derfor være ingen 

eller begrænset sprogforhandling, hvilket ellers ifølge Long er afgørende, idet det netop er i 

den sproglige forhandling, at eleven bliver opmærksom på sin sprogudvikling (Bjerre og 

Ladegaard, 2007). Således får eleven ikke produceret et output, som er det tillærte sprog, 

som eleven selv er i stand til at producere i form af skrift eller tale. Man kan argumentere for, 

at når eleven er i stand til at producere sit eget output, sker det ved at trække på viden lagret 

i langtidshukommelsen.  

 

Overordnet set kan man udfra vores analyse sige, at der er for lidt fokus på samspillet og 

drivkraften. Det manglende fokus på samspillet taler ikke ind i vores videnskabsteoretiske 

udgangspunkt, som er socialkonstruktivismen. Vi tager udgangspunkt i, at læring er en 
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social proces, som sker i interaktion med andre, hvorfor samspillet hermed har en afgørende 

betydning for læringssituationen og motivationen. 

 

For at opnå balance i læringstrekanten og dermed skabe et motiverende læringsmiljø bør 

man ifølge Mette Pless i sin planlægning af undervisningen indtænke, at elevgruppen er 

heterogen og har forskellige motivationsorienteringer. Som tyskundervisningen beskrives i 

elev interviewet, appellerer den mest til de elever, der er videns- og mestringsorienterede. 

Det betyder samtidig, at den beskrevne undervisning ikke motiverer eksempelvis de 

involveringsorienterede elever. Disse elever motiveres ifølge Pless bedst såfremt, 

undervisningen bærer præg af åbne læreprocesser, kreativitet, en legende tilgang, 

medbestemmelse, og desuden lærer de bedst gennem synergien i gruppearbejde. De 

involveringsorienterede elever vil netop være udfordret ved en undervisning, der er snæver 

og curriculum baseret, præget af  læringsforståelse og manglende medbestemmelse, hvilket 

netop passer på den oplevelse af undervisningen, som eleven Line beskriver. 

 

Sammenholder vi Lines udsagn med Deci og Ryans selvbestemmelsesteori, bliver det også 

tydeligt, at tyskundervisningen kun opfylder kompetence behovet. Dette er problematisk, 

dels i det de tre behov er universelle, uanset hvilken motivationsorientering man er drevet af, 

og dels da alle faktorer skal være til stede samtidig for at opnå indre motivation. Det betyder 

at såfremt Lines tysklærer uforandret fortsætter med den slags  undervisning, som Line 

beskriver, risikerer læreren, at flere elever ligesom Line mister motivationen for faget tysk. Vi 

oplevede samtidig i vores interviews, at elevernes udsagn, omkring hvad de særlig godt 

kunne lide i undervisningen, stemte godt overens med de tre psykologiske behov. Eleverne 

syntes, at tysktimerne var særlig gode/sjove, når: 

● stoffet ikke var alt for let/svært (kompetence)  

● de kunne vælge frit mellem forskellige opgaver (autonomi)   

● de fik mulighed for at arbejde parvis eller i grupper (samhørighed)   

Disse udsagn omkring god tyskundervisning understøttes af selvbestemmelsesteorien. Vi vil 

derfor i det næste afsnit se nærmere på elevernes udsagn og dykke ned i nogle specifikke 

elevcitater, hvilket kan være med til at belyse, hvad eleverne mener, der skal til for, at de er 

motiverede til deltagelse i tyskundervisningen.   
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“Jeg er ved at falde i søvn” 

Gennemgående for alle fire interviews er, at eleverne uanset klassetrin efterspørger 

bevægelse og fysisk aktivitet i tyskundervisningen, og at netop bevægelse i undervisningen 

forekommer sjældnere i takt med, at eleverne kommer i de større klasser. Denne tendens 

kan vi også nikke genkendende til fra egen praksis.  

 

“Vi synes, det var rigtig sjovt engang i de mindre klasser, hvor vi skulle udenfor to og to, og 

igennem en forhindringsbane med bind for øjnene. Vi skulle så på tysk guide hinanden 

igennem banen. Det kunne vi rigtig godt lide, og det gør vi næsten aldrig mere” (Silas, 8. 

klasse)  

 

Vores analysepunkt bliver derfor hvilken betydning, bevægelse har for læringsudbyttet og 

elevernes motivation for tyskfaget. Silas giver tydelig udtryk for, at leg og bevægelse er en 

måde, han godt kan lide at lære på, hvilket tydeligt ses, i det han stadig husker 

læringssituationen så mange år efter. Netop ønsket om inddragelse af bevægelse i 

undervisning er klart det første svar, der kommer fra eleverne, når vi spørger: “hvad kunne I 

godt tænker jer mere af i tyskundervisningen?”, og når vi spørger dem: “Fortæl om en 

situation i tysk, hvor I synes, det var rigtig sjovt”. Her får en tydelig indikation om, at 

bevægelse spiller en afgørende rolle i forhold til at skabe motivation i tyskundervisningen.   

 

Dette bliver ikke mindre interessant, når vi ser på forskningsresultaterne inden for området, 

som tydeligt peger på en forbindelse mellem bevægelse og indlæring. Dette støttes af 

Xanthos, der i sin forskning pointerer, at bevægelse kan inddrages i undervisningen med 

forskellige positive indvirkninger: 

 “Alle Schulkinder sind überfordert mit der verhängnisvollen Verbindung von langem Sitzen 

und Lernen. Wenn wir dem Bewegungsbedürfnis von Kindern auch im Unterricht Raum 

geben, wirkt sich das letztlich positiv auf ihre sprachliche Entwicklung aus, baut 

Aggressionen und Lernblockaden ab und sorgt für gute Laune” (Xanthos, 2013,s. 24). 

 

Legen, som Silas nævner, er et godt eksempel på bevægelse kombineret med læring, 

hvilket Sambanis definerer som bevægelse som direkte understøtning af læreprocessen. I 

denne øvelse/leg aktiveres flere dele af hjernen samtidig. 
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“Mere bevægelse, der lærer vi også mere, og kan bedre huske ordene. Når vi bare øver 

remserne: “Ich bin, du bist….” så kan vi kun remsen, men kan ikke huske at bruge den, når 

vi snakker tysk” (Laurits, 8. klasse). 

 

Ifølge Xanthos er det netop i øvelser, som Silas og Laurits beskriver, at flere hjernecentre 

aktiveres samtidig, således at viden lagres bedre i langtidshukommelsen. Dette er målet 

med undervisningen, da den tillærte viden her lettere kan hentes frem igen, og kobles på ny 

viden.  

 

Hjerneforskeren Lundbye-Jensen er enig i den positive kobling mellem bevægelse og de 

kognitiv processer. Hans nyere forskning peger dog på, at bevægelse uanset form gør noget 

godt for læringen. Han siger hermed, at selv en løbetur rundt om skolen vil have en positiv 

indflydelse på elevens læring, hvilket ifølge Sambanis kunne defineres som bevægelse som 

afveksling. Hermed kan man se bevægelse som et værktøj til at skabe variation i 

undervisningen, hvilket også var et gennemgående ønske fra eleverne i vores interview.  

 

“Jeg kan nok bedre lide engelsk, fordi vi har haft det i lang tid, og der er meget mere 

variation i undervisningen, f.eks. at vi ikke kun har tekster og spørgsmål” (Freja, 8. klasse) 

 

Freja efterspørger mere variation i undervisningen, hvilket ikke nødvendigvis behøver være i 

form af bevægelse. Von Holst taler om mehrkanaliges Lernen, som også indikerer, at det er 

vigtigt at aktivere af flere dele af hjernen i sin læring, men hun har særligt fokus på at 

inddrage de forskellige sanser i undervisningen. Så når Freja efterspørger mere variation i 

tyskundervisningen, er det ikke nok at læse og forstå en tekst, men teksten kunne med 

fordel suppleres af værksteder, hvor flere sanser kommer i spil. Her kunne det være en 

oplagt mulighed at inddrage LUDO modellen, som netop lægger vægt på arbejde i 

forskellige værksteder, der repræsenterer forskellige sanser. Således efterkommes 

elevernes ønsker i form af variation, hvilket bør skabe motivation blandt eleverne. Samtidig 

åbnes muligheden for at opnå et større læringsudbytte, da flere sanser aktiveres. Når vi skal 

arbejde aktivt med at optimere læringsudbyttet, må vi tage udgangspunkt i at elevgruppen 

ikke er homogen. 
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“Vi sidder bare og venter” 

 

“Det er irriterende, når vi altid bare skal lave det samme. Nogle af os sidder bare og venter 

på de andre og stirrer ud i luften, og så bliver det kedeligt” (Ida, 5. klasse) 

  

Det Ida peger på en manglende differentiering af undervisningen. Det tyder på, at læreren 

ikke ser klassen som en heterogen gruppe, men i stedet ensliggør klassen. Denne 

ensliggørelse betyder, at læreren ikke benytter sig af kendeprincip, og dermed ikke sørger 

for, at eleverne bevæger sig over i udviklingszonen. Med andre ord skal de ikke “stå på 

tæer” i deres læring. Når eleverne primært befinder sig i tryghedszonen, sker der dels ingen 

progression af læringsudbyttet, og dels daler motivationen for deltagelse i undervisningen, 

præcis som Ida beskriver.  

 

Differentiering bliver derfor relevant at indtænke i forbindelse med planlægningen af 

undervisningen og ikke desto mindre relevant, da det står i folkeskolelovens §18 står, at  

undervisningen bør tilpasses den enkelte elevs behov og forudsætninger 

(https://danskelove.dk/folkeskoleloven/18). Herudover fremgår det af aftaleteksten fra 2013 

at: “Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan” 

(https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-maal-love-og-regler/politiske-oplaeg-og-aftaler).   

Det fremgår ikke ordret af citatet, at der her er tale om differentiering, men da der er tale om 

tilpasning af undervisning for den enkelte elev, går vi udfra, at det er differentiering, der er 

tale om. Vi er således som fagprofessionnelle forpligtede til at lade differentiering være en 

del af undervisningen. Man kan her stille spørgsmål ved, om Idas tysklærer lever op til disse 

forpligtelser, men det kan også være en svær opgave. Gennem vores praksis har vi oplevet, 

at det er en opgave, som kan udfordre selv den erfarne lærere. Denne oplevelse bakkes op i 

Fibæks bog “Drop ambitionerne og lav bedre undervisning”. “...ambitionerne er ikke blot 

idealistiske, de er helt urealistiske: De kræver en kolossal mængde forberedelsestid, mens 

virkeligheden i skolen er, at forberedelsestiden er blevet mindre” (Fibæk, 2015 s. 9). Fibæk 

ser kravet om en veltilrettelagt og målstyret undervisning, der tager udgangspunkt i den 

enkelte elev, som en umulighed set i lyset af de rammer, læreren arbejder indenfor. Han 

foreslår derfor en forenkling af differentiering. For det første siger han, at de fleste lærere 

allerede ubevidst praktiserer differentiering og for det andet, at differentiering ikke behøver at 

være så forkromet, som det fremgår af EVA-rapporten. I forhold til Idas beskrivelse af timen 

kunne læreren udfra Fibæks syn på differentiering let inddrage differentiering for at tilgodese 

elever som Ida f.eks. i form af ekstraopgaver og lettere materiale.  
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Overordnet set fremgår det af vores empiri, at eleverne efterspørger mere bevægelse og 

variation i undervisning samtidig med, at lærerne er forpligtet til at tilrettelægge 

undervisningen i forhold til den enkelte elev (differentieret undervisning). Man kan undre sig 

over, at det tilsyneladende stadig ikke efterleves på trods af, at differentiering har været på 

dagsordenen siden 2014. Årsagen er, at det simpelthen er en uoverkommelig opgave, 

hvilket fremgår af Fibæks forskning, men også at det er netop, hvad vi oplever på vores 

jobskoler. Fibæk foreslår enklere løsninger i forhold til differentiering, og Jesper Lundbye-

Jensen argumenterer for, at bevægelsen ikke nødvendigvis bør have et fagligt indhold. Det 

har også en positiv effekt på indlæring, hvis man bare får pulsen op umiddelbart efter 

læringssituationen (Lundbye-Jensen, 2017). I forhold til inddragelse af variation i 

undervisning, mener vi, at en model som LUDO med fordel kan inddrages som et enkelt 

værktøj. Vi vil derfor i det følgende afsnit vurdere og validere LUDO modellen ud fra teorien 

og dermed se, om den kan være et nyttigt værktøj til at skabe øget motivation, begejstring 

og læringsudbytte hos eleverne i faget tysk.    

Udviklings- og handleperspektiv 

Vi har i vores analyse fundet ud af, at elever på tværs af årgange og klasser ikke finder 

tyskundervisningen motiverende. Derfor vil vi vurdere, hvorvidt LUDO modellen kan benyttes 

til at skabe begejstring, et læringsudbytte samt imødekomme elevernes ønsker.  

 

Når vi undersøger LUDO modellen i forhold til Deci og Ryans selvbestemmelsesteori, 

understøtter modellen overordnet set de tre grundlæggende psykologiske behov: Autonomi, 

kompetence og samhørighed (Ravn, 2021). Autonomi er den grundlæggende tanke bag 

modellen, da eleven selv vælger hvilken kasse, han/hun skal arbejde med. Man kan dog 

stille spørgsmål ved, hvorvidt autonomien bliver på bekostning af kompetence, som er Deci 

og Ryans andet psykologiske behov. For at opnå øget kompetence, skal indholdet tilpasses 

elevens zone for nærmeste udvikling, og da elevgruppen er heterogen, bør materialet 

differentieres. LUDO modellens ene grundpille er differentiering (D), hvilket vi dog forholder 

os kritisk til. Modellen tilbyder, at eleven kan vælge mellem forskellige værksteder, men 

værksteder uden differentiering af det taksonomiske niveau. Dermed differentieres der i 

arbejdet med modellen kun på metoden, og ikke på selve materialet i det enkelte værksted. 

Hvis eleven hver gang vælger det værksted, eleven finder sjoveste eller nemmeste, kunne 

det betyde, at eleven udelukkende befinder sig i tryghedszonen og ikke oplever at skulle “stå 

på tæer” i sin læring (udviklingszonen) (Vygotsky, 1982). Det kan derfor samtidig diskuteres, 

hvorvidt “U” ,som står for Udfordrende undervisning, egentlig kommer i spil. Eleven vil med 

andre ord opleve autonomi men ikke opnå en udvikling af sin kompetence. På samme måde 
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kan der være en overvejende tyngde på drivkraftsdimensionen i Illeris’ læringstrekant (Illeris, 

2012), idet fokusset i LUDO modellen ligger på, at undervisningen skal være underholdende 

og derigennem motiverende. Dette bliver i forhold til læringstrekanten på bekostning af 

indholdet. Netop balancen mellem indhold og drivkraft er det, der ifølge Illeris’ model er 

afgørende for at skabe god undervisning.  

 

For at imødekomme denne ubalance, foreslår vi, at der i hver kasse er mindst to typer 

opgaver af forskellig sværhedsgrad. Dette vil betyde, at vi får differentiering ind både i 

forhold til metode men også i forhold til materialets taksonomiske niveau - hermed 

understøtter vi elevens progression og kompetence. Samtidig vil vi tillægge eleverne et 

yderligere benspænd, når de arbejder med modellen i forhold til deres autonomi. 

Benspændet er, at eleven ikke gentagne gange må vælge samme værksted, men gennem 

forløbet skal nå at arbejde i alle værksteder. På denne måde udfordres eleven i sin måde at 

lære på og “U’et” (LUDO) bliver mere tydeligt. Eleven vil ved hjælp af benspændet kunne få 

en succesoplevelse i et værksted, som ikke er hans foretrukne valg (tryghedszonen) 

samtidig med, at han vil blive tvunget til at arbejde i udviklingszonen (Vygotsky, 1982). Når vi 

som lærer dels siger, at eleven gennem forløbet skal arbejde i alle værksteder, og dels 

påpeger, at den enkelte gruppe bør vælge mellem opgaver af forskellig taksonomisk niveau, 

tager vi som lærere ansvaret for elevens læring. Derigennem står eleven ikke alene med 

ansvaret for at vurdere sit eget ståsted og dermed ansvaret for progression i sin læring.  

 

Når vi taler om progression i forbindelse med elevens sprogtilegnelse, mener vi, at eleven 

skaber et output i form af tale- eller skriftsprog (Bjerre og Ladegaard, 2007). LUDO modellen 

beskriver ikke, hvordan opgaverne i de enkelte værksteder skal udformes, så i princippet 

ved vi ikke, om der er indtænkt output i modellen. Denne udformning er op til læreren selv. I 

sprogtilegnelsesprocessen benyttes inputtet til at producere et output, som giver mulighed 

for at danne hypoteser, som igen afprøves i interaktion med makkeren, hvor der ud fra 

sprogforhandlingen skabes et nyt output (Ibid). Således skal læreren i sin udformning af 

værkstedsopgaverne i LUDO modellen være opmærksom på at skabe rammer for 

interaktion, så eleven får mulighed for sprogforhandling - altså at afprøve og benytte sit 

sprog sammen med sin makker. I denne proces går eleven fra et passivt sprog til et aktivt 

sprog. Derfor er samspillet og interaktionen af afgørende betydning i tyskundervisningen og 

bør indtænkes som obligatorisk element i LUDO modellen.    

 

Når vi anskuer modellen i forhold til samhøringhed eller samspil, ser vi, at den ikke 

umiddelbart dikterer, hvordan der skal arbejdes i det enkelte værksted. Der lægges således 

ikke op til hverken individuelt, partner- eller gruppearbejde i de enkelte værksteder. Dette 
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kan undre os, da samhørigheden således kun opnås gennem det faktum, at man har en 

fælles tekst/opgave. I forhold til tysk som sprogfag vil det være oplagt at arbejde i grupper, 

da det vil understøtte dialogarbejdet og mundtligheden. I dialogarbejdet vil der ske en 

sproglig forhandling (Bjerre og Ladegaard, 2007), hvor eleven afprøver forskellige hypoteser 

og makkeren hjælper med rettelser, som eleven i sidste ende tager med i sin læring. 

Gruppearbejde er derfor afgørende i tyskundervisningen, da elevernes interaktion er 

nødvendig i sprogtilegnelsesprocessen (ibid). Samtidig er vores videnskabsteoretiske 

læringssyn socialkonstruktivistisk, hvilket betyder, at vi ser læring som en social proces, der 

sker i samspil med andre. Så derfor ser vi det som afgørende for elevernes læringsudbytte, 

at læringen foregår som gruppearbejde i de enkelte værksteder.   

 

Da forskningen peger på, at bevægelse spiller en vigtig rolle i forhold til lagring af viden, 

undrer det os, at dette element ikke inddrages i større grad i LUDO modellen. Det eneste 

værksted, hvor bevægelse inddrages, er i “bevægelsesværkstedet”, men her kan det 

diskuteres om bevægelsen er som direkte understøtning af læringen (Sambanis, 2013), eller 

om det er bevægelse for afveksling. Ofte vil aktiviteten i dette værksted være skuespil eller 

interview. Skuespil har en høj grad af kropslig bevægelse, som knytter sig direkte til den 

læste tekst, og kan dermed betragtes som direkte understøtning af læring (ibid). Derimod vil 

et interview som aktivitet have en lav grad af fysisk aktivitetsniveau, og det kan diskuteres, 

om der her overhovedet kan være tale om mehrkanaliges Lernen, altså aktivering af flere 

dele af hjernen samtidig (Von Holst, 2011). Vi foreslår i stedet, at bevægelsesværkstedet, for 

at imødekomme dette, bør indeholde aktiviteter, som kræver mere bevægelse f.eks. 

Pantomime (gæt og grimasser, hvor eleven skal sætte bevægelse og fagter på ordet, så 

holdet kan gætte det), Laufdiktat (diktat, hvor eleverne skal memorere ord eller sætninger fra 

teksten og løbe hen og formidle videre til sin makker i den anden ende af klasselokalet) og 

Taboo (ordforklaringsleg, hvor det er forbudt at nævne ordet, men skal forklares ved hjælp af 

fagter og andre ord). 

   

En anden måde at kunne inddrage bevægelse bedre på, når man arbejder med LUDO - 

modellen, er at bevægelsesaktiviteten inddrages i form af en “Warming Up” i timens opstart 

eller som afrunding på timen.Tidligere har vi nævnt, at arbejdsformen (gruppearbejde/ 

partnerarbejde) er med til at styrke samhørigheden. Dette sker dog udelukkende mellem de 

enkelte elever i grupperne til trods for, at man naturligvis kan skifte makker/ grupper over tid. 

Her kan det diskuteres, hvorvidt det alene vil kunne styrke de enkelte klasserelationer i 

forhold til det samlede klassefællesskab. Her mener vi, at den fælles opstart eller afrunding 

kunne være en del af løsningen. Således får vi sikret, at der inddrages bevægelse for alle - 

også i de tre værksteder, hvor der ikke er lagt op til fysisk aktivitet. Bevægelsesaktiviteten 
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behøver ikke nødvendigvi at være bevægelse, der understøtter læring, men kan være 

bevægelse som afveksling (Sambanis, 2013). Den fælles bevægelsesaktivitet vil dermed 

være katalysator for styrkelse af de gode relationer på tværs af grupperne. På den måde 

arbejdes der mere målrettet for at understøtte samspillet i klassen.   

 

I vores redidaktisering af LUDO modellen har vi justeret på forskellige parametre for at 

skabe bedre balance i læringstrekanten og dermed danne bedre grundlag for læring. I vores 

vurdering af modellen oplever vi, at der er et overvejende fokus på drivkraften og elevernes 

lyst og engagement til læring. Vi vurderer dog, at dette skaber en ubalance i forhold til 

vægtningen af indholdet og dermed elevernes læringsudbytte. For at udligne denne 

ubalance har vi justeret modellen således at: 

● Eleverne gennem forløbet skal arbejde i alle værksteder   

● Værkstederne inddeles i mindst to taksonomiske niveauer 

● Mere reel bevægelse i bevægelsesværkstedet 

 

Derudover ser vi ikke et tydeligt fokus på læringsfællesskabets betydning, da organiseringen 

ikke fremgår af modellen. Hermed ser vi det nødvendigt at gøre følgende tiltag i forhold til 

samspillet: 

● Eleverne skal arbejde parvis eller i grupper i værkstederne 

● Fokus på fælles opstart eller afrunding med fysisk aktivitet 

 

Overordnet set kan man sige, at LUDO modellen har rigtig meget at byde på som en 

didaktisk model særligt i forhold til at skabe et motiverende læringsmiljø. Vi vurderer dog, at 

ovennævnte tiltag er nødvendige for at få den fulde teoretiske opbakning for at skabe 

balance i læringstrekanten og dermed opnå det bedste grundlag for god undervisning. 

Derudover ser vi modellen som et didaktisk værktøj, der gør det mere overkommeligt for 

lærerne, idet den med sin overordnede og simple struktur, kan benyttes universelt i alle fag 

og på tværs af klassetrin. Med vores redidaktiseringer bliver modellen en hjælp til læreren i 

forhold til differentiering, variation, inddragelse af bevægelse i tyskundervisningen og samlet 

set vil modellen have en positiv indvirkning på elevernes motivation og læringsudbytte.  
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Konklusion 

Gennem arbejdet med vores bachelorprojekt er vi blevet opmærksomme på, at vores 

hypotese om, at der sker et skred i motivationen, fra eleverne møder faget i 5. klasse til 

udskolingen, stemmer overens med virkeligheden. Rent faktisk så vi i vores interviews, at 

der var en udbredt negativ holdning til faget på begge klassetrin. Dette overraskede os og 

flyttede vores fokus fra selve “skredet” til den generelt dalende motivation i tyskfaget, hvilket 

er problematisk i forhold til, at det er vores overordnede ansvar som lærere at skabe 

motivation og lyst til læring samt sørge for, at eleverne opnår et læringsudbytte i faget tysk. 

 

Således kan man sige, at den nuværende tyskundervisning ikke lever op til fagets formål 

“..Eleverne skal herved få ….lyst til at beskæftige sig med tysk sprog…”(EMU.dk). Vores 

problemformulering omkring at skabe øget motivation, begejstring og læringsudbytte hos 

eleverne i faget tysk bliver således yderst relevant og aktuel.  

 

I vores analyse har vi inddraget relevante teorier for at belyse vores problemformulering. Vi 

har analyseret elevernes udsagn omkring deres oplevelse af og ønsker til 

tyskundervisningen ud fra Illeris’ læringstrekant. Vi kan konstatere, at der er tydelige tegn på 

en ubalance i forholdet mellem indhold og drivkraft. Eleverne giver udtryk for en 

undervisning, der er præget af ensartethed - både i forhold til materialet og i forhold til 

undervisningsformen. Lærerens fokus på indholdet, uden at indtænke hvad eleverne 

motiveres af, skaber en ubalance, da tyngden ligger på indholdet. Samtidig ser vi, at 

elevernes oplevelse af undervisningen tyder på, et manglende samspil og interaktion mellem 

eleverne. Samlet set kan man sige, at lærerens fokus på indholdet i forhold til 

læringstrekanten bliver på bekostning af samspillet og drivkraften. Med udgangspunkt i 

Pless’ motivationsorienteringer kan man konstatere, at læreren ikke tager højde for, at 

elevgruppen er heterogen og dermed er motiveret af forskellige orienteringer. Samtidig tages 

der ikke højde for alle tre psykologiske behov; samhørighed, kompetence og autonomi. Når 

lærerens undervisning kun kredser omkring kompetencebehovet, kan der ikke opnås indre 

motivation, da det kræver at alle tre behov opfyldes. 

 

Trods det skærpede fokus på indholdet og dermed lærerens gode intention om at skabe 

læringsudbytte, kan det få den modsatte effekt hos eleverne, i det samspilsdimensionen og 

drivkraften udebliver. I sprogtilegnelsesprocessen er netop samspillet og den interaktion, der 
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sker, når eleverne afprøver deres sproghypoteser i sprogforhandlingen, afgørende for, at der 

dannes et sprog (output). Således kan vi konkludere, at eleverne ikke opnår det ønskede 

læringsudbytte grundet den manglende motivation og interaktion. Vi kan ud fra vores empiri 

konstatere et gennemgående ønske om mere bevægelse og variation i undervisningen, da 

eleverne fremhæver, at det vil gøre tyskundervisningen sjovere. 

 

Forskningen bakker op om at bevægelse dels motiverer og dels har en god effekt på 

elevens læringsudbytte. Samtidig er bevægelse med til at skabe variation og både 

bevægelse og varieret undervisning er faktisk skrevet ind i folkeskoleloven. Til trods ser vi ud 

fra vores indsamlede empiri, at det stadig ikke sker - i hvert fald ikke i den grad eleverne 

ønsker det. Dette er et kæmpe paradoks; at der er en tydelig sammenhæng mellem 

bevægelse og indlæring, men at eleverne i høj grad efterspørger bevægelse i 

undervisningen. Fibæk påpeger, at årsagen til dette dilemma kan bunde i de mange krav, 

der tillægges lærergerningen, og at løsningen er at stoppe den meget forkromede måde at 

tænke god undervisning på. Dette bakkes også op af hjerneforsker Lundbye-Jensen som 

påpeger, at bevægelse godt kan være effektiv uden nogen egentlig relation til det faglige 

indhold.  

 

Kort og godt kan vi konstatere, at vi som lærere stilles overfor mange krav, og at det kan 

være svært at leve op til dem. Det kan derfor være nødvendigt at søge nogle nemmere 

løsninger. Vi foreslår derfor, at LUDO modellen kan være en løsning, men at den i sin 

oprindelige form ikke tilstrækkelig. Der er for stor tyngde på, at undervisningen skal være 

sjov og underholdende, hvilket bliver på bekostning af det faglige udbytte og interaktionen 

mellem eleverne. Derfor vælger vi i vores redidaktisering at justere på forskellige parametre 

for at skabe bedre grundlag for læring. 

  

Vi har lavet følgende justeringer af modellen: 

● eleverne skal gennem forløbet arbejde i alle værksteder 

● værkstederne tilbyder materialer på mindst 2 taksonomiske niveauer 

● Inddragelse af mere reel bevægelse i bevægelsesværkstedet  

● Eleverne skal arbejde parvis eller i grupper 

● Der skal være en fælles opstart eller afrunding med fysisk aktivitet 

 

Vi kan således konkludere, at LUDO-modellen med vores redidaktiseringer kan hjælpe 

læreren i forhold til faktorerne: differentiering, variation, inddragelse af bevægelse i 

undervisningen. Da disse faktorer netop er, hvad eleverne efterspørger, burde det have en 

direkte positiv indvirkning på elevernes motivation og læringsudbytte.  
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Afslutnigsvis konkluderer vi, at vi ved hjælp af Illeris’ læringstrekant på en nem måde kan få 

en indikation om hvilke indsatsområder, der skal reageres på, hvis undervisningen ikke 

fungerer efter hensigten eller i det hele taget en indikation på, hvad der skal til for at skabe 

en så god undervisning som muligt. Den redidaktiserede LUDO model kan være et godt 

didaktisk værktøj, der med fordel kan inddrages i undervisningen, men den kan ikke stå 

alene, da der er mange faktorer, som spiller ind i forhold til at skabe et motiverende 

læringsmiljø med øget læringsudbytte. 
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Bilag 1 

Interviewguide 

Interviewguide: Elevgruppe 5. kl.  

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 

Tema 1: Rammesætning 

 

Introduktion: 

I interviewet vil vi afdække elevers forventninger og forhold til 

faget tysk, tidligt i deres møde med faget i skolen. Interviewet 

vil foregår semistruktureret, dvs. som samtale mere end et 

klassisk interview. Vi vil tage udgangspunkt i temaer med få 

spørgsmål og stille yderligere spørgsmål ud fra elevernes 

svar og hvad de er optaget af. 

 

Hvem er vi? 

Vi fortæller kort om os selv. 

 

Anonymitet: 

Forældrene er orienteret pr. mail og har givet samtykke til 

barnets deltagelse (Hansen, Pjengaard og Glasdam, 2016). 

De er også gjort opmærksomme på at barnets navn vil blive 

anonymiseret i opgaven, og at de kan/har ret til, til enhver tid, 

at fravælge barnets deltagelse. 

 

Optagelse: 

Vi vil gøre barnet (og forældre pr. mail) opmærksom på at 

interviewet vil blive optaget, sikkert opbevaret og destrueret 

efter endt eksamen. 

 

Tid: 

Interviewet vil tage ca. 30 min. 

 

Vil du fortælle lidt om dig selv (navn, klasse, yndlingsfag)? 
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Hvor længe har du gået her på skolen? 

 

Henvendelsesform: 

Vi vil i vores samtaleform tage højde for den måde, hvorpå vi 

henvender os til børnene. Vi vil derfor benytte visuelle billeder 

at tale ud fra for at vise, hvad det er interviewet handler om 

(Glasdam, 2016)  CORONA - Vi prioriterer at se dem. 

WENGER (fokus på fordelene ved onlineUV) 

Tema 2: Skolen og mig Hvorfor skal I lære tysk? 

Kan I godt lide at have tysk? 

Hvordan lærer I tysk? 

Hvad synes I at  er god til i tysk? 

Hvad sy 

nes I, I har svært ved i tysk? 

Fortæl om en situation i tysk, hvor I synes, det var rigtig sjovt. 

Hvilke aktivitet synes I ikke så godt om? 

Tema 3: Forventninger og ønsker 

 

Hvad var jeres forventninger til tysk, da I startede med faget i 

august? 

 

Har I hørt fra de større elever/søskende om tysk, og hvis ja, 

hvad har I hørt? 

 

Hvad vil I gerne lære/ opleve i tyskundervisningen? 

 

Hvad kunne I godt tænker jer mere af i tysktimerne? 

Tema 4: Afrunding Interviewere opridser nogle hovedpunkter, vi tager med os fra 

interviewet, som de interviewede måske har lyst til at  

kommentere på 

(Kvale og Brinkmann 2015, 183-184). 

- 

Vi har ikke flere spørgsmål. Er der andet, I har lyst til at sige 

eller spørge om, før vi afslutter? 
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Interviewguide: Elevgruppe 8. kl.   

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 

Tema 1: Rammesætning Introduktion: 

I interviewet vil vi afdække elevernes syn og forhold til faget 

tysk. Interviewet vil foregår semistruktureret, dvs. som samtale 

mere end et klassisk interview. Vi vil tage udgangspunkt i 

temaer med få spørgsmål og stille yderligere spørgsmål ud fra 

elevernes svar og hvad de er optaget af. Vi vil desuden spørge 

ind til elevernes tidlige erfaring og holdning til faget. 

 

Hvem er vi? 

Vi fortæller kort om os selv. 

 

Anonymitet: 

Forældrene er orienteret pr. mail og har givet samtykke til 

barnets deltagelse. De er også gjort opmærksomme på at 

barnets navn vil blive anonymiseret i opgaven, og at de 

kan/har ret til, til enhver tid, at fravælge barnets deltagelse. 

 

Optagelse: 

Vi vil gøre barnet (og forældre pr. mail) opmærksom på at 

interviewet vil blive optaget, sikkert opbevaret og destrueret 

efter endt eksamen. 

 

Tid: 

Interviewet vil tage ca. 30 min. 

 

Vil du fortælle lidt om dig selv (navn, klasse, yndlingsfag)? 

 

Hvor længe har du gået her på skolen? 
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Tema 2: Faget og mig Hvorfor skal I lære tysk? 

Hvordan lærer I tysk? 

Hvad synes I, at I er gode til i tyskundervisningen? 

Hvad synes I, I har svært ved i tyskundervisningen? 

Fortæl om en situation i tysk, hvor I synes, det var rigtig sjovt. 

Er der noget særligt i tyskundervisningen som du ikke synes er 

sjovt? 

Hvis I kunne vælge, hvad ville I så have mere af i 

undervisningen? 

Tema 3: Syn på tysktimerne og 

faget 

 

Kan I godt lide at have tysk? 

 

Har I altid haft det sådan med tysk? - hvis nej, hvornår 

ændrede det sig og hvad var årsagen? (konkrete oplevelser) 

 

Hvordan oplever I stemningen i tysktimerne?  

 

Havde I regnet med at tysk var, ligesom det er i jeres klasse? 

 

Tema 4: Afrunding Interviewere opridser nogle hovedpunkter, vi tager med os fra 

interviewet, som den interviewede måske har lyst til at 

kommentere på 

(Kvale og Brinkmann 2015, 183-184). 

- 

Vi har ikke flere spørgsmål. Er der andet, I har lyst til at sige 

eller spørge om, før vi afslutter? 
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Bilag 2  

Elevinterview 

5. klasse  

Interview 1 

Der er 5 informanter/elever. Alle 5 elever havde argumenter for, hvorfor de skal undervises i 

tysk. Der var dog en blandet holdning til faget blandt eleverne. 3 af eleverne kunne godt lide 

faget. Alle eleverne havde hørt dårligt om tysk, inden de skulle havde det i 5. klasse.  

 

“Min storebror sagde, at tysk var mega kedeligt” (Philip 5. klasse).  

 

Eleverne gav tydeligt udtryk for, at de ønsker mere bevægelse i undervisningen.  

 

“Jeg er ved at falde i søvn, hver gang vi har tysk, for vi sidder bare på stolen hele tiden.” 

“I sommers var vi lidt mere ude, men det var ikke så meget bevægelse. Det ville være 

sjovere hvis vi lavede nogle aktiviteter, f.eks. at løbe et sted hen og sige sin yndlingsfarve” 

 

Variation og differentiering var også punkter som eleverne påpeget som vigtige for deres 

motivation for faget. De foreslog blandt andet at der kunne inddrages autentiske dialoger og 

film, hvilket de mener vil gøre undervisningen interessant og sjov. Man kunne også lave tysk 

mad med tyske opskrifter og på den måde lære tysk. 

 

“Det er irriterende, når vi altid bare skal lave det samme. Nogle af os sidder bare og venter 

på de andre og stirrer ud i luften, og så bliver det kedeligt”  

 

“Jeg synes, det er kedeligt, at vi har om det samme i rigtig lang tid. Nu har vi f.eks. haft om 

farverne i mange uger, det bliver kedeligt” (Tim, 5. klasse) 

 

Interview 2 

Begge elever kunne godt lide tysk.  
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“Vi kunne godt tænke os mere skriftlige opgaver, men også¨mere bevægelse og kunne 

bruge sproget i rigtige situationer” 

 

Begge elever har hørt om tysk inden - primært negativt - men ville danne sig deres eget 

indtryk af faget.  

Eleverne kunne godt lide at at have lektier for: 

 

“Min mor er ret god til sprog og hun hjælper mig tit”  

 

8. klasse 

Interview 1 

Ingen af de 4 elever kunne lide tysk.  

“Dengang vi startede i tysk var det meget sjovere. Det er blevet mere mere seriøst og vi har 

f.eks. ikke så mange danse. Men i 6-7 klasse blev det kedeligt. Der blev det mere seriøst og 

mindre leg.” 

  

Vi er blevet gode til at bruge ordbogen og til at forstå spørgsmål og til det skriftlige” Vi har 

også lært os at bruge et bøjningskema”. “Vi kan ikke lide tysk generelt” 

 

“Vi bruger en grundbog, og den følger vi - hver time. Vi læser en tekst højt i klassen og 

oversætter den - jeg synes faktisk det er mega kedeligt!”. 

 

“Vi synes, det er svært at lave sætninger og mange ting man skal huske når man skal lave 

sætninger.” 

 

“Vi synes, det var rigtig sjovt engang i de mindre klasser, hvor vi skulle udenfor to og to, og 

igennem en forhindringsbane med bind for øjnene. Vi skulle så på tysk guide hinanden 

igennem banen. Det kunne vi rigtig godt lide, og det gør vi næsten aldrig mere”  

 

Eleverne giver udtryk for, at lærerens humør har stor effekt på elevers syn på faget. 

 

Eleverne har det bedre med engelsk: 

 “Fordi vi har haft det i lang tid og der er meget mere variation i undervisningen, f.eks. at vi 

ikke kun har tekster og spørgsmål” 

 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Bachelor, af Dorthe Lundgren (lv17s088) og Marie Kjær Christiansen (lv17s049)  

40 
 

“I engelsk har vi også sangtekster, som vi arbejder med, det kunne vi godt tænke os i tysk” 

 

Eleverne kunne godt lide faget i 5 og lidt af 6. klasse:  

“..men da det blev mere seriøst og vores lærer allerede begyndte at omtale karakterer i 6 

klasse, blev faget mere kedeligt og slet ikke sjovt mere.” 

 

“Vi har ikke tid til at tale tysk” Det er ikke så tit, at vi får tid til at tale tysk.   

 

“Vi synes, det er langtrukkent når man bare skal sidde stille og arbejde i grundbogen og 

arbejde. Vi synes ikke temaerne er særlig spændende, det er ikke interessant for os.”  

 

Vi kunne rigtig godt tænke os mere bevægelse i undervisning eller i hvert fald mere 

forskellige opgaver (variation).  

 

“Der er nogen af mine venner, som fortalte mig, inden jeg skulle have tysk, at tysklæreren 

bare var sure og kedelige - og sådan er min tysklærer også” 

 

“Jeg har rejst meget i tyskland, men alligevel synes jeg ikke, tysk er fedt.  

“Min mors familie kommer fra Gedser - tæt på Tyskland, så jeg glædede mig meget til at 

have tysk” 

 

Interview 2 

 

“Vi har næsten kun undervisning hvor vi sidder ned og arbejder med det samme hele 

klassen. Vi skal lave det samme alle sammen. Vi arbejder aldrig alene, i mindre grupper eller 

parvis.” 

 

“Jeg vil gerne lave mere hvor vi er oppe og bevæge os. Sådan som dengang i 7. klasse hvor 

vi kastede med en bold og øvede tallene eller havde sådan nogle kort og skulle finde en 

makker” 

 

“Mere bevægelse, der lærer vi også mere og kan bedre huske ordene. Når vi bare øver 

remserne: Ich bin du bist…. så kan vi kun remsen, men kan ikke huske at bruge den, når vi 

snakker tysk” 
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“Der er meget dårlig stemning i tysktimerne frem for de andre timer. Vores lærer er tit sur og 

særligt hvis vi ikke kan huske bestemte ord på tysk.” 

 

Opsamling:  

Mere gruppe- eller individuelt arbejde, mere bevægelse og variation. De kunne bedre lide 

tysk i 5. klasse, for der var der mere leg og bevægelse. Det blev alt for hurtigt meget seriøst 

med meget fokus på grammatik. De har også haft mange lærerskift (3 forskellige). 
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