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Elevmotivation i faget engelsk 

 

1: Indledning 

Jeg har i min professionsbachelor fundet det interessant at se på elevernes motivation i faget en-

gelsk. Jeg har i praktikken oplevet, at eleverne i 3. klasse finder engelsk sjovt og spændende, da det 

er et nyt fag, som de skal i gang med. Udover dette er engelsk, efter min mening og observation, 

samt samtale med eleverne, et sprog de kender til, så eleverne er derfor ivrige efter at lære det bedre 

at kende.  

Det er glædeligt at møde elever med motivation for faget engelsk, da det er et globalt kommunikati-

onssprog, som højst sandsynligt vil komme til at fylde endnu mere i vores dagligdag, end den alle-

rede gør i dag (Preisler, 1999; 11-18). På trods af dette sker der så en ændring i elevernes motivati-

on for faget engelsk, når man møder dem i 5. klasse, hvilket jeg har fundet særligt spændende efter 

mine oplevelser i praktikken. Jeg finder det problematisk, at mange elever allerede efter to år ser ud 

til at have mistet lysten til at lære engelsk, og jeg ønsker derfor at undersøge, hvad dette kan skyl-

des. 

Da jeg selv gik i skole, var jeg meget glad for faget engelsk, muligvis fordi jeg havde en lærer, jeg 

rigtig godt kunne lide og forstå, men det var straks værre med faget matematik. Min lærer i mate-

matik formåede ikke at forklare matematik for mig, så jeg kunne forstå det, hvilket resulterede i, at 

jeg ikke kunne fordrage matematik og blev yderst dårlig til det. Da jeg kom på en ny skole i 8. klas-

se og fik en ny matematiklærer, var det en ny verden, der åbnede sig for mig. Nu var matematik lige 

pludselig sjovt og ikke længere uforståeligt. Ud fra denne oplevelse er jeg blevet opmærksom på 

lærens rolle, og hvilken betydning læreren har for elevernes læring.  

Mange aspekter kan spille ind på elevernes læring og lyst når de møder i skolen. Efter at have læst 

rapporten til skolens rejsehold, Uligheder og variationer, Danske elvers motivation, skolefaglighed, 

læringsudbytte og sociale kompetencer, finder jeg blandt andet disse faktorer gældende for elever-

nes motivation i skolen og for faget engelsk; lærerens rolle, som tidligere nævnt, fysiske rammer, 

elevernes læringsforudsætninger i forhold til det sociale miljø, den indre og ydere motivation, for-

skel på drenges og pigers motivation for engelsk, elevernes egne forventninger til dem selv og ele-

vernes brug af engelsk i det daglige medieforbrug (Nordahl, Sunnevåg, Aasen, Kostøl, 2010). 

I lyset af dette er det, som sagt, interessant for mig, som kommende lærer, at undersøge hvornår 

elevernes motivation for faget engelsk går tabt, og ligeledes hvordan denne motivation kan findes 

igen. Det samfund vi har i dag er præget af test og vurderinger, hvilket kan have indflydelse på ele-
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vernes forventninger og tro på dem selv, i forhold til det arbejde der laves i skolen (Nordenbo, 

2009), når dette er sagt finder jeg det særligt relevant at arbejde med en problemformulering som 

følgende. 

1.1: Problemformulering 

Hvilken betydning har et sociologisk perspektiv på elevmotivation i relation til lærerens rolle og 

metode valg i faget engelsk på mellemtrinnet? Hvilke didaktiske overvejelser giver denne betydning 

anledning til i forhold til fagets undervisningspraksis?   

 

2: Metodevalg 

Min opgave er opbygget således, at min problemformulering bedst muligt kan besvares. Derfor sta-

ter opgaven med et afsnit omkring samfundets udfordring til faget engelsk, hvilket jeg vil belyse 

med hjælp fra Peter Kemp, som har skrevet Verdensborgeren som pædagogisk ideal (Kemp, 2005) 

samt Ove K. Pedersen, som har skrevet Konkurrencestaten (Pedersen, 2011). Disse har hver deres 

syn på, hvordan vores elever bør udvikle sig til samfundet, så det er interessant, hvorledes dette kan 

være relevant for problemformuleringens betydning. Dernæst vil jeg inddrage Thomas Ziehe, Pierre 

Bourdieu og Niklas Luhmann som referencer til mit sociologiske perspektiv. Hensigten med at ind-

drage Ziehe, Bourdieu og Luhmann er ikke at lave et studie om dem, men ud fra deres begreber at 

kunne få forståelse for, hvorledes et sociologisk perspektiv har betydning for elevmotivationen i 

faget engelsk.  

Jeg vil belyse termerne, indre og ydre motivation (Held, 2005), da denne form for motivation gør 

sig gældende, når det handler om elevernes mestringsforventninger, hvilket Albert Bandura beretter 

om (Kvan 78,2007). 

Lærerens rolle og metode valg i faget engelsk vil blive belyst gennem først en indsigt i sprogtileg-

nelsen for faget engelsk, da vi ønsker, at se hvorledes elever kan lære og tilegne sig sproget. Der-

næst vil vi se på skolens formålsparagraf og trinmål, da de har deres relevans i forhold til problem-

formulering, når det gælder motivationen. Udover dette vil jeg anvende Jan Tønnes Hansens teorier, 

da han forklarer aspekter omkring lærerens indvirkning på og med eleverne i skolen. Per Fibæk 

Lauersens teorier vil ligeledes blive anvendt, da han benytter sig af begrebet autenticitet som rele-

vans for lærerens virke og tilknytning til eleverne.  

Afsnittet om egen empiri vil blive belyst ved hjælp forskningsrapporten, uligheder og variationer – 

Danske elevers motivation, skolefaglighed, læringsudbytte og sociale kompetencer (Nordahl, Sun-

nevåg, Aasen, Kostøl, 2010), da den gav vejledning til, hvilke spørgsmål som var særligt relevante 
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at finde svar på i forhold til besvarelsen af problemformuleringen. Dernæst vil jeg benytte mig af 

interview med folkeskolelever på mellemtrinnet, da jeg fandt det givtig at finde svar til problem-

formuleringen på den måde. Interviewet er kvalitativt og fuldstrukturere, hvilket giver anledning til 

at sammenligne elevernes svar.  

Hiim og Hippe har udviklet den didaktiske relationsmodel (Hiim, Hippe, 2010), som jeg vælger at 

benytte til at beskrive de didaktiske forhold i engelsk fagets undervisningspraksis. De gældende 

faktor i relationsmodellen vil blive beskrevet hver for sig og så til sidst sammenfattes.  

Der vil blive foretaget en analyse på baggrund af bedre forståelse mellem teori og praksis, så svar 

på problemformulering vil blive synlig. Konklusionen vil som afslutning give et svar på problem-

formuleringen, så vidt der er muligt. Ganske kort en perspektivering, omkring opgaven som helhed, 

til videre refleksion.   

 

3: En aktuel udfordring til faget engelsk  

Dette afsnit inddrages på baggrund af skolens rolle i samfundet i dag. Samfundet har en vis indfly-

delse på skolens normer og værdier i dag, i forhold til dannelsen af vores elever, og dette er yderst 

relevant at være opmærksom på. Vil man som lærer danne sine elever til at være verdensborgere, 

der har indre værdier, eller vil man efterleve konkurrencestatens fokus på de ydre værdier? Dette er 

af relevans for faget engelsk, da man som lærere er nødt til at være bekendt med, hvilken motivati-

on som er gældende for eleverne i deres tilgang til læring, den ydre eller indre motivation.  

3.1: Elever som resultat af konkurrencestaten 

Der er ikke længere fokus på det enkelte individs interesser, da reformerne påvirker individet til at 

have en bestemt norm og værdi. Vi må i dag have den individuelle afgørelse med formål at knytte 

sig til arbejdsmarkedet.  

Skolen i dag har fået en ny indstilling til dannelse af vores elever, hvilket tydeligt ses i folkeskolens 

nye formålsparagraf fra 2006. Formålsparagraffen lægger nu vægt på en ny forestilling om fælles-

skab og individualitet, da eleverne skal uddannes, så de er klar til arbejdsmarkedet. Arbejdsevne og 

arbejdslyst er nu i fokus, og skolens opgave er at uddanne elever til fagligt kompetente individer 

med færdigheder, som gør dem klar til arbejdsmarkedet samt at udbrede og almengøre en politisk 

kultur. Skolen skal ikke blot gøre eleverne klar til arbejdsmarkedet men også klar til at arbejde med 

betingelser bestemt af arbejdsmiljøet, hvilket helst skal være livslangt og ikke blot en fase.    

Nutidens idealer hviler på den antagelse, at de sociale relationer skal formes af økonomisk karakter. 

Konkurrencestaten har til forskel fra velfærdsstaten, fokus på at skabe sociale uligheder således at 
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der fordeles rettigheder og pligter efter det sociale hierarki, som man administrativt bliver placeret i. 

Der er i dag, på grund af kritikken af velfærdsstaten, fokus på økonomisk konkurrenceevne, da vi 

ikke længere skal være socialt lige, da vi ikke er det, hvilket vi oplevede efter den økonomiske krise 

(Pedersen, 2011).  

3.2: Elever som resultat af verdensborgeren 

Konkurrencestaten ophøjer, at man først får sin identitet, når man bliver medlem af en stat, som er 

medlem af et fællesskab af stater. Der opstod dog en tro på det selvstændige individ op gennem de 

folkelige bevægelser, som brød frem i det 19. århundrede. Det drejer sig om bevægelser som blandt 

andet højskolerne, kvindebevægelsen og husmandsbevægelsen. Modkandidaten til konkurrencesta-

tens individer blev så verdensborgeren, som har fokus på at skabe sin egen identitet, som ikke ud-

springer af staten. Udvikler vores samfund sig til verdensborgerens syn, så har man respekt for for-

skelle og det enkelte individ, da man som verdensborger ikke lader sig styre permanent af statens 

idealer.  

Verdensborgeren ser den gode lærer, som en person der tør åbne nye horisonter og synspunkter for 

eleven, således at eleven ser og møder nye horisonter, som der skal tages stilling til. Dermed er den 

gode elev en elev, som vil reflektere over disse nye holdepunkter uden at blive påvirket af læreren, 

da eleven selv vil knytte sig til sine synspunkter af egen interesse.  

Man kan først blive verdensborger, når man selv kan reflektere over, hvorfor man har valgt, som 

man gjorde og ikke blot vælger at videreføre den kulturhistorie, som man lever i uden at tage stil-

ling dertil. En verdensborger vil dyrke de livsudfoldelser, som er gældende for én og dermed frigøre 

sig fra fortiden og bidrage til fremtidens udfoldelser.  

Verdensborgeren forekommer ikke på bekostning af staten, eller éns egen individualitet, men man 

formår, som verdensborger, at tilgodese begge aspekter i det globale samfund, som vi lever i i dag. 

Konkurrencestaten var af den mening, at staten danner individet, hvorimod verdensborgeren er med 

til at danne staten, da vi skaber vores egen identitet, og dermed er individet éns egen dannelsesfak-

tor (Kemp, 2005).  

3.3: Sammenfatning 

Konkurrencestaten har et klart fokus på præstation og ydelse i forhold til arbejdsmarkedet, hvilket 

vi med andre ord også kan kalde en ydre motivationsfaktor for læring og dannelse, da vi møder 

konkurrencestatens individ som et resultat af staten og statens idealer. Det enkelte individs behov 

og lyster afspejles af statens forudsætninger for samfundets økonomiske velstand.  
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Verdensborgeren som ideal er af modsat støbning, da det er individet som skaber staten, og det er 

individet selv, som tager stilling til behov og lyster. Dette er billedet på den indre motivation, da 

individets lyst til dannelse skabes af individets egen holdninger og værdier. Ser man tilbage på pro-

blemformuleringen, er dette en relevant problematik at være bekendt med, når man som lærere øn-

sker at skabe motivation for sine elever i faget engelsk. Alt efter hvilke elever man er i kontakt med, 

må man tilgodese den motivation, som tiltaler den enkelte elev bedst, om det så er den indre eller 

ydre motivation, som er gældende.   

 

4: Et sociologisk perspektiv på elevmotivation  

Jeg har valgt at anvende Thomas Ziehe, Pierre Bourdieu og Niklas Luhmann i forhold til afsnittet 

om det sociologiske perspektiv, da jeg finder det interessant at se, hvilket syn de hver især har på 

elevernes sociologiske baggrund. Ziehe, Bourdieu og Luhmann er ikke enige om, hvorledes det 

sociologiske perspektiv skal forstås, og derfor er det nyttigt at se, hvor forskellige de er. Kendskab 

til de tre sociologer kan have relevans for læreren, når man vil forstå eleverne og deres forskellige 

måder at agere på i skolen.  

4.1: Thomas Ziehe  

Thomas Ziehe er af den holdning, at identitet i dag skabes frem for at arves. Dette skyldes, at vi går 

fra et skæbnesamfund til et valgsamfund på grund af den kulturelle frisættelse. Den kulturelle fri-

sættelse vil sige, at den unge ikke længere ser familien som den eneste form for rollemodel, men 

man søger nye muligheder, som opstår i refleksion sammen med samfundets input. Til dette nævner 

Ziehe ambivalensen, som betyder, at man accepterer, at man lever med det moderne samfunds input 

tæt inde på livet, og man erkender, at det er med til at skabe os. Ungdommen i dag er dog ikke kri-

tisk over for disse input, og derfor zapper de rundt mellem alle disse input og får dermed svært ved 

at finde deres egen identitet (Ziehe, 2004).  

Subjektivering som er et central begreb hos Ziehe, betyder, at man kæmper med sin egen identitet 

og stiller spørgsmål til livet og dets mening. Man skriver ikke længere dagbog og er hemmeligheds-

fuld. Man råber op og stiller de spørgsmål, man ligger inde med (Ziehe, 2004; 83-84). De unge i 

dag bliver kendetegnet af tre begreber; Tematisering, hvilket vil sige, at de har svært ved at være 

nysgerrige, da de mener, at de ved det hele i forvejen, informalitet, hvilket betyder, at de vil vide, 

hvor de ender, før de starter en proces, de kræver et svar på, hvad de får ud af det, og til sidst sub-

jektivering, som henviser til et ønske om selvhenvendelse, altså vil de vide, hvad det har med mig at 

gøre.  
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Ud over dette bliver begreberne egocentrisme, decentrering og god anderledeshed nævnt. Egocen-

trisme er efter Ziehe ikke egoisme, men at man ønsker, at verden er ligesom én selv, samt at man 

står fast ved sit perspektiv og har svært ved at se et andet gyldigt svar. Egocentrismen kan da også 

være defensiv, hvilket vil sige, at man ikke er i stand til at danne sig en mening selv. Decentrering 

er så det modsatte af egocentrisme, da man er i stand til at erkende forskelligheder. God anderledes-

hed opstår på baggrund af decentreringen, da man ikke skal være bange for at være anderledes men 

se det som noget positivt (Ziehe, 2004).  

Dette bringer os videre til skolens rolle i de unges hverdag, da skolen skal turde dyrke god anderle-

deshed. Dette vil sige, at vi i skolen skal turde møde eleverne et sted, sådan at deres egen viden kan 

blive rystet, hvilket ikke betyder, at vi skal finde noget ukendt til eleverne, som så ender ud i uvis-

hed, men derimod provokere den viden, de har og derfra komme til en ny forståelse (Ziehe, 2004; 

75-76).  

Bevidsthed om elevernes egen identitetsdannelse, gennem autoriteternes dominans og frisættelse, 

der gør, at de kan miste deres nysgerrighed til at støtte deres identitetssøgning, kan give læreren 

indblik i hvilken rolle de må spille i skolen. Der kan ikke skabes god undervisning, hvis ikke ele-

verne føler, de skal være en del af den. Ligeledes vil elevernes motivation ikke forekomme, hvis 

ikke de bliver forstyrret til selv at finde deres værdi i undervisningen.  

4.2: Pierre Bourdieu 

Inden vi kan fordybe os i Bourdieus tanker og teorier, må vi have styr på centrale begreber, som 

Bourdieu benytter sig af i sin kulturteori, dette er begreberne som felt og habitus. Begreberne i 

Bourdieus teori er vanskelige at forstå og forklare hver for sig, da de har et gensidigt påvirknings-

forhold og dermed står i spil med hinanden. Bourdieu mener ikke, at vi som menneske bør efterleve 

idealet som verdensborgeren eller idealet som produkt af konkurrencestaten, men at vi skal benytte 

os af en tredje vej. Denne tredje vej, som Bourdieu valgte at gå, kalder han for praxeologisk teori, 

som omhandler, at Bourdieu inkorporerer elementer fra begge idealer og dermed opløser modsæt-

ningen af disse idealer ved at overskrider den traditionelle skellen mellem det objektive og subjekti-

ve. På baggrund af dette kan nu det objektive sociale rum konstrueres i forhold til den subjektives 

egen praktiske sans. 

Bourdieu anvender begrebet habitus, som er noget vi alle har, da habitus er med til at forme, den 

person vi er. Gennem oplevelser dannes vores habitus, hvilket også betyder, at ens habitus aldrig 

bliver færdig udviklet, den vil altid være i udvikling, så længe man lever. Ens habitus bliver derfor 

udviklet gennem de felter, som man begår sig i. Et felt er, som Bourdieu beskriver, et sted hvor man 
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bliver fælles om noget som f.eks. skolen, familien, vennekredsen og sport. Det er i feltet at ens habi-

tus udspiller sig. Der forventes, at man agerer forskelligt inden for disse felter, og det er gennem 

vores praktiske sans, at vi kan tilpasse os til de felter, vi skal begå os i. Vores praktiske sans udspil-

ler sig på et ikke bevidst plan, hvilket betyder, at man handler ud fra en given og ikke bestemt situa-

tion ved hjælp af vores habitus (Olesen, Pedersen, 2010). 

Hvorledes dette er relevant i forhold til elevmotivation i faget engelsk, finder vi ud af, når man be-

nytter sig af Bourdieus teori til at forstå elevernes forskellige indgangsvinkel, da de kommer fra 

forskellige sociale felter med forskellige kapitalværdier. Eleverne kommer med hver deres habitus, 

som skal udvikles til at kunne tilpasse og begå sig i feltet, som er skolen, og i faget engelsk. 

Bourdieu har et sociologisk perspektiv, omhandlende at du bliver formet gennem de felter, du begår 

dig i, dermed har familie og skole i særlig grad betydning for elevens udvikling (Olesen, Pedersen, 

2010; 122). Kendskab til Bourdieus begreber sætter os i stand til at se på eleverne med klare øjne og 

forstå deres natur ud fra deres omgivelser. 

4.3: Niklas Luhmann 

Relevansen af at inddrage Luhmann finder vi frem til ved hjælp af at belyse visse begreber som 

begyndelse. Dette er centrale begreber i Luhmanns teori som system og omverden. Man må med 

Luhmanns teori, om system og omverden, forstå at de begge er til, og hvad de er, i kraft af hinanden 

(Olesen, Pedersen, 2010; 96). Derfor kan vi heller ikke forstå Luhmanns teori, hvis ikke vi afklarer 

begge begreber. Udover disse systemer beretter Luhmann om den emergente orden, som konstant er 

i udvikling og aldrig sluttes, nemlig vores samfund. Den emergente orden udvikler sig uden at være 

styret af en overordnet logik, og som sker uden for vores herredømme, da der konstant dukker noget 

nyt op (Kirkegaard, 2001).  

Et system er selvskabende og har to vinkler, som er lukkede for hinanden, men som opstår i forskel-

lige referencer. Systemerne har ligeledes hvert deres centrum, da samfundet er centrumløst. Det 

psykiske system, som er bevidsthed og tanke, kan kun forekomme ved egne tanker og forestillinger. 

Det vil også sige, at man ikke kan blive påvirket af omverdenen, hvis ikke man selv vil det (Kirke-

gaard, 2001). Det kaldes også selektion, hvilket betyder, at man vælger det fra omverdenen, som 

man finder relevant for sin egen mening og identitet. Dette ender ud i en ny forståelse og en udvik-

ling af individet (Olesen, Pedersen, 2010). 

Det sociale system er derimod kommunikation men ikke kommunikation i mellem personer i sy-

stemet, men det er kommunikationen, som der kommunikerer (Olesen, Pedersen, 2010). Det vigtig-

ste at bide sig fast i ved kommunikation i det sociale system er, at man skal være bevidst om, at det 
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er en treleddet proces. Denne proces består af en skelen mellem information, meddelelse og forstå-

else. Det vil sige, at der først er kommunikation, når der er forståelse mellem information og med-

delelse. Dette vil vi også kalde et fælles tredje. Et fælles tredje er resultatet af en forstået kommuni-

kation, som man vil komme frem til gennem en dialog med spørgsmål, indtil man forstår informati-

onen og meddelelsen (Kirkegaard, 2001). Der er et stort spring imellem tanke og kommunikation, 

da man kan tænke meget men kun kommunikere lidt (Kirkegaard, 2001; 146).   

Hvordan disse begreber er relevante i forhold til problemformuleringen, finder vi ved at forstå ele-

verne som systemer, og at de er lukkede systemer. Skolen er så et symbol på omverdenen, som vil 

udvikle elevernes systemer. Det er muligt for skolen at lære eleverne noget, hvis man vil acceptere, 

at ikke alt læring er relevant for den enkelte elev, da det er eleven selv, som bestemmer, hvad den 

vil tage til sig. Skolen skal forstyrre eleverne og give dem ny indsigt på baggrund af elevens eget 

valg. Kan man som lærere ikke respektere dette, kan man ikke mødes, og det vil være svært at tæn-

ke ens og få et fælles tredje ved kommunikationen. Kan vi som lærere ikke mødes med eleverne, er 

det svært at skabe motivation og læring. Ligeledes må man være åben for, at kommunikationen er et 

sted, hvor man kan mødes. Har eleven ikke forstået en givet meddelelse, har der ikke været et fælles 

tredje, og dermed er eleven ikke blevet forstyrret. Vi lærer kun i samspil med andre, hvilket sker, 

når man forstyrres af omverdenen og selekterer det, man selv finder relevant. 

Med viden omkring Luhmanns teori kan man som lærer stoppe op og handle ud fra et andet per-

spektiv end sit eget, da man er gjort bevidst om, at vi alle er forskellige i vores egne lukkede syste-

mer. Vil man hjælpe sine elever, må man mødes med dem og ikke udelukkede overføre sine egne 

erfaringer til dem men være åbne for deres tilgang og behov (Olesen, Pedersen, 2010; 93). 

4.4: Sammenfatning 

Gennem arbejdet med Ziehe, Bourdieu og Luhmann ser vi nu, at der er visse ligheder og uoverens-

stemmelser, som vi kan sammendrage. Luhmann arbejder i systemer, som er lukkede men forstyrres 

og påvirkes af omverdenen, i det omfang systemet ønsker. Dette aspekt ligger på mange måder ikke 

fjernt fra Ziehes teori om de selvstændige unge, som søger et svar på alt, inden de vil fordybe sig i 

ting, da de gennem deres identitetssøgning vil blive forstyrret af skolen, hvis skolen vel og mærke 

formår at forstyrre elverne gennem brugen af god anderledeshed. I denne kontekst kan god anderle-

deshed sammenlignes med omverdenen, og elevernes identitetssøgning sammenlignes med de luk-

kede systemer. Dog må man være opmærksom på, at de unge i Ziehes verden ikke er kritiske i for-

hold til at finde et holdepunkt for deres identitet eller system, som de er i Luhmanns. Bourdieu er en 

modpol til de to, da han bygger sin teori på dannelse gennem felter, hvilket er den sociale arv, som 
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bliver værdien for ens identitetsdannelse. Vi formes af de felter, vi indgår i, hvilket dog ikke er helt 

modsat af Ziehe og Luhmann, men forskellen ligger dog i, at man formes af sin arv og vil være 

ubevidst påvirket heraf. Elevens habitus forstyrres, og dermed får eleven nye synspunkter, som kan 

være anderledes i forhold til den sociale arv. Feltet eleverne befinder sig i kunne dermed godt sam-

menlignes groft med omverdenen, og ligeledes kunne elevens habitus groft sammenlignes med ele-

vens lukkede system. Dog må man være bekendt med, at elevens habitus bliver påvirket af alt, da 

ens habitus ikke selekterer i tingene, fordi man ubevidst bliver påvirket. De lukkede systemer be-

stemmer selv, hvad de vil påvirkes af, så det er den afgørende forskel mellem de to sociologers teo-

rier.  

I forhold til opgavens problemformulering er det nu gældende, at man med indsigt i disse teorier 

kan have en forståelse for elevernes opførsel og tilgang til motivation for faget engelsk, da man som 

lærer har mulighed for at anvende en metode således, at man møder eleverne, hvor der er størst be-

læg for læring og motivation, hvilket sker når vi ser eleverne som forskellige individer. Vigtigst af 

alt må man være bevidst omkring det faktum, at man som lærer er en slags rollemodel, og derfor må 

tage højde for, hvilken lærer man vil være, da man er med til at forme elevernes habitus, system og 

identitetssøgning. Man må indse, at man skal forstyrre eleverne således, at de stadig er i udvikling 

konstant.  

 

5: Elevmotivation i faget engelsk 

Elevernes motivation i dag er ikke blot noget, som sker i skolen, men i alt eleverne foretager sig, 

hvis altså der er motivation at finde hos eleverne. Skolen har en central rolle hos eleverne men ikke 

altid i deres subjektive verden, da de bliver presset af forældre, staten og samfundet, da vi ønsker, at 

danske elever skal klare sig godt med gode karakterer på international basis. Der er forskellige for-

mer for motivation på baggrund af dette, og disse vil vi se nærmere på, da vi ønsker at forstå ele-

vernes motivation eller mangel derpå (kvan 78, 2007; 7-8). Eleverne i dag bestemmer selv, om de 

vil lære noget af læreren, da opbygning og ændring af viden kun produceres gennem den lærende 

selv, og dernæst bindes sammen med eksisterende viden, så det bliver relevant for den enkelte. Un-

dervisning er derfor et tilbud til eleverne om at lære, da læreren ikke selv kan styre, hvad eleverne 

rent faktisk lærer. Det er elevernes motivation, som sætter et udgangspunkt for elevens lyst til at 

modtage ny viden og læring (Helmke, Meyer, Lankes, Ditton, M.fl. 2008; 59).   

5.1: Hvad er indre og ydre motivation?  

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



Professionsbacheloropgaven Via University College   Den 5.3.2012 

Annelise Bedsted Dige LN280006 Nr. Nissum Seminarium  

Engelsk 

Torben Roswall og Anja Bols Slåttvik 

Side 13 af 38 

 

Den indre motivation er gældende, når en handling sker af egen lyst, altså for ens egen skyld, og 

ikke andres. Det vil sige, at man finder baggrunden for handlingen gennem sig selv som instinkt. 

Nysgerrighed, præstationsbehov og belønning er en tilfredsstillelse i sig selv, da der ikke er ydre 

faktorer, som spiller ind, som f.eks. en god karakter eller en belønning i form af materielle goder.  

Den ydre motivation er det modsatte af indre motivation, og derfor har enhver handling udelukken-

de udefra kommende konsekvenser for udførelse. Det vil sige, at aktiviteten ikke har relevans for 

egen baggrund, men udelukkende ønske om belønning, at undgå straf, eller det at leve op til stillede 

krav som eksempel fra hjemmet, skolen og samfundet (Held, 2005; 40). For at opnå motivation kan 

man snakke om belønning som faktorer. Hvorledes disse faktorer gør sig gældende er relevant at se 

på, da vi ønsker at skabe indre motivation for eleverne. Er belønning med til at opretholde den indre 

motivation, eller bliver den ydre favoriseret ved denne metode af anerkendelse? 

Belønning er med til at skabe en positiv følelse ved elevernes handling, hvilket har betydning for 

deres motivation. Motivationen i en belønningssituation er relateret til den ydre motivation, da vi 

forventer at få noget for vores anstrengelser, dermed kan belønning på længere sigt for at opnå mo-

tivation, skade den motiverende effekt, da man kan forvente, at motivationen ikke findes, hvis ikke 

der er en belønning i sigte for handlingen. Verbal kritik og ros kan have betydning for den indre 

motivation, da kritik kan ødelægge den indre motivation, fordi den sammenlignes med negative 

følelser, som kan påvirke vores selvtillid og selvværd (Held, 2004). Læreren har en betydningsfuld 

rolle i dette aspekt omkring elevernes evne til udvikling af selvtillid eller mangel derpå, da det er 

lærerens opgave at opstille læringsforhold, som er synlige og opnåelige for eleven. Med andre ord 

skal man, som lærer, lægge vægt på de fremskridt eleverne gør frem for at kommentere, de mangler 

de har i forhold til læringsindholdet. Bliver eleverne ikke set og anerkendt, for det de kan, i mod-

sætning til det de ikke kan, mister eleverne lysten til at udfordre sig selv, da de ikke ønsker at ople-

ve et nederlag. Er elevernes selvfærdsfølelse ikke optimal, mindskes deres opnåelse for fremskridt i 

læring (Helmke, Meyer, Lankes, Ditton, M.fl. 2008).  Tydeligt for dette er, at man som lærer må 

overveje, hvorledes man vil motivere sine elever.   

5.2: Albert Bandura – ”self efficacy” 

Motivationsbegrebet i Banduras øjne kalder vi for ”self efficacy”, som vi kan oversætte til me-

stringsforventninger. Med mestringsforventninger mener Bandura, at personens subjektive følelse 

af at kunne mestre noget er i fokus. Denne teori er social og kognitiv, da tre grundlæggende faktorer 

er i spil med hinanden, nemlig personens tanker og følelser, personens omgivelser og personens 

adfærd. Det er ikke kun miljøet, som påvirker personen, da personen også kan forme sit eget miljø 
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og dernæst lade éns opfattelse af miljøet påvirke éns valg af handling. Mestringsforventninger er 

ikke blot dette men også en tro på personens egen evne til at klare en bestemt opgave eller udfor-

dring. Bandura skelner mellem mestringsforventninger og forventning om resultat af ens handling. 

Det betyder, at selvom man kan have tillid til sine mestringsforventninger, kan man på grund af 

forventning om resultatet, som påvirkes af eksterne faktorer, f.eks. dårligt internet eller kobling til 

skolens computere, se anderledes på resultatet, da man ikke har fuld kontrol over situationen (Kvan 

78, 2007; 10-12). 

I skolen sættes eleverne konstant under præstationspres, da vi anvender formulerede mål som ele-

verne skal leve op til. Sammenhængen mellem mestringsforventninger og resultat er tydelig, da vi 

som mennesker har en forventning om at få ting til at lykkes over en periode. Sker denne mestring 

ikke, bliver vi påvirket, og vores selvtillid bliver skrøbelig. Det handler om at få eleven til at præste-

re efter egen mestring, hvilket betyder, at man lærer eleven at se realistisk på nye læringsmål, samt 

at læreren kan skabe et rum, hvori eleven føler sig udfordret efter evne.  

Mestringsforventninger hviler på troen om at lykkes eller mislykkes. Det er vigtigt, at man lykkes 

for at finde motivation til nye udfordringer, ligeledes ønsker man, at resultatet for anstrengelsen er i 

overensstemmelse med éns hensigt. Det vil sige, at læreren må finde det læringsforhold, som passer 

bedst til den enkelte, og eleven må sætte realistiske mål i forhold til læringsforholdet, så de styrkes i 

deres tillid til egen evne. Læreren må, som hjælp til eleven, åbne muligheder for eleven, hvilket 

betyder, at eleven skal se, at der er flere måder at løse en opgave på. Ved at anvende forskellige 

behandlingsmåder for løsningen, kan det give en ny indsigt i mestringen frem for det at mislykkes 

ved kun at prøve en gang. 

Mestrinsforventningerne skal ses som et led af den indre motivationsfaktor, da det er elevens egen 

evne og tillid dertil, som giver succes. Altså skabes der ikke succes for eleven, fordi at man gøre det 

for éns forældres skyld. Skaber eleven sin succes gennem udtryk som held eller andre ydre årsager, 

er det den ydre motivation, som er i spil, og dette giver ikke samme virkning for elevens metsrings-

forventningre, da elevens eget behov for evne ikke er i centrum. Positiv feedback er i Banduras teori 

også gældende, da det støtter elevens mestringsforventning og tro på fremskridt (Kvan 78, 2007).    

 

 

5.3: Sammenfatning 

Vi må erkende, at elevers motivation og opnåelse heraf skal ske på baggrund af elevens egen indre 

motivation. Dette sker gennem elevens mestringsforventninger, som kan hjælpes på vej af læreren. 
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Læreren har dog ikke autoritet til at bestemme, hvad eleven skal lære og have lyst til at lære, da det 

er elevens egen beslutning at tage stilling til, hvad der er relevant for ham eller hende. Vi må dog 

huske på, at læreren ikke er usynlig i denne proces omkring elevers opnåelse af motivation. Derfor 

er det efterfølgende relevant at se på lærerens rolle og metode. 

Vi kan ud fra overstående viden konkludere, at Banduras teori om mestringsforventninger kan ses 

som en faktor, der gør sig gældende ud fra et verdensborgerideal, da elevens egen behov for opnåel-

se af evne er i fokus. Man lærer det for egen interesse, da det i sig selv er en værdi frem for at til-

fredsstille andre og deres forventninger. Følger vi Kieran Egans teori om samfundet som motivati-

onsfaktorer til døren, ser vi, at den ydre motivation er gældende, og at det giver et billede af eleven 

som del af en konkurrencestat. Dannelse er kun relevant, hvis det er på baggrund af samfundets 

værdier og nytte. Man efterlever andres krav og forventninger frem for ens egen interesse for delta-

gelse i samfundet. Hvad angår det sociologiske perspektiv, så vil eleverne være påvirket af det 

hjem, de kommer fra. Er man dannet til at sætte sig selv først, eller er man dannet til at skulle op-

fylde krav, der stilles i forhold til skole og samfund.  

 

6: Lærerens rolle og metode I faget engelsk 

Lærerens rolle og valg af metode har, som nævnt tidligere, betydning for elevernes motivation i 

dagens samfund (kvan 78, 2007). Læreren kan benytte sig af flere metoder for at vinde elevernes 

tillid og respekt, når det gælder undervisning af faget engelsk. Tillid skal skabes, da engelsk er et 

fremmedsprog og nyt for eleverne, respekt skal forefindes begge veje, for at undervisningen kan 

være i fokus og læring være samtaleemnet. Engelsk som er et fremmedsprog skal læres, og det læ-

res ved, at man tør udstille sig selv og anvende sproget i praksis. F.eks. ville vi heller aldrig lære at 

svømme ved blot at se andre gøre det (Byram, Gregersen, Henriksen, m.fl. 2009). Skal eleverne 

udstille sig for klassen, skal læreren også udstille sig. Eleverne skal se, at det er okay at lave fejl og 

opføre sig fjollet, og deler læreren ikke dette synspunkt, vil tingene sikkert blive for statiske og ke-

delige. Gennem modellæring og spejling kan læreren opnå resultatet af at lære eleverne sproget 

engelsk (Kvan 78, 2007).  

 

 

6.1: Sprogtilegnelse 

Inden vi kan snakke om lærerens rolle og valg af metode i faget engelsk, må vi se på, hvordan en-

gelsk som fremmedsprog læreres af eleverne. Man må, som lærer, ligeledes være bekendt med, 
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hvordan eleverne i dag tilegner sig engelsk, for de har dog lidt sprogviden om de engelske termer, 

inden de starter engelsk undervisningen i 3. klasse (for nogle få i 2. klasse) (Byram, Gregersen, 

Henriksen, m.fl. 2009).  

Sproget er et kommunikationsredskab, hvilket vil sige, at når man skal lære et nyt sprog, så vil man 

fokusere på at eleverne lærer sproglige udtryk, sådan at kommunikationen kan blive aktuel. Det 

grammatiske aspekt af sproget, er ikke det første, som er i fokus, når vi vil lære eleverne engelsk, da 

det først kommer til syne, når det bliver relevant for sproget at fokusere derpå. Det vil sige, at ele-

verne skal have styr på de daglige termer, inden de har overskud til at få styr på de grammatiske 

regler. Semantisk funktion og pragmatisk funktion er de bærende, når eleverne skal blive dus med 

engelsk som et fremmedsprog (Byram, Gregersen, Henriksen, m.fl. 2009; kap. 3). Semantisk funk-

tion er ordets betydning, hvilket vil sige, at man kan snakke om ord i et helhedssyn. Pragmatisk 

funktion er sproganvendelse, altså sproget i praksis (Brudholm, 2008).   

I kontakt med et nyt sprog er man i udvikling, så længe man bliver påvirket af eksterne eller interne 

systemer. Det vil sige, at man som person lærer det, som man føler sig tilpasset til. Altså hvis man 

mener, at engelsk er et vigtigt sprog, så vil man hurtigere indarbejde nye syntakser, hvorimod hvis 

man ikke ser engelsk som relevant for én selv, vil man ikke tage sproget til sig så hurtigt.  Omgivel-

serne har også indflydelse på det engelske sprogs indpas, da man vil være ivrig efter at benytte en-

gelsk og lære det, hvis man finder det interessant og brugbart. Hver elev tager afsæt i det, de kan og 

kender, når de kommer i skolen, og derfor er eleverne forskellige i deres tilgang til engelsk (Byram, 

Gregersen, Henriksen, m.fl. 2009; kap. 3). 

Når vi ønsker at lære eleverne et nyt sprog, kan vi benytte os af teknikker som vi bruger, når vi læ-

rer dem at tale dansk. Man må bare være bevidst om, hvordan man gør det. Har man en negativ eller 

positiv tilgang? Den positive tilgang er relevant at anvende i forhold til motivationen for engelsk. 

Vil man rette en elev, når de udtaler et ord forkert, eller danner en forkert sætning, eller vil man blot 

respektere disse fejl og svare tilbage på sætningen korrekt, således at eleven kan høre det udtalt rig-

tigt, uden at blive kritiseret for fejlen som opstod? Vælger man at kommentere fejlen med orde-

ne ”det var jo forkert”, kan man stoppe elevens motivation for at prøve en anden gang (Gass, Selin-

ker, 2008; Kap. 4).     

Når man vil lære sine elever engelsk, må man være bekendt med, hvilke faktorer der er på spil for 

elevernes sprogtilegnelse. Når man lærer, kan man lære bevidst eller ubevidst, og hvilken tilgang 

man som lærer tror på, er ikke uvæsentligt. Ifølge Stephen Krashen læres et nyt sprog gennem for-

ståelige inputs, hvilket vil sige, at eleverne bliver udsat for sproget men på en tilgængelig måde, 
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som gør, at de har mulighed for, at forstå det, der bliver sagt, sådan at det kan anvendes af dem selv 

senere. Disse input sker ubevidst, da barnet, gennem sin modersmålstilegnelse, har mulighed for at 

gøre sproget til sit eget, når blot det ubevidst bliver udsat for sproget. Krashen tror på teorien, ud-

viklet af Chomsky, om at barnet fødes med evnen til at tilegne sig sprog. Ligesom andre organer 

udvikles, udvikles vores sprogevne også.  

Modsat for den ubevidste læring ligger den bevidste læring, som Richard Schmidt mener gør sig 

gældende i læring af et nyt sprog. Den bevidste læring ligger sin teori på, at man kun kan lære spro-

get gennem sproglig opmærksomhed og bevidst bearbejdning heraf. Hvilken tilgang man som un-

derviser anvender ud fra denne viden, om at man kan benytte sig af en ubevidst tilgang til sproget 

eller en bevidst tilgang, er at det er forskellige metoder, som vil være i fokus for undervisningen. 

Tror man på, at sproget tilegnes ubevidst, vil man benytte sig af mange kommunikationsopgaver, og 

grammatikken vil blive relevant, hvis elevernes kommunikation finder det vigtigt. Tror man på, at 

det sker bevidst, er det ikke blot elevernes kommunikation, som er i fokus men også forståelsen 

bag. Man vil arbejde med koblinger mellem sprog, indhold og korrekt grammatik. I forlængelse af 

dette må man, som elev, i mødet med et nyt sprog også benytte sig af en outputhypotese. Denne 

hypotese består af teorien om, at eleverne gennem deres møde med sproget, bevidst eller ubevidst, 

også skal bruge sproget. Denne teori bygger Merril Swain på. Hun mener, at vi ubevidst skal give 

eleverne input for dernæst at lade dem anvende dem aktivt selv (Gregersen, Henriksen, m.fl. 2009; 

kap. 4).  

Ellis og Larsen-Freemann mener, at sproglæring består gennem de bevidste processer, da vi kun 

gennem vores egen bevidsthed, omkring egen kunnen, kan se, hvor vi mangler at udvikle os. Altså 

gennem bevidst sprogbrug optager vi ny viden, da vi erkender, hvor vores mangler er. Sammen-

hængen mellem bevidst og ubevidst sprogbrug skabes ligeledes gennem den bevidste process: Det 

er vores bevidste erfaringer som giver os mulighed for at opbygge nye sproglige repræsentationer 

af det sprog vi bruger (Gregersen, Henriksen, m.fl. 2009; 135). Dette syn binder relevans mellem de 

to teorier og kan gøre sig gældende for sprogundervisningen, hvis man er bekendt med faktorerne 

omkring elevernes tilegnelsesproces (Gregersen, Henriksen, m.fl. 2009; kap. 4).         

Vælger man den ubevidste tilgang til elevernes læring af sproget er kommunikationen i fokus, hvil-

ket er relevant i de tidlige skoleår, da eleverne kommer med en smule kendskab til sproget engelsk i 

forvejen. Vi må møde eleverne på det stadie og derfra videreudvikle gennem kommunikation og 

input. Dernæst skal eleverne bruge sproget for at gøre det til sit eget, hvilket sker i outputs fasen. 

Kommunikationen er i fokus i begge aspekter, hvilket er relevant for elevrnes tilegnelsesproces. 
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Den bevidste sprogbrug bliver mere relevant i de senere skoleår, da eleverne nu er mere bekendte 

med sproget og egne egenskaber. De skal have et sprog, før man bevidst kan se, hvor evt. mangler 

og fejl er. Motivationen for engelsk lykkes, ved at man møder eleven og anerkender det, de kommer 

med, frem for at se på, hvad de ikke har med sig. Eleverne kommer også fra forskellige miljøer, 

som kan have betydning for deres interesse for engelsk. Der må være fokus på, at nogle kan magte 

engelsk et niveau højere end resten af klassen, og begge niveauer skal tilgodeses for at holde moti-

vation oppe.   

6.2: Formål og trinmål for faget engelsk 

Skolens formålsparagraf og trinmål for faget engelsk, er relevante at inddrage, når vi ønsker at indre 

motivation er en betydningsfaktor for læring i skolen. Vi må være bekendte med disse mål, da de 

skal anvendes således, at eleverne ser dem tydeligt for egen lærings skyld og ikke som et krav fra 

skolen.   

I formålsparagraffen stk. 2 står der, at eleverne skal undervises i det at tage stilling og handle ud fra 

egen fordybelse og virkelyst, sådan at de kan få tillid til selv at tage stilling. Altså skal elevernes 

lyst til fordybelse forefindes i skolen men dyrkes i eleven selv, da det er elvenes egen tillid til frem-

tidsperspektiver, som er gældende. Motivationen har en indre karakter, men bliver dog overskygget 

lidt af Stk. 3, som virker lidt dobbeltmoralsk, da elevernes skal forberedes til pligter i et samfund. 

Her er det den ydre motivation, som presser på. Skolen er derfor klar over sin opgave og skal leve 

op til det mål, at elevernes skal dannes til at kunne begå sig i et demokratisk styret samfund, hvor 

fokusset er på arbejde og kapital (Gertz, 2008).  

Hvis man vil se på, hvilke trinmål som gør sig gældende for faget engelsk efter 7. klassetrin, i for-

hold til problemformuleringen må disse være oplagte:  

Eleverne skal, i form af kommunikative færdigheder, Udtrykke sig spontant mundtligt, redegøre for 

informationer (UVM.dk), at udtrykke sig spontant, må ses som et udtryk for motivation, da spon-

tant henvender sig til elevens egen handling, man kan ikke udtrykke sig spontant, hvis læreren har 

bedt en om at udtrykke sig. Er det den indre eller ydre motivation, som er i spil, er uvis da det 

kommer an på elevens hensigt, men vi må have en formodning om, at det er den indre, da den spon-

tane tilgang springer ud fra elevens egen lyst til at udtrykke sig.   

Eleverne skal udover dette i form af sprogtilegnelse, Vælge lytte – og læsestrategier afhængigt af 

formål, især lytning/læsning efter hovedindhold, detaljer eller for at få en oplevelse, samt Vælge 

kommunikationsstrategier, herunder kropssprog og mimik samt omskrivninger eller bede om hjælp 

til at udtrykke sig. Ligeledes Udnytte nogle af de muligheder, der er for at anvende engelsk uden for 
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skolen (UVM.dk). Når jeg vælger at uddrage disse trinmål, er det fordi, at ordene vælge og udnytte 

skiller sig ud. Med ordet vælge ser jeg igen eleven i centrum, da det er eleven selv, som skal vælge, 

hvad der er interessant for vedkommende, igen er det den indre motivation, da det er elevens egen 

oplevelse, som danner valget, samt at eleven selv vælger hvilken form for udtryk og hjælp, han/hun 

vil benytte sig af for at kommunikere. Hvis man som elev vil udnytte engelsk uden for skolen, er det 

udelukkende elevens egen lyst, som er i centrum, da det der sker i fritiden ikke påvirkes af skolens 

indflydelse.  

Disse trinmål har eleven i fokus, hvilket er passende når vi ønsker, at eleverne skal have en indre 

motivation for faget engelsk.  

6.3: Læreren som selvobjekt – Jan Tønnes Hansen 

Nutidens lærer har ikke blot rollen at undervise men også at være et forbillede for sine elever. Det 

er vigtigt, at man tager med i sine lærefaglige overvejelser, hvorledes man som lærer kan anvende 

bestemte valg og metoder, som giver eleven lyst og motivation til at lære engelsk. Oplever eleverne 

ikke motivation, er det svært at gennemføre en undervisning, som bliver udbytterig for eleverne.  

Jan Tønnes Hansen giver fire bud på, hvad det vil sige at være spejlingsobjekt for sine elever, hvert 

aspekt kan med fordel udnyttes, når man som lærer vil motivere sine elever til et fag som engelsk på 

mellemtrinnet.  

Læreren som empatisk spejlende selvobjekt, hvor læreren skal se eleverne, som de er. Læreren skal 

være bekendt med, at eleverne vil vise sig frem og prøve nogle grænser af. Som regel vil det altid 

være de urolige, som får lærerens opmærksomhed, men det er her vigtigt, at der også bliver lagt 

mærke til de stille og flittige elever, da de har lige så meget brug for anerkendelse og opmærksom-

hed som de urolige elever. Læreren skal lære at kende sine egne grænser i forbindelse med elever-

nes forskellige handlemønstre. Læreren skal kende sig selv, så hun ved, hvornår der overskrides en 

grænse, så situationen kan tages op og forbedres, således at læreren kan blive ved med at imøde-

komme alle elever lige. Laver læreren forskelsbehandling på eleverne, vil det smitte af på elevernes 

behandling af hinanden.  

Læreren som betydningsbærende selvobjekt, hvor læreren skal hjælpe eleverne til at se, hvordan de 

kan blive. Lærerens engagement er betydningsbærende for elevernes engagement i undervisningen. 

Så længe læreren kan undervise med en oprigtig lyst til det pågældende stof, vil eleverne kunne 

finde motivationen dertil også. Læreren skal være bevidst om, at hun er et forbillede og skal tage 

stilling til, hvordan det påvirker hende, i forbindelse med at nogle elever kan have mere brug for 

hende som forbillede, end andre elever kan have. Læreren skal huske ikke at lave forskelsbehand-
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ling, hvis dette opstår. Læreren som samhørighedsskabende selvobjekt, hvor læreren skal være be-

vidst om, at eleverne vil være som hende. Læreren skal få eleverne til at forstå, at vi som mennesker 

er lige, selvom vi på givne tidspunkter ikke er lige. Læreren skal gøre det klart for eleverne, at hun 

behandler dem med ligeværd, men hun er dem ikke lige, Læreren skal ikke være deres kammerat, 

da hun kan miste sin autoritet som lærer, hvis hun ikke sætter sig som den styrende. Læreren skal 

tage stilling til de konflikter, som opstår og være neutral, når de opstår. Som lærer må hun ikke gå 

ind og tage parti men blot styre den samtale, som opstår og sørge for at den bliver løst fornuftig. 

Motivation må dannes ved eleverne, gennem lærerens opfordring til retfærdighed. Læreren må ikke 

udnytte sin autoritet til at danne en motivation hos eleverne gennem sine egne synspunkter, som 

f.eks. at pådutte dem sine egne politiske holdninger. Læreren skal vide, hvordan hun selv har det 

med konflikter, mobning og folk med anden kulturel baggrund. Er læreren ikke i stand til at tage 

konflikterne op, vil disse eventuelle konflikter aldrig blive løst, og små problemer kan hobe sig op 

og få konsekvenser for klassens fremtid. 

Læreren som udfordrende selvobjekt, hvor læreren skal udfordre eleverne, så der sker en udvikling. 

Læreren skal altid være et skridt foran sine elever, for at de kan blive udfordret fagligt, for eksempel 

i en klassediskussion er det vigtigt, at læreren kan udvide eleverne udtagelse, så de hele tiden bliver 

udfordret, på det de kan. Lærerens opgave er her at lade eleverne komme på banen, så elevernes 

motivation kan være i fokus, og ikke blive overset af lærerens sidste ord med den korrekte løsning 

hver gang (Axel, Baltzer, Hansen, Mammen, 1999).  

Viden omkring lærerens rolle som spejlingsobjekt giver læreren mulighed for at afprøve forskellige 

metoder for, hvorledes man kan agere, når man vil motivere sine elever. Man må vide, at motivatio-

nen ikke kommer af sig selv, men at den skal dannes hos eleverne, ved at eleverne føler sig sete og 

anerkendte på det stadie, de er. Lærerens motivation kan i høj grad have betydning for elevens op-

nåelse af motivation for engelsk. Man kan som lærer, have indflydelse på elevernes dannelse ved at 

agere på en bestemt måde omkring forskellige emner og ved at eleverne hele tiden udfordres. Der-

ved vedligeholdes motivationen.  

6.4: Autenticitet for lærerens virke 

Hvad vil det sige at være autentisk, og hvorfor er det relevant at inddrage det i denne sammenhæng 

med elevmotivation og sociologisk påvirkning derpå?  

Autenticitet betyder, at man er ægte, at man er helhjertet og personlig i sin involvering (Lauersen, 

2004; 17-18).  Autenticitet er, at man vil noget bestemt med sit arbejde, ikke blot følge skolens krav 

og love, men selv være en del af det at lave en god undervisning for sine elever. En lærer med au-
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tenticitet er en lærer, som brænder for sit arbejde. Hvis man som lærer fremstår autentisk og er mo-

tiveret, kan man påvirke sine elever til samme motivation. En lærer, som er autentisk, vil at eleverne 

skal lære i skolen, og at de skal finde undervisningen interessant. Derfor må man respektere sine 

elever og i øvrigt ikke kun fokusere på det faglige aspekt. Som en autentisk person vil man forstå 

sine elever, deres interesser og behov. Rammerne, som er givet af skolen, kan begrænse én som 

lærer, men den autentiske lærer ønsker at søge nye muligheder på baggrund af disse begrænsninger 

(Lauersen, 2004).   

Vil man være autentisk, må man være i stand til at flytte fokus fra sig selv og over til de lærende, 

altså éns elever, således at indholdet, som er tilgængeligt, kan være en fælles sag. Autenticitet hviler 

på et personligt aspekt, og dermed har lærerens egen holdning til et givent emne betydning for ele-

vernes holdning til emnet. En lærer som udstråler glæde omkring faget engelsk, vil have gode mu-

ligheder for at videregive denne glæde til sine elever (Lauersen, 2003). 

Motivationen vil blive sat i centrum, hvis lærerens egen motivation for sagen er tydelig. Dog må 

man huske på, at man som autentisk lærer stadig må være professionel, hvilket vil sige at, hvis éns 

egen glæde for emnet kan smitte af på eleverne, kan det omvendt også betyde, at hvis lærerens glæ-

de for faget er tvivlsom, kan dette også smitte af på elevernes motivation for sagen. Gennem en 

positiv indstilling vælger eleven selv, om de vil dele denne holdning med læreren eller om de vil se 

anderledes på sagen. Læreren er påvirket af sin egen sociologiske baggrund i denne forbindelse, da 

man selv har en glæde eller negativ indstilling til givne emner på baggrund af egne erfaringer, men 

som professionel må man ikke lade sig farve af disse personlige holdninger i sin undervisning, da 

det er eleverne, som er i fokus, hvilket en autentisk lærer kan formå at leve op til. Lærerens rolle og 

valg af metoder skal findes gennem lærerens egen personlige tilgang, men tilpasses elevernes be-

hov, således at lærer og elev sammen kan tilpasse en undervisning, der er relevant for alle parter, 

sådan at motivationen er tydelig hos eleven såvel som hos den autentiske lærer.   

 

 

6.5: Sammenfatning 

Eleverne i dagens folkeskole skal mødes der, hvor de er, fagligt og socialt. Eleverne kommer med 

hver deres sociologiske baggrund, som skal indordne sig i en klassestruktur på muligvis 22 elever. 

Den sociologiske baggrund har relevans for elevens evne til at kunne motivere sig i skolen, og i 

dette tilfælde til sproget engelsk og dens udfordringer. Nogle elever kommer med en habitus, som 

er klar til sproget engelsk, da det allerede er udforsket i forskellige felter, hvor andre elever kan 
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komme med en habitus, som stadig ikke er åbnet for det nye sprog. Det er lærerens rolle at tilgodese 

alle elever lige, uanset forskelligheder. Læreren må gennem sine muligheder for spejling og autenti-

citet vælge den eller disse metoder, som gør sig relevante for de enkelte elever. Man må være be-

vidst omkring elevernes sprogbrug og sprogtilegnelse for at kunne møde dem bedst. Jeg mener 

dermed, at de ubevidste input er relevante, når man vil lære sine elever at kende. Lærerens egen 

holdning til faget engelsk er ikke ligegyldigt, da vi oplever at en lærer med autenticitet og oprigtigt 

glæde og interesse for faget, vil smitte af på elevernes holdning dertil. Motivationen hos nogle ele-

ver skal findes i et fag som engelsk, da det er nyt og anderledes i mange former, i forhold til det vi 

kender, vores modersmål. Disse elever kan ved hjælp af læreren finde denne motivation, da de kan 

spejle sig i lærerens interesse og motivation. 

 

7: Egen empiri på baggrund af problemformulering 

For at kunne give de bedst mulige svar på eller forståelse af problemformuleringen, har jeg været 

ude i praksis og se på problematikkerne. Jeg har gennem praktikken mødt forskellige elever, som 

har hver deres tilgang og mening om faget engelsk, derfor har brugen af kvalitative interview været 

nyttige, da man får elevernes mening og synspunkt på tæt hold. Hvilke svar eleverne kom med, vil 

fremstå under afsnittet; Interview af folkeskoleeleverne.    

7.1: Forskningsrapporten 

Jeg har gennem læsning af rapporten, Uligheder og Variationer – Danske elevers motivation, skole-

faglighed, læringsudbytte og sociale kompetencer blevet opmærksom på den problematik, som op-

står i folkeskolerne, når vi ønsker at motivere vores elever til et fag som engelsk. Det er blevet gjort 

tydeligt, at læreren har en betydning for elevernes læring, da f.eks. relationen mellem lærer og elev 

skal respekteres for at eleverne kan føle sig anerkendt og set, samt at en god relation kan gavne en 

god undervisning for såvel elever som for lærer, da gode relationer giver virkelyst og motivation. 

Hvad motivationen angår så finder forskningen, at den indre motivation skal være i fokus men ikke 

overvurderes, da de ydre faktorer som opmuntring og anerkendelse er vigtige for elevernes videre 

læring (Nordahl, Sunnevåg, Aasen, Kostøl, 2010).  

Rapportens forskning tegner tydeligt op, at læreren er den vigtigste faktor. Når vi ønsker at motive-

re vores elever til folkeskolen. Læreren må kende sig selv og finde glæde ved arbejdet, altså have 

autenticitet, og være oprigtig omkring lysten til arbejdet og eleverne, da de gode relationer kun ska-

bes ved, at læreren ser eleverne og deres behov. Rapporten nævner ikke nogen tydelig effekt om-
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kring, hvordan elevernes sociologiske baggrund kan spille ind for undervisning og tilegnelse af en-

gelsk, men det vil vi se nærmere på under empiri indsamlet fra folkeskolens mellemtrin. 

7.2: Interview med folkeskoleelever på mellemtrinnet 

I min 4. års praktik har jeg interviewet seks elever på mellemtrinnet. Jeg benyttede mig af den kva-

litative metode omkring brugen af interview, da metoden er styret af forskeren og giver indblik i et 

bestemt interesseområde. Denne form for interview er ikke baseret på et videnskabeligt plan, da det 

drejer sig om en mindre forskning på en skole og blot er en del af et forstudie (Kvale, 1997).  

Jeg vælger at inddrage de mest relevante og tydelige udtagelser i forhold til problemformuleringens 

betydning. De stillede interviewspørgsmål kan ses som vedhæftet bilag 12.1. Interviewspørgsmåle-

ne havde fokus i tre områder, lærerens rolle og metodevalg, motivation for faget engelsk og elever-

nes sociologiske baggrund.  

Interviewet er fuldstruktureret, således at elevernes svar kan sammenlignes og holdes op på samme 

gennemgående spørgsmål.  

7.3: Elevernes svar på interview spørgsmål 

Eleverne vil blive omtalt som elev A, B, C, D, E eller F, i forhold til anonymitet, elev A, C og E er 

piger, og B, D og F er drenge.   

De første spørgsmål eleverne blev præsenteret for, handlede om lærerens rolle for engelsk under-

visningen. Elev C mente ikke, at lærerens rolle havde nogen betydning i forhold til undervisningen, 

men senere hen i spørgsmålene finder hun dog frem til, at læreren skal holde styr på timen, sådan at 

der er ro og orden i klassen, og at dette kunne ske ved, at læreren lavede øvelser, hvor man var aktiv 

og i bevægelse, da det var sjovt og man larmede mindre. 

Elev D mente heller ikke, at det var vigtigt hvilken lærer, man havde, men igen at det dog er vigtigt 

at læreren er god til engelsk og kan sit fag, ellers ville man jo lære noget forkert.  

Ved begge elever ser vi, at selvom de mener, læreren ikke er vigtig, så har læreren dog en vigtig 

rolle ved at holde ro og orden og kunne sit fag, sådan at man ikke lærer noget forkert. Ud fra de 

andre elever at dømme havde læreren ikke nogen særlig rolle i forhold til, om de kunne lide engelsk 

eller ikke, men de havde dog alle en klar mening om, at læreren skulle kunne styre klassen og lave 

en undervisning, som ikke var kedelig, da man lærer nemmere, når det er sjovt, dette udtaler elev E, 

som ligeledes var bekendt med læreren som vigtig for en god undervisning: 

Læreren er vigtig, da hun skal holde ro og orden, sådan at vi kan lære noget. Læreren skal lære os 

noget, som er sjovt, da det er nemmere at lære, når noget er sjovt. Vigtigt med en alsidig undervis-

ning. 
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Tydeligt nævnes det her, at lærerens rolle ikke er uvæsentlig, da de mener en lærer skal træde i ka-

rakter og styre klassen. Så når eleverne siger, at læreren ikke har betydning for en god undervisnin-

gen, ser de måske ikke disse faktorer i relation til lærerens rolle.  

Dernæst blev eleverne spurgt, om deres motivation for faget engelsk, og hvorfor de havde motivati-

on for engelsk. Alle eleverne var interesseret i engelsk, hvilket vil sige, at hvis de selv kunne vælge, 

om de ville have engelsk i skolen, så ville de alle seks vælge det, elev F udtalte: vil gerne lære en-

gelsk, da engelsk er globalt, og så har jeg familie i England, som jeg gerne vil kunne snakke med. 

Elev E sagde at: Ville vælge engelsk fordi at det er sjovt og brugbart. En tredje elev, elev D, sagde 

om det at vælge engelsk, at selvom det var frivilligt, så: ja, jeg ville vælge engelsk, jeg vil gerne på 

international efterskole evt. i England, sproget engelsk er globalt, og jeg synes, det er et meget 

smukt sprog. Det er glædeligt, at eleverne vil vælge engelsk, selvom det var et frivilligt fag. Som 

det ses, er de klar over sproget engelsks rolle i at begå sig senere hen i livet, da de næsten alle er 

bekendt med sprogets globale rolle. Spørgsmålet er så bare, at hvis engelsk er et sjovt og vigtigt 

sprog, hvorfor taber nogle så motivationen? Har eleverne motivation for faget, men er lærerens un-

dervisning ikke tilfredsstillende og motiverende? 

Eleverne blev spurgt om, hvad der skete, hvis de fandt engelsk knapt så sjovt, og det viste sig stort 

set, at alle elever altid fandt engelsk som et godt fag, men at når engelsk blev kedeligt, kunne det 

skyldes for mange repetitioner af noget de kunne i forvejen, eller hvis læreren gik for hurtigt frem, 

og man ikke forstod noget af det, der blev sagt. Eleverne i denne klasse var meget fagligt spredte, 

hvilket betød, at to til tre af eleverne var så fagligt stærke, at alt hvad der blev sagt på klassen af 

engelsk forstod de. Læreren har dog ikke den mulighed at benytte sig af det engelsk, som disse ele-

ver efterspørger, da fem til seks af de andre elever er så svage, at de angiveligt ikke kan forstå en 

sætning som: ”Please find your books at page 24 and 25”. Dette er en vigtig problematik, som vi 

må tage stilling til, da vi risikere at tabe alle disse elever, hvis ikke vi formår at tilpasse en under-

visning, der kan accepteres af begge parter. Elev D udtaler: Engelsk er aldrig for svært i skolen, jeg 

ville gerne at læreren ville snakke mere engelsk. Denne elev ville miste motivationen, hvis ikke han 

var så oprigtig glad for engelsk, som han er. I sin fritid bruger han sit engelsk gennem engelske spil, 

som hjælper ham til at lære nye ord. Opmærksomheden må ikke tabes omkring denne elev. Hans 

motivation skal blive ved med at være intakt og hans faglige niveau stadig udvikles, selvom han er 

langt foran resten af klassen.  

Alle eleverne nævner, at det er sjovt, når man laver anderledes ting i engelsk, altså laver noget ud-

over at læse i bøger og løse opgaver på klassen. Andre ting kunne være metoder som cooperative 
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learning, hvilket de prøvede i praktik perioden og reagerede positivt på. Eleverne nævner ikke den-

ne struktur selv, men udtaler dog, at det er: Sjovt med anderledes ting, som når vi bevæger os rundt 

i klassen frem for at sidde på en stol.  

Jeg spurgte eleverne, som noget af det sidste under motivationsspørgsmålet, om det var ubehageligt 

at lave fejl i engelsk, men eleverne var enige om, at de havde en god klasse, hvor man ikke grinede 

af hinanden, hvis man lavede fejl. Elev A udtaler, omkring det at lave fejl i engelsk: Vi griner ikke 

af hinanden i klassen, men tror måske det ville være lidt pinligt, hvis man lavede fejl ved nemme 

ord. Men som elev B udtaler: Det er ok at lave fejl, man må bare prøve igen, og hvis de andre gri-

ner lidt gør det ikke så meget. Vi må udlede af disse udtagelser, at vi har med en god klasse at gøre, 

hvor eleverne føler sig trygge ved hinanden og læreren. Elev C udtaler også, at læreren er god til at 

hjælpe, hvis man laver fejl, således at det at lave fejl ikke gør noget, da man også kan lære af sine 

fejl. Dette udtaler elev D: hvis jeg laver en fejl kan jeg lære noget af det, selvom jeg ikke så tit laver 

fejl. Det er positivt at opleve en elev sige dette, da selvtilliden for engelsk er i orden her, motivatio-

nen er yderst synlig. Problemstillingen omkring det at lave fejl i klassen og hvordan motivationen 

bliver påvirket heraf kommer ganske godt til udtryk ved svaret fra elev F: Tænker over det, hvis det 

går dårligt, selvom det er okay at lave fejl. Jeg kan godt blive bange for at lave fejl, fordi de andre 

forventer af mig, at jeg er god til engelsk, og at jeg ikke vil lave fejl. Her sker det at andres forvent-

ninger til eleven spiller ind på lysten til at udtrykke sig på klassen. Selvom det er i orden at lave fejl, 

er det for denne elev et problem, hvis ikke han lever op til klassens forventninger, altså er der visse 

ydre motivationsfaktorer, som gør sig gældende for denne elev. Men er denne elev ikke et godt ek-

sempel på, hvordan mange elever får det omkring mellemtrinnet, i forhold til billedet af, hvad man 

tror, andre forventer af én? I så fald kan det være en problematisk omstændighed, når det gælder 

elevernes motivation som vedvarende for faget engelsk.     

Tredje aspekt af interview spørgsmålene handlede om elevernes sociologiske baggrund. Eleverne 

havde meget forskellige baggrunde i forhold til mødet med engelsk.  

Elev A havde en forælder, som underviste i folkeskolen, dog ikke i faget engelsk og en forælder 

som havde været jordmoder, og var i gang med en ny uddannelse som sexolog. Denne familie tog 

ofte på ferie til Sverige.  

Elev B boede kun med sin mor, som ikke havde arbejde og tilbragte det meste af sin tid på face-

book. Moderen havde mange engelske venner på facebook. Denne familie ferierede kun i Danmark.  
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Elev C havde en forælder, som underviste i folkeskolen i faget engelsk, og en forælder som var 

handicaphjælper. Den ene forælder har boet i England. Familien taget ofte til udlandet på ferie, hvor 

engelsk bliver talt.  

Elev D havde forældre, som var bager og social og sundhedshjælper. Familien har mest været på 

ferie i Danmark, men eleven opsøger selv engelsk så ofte som muligt.  

Elev E havde en forældre som arbejdede ved B og O men som nu er fyret, og en forælder som ar-

bejder ved Stark, hvor engelsk er en del af hverdagen. Forældre ser engelsk som vigtigt, og det er 

typisk, at engelsk kan blive anvendt over middagsbordet. Familien taget på ferie i udlandet, hvor 

engelsk bliver brugt.  

Elev F’s forældre anser begge skolens undervisning som værende vigtig. Den ene er universitetsud-

dannet inden for sprog, og den anden hjælper udlændinge med at lære dansk og at komme til Dan-

mark. Moderen har en bror, som bor i England, og er gift med en englænder. Eleven har mindre 

søskende og vil man fortælle noget, de ikke skal høre, bliver engelsk brugt som kodesprog. Eleven 

vil lære engelsk, da det er sproget som anvendes, når de skal snakke med moderens bror og hans 

børn. Ferien går ofte til England eller udlandet generelt.  

Eleverne har mange ligheder, da engelsk i hjemmet ikke er usynligt for dem, men man oplevede 

kraftigt, at de fagligt stærke elever var elev F, og derudover var Elev D særligt fagligt stærk, selvom 

dette ikke burde være en tilfældighed, hvis man ser på forældrenes baggrund. Elev D ferierede ikke 

i udlandet og havde ikke en familiebaggrund, som lagde særligt vægt på engelsk, men denne elev er 

selv fascineret af sproget og har dannet sin interesse for engelsk udenom forældrene.  De andre ele-

ver var bestemt også gode til engelsk, men var mere usikre og middelmådige til engelsk, men det 

faglige niveau er bestemt fint, i forhold til klasseniveauet.    

Disse seks elever, ud af en klasse, har set engelsk som mere end blot et sprog, de har kendskab til 

hvorledes engelsk kan anvendes, og de har alle en forståelse for, at engelsk burde være en del af 

skolen, også selvom det var et frivilligt fag. Eleverne møder engelsk i deres fritid enten gennem 

familie eller egen interesse, da de anvender engelsk gennem musik, spil og bøger.  

 

7.4: Sammenfatning 

Forskningsrapporten gav ikke nogen særlig indsigt i, hvorledes elevernes sociologiske baggrund 

havde indvirkning på tilegnelsen af engelsk, men gennem interview med eleverne ser vi, at det so-

ciologiske aspekt ikke er uden betydning. Eleverne sagde ligeledes, at læreren havde en vigtig rolle 

for en god undervisning, da det var lærerens opgave at være god til engelsk og benytte sig af meto-
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der, der var sjove, og at læreren skulle være den, der kunne holde ro og orden i klassen. Elevernes 

motivation for engelsk var tydelig, da de alle så engelsk som et vigtigt sprog, og et sprog som var 

globalt. Er denne motivation eleverne har for faget så en indre eller en ydre motivation, det er inte-

ressant at se på.  

  

8: Didaktiske overvejelser i forhold til faget engelsk 

De didaktiske overvejelser man må gøre sig i forhold til problemformuleringens første del, kan be-

skrives ved hjælp af Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel, da den overskueligt skitserer, hvil-

ke faktorer man må tage hensyn til, når elevernes sociologiske baggrund har betydning for deres 

opnåelse af motivation for faget engelsk, og hvorledes lærerens rolle hermed kan have betydning. 

Gennem de didaktiske overvejelser kan man se, hvorledes en undervisning fungerer eller ikke fun-

gerer, og det er relevant at se på, hvilke omstændigheder som gør sig gældende for en god under-

visning. Den didaktiske relationsmodel er opbygget på baggrund af et kritisk, humanistisk viden-

skabssyn (Hiim, Hippe, 2010).    

8.1: Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel 

Jeg vælger at anvende den didaktiske relationsmodel, udviklet af Hilde Hiim og Else Hippe, i for-

hold til forståelsen af, hvilke læringsprocesser som kan virke i forhold til en god og lærende under-

visning. Modellen indeholder de forhold, som man må tage højde for i sin undervisning, hvoraf 

nogle af forholdene er bestemte og ikke til at lave om på for læreren. Den didaktiske relationsmodel 

indeholder følgende faktorer: Læringsforudsætninger, rammefaktorer, mål, indhold, læreprocessen 

og vurdering. For at kunne forstå denne model i anvendelse bedst muligt, vil jeg skitsere hver kate-

gori en for en (Hiim, Hippe, 2010; 73).  

8.1.1: Læringsforudsætninger 

I denne kategori er det eleverne, som er i centrum, og deres forudsætninger for læring, står i forhold 

til mål, indhold, rammer og metoder. Det vil sige, at de elever vi møder kommer med hver deres 

baggrund, som vil spille ind på deres opnåelse for læring af forskellige fag. Eleverne kan have gode 

forudsætninger for Dansk men ikke matematik. Hvorledes dette er muligt, har med deres sociologi-

ske baggrund at gøre. I faget engelsk møder vi elever, som har kendskab til engelsk, inden vi møder 

det i skolen, og omvendt er der de elever, som ikke har været påvirket af det, før skolen tager det på 

skemaet. Alle elever skal udfordres der, hvor deres forudsætninger for faget befinder sig, ellers mi-

ster vi mange elever, før de når at danne deres eget indtryk heraf. Det er lærerens opgave at tilrette-

lægge undervisningen efter eleverne og deres opnåelse for læringen frem for lærerens egen plan af 
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elevernes læring (Hiim, Hippe, 2010; 77-78). Eleverne på mellemtrinnet er efter få år med engelsk i 

skolen bekendt med faget som helhed, men dette betyder ikke at deres egen holdning til faget ikke 

vil forandre sig, da nye udfordringer konstant vil presse dem til ny læring. Eleverne skal presses 

fagligt, efter det niveau de mestrer ellers mistes motivationen, selvom den var der i starten. Det er 

læreren opgave i samspil med eleverne, at finde den rette dosis udfordring, der skal til for at lysten 

bevares.     

8.1.2: Rammefaktorer 

Rammefaktorerne består af klasseværelset, og det klima som er i klassen, det vil sige fysiske ram-

mer, som ikke udadtil er bestemt af læreren, da man må tilpasse sig rummet, da rummet ikke kan 

tilpasses læreren og eleverne. Det vil sige, at et godt læringsmiljø starter med de fysiske rammer, da 

de kan betyde meget for elevens læring, da det bl.a. er varme, kulde, lys, mørke, placeringer, ro og 

larm, som kan spille ind.    

 Læreren har dog muligheder i forhold til bordopstillinger, eventuelt anvendelse af skillevægge og 

udsmykning af rummet. Hvilket klima som er det passende for alle elevere, kommer vi aldring frem 

til, da vi alle er forskellige og har brug for et forskelligt klima, man må derfor benytte sig af det 

klima, som er det mest optimale for alle. Ved hjælp af bordopstillinger og skillerum kan man tilgo-

dese mange elevers behov. Nogle arbejder bedst sammen med en sidemakker, andre magter det ik-

ke, og her kan skillevægge og borde placeres efter disse individuelle behov. Herefter skabes der 

også en ro, når eleverne arbejder under de forhold, der passer dem. Eleverne skal dog også forstyr-

res i deres vante rammer, da de alle kommer med forskellige vaner. De skal lære at være sammen 

med andre, indrette sig og lære at respektere en sidekammerat, som f.eks. siger ”Jeg gider ikke, at 

du skal forstyrre mig”. Eleverne lærer ikke at vende sig til nye forhold, hvis ikke de prøver nye ting, 

hvilket sker i skolen. Det er lærerens opgave at få klassen til at fungere i forhold til de givne fysiske 

rammer, da hun er den styrende, men gennem sparring med eleverne vil man få et resultat, som for-

håbentligt, med tiden, vil tilfredsstille både elever og læreren. Først når man befinder sig et sted, 

man føler sig tilpas, kan læringen og motivationen opstå (Hiim, Hippe, 2010; 78).   

 

8.1.3: Mål 

Undervisningen har mål, som må hænge sammen med elevernes udbytte og mestring. Det vil sige, 

at det er realistiske mål, som må gøre sig gældende for eleverne. Målene er nødvendigvis heller ikke 

ens for alle, da man som tidligere nævnt kan have forskellige forudsætninger for hvert fag. Det er 

vigtigt, at eleverne udvikler sig, og dette sker kun ved at målene for den enkelte elev er realistiske 
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og synlige for elverne (Hiim, Hippe, 2010; 78.79). Det kan være relevant for både lærer og elev, at 

man i fællesskab, eventuelt med forældre, laver disse mål, da eleven skal have mulighed for selv at 

føle, at målene er realistiske. Satser man for højt, kan alt blive tabt på gulvet, og sker dette er det 

svært at vende tilbage og skabe motivation for eleven. Vi møder ofte i praktikken elever, som ikke 

mener de kan noget, og kan vi ikke formå at give dem gode mestringsforventninger, vil eleverne 

hurtigt opleve at de får ret, og at skolen var spild af tid, da den kun gav én dårlig selvtillid i forhold 

til sin faglige kunnen. Undervisningsdifferentiering er et nøgleord i denne kategori, som må være i 

fokus for den enkelte elev. 

8.1.4: Indhold 

Indholdet er det som danner undervisningen. Det er lærens job at tilrettelægge en undervisning med 

et godt indhold. Dog er det ikke kun læreren som bestemmer dette, da vores uddannelsessystem har 

visse emner, som skal behandles i løbet af folkeskoletiden. Det er læreren som selv må bestemme, 

hvorledes disse emner skal behandles, og dette kan gøres i samråd med eleverne. Da vi ønsker, at 

eleverne skal være aktive i undervisningen, må det bedst opnås ved at lade dem komme til orde i 

forhold til valg af forskellige metoder og emner (Hiim, Hippe, 2010; 79). Elevernes forskellighed 

gør det vanskeligt, når man ønsker at gøre alle glade, men gennem dialog og nye rammer kan man 

give eleverne nye standpunkter og holdninger. Man skal ikke altid lave det, man har lyst til, da man 

så ikke får nye interesser og meninger. Eleverne skal rystes og påvirkes således, at de ikke falder i 

søvn og derved får de nye farver på livet. Undervisningen skal være spændende for eleven, og det 

betyder ikke, at man skal gøre det, som eleven er vant til.    

8.1.5: Læreprocessen 

Denne kategori omhandler, hvorledes læringen skal forgå, det vil sige, hvilke metoder, der er rele-

vante, og hvilke valg læreren må tage, således at læringen bedst mulig kan opstå. Metoderne, som 

man benytter sig af, må være relevante for eleverne, da det er dem, som skal lære noget og ikke 

læreren (Hiim, Hippe, 2010; 80). Læreren kan lære af eleverne, hvilke resultater der gør sig gæl-

dende ved at anvende forskellige metoder i forskellige sammenhænge. Man må, som lærer, være 

villig til at ændre sit valg af metode, hvis der ikke er elevrespons på undervisningen. Eleverne er 

centrum for undervisningen, og derfor må de være en del af valg, der skal træffes. Man må erkende, 

som lærer, at selvom man er den styrende, så er det i orden at lade elevernes stemme og ideer være 

en del af planlægningen for undervisningen.   

8.1.6: Vurdering 
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Som altid må man vurdere på den undervisning, som eleverne gennemgår. Der skal vurderes, om de 

lærte noget i forhold til opstillede mål. Målene kunne være forskellige i forhold til den enkelte elev, 

men målene kunne også være overordnede i forhold til særlige fagudtryk som f.eks. ”tæl til hundre-

de på engelsk”, forskel på fiktion og faktion og brøker (Hiim, Hippe, 2010; 82). Vurderingen kan 

tages løbende gennem en formativ evaluering, mest orienteret på eleven, således at udviklingen 

fortsat kan være synlig. Vurderingen kan modsat også tages gennem en summativ evaluering, som 

ofte sker når noget afsluttes. Den summative evaluering er en helhedsvurdering af eleven som dan-

nes gennem kontrol af specifikke områder (Muschinsky, Schnack, 2006; 117-126). En vurdering af 

eleverne har den fordel, at man kan se, hvorledes de fagligt begår sig i undervisningen, men det er 

ikke uvæsentligt hvilken form for vurdering man anvender.  

Vurdering er noget eleverne konstant møder i skolen, da de gennem løbende tests vurderes og kon-

stant forberedes til afgangsprøverne i 9. og 10. klasse. Elever reagerer forskelligt på tests, hvilket vil 

sige, at nogle mestre disse test udmærket, mens andre bliver påvirket negativt af dem, hvilket har 

indflydelse på deres præstation. Det er læreren opgave at forbedrede sine elever bedst muligt til 

disse tests, da de er en del af skolen og ikke må glemmes.     

8.1.7: Sammenfatning 

Selvom jeg har beskrevet faktorerne i den didaktiske relationsmodel hver for sig, betyder det ikke, 

at de ikke er i spil med hinanden, hvilket de i allerhøjeste grad er. De seks kategorier gør sig gæl-

dende på baggrund af hinanden, da den ene faktor ikke er væsentligt uden de andre fem. Eleverne er 

grunden til modellen, da modellen ikke ville have værdi uden deres indflydelse. På baggrund af 

eleverne og deres forudsætninger kan man diskutere de andre fem kategorier (Hiim, Hippe, 2010; 

77).     

8.3: Sammenfatning 

Med viden omkring de didaktiske forudsætninger for en god undervisning må man indse elevernes 

nødvendige centrum for planlægning og valg af metode, da de er med til, at skabe den undervisning 

hvor igennem læringen opstår. Eleverne kommer med en baggrund, der gør dem forskellige, hvilket 

er positivt, hvis læreren formår at udnytte elevernes forskelligheder, da det ville fremme en spæn-

dende undervisning. Undervisningen ville være formet af eleverne, hvis læreren kan acceptere ele-

vernes forskelligheder og ikke se det som en hæmning, at ikke alle har samme indgangsvinkel til et 

bestemt emne. Dette vil give dynamik til undervisningen, da eleverne føler sig anerkendt og set, 

samt motivationen vil have mulighed for at blive en del af hver aktivitet. 
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9: Analyse på baggrund af problemformulering 

Gennem analysen vil jeg finde sammenhæng mellem teori og praksis, hvilket betyder, at der skal 

være en sammenhæng mellem det sociologiske perspektiv og empirien, som er hentet fra folkesko-

leelever på mellemtrinnet. Der skal ligeledes findes en sammenhæng mellem teori afsnittet om 

elevmotivation og lærerens rolle i forhold til elevernes udtagelser i interviewet, da vi ønsker at sam-

le op således, at teorien kan anvendes og forstås i praksis.  

9.1: Sammenhæng mellem det sociologiske perspektiv og empiri 

Pierre Bourdieu har i sin sociologiske teori en påstand om, at elevernes habitus bliver formet, af de 

felter de indgår i, det vil sige, at særligt den sociale arv er med til at forme elevernes habitus og må-

de at forholde sig til verden på. I forhold til empiri afsnittet er denne teori brugbar, da vi oplevede, 

at de elever som særligt var interesserede i engelsk, havde enten familie i England eller forældre 

som fandt sproget ganske nyttigt. Eleverne udtalte f.eks.: ”Min far hjælper mig mest med lektier i 

engelsk, han kan nogle gange give mig ekstra lektier for i egne engelske bøger, eller noget af hans 

eget undervisningsmateriale.”(Elev C, havde en far som underviste i engelsk).  

”Mine forældre synes at engelsk er vigtigt, de kan finde på at snakke engelsk over middagsbordet.” 

(Elev E, havde forældre som arbejde ved B og O og Stark. De brugte selv engelsk hver dag i for-

hold til deres arbejde). ”Jeg har familie i England, derfor vil jeg gerne være god til engelsk. Vi kan 

også finde på at bruge engelsk som kodesprog, hvis mine forældre og jeg vil snakke om noget min 

lillebror ikke skal høre.” (elev F, har familie i udlandet og en forælder som er universitetsuddannet i 

sprog). Ud fra disse udtagelser må vi indse, at der er hold i Bourdieus teori, om at den sociale arv 

har betydning for elevernes dannelse.  

Vi ser dog også et eksempel på Niklas Luhmanns teori, om de lukkede systemer, som kommer til 

udtryk særligt i én elev, da denne elev ikke har mødt nogen særlig form for begejstring for engelsk i 

hjemmet, men selv fundet engelsk som vigtigt for ham. Elev D udtaler: ”Engelsk er et flot sprog, og 

så er det internationalt. Jeg vil gerne tale det flydende og være god til sproget, da jeg godt kunne 

tænke mig at komme på international efterskole.” (Elevens forældre har ikke nogen form for længe-

re uddannelse og bruger ikke engelsk i hverdagen). Eleven har i sit eget system fundet engelsk vig-

tigt og relevant, han er blevet rystet af omverdens fokus på engelsk sprogets indpas i den danske 

kultur og på international basis. Denne ene udtagelse viser os tydeligt, at eleverne i dag kan løsrive 

sig fra den sociale arv og finde interesser, som er nye i forhold til deres forældres. Dog ser vi kun et 

tydeligt eksempel på dette, selvom det vil undre mig, hvis der ikke var flere elever af denne type.  
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I forhold til et Ziehe syn, som bygger på, at identitet skabes af en selv frem for arves, og dertil at det 

er samfundets input, som gør sig gældende for den nye identitetssøgning, ser vi, at eleverne har 

samme farvet syn på engelsk, på trods af familie arv, er alle eleverne klar over engelsk sproget som 

værende vigtigt, da det er globalt og brugbart til deres videre (ud)dannelse. Eleverne sagde, at hvis 

engelsk var et frivilligt fag, ville de stadig vælge det. Det er svært, at sige hvorvidt det er elevernes 

egen lyst, som gør at de udtaler dette, eller om de er så påvirket af familiens og omverdens syn på 

vigtigheden af engelsk. Vi må dog konkludere, at eleverne også kan være påvirket af skolen til den-

ne holdning, og skolen er samfundet, så Ziehe er ikke urelevant i denne sammenhæng.  

9.2: Sammenhæng mellem elevmotivation og empiri 

Eleverne, som jeg interviewede på mellemtrinnet, er særligt interesseret i engelsk, og hvad angår 

motivation for faget, så er den tydeligt at se. Hvorvidt eleverne har en indre eller ydre motivation 

for faget, det er interessant, men særligt ved en elev, er man ikke i tvivl om hvilken motivation, som 

gør sig gældende. Elev D udtaler om faget engelsk: Engelsk er et flot sprog, og jeg vil gerne være 

god til engelsk, da det er globalt. Jeg kunne godt tænke mig at komme på international efterskole, 

så jeg kan tale sproget flydende. Jeg bruger engelsk i min fritid, jeg er nysgerrig efter at finde ud af 

det jeg ikke kan.” Motivationen hos denne elev er en indre motivation, da han har lyst til engelsk, 

fordi han finder det relevant, og at engelsk er et flot sprog. Eleven er tydeligt ikke presset af foræl-

dre til at have denne holdning, da forældrene ikke favoriserer engelsk faget frem for andre.  Alle 

eleverne var enige om, at engelsk var et sjovt fag, hvilket kan fremme den indre motivation, da no-

get sjovt kan fremme lysten til engelsk. Det er svært at definere, hvad noget sjovt er, men man må 

som lærer prøve sig frem, og se hvad eleverne synes om, og hvad de ikke synes om. Eleverne som 

blev interviewet nævnte, at det gerne måtte være noget anderledes end lærebøgerne. Det kunne iføl-

ge dem være sange med fagter til, en kendt leg fra dansk som man anvender på engelsk, f.eks. frugt-

salat og særligt systemet cooperative learning, som er et system der bygger på forskellige strukture-

re, hvor særligt eleverne er i centrum, da systemet bygger på, at læringen sker gennem elevernes 

egne oplevelser (Kagan, Stenlev, 2010).   

Elevernes mestringsforventninger er i denne klasse ganske gode, da klassen ikke fokuserer på fejl 

men blot på det at sige noget. Klassen accepterer fejl, og dermed griner man ikke af hinanden. En 

elev havde dog nogle forventninger om, hvad andre troede om ham, derfor havde han behov for 

altid at være korrekt, når han sagde noget på engelsk. Denne elevs mestringsforventninger kan blive 

urealistiske for eleven, da han ikke kan forvente at leve op til andres forventninger. Eleven vil i 

værste tilfælde miste lysten til engelsk, og tabe den indre motivation til den ydre, blot for at kunne 
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begå sig til eksamen, hvilket ville være en skam, da eleven er glad for engelsk, som han udtaler: 

Engelsk er et af de sjoveste fag jeg har.”. Vi må se sjovt, som noget positivt, da det er en faktor, 

som bringer lyst.  

9.3: Sammenhæng mellem lærerens rolle og metode valg i forhold til empiri’ 

Eleverne var tydelige omkring læreren, som værendevigtig for en god undervisning. Det er lærerens 

opgave at holde ro og orden i klassen samt at være god til sit fag, så man ikke lærer noget forkert. 

Eleverne fandt det nyttigt, at læreren bruger engelsk, når der skal gives informationer, da de forstår 

det meste og gerne vil høre engelsk. Når de har engelsk, og er i tvivl om, hvad der bliver sagt, kan 

man altid spørge på dansk efter nærmere forklaring. Elev F udtaler: Dejligt med undervisning på 

engelsk, jeg kan lide at prøve nye ting.” elev D udtaler: Jeg savner udfordring hos læreren. Lære-

ren skal tale mere engelsk, og gerne nogle svære nye engelske ord.” Da det er vigtigt, at læreren 

tilgodeser alle elevernes ønsker, må man graduere sin undervisning således, at man gør det til en 

vane for sine elever, at man giver en besked på engelsk, og at man evt. giver samme besked flere 

gange gennem brug af en nemmere forklaring anden eller tredje gang, så alle elever føler, at de kan 

aflæse beskeden på det niveau, som de magter. Eleverne mente, at det var sjovt, når læreren lavede 

andre aktiviteter med dem udover at læse i skolebøgerne. Desværre nævnte eleverne ikke, hvorvidt 

de ønskede, at læreren var en del af disse nye aktiviteter. Dog har jeg gennem egne erfaringer ople-

vet, at eleverne nemmere deltager i nye ting, hvis læreren er en del af det, f.eks. har vi sunget med 

eleverne, hvor der skulle laves fagter til øvelserne, og da jeg som lærer hoppede og dansede rundt, 

oplevede jeg, at eleverne også havde nemmere ved at hoppe og danse rundt. Dette hænger sammen 

med Jan Tønnes Hansens teori om, at eleverne ser læreren som et spejlingsobjekt. Vil man benytte 

sig af denne teori, er det vigtigt at man kommer ned på elevernes niveau, da man ikke kan forlange 

noget af dem, man ikke selv vil. Med andre ord er en lærer uden autenticitet, som Per Fibæk Lauer-

sen beretter, en lærer uden motivation, og en lærer uden motivation kan højest sandsynligt ikke ska-

be elever med oprigtigt indre motivation. 

9.4: Sammenfatning 

Der er tydelige sammenhænge mellem teori og praksis, da den viden vi får gennem teorien er nyttig 

at være bekendt med, når man vil lære sine elever bedst muligt at kende. Man må som lærer være 

bekendt med, at eleverne er forskellige og har forskellige indgangsvinkler til givne emner. Vi kan 

ikke forlange, at eleverne er ens og får samme holdning til ting, blot de er sammen i samme klasse, 

men vi må i stedet udnytte, at eleverne er forskellige og bringe det ind i undervisningen, da den kan 

give nye tiltag og oplevelser, som læreren ikke tænkte på at bringe ind i undervisningen. Folkekolen 
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har visse formål og trinmål, som skal opfyldes i løbet af skoletiden, og hvis man tænker over det, 

kommer de til udtryk i næsten hver eneste undervisningstime, hvis eleverne er aktive og interesse-

rede i den undervisning, som er planlagt for dagen.  Ville eleverne ikke deltage, ville det være umu-

ligt at opfylde disse mål, men er de deltagende i undervisningen, vil der foregå læring, ikke den 

samme læring for alle, men læring, som er relevant for den enkelte vil være til stede.     

 

10: Konklusion 

På baggrund af overstående i forhold til problemformuleringen må vi konkludere, at det sociologi-

ske perspektiv i nogen grad har betydning for elevmotivationen i faget engelsk. Det er ikke uvæ-

sentligt, om eleverne kommer fra et hjem, hvor engelsk har betydning. En enkel elev var dog ikke 

påvirket af den sociale arv, men af samfundets påvirkninger af engelsksproget. Eleverne kommer på 

baggrund af overstående med en lyst til engelsk, som det så er lærerens opgave at bibeholde, og 

forstærke, da det er gennem lærerens rolle og valg af metoder, der skaber ny forståelse for elevernes 

forhold til engelsk som sprog og fag. Læreren har forskellige teknikker, som man kan benytte sig af, 

men mest væsentligt, er det at have i mente, at man må se eleverne og acceptere dem og deres inte-

resser. Kan man som lærer ikke tilgodese elevernes behov, kan man ikke skabe en undervisning, 

hvor der er aktive elever. Har man ikke aktive elever, kan man ikke skabe læring ved den enkelte 

elev, da det er eleverne selv, som bestemmer, om de vil lære eller ej. Læreren kan sagtens lave en 

undervisning, som læreren selv synes om, uden at der opstår læring, da der først er læring, når ele-

verne er en del og tager del i undervisningen. 

Gennem didaktiske overvejelser kan læreren vælge at forholde sig til disse faktorer, som tydeligt 

gør sig gældende for eleverne på mellemtrinnet. Ved hjælp af forskellige metoder kan læreren finde 

den undervisningspraksis, som passer bedst til netop den klasse som læreren befinder sig i. Man må 

acceptere, at det som virkede i femte A på Sjælland, ikke nødvendigvis fungerer i femte B i Jylland.  

Det endelige svar på problemformuleringen må derfor lyde, at elevernes motivation for faget en-

gelsk er forskellig, da de kommer fra forskellige hjem, og derfor har det sociologiske perspektiv 

betydning for motivation og ligeså læreren, da det er lærerens opgave, at se eleverne som den de er, 

ved at forstå deres baggrund og person bedst muligt. Der er forskellige grunde til, at eleverne reage-

rer, som de gør, og dette skyldes deres sociale arv, da deres habitus bliver formet forskelligt af de 

felter de indgår i, hvis man tager et Bourdieu perspektiv. Eleverne kan også være påvirket af den 

sociale arvs måde at mestre ting, f.eks. har jeg oplevet elever, som siger: ”Jeg kan ikke finde ud af 

dette her, og det er i orden, siger min far, for han kunne heller ikke finde ud af det.” Man må som 
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lærer finde ind til problemet og give eleverne nye mestringsforventninger, så eleverne lærer, at de 

sagtnes kan lære noget deres forældre ikke lærte i skolen. Man må som lærer i nogle tilfælde bryde 

de negative mønstre, som findes hos eleverne på grund af den sociale arv.  

 

11: Perspektivering 

Jeg har i denne opgave oplevet hvor svært jeg har ved at fatte mig i korthed. Jeg har funder dette 

emne meget spændende og relevant for mit videre lærervirke, og derfor har en sætning ført mig 

videre til ti nye sætninger. Jeg har måske lavet problemformuleringen for bred, da jeg kunne have 

ønsket at gå mere i dybden med hvert af de tre emner. Selve opgaven kunne have bestået af udeluk-

kende forståelse for, hvorledes elevmotivationen kan udspille sig, men ved at kun tage fat i en form 

for motivation, har det været interessant at holde den op på elevernes sociologiske baggrund og der-

til lærerens rolle i forhold til dette. 

Jeg håber og tror på at gennem læsningen af dette studie, at man kan få en ny indsigt i, hvorledes 

man som lærer kan vælge at agere over for sine elever, hvad enten det er nye elever, man skal lære 

at kende eller det er kendte elever, man vil lære endnu bedre at kende.    
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13: Bilag 

13. 1: Bilag af interview spørgsmål for elever på mellemtrinnet 

Følgende spørgsmål blev stillet til eleverne i 4. og 5. klasse på Humlum folkeskole under min 4. års 

praktik. 

Lærerens rolle 

1. Er det vigtigt for dig hvilken lærer der undervisere dig i engelsk? 
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2. Kan du lide at læreren fortæller løbende hvad der skal ske i undervisningen? 

3. Kan læreren gøre noget for dig, således at undervisningen bliver bedre eller sjovere, - hvad? 

4. Hvad kan læreren gøre for at du har en god engelsk time? 

5. Er læreren god til at lære dig noget i engelsk? – hvordan, hvad? 

 

Motivation for faget engelsk 

1. Hvis du gerne vil lære engelsk, hvorfor vil du så det? 

2. Når du laver lektier i engelsk, hvorfor gør du det så? (for at blive bedre, fordi du skal?) 

3. Hvis engelsk var et frivilligt fag, ville du så vælge det, og hvorfor? 

4. Hvorfor tror du at man får undervisning i engelsk? 

5. Hvordan fungere en typisk engelsk time? – er det sjovt kedeligt? 

6. Bruger du engelsk i din fritid? - med venner, søskende, familie? 

7. Hvis du synes engelsk er for svært, hvornår synes du så det sker? 

8. Hvis du ønsker at klare dig godt i engelsk, hvorfor gør du så dette? 

9. Hvis det en time går dårligt i engelskundervisningen, hvordan har du det så næste gang du skal 

have engelsk? 

10. Hvordan har du det med dine klassekammerater, hvis du laver fejl i engelsk? 

 

Sociologisk perspektiv 

1. Hvor bor du henne og i hvilket hus? - Hvilken uddannelse/arbejde har dine forældre? 

2. Hjælper dine forældre dig med engelsk, hvis du har lektier for og hvilke? - Bliver du opmuntret 

af dine forældre til at lære engelsk? 

3. Hvis hele familien tager på ferie sammen, hvor tager I så hen?   

4. Hvad laver du i din fritid? 
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