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FAGLIG OG METODISK KOORDINATION I SPANSKUNDERVISNINGEN 

af Lone Ambjørn og Vibeke Andersen, HHÅ 

 

På Spansk Institut, HHÅ, påbegyndte forfatterne for halvandet år siden et samarbejde omkring etab-

lering af en faglig og metodisk koordination imellem de almensproglige discipliner Grammatik og 

oversættelse og Produktion og reception1 på BA-studiets 1. og 2. semester. Vi er nu nået så langt 

med denne koordination og har så positive resultater med den, at vi med denne artikel gerne vil søge 

at inspirere andre kolleger til forsøge sig med noget tilsvarende.  

 

Baggrunden for etableringen af dette samarbejde var et ønske om fra vores side at bidrage til en 

højnelse af kvaliteten i undervisningen og samtidig imødekomme visse af de kritikpunkter, som de 

studerende på fakultetet generelt rejser mod sprogstudierne. Vi satte os flg. mål: 

- indførelse af mere moderne undervisningsmetoder 

- højnelse af koordinationen fagene imellem 

- mere fokus på de studerendes individuelle sproglige behov  

- højnelse af udbyttet af skriftlige afleveringer 

- mere selvstændig studieadfærd 

    - tydeliggørelse af betydningen af samarbejde lærer-studerende 

 

Produktorientering vs. forståelsesorientering 

Det grundlæggende og vigtigste tiltag i bestræbelserne på at nå disse mål, var indførelse af en ny 

forståelsesorienteret undervisningsmetode på bekostning af den produktorienterede. De essentielle 

forskelle imellem de to metoder skal her kortfattet beskrives. 

Den produktorienterede metode er den, der traditionelt anvendes i fremmedsprogsundervisningen, 

og dens mål er output2. I henhold til metoden starter man op med bevidstgørelsesfasen, som typisk 

foregår ved, at læreren via gennemgang af et  sprogligt fænomen bevidstgør de studerende herom. 

Herefter går man over til automatiseringsfasen, i hvilken samme sproglige fænomen trænes på den 

måde, at de studerende laver forskellige former for produktive øvelser. Disse øvelser går som regel i 

en progression fra bundne til frie(re) øvelser. 

 

Den produktorienterede metode forudsætter således, at de studerende i umiddelbar forlængelse af 

bevidstgørelsesfasen er i stand til at producere (korrekt) fremmedsprog. Og det er netop denne for-

udsætning, der kan skabe indlæringsmæssige problemer i fremmedsprogsundervisningen. 

 

                                                                 
1
  I denne disciplin lærer de studerende de fire færdigheder (tale, skrive, læse, lytte) i teori og prak-

sis. 
2
  Output : det fremmedsprog, de studerende producerer i skrift og tale. 
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Den forståelsesorienterede metodes primære mål er fremme af intake3. Metoden er baseret på forsk-

ning inden for psykolingvistikken, der viser, at den menneskelige hjerne kun er i besiddelse af en 

begrænset evne til at forarbejde og tilegne sig nye informationer. Derfor sker der ingen sprogtileg-

nels e, med mindre de studerende er parate til at optage nye elementer i deres fremmedsprog. Dette 

betyder mere konkret, at de studerende i sprogproduktionen ikke er i stand til at bruge et givent 

sprogligt fænomen (korrekt), hvis de på det pågældende tidspunkt ikke har opnået tilstrækkelig forstå-

else heraf. 

 

Inden for den forståelsesorienterede metode satses der på receptive aktiviteter, der kan hjælpe de 

studerende til en højnet forståelse af sproglige fænomener. Dette kan gøres gennem en ændring af 

fremmedsprogsundervisningens primære mål fra produktion til reception (forståelse). På det første trin 

i denne metode fokuseres på input rettet mod forståelse med det formål at fremme intake; først på det 

næste trin rettes opmærksomheden mod produktion og output. Man påvirker altså indlæringsproces-

sen på et tidligere stadium, foruden at man påvirker  både input og output. 

Sammenfattende går den forståelsesorienterede metode ud på, at de studerende først skal have for-

stået et sprogligt fænomen, før de sættes til at producere det samme. Ved således at sætte forståelse 

ind som et formidlende led før den sproglige produktion, formodes denne i sidste instans at blive 

bedre. Konklusion: altid reception før produktion. 

 

Ved receptive aktiviteter forstås mere konkret øveformer, der adskiller sig fra produktive derved, at 

de studerende ikke må producere fremmedsprog. På baggrund af principperne bag de receptive øv e-

former, kan de grundlæggende handlinger, de lægger op til, beskrives som følger: 

- etablere sammenhænge imellem sproglig form og betydning/funktion 

- identificere sproglige fænomener 

- systematisere sproglige fænomener 

- udlede sproglige regler 

- med egne ord beskrive sproglige fænomener 

- kontrastivt forklare sproglige fænomener 

- diskutere og løse sproglige problemstillinger 

 

Endnu ved man ikke meget om, hvordan forholdet imellem reception og produktion i sprogunder-

visningen bør være. Dog forekommer det logisk, at jo lavere undervisningsniveauet er, desto mere 

reception i forhold til produktion. De højeste undervisningstrin vil være karakteriseret ved hoved-

vægten lagt på produktion, omend den forståelsesorienterede metodes indlæringsmæssige logik her 

vil gøre de receptive øvelser særdeles velegnede til repetition. 

  

                                                                 
3
  Intake: hvad de studerende forstår af input (de fremmedsproglige data, de studerende udsættes 

for), men ikke nødvendigvis er i stand til at anvende i praksis. 
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Med den forståelsesorienterede undervisningsmetode som det primære udgangspunkt for koordina-

tionen imellem de to benævnte almensproglige discipliner, har vi gennemført en række pædagogiske 

tiltag, som skal beskrives nedenfor. 

 

Koordination via fastlagt progression og lektionsprogram 

For at en koordination discipliner imellem overhovedet kan lade sig gøre, er det en nødvendighed, at 

de implicerede lærere følger den samme, og på forhånd fastlagte, progression for hvert semester.  

For at kunne overholde den fastlagte progression på semesterplan, afvikler vi endvidere de enkelte 

lektioner efter et på forhånd tilrettelagt program, som ligeledes skal overholdes. Dog har den enkelte 

lærer her en høj grad af frihed til selv at opbygge lektionens interne struktur - blot "dagens program" 

nås.  

For at denne relativt faste struktur i semestret og i den enkelte lektion kan gennemføres, er det vig-

tigt at bibringe de studerende en forståelse af, at de har et medansvar for dens overholdelse. Forde-

lene herved er en høj effektivitetsgrad i undervisningen og en optimal udnyttelse af lektionstiden.  

 

Faglig koordination 

Den grammatiske progression i  disciplinen Grammatik og oversættelse er tilpasset de formalsprog-

lige behov i mundtlig og skriftlig sprogproduktion i Produktion og reception. På den måde oplever 

de studerende, at grammatikken rent faktisk kan anvendes i praksis og ikke blot er et mål i sig selv. 

 

Metodisk koordination  

I begge fag undervises efter den samme undervisningsmetode: den forståelsesorienterede, der, som 

beskrevet, adskiller sig fra den traditionelle produktorienterede ved at fokusere på forståelse før 

produktion. 

Vores grammatikundervisning på BA-studiet er bygget op omkring en bevidstgørelsesfase, hvor 

input kommer fra indføring i grammatiske strukturer. Som et led i bevidstgørelsesfasen og med hen-

blik på at fremme intake, laver de studerende en række receptive øvelser4, som ikke tillader nogen 

form for sproglig produktion. Herefter følger det første trin i automatiseringsfasen, der baseres på 

bundne produktive øvelser5. 

Det næste trin i automatiseringsfasen finder sted i Produktion og reception i form af frie, produktive 

øvelser. Inden for den del af disciplinen, der fokuserer på mundtlig sprogfærdighed, anvendes den 

samme forståelsesorienterede metode som i grammatikundervisningen; dvs., at de studerende først 

løser receptive opgaver inden for mundtlig kommunikation med henblik på at højne forståelsen af 

diverse dialogtypiske elementer, før de får lov til selv at producere talt sprog gennem frie kommuni-

kative opgaver.  

                                                                 
4
  Lone Ambjørn/Vibeke Andersen: Receptive øvelser til grammatikundervisningen i spansk. 

Internt undervisningsmateriale, 1997. 
5
  Kjær Jensen: Produktive øvelser til grammatikundervisningen i spansk. 

Internt undervisningsmateriale, 1997. 
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Differentieret undervisning 

I begge discipliner gives der mulighed for at differentiere undervisningen, så de studerendes indivi-

duelle behov tilgodeses. 

I grammatikdisciplinen ligger differentieringsmulighederne i de produktive øveformer. Alle stude-

rende skal samtlige receptive øvelser, fordi de udgør hele fundamentet i indlæringsprocessen; men 

inden for den produktive øvelsestypologi kan den enkelte studerende selv udvælge øvelser efter 

sværhedsgrad og lave dem i det omfang, han/hun kan klare og har behov for.  

  

Inden for den del af Produktion og reception, der fokuserer på mundtlig sprog-færdighed, består 

differentieringen i, at der i de store, frie kommunikative opgaver, de studerende stilles og udfører 

gruppevis på klassen, er indlagt diverse delopgaver af forskellig sværhedsgrad, så de enkelte grup-

per kan koncentrere sig om det, de har størst behov for at træne. Dertil kommer, at de kommunikative 

opgaver altid kan løses på forskellige sproglige niveauer, og at der i undervisningen desuden tages 

højde for, at hurtigt arbejdende studerende om nødvendigt kan tilbydes ekstra øvelser. 

 

Selvkorrektion af øvelser og skriftlige opgaver 

Til alle receptive og produktive øvelser inden for grammatikdisciplinen har de studerende rettenøgler 

til deres disposition. Dette har den store fordel, at der i lektionstiden kun bruges tid på at gennemgå 

de opgaver, de studerende ifølge nøglen har løst ukorrekt, og hvor de vel at mærke ikke selvstændigt 

via opslag i håndbøger har kunnet finde frem til en forståelse af fejlene. 

I forbindelse med oversættelser indgår obligatorisk revision af egne opgaver: hver opgave ret-

tes/kommenteres af læreren i form af rettesymboler, hvorefter de studerende med udgangspunkt heri 

søger at korrigere egne fejl. Det vil sige, at hver opgave afleveres to gange (med mindre den første 

udgave er (næsten) fejlfri).  

Denne nye rettemetode har den store pædagogiske fordel, at rettelserne bedre fæstner sig, og at de 

studerende lærer at arbejde mere selvstændigt med deres egen sprogindlæring. Endvidere er der tale 

om en stor tidsbesparende foranstaltning, fordi man i undervisningslektionerne kun kommer ind på 

de fejl, de studerende ikke selv har kunnet korrigere eller ikke forstår. På den måde bruges der ikke tid 

på en slavisk gennemgang af afleveringsopgaver fra A til Z - en aktivitet, mange studerende finder 

omstændelig og kedsommelig. 

  

I forbindelse med skriftlig sprogproduktion (i Sproglig produktion og reception) forholder det sig 

således, at de studerende først i 2. semester tilbydes aflevering af  større frie fremstillinger. I kursets 

1. sem. bevidstgøres de om de grundlæggende fejltyper, man ser inden for fri skriftlig produktion  (fx 

gentagelser, irrelevante informationer, manglende kohærens, ulogisk indholdsmæssig opbygning af 

afsnit).  Over sådanne emner løser de studerende mindre opgaver fra uge til uge og løsningen på dem 

udleveres i kopi i den uge, hvortil opgaven skal være færdig. Til ugen efter igen skal de studerende 
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sammenligne deres og lærerens version, og som det var tilfældet med oversættelser i den anden al-

mensproglige disciplin, gennemgås i undervisningen kun tvivlsspørgsmål. 

  

Mere selvstændig studieadfærd 

Allerede i ovenfor beskrevne rettemetoder lægges der op til en mere selvstændig studieadfærd. Men 

der kan nævnes flere tiltag i samme retning: 

Inden for Grammatik og oversættelse fører de studerende grammatiske fejlkartoteker. Kartoteket 

inddeles i overordnede grammatiske emneområder. Herindenfor anfører de studerende såvel den 

fejlagtige form, som de har anvendt i en skriftlig opgave, den korrekte form samt en henvisning til 

den pågældende paragraf i grammatikken. De studerende bør altid gennemse deres fejlkartoteker, før 

de skriver den næste skriftlige opgave med henblik på, at de samme fejltyper undgås. 

 

Inden for Produktion og reception fører de studerende selvstændigt ordforrådskartoteker. Den me-

tode, de anbefales at anvende, går i sin enkelthed ud på, at nye gloser, samt gloser, man har besvær 

med at huske, trænes med korte intervaller. Gloser, man bliver bedre til at huske, trænes med stadigt 

længere intervaller. Fordelene ved at anvende denne såkaldte intervalmetode er, at man husker glo-

serne bedre og i højere grad sikrer deres optag i langtidshukommelsen. 

 

Ligeledes inden for Produktion og reception gennemfører de studerende sideløbende med konfron-

tationstimerne selvstændigt i grupper et ugentligt træningsprogram af 2-3 timers varighed inden for 

mundtlig sprogfærdighed. Dette er for de fleste en forudsætning for at kunne bestå den til faget hø-

rende mundtlige gruppeeksamen, der er placeret efter 3. sem. Netop fordi de studerende gennemfø-

rer programmet selvstændigt, lærer de teknikker til selvevaluering af egne mundtlige præstationer. Det 

kan bl.a. gøres ved, at en i gruppen er observatør og ud fra på forhånd aftalte kriterier, kommer med 

positiv og negativ kritik af, hvordan en samtale imellem de andre gruppemedlemmer fungerer. Det er 

en selvstudieteknik som er med til at forhindre, at de studerende bare snakker løs uden at tænke på 

hvordan, og i og med at der ligger en bevidstgørelse i teknikken, er der ingen tvivl om, at den er en 

medvirkende faktor til højnelse af deres mundtlige sprogfærdighed. 

 

Samarbejde lærere-studerende 

For at der i undervisningen kan finde et reelt samarbejde sted lærere og studerende imellem, må de 

studerende kunne forholde sig til fremmedsprogsindlæring. Derfor får de i starten af 1. sem. et lyn-

kursus i de mest grundlæggende principper inden for fremmedsprogsindlæring og det dertil hørende 

metasprog. Denne foreteelse medvirker til, at vi i højere grad teoretisk kan forklare de studerende om 

de metoder, vi anvender i de to discipliner, samt hvad det indlæringsmæssige formål er med hver 

enkelt aktivitet såvel i undervisningssituationen som i forberedelsen hertil.  

En basal viden om fremmedsprogspædagogik sætter endvidere de studerende i stand til i højere grad 

at tage et ægte medansvar for egen sprogindlæring. 
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Endelig skal nævnes, at vi indgår en egentlig samarbejdsaftale med de studerende. Denne aftale, som 

dog ikke underskrives, indeholder en række punkter, som såvel lærer som studerende formodes at 

overholde, for at samarbejdet kan fungere optimalt. Den bidrager til at tydeliggøre den enkelte lærers 

mål og metode, og den lærer de studerende at vurdere egen studiemæssig indsats. En samarbejdsaf-

tale bør altid være lærer- og fagspecifik og gennemgås i en af de første lektioner i et kursus. 

 

Afsluttende bemærkninger 

Vores spanskstuderende er ikke alene kommet med meget positive tilkendegivelser over for vores 

arbejde omkring etableringen af den faglige og metodiske koordination i de almensproglige discipli-

ner - de har også selv gjort en stor indsats for at bidrage til gennemførelsen af den. Og dette samar-

bejde lærere-studerende imel-  lem har båret frugt såvel i form af et godt studieklima på holdene som 

et usædvanligt flot resultat til 1. årsprøv en 97.  

 

Ifølge de studerendes egne udsagn så de gerne vores nye tiltag overført til andre discipliner og an-

dre sprog. Dette være hermed videregivet. 
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