
4 ps praktisk sprog • august 2011

Af Jeppe Bundsgaard, lektor, ph.d., DPU, 
Aarhus Universitet

Man kan ikke lære et sprog 
ved at træne enkeltelementer. 
Sprog læres i sammenhænge, 
og det er værd at holde sig for 
øje i overgangen til en mere 
digitaliseret undervisning

Fælles mål formulerer nogle smukke 
og væsentlige mål for undervisningen 
i sprogfagene: ”Undervisningen skal 
bidrage til elevernes lyst til at bruge spro-
get personligt og i samspil med andre”, 
og de skal udvikle deres ”forståelse 
for mennesker med forskellig kulturel 
baggrund og forberede sig til et liv i 
et globalt samfund”.  af formålet for 
engelskundervisningen fremgår det 
at dette skal ske bl.a. gennem anven-
delse af it – og selv om it ikke er så 
prominent placeret i fagbeskrivelserne 

for tysk og fransk, så gælder det også 
for dem.
 Nu er it jo mange ting – men ser 
man på udbuddet af digitale læremid-
ler til fremmedsprog, så kunne man 
let tro at der ikke var sket noget 
på det didaktiske område inden for 
sprogfagene siden forrige århund-
redskifte. Det er der heldigvis. Det 
er bare ikke så let at lave digitale 
læremidler der lever op til Fælles måls 
intentioner og de nyere didaktiske 
tanker om kommunikativ sprogunder-
visning.

koMMunikation og ikke 
bøjningStrickS
Hvis vi antager at god sprogunder-
visning består i wordsearch, kryds og 
tværs, udfyldningsopgaver til gram-
matiktræning, piletegningsopgaver 
til glose-træning, oversættelse af 
sætninger, quizzer osv. så er com-
puteren uforlignelig til sprogunder-
visning. Det er nemt og billigt at lave 
den slags applikationer, og de kan 
varieres i det uendelige. Netop derfor 
er der enorme mængder af digitale 
wordsearch, kryds og tværser, quizzer 
til sprogundervisningen og den slags. 
og i disse tablet-tider naturligvis også 
nok at tage fat i på diverse app-stores.

Men det er alligevel ikke nogen god 
ide at fortsætte ad den vej, selv om 
det er billigt, interaktivt, sjovt og 

varieret. Eleverne lærer ikke at kom-
munikere på engelsk, fransk eller tysk 
på den måde. ganske som de frem-
ragende boldartister patrik og tobias 
der blev nummer 2 i Dr’s show Talent 
2010, ikke er specielt gode til at spille 
fodbold. Drengene bruger deres 
fænomenale kunnen i shows netop 
som fodboldtrickartister. på samme 
måde vil det nok have en begrænset 
interesse at se børn optræde med 
et stort ordforråd eller glimrende 
verbum-bøjningstricks. på længere sigt 
er det både sjovere og mere interes-
sant at se dem kommunikere.

hjernen beStår af net
værk
Forestillingen om at man kan lære en 
kompetence, i dette tilfælde at kom-
munikere med et givent sprog, ved at 
lære enkeltelementer og procedurer 
for deres sammensætning, kaldes 
instruktivisme. keith sawyer skriver 
i introduktionen til The Cambridge 
Handbook of the Learning Sciences 
at denne lægmandsforestilling om 
hvordan man lærer nyt, blev introdu-
ceret ved grundlæggelsen af de første 
skoler, og at den siden har overlevet i 
den praktiske undervisning. Desværre 
har papirlæremiddel producenterne 
ikke fået gjort ordentligt op med 
ideen om, at træning af enkeltelemen-
ter skulle være gavnlig i tilegnelse af et 
fremmedsprog. Derfor kan vi altså se 

Brug it til kommunikation 
– ikke til krydsord
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Sådan kan du vurdere 
et læremiddel

de giver et realistisk billede af mål
kulturerne, og at der er en tematisk 
og sproglig progression. Hvilke typer 
tekster er repræsenteret i lærebogssy
stemet? og hvordan bliver disse brugt? 
som oftest fordeler de sig på en lang 
række forskellige teksttyper, hvor il
lustrationer (fotos og tegninger) er den 
alt dominerende udtryksform. i flere 
lærebogssystemer vil denne udtryks
form have et omfang på 50 % af siderne. 
Derfor er der væsentligt, at vurdere 
illustrationernes didaktiske potentia
ler, se på hvilket kulturelt indhold de 
formidler, og hvordan de bliver anvendt 
i øvelser og opgaver.

Illustrationernes funktion
•	 Hvilken funktion har illustratio
 nen?1

•	 giver illustrationen information 
 om kultur og samfundsforhold?
 – Hvilket kulturelt indhold for
  midler den?
•	 Er illustrationen et oplæg til 
 øvelserne?
 – Hvordan bliver den brugt 
  i øvelser og opgaver?
•	 tydeliggør illustrationen gramma
 tiske strukturer?
•	 Er illustrationen en hjælp til for
 ståelse af teksten?
•	 Er illustrationen en dekoration 
 uden et didaktisk mål?

1 Bausch, karlrichard, Herbert Christ, Hans
Jürgen krumm (red) 2003: Handbuch Fremdspra-

chenunterricht, a. Francke UtB side 86

teksternes Potentiale
Det er naturligvis vigtigt, at et lære
middel virker motiverende og engage
rende på eleverne, og at læremidlets 
indhold og udtryk retter sig mod den 
målgruppe, som læremidlet er tiltænkt. 
teksternes potentialer både sprogligt 
som kulturelt bør komme til udtryk i 
øvelser og opgaver. Hvorfor er en tekst 
god eller dårlig set med elevernes øjne? 
spørgsmålene i boksen2 kan være en 
hjælp til at afklare dette. Det er ikke 
nok at tage hensyn til enkelte af disse, 
idet man godt kan have en tekst, der in
deholder samfundsmæssige problemstil
linger, men er for vanskelig at forstå for 
eleven. Derfor kan spørgsmålene ikke 
ses isoleret, men flere af dem forudsæt
ter hinanden.

Progression
progression er et væsentligt og meget 
omdiskuteret område. som lærer kan 
man have forskellige holdninger til, 
hvordan progressionen skal foregå. selv 
om der ikke findes nogen naturgiven 
progression, så giver det ud fra vores 
fremmedsprogdidaktiske viden ganske 
god mening at gennemgå fx bestemte 
dele af grammatikken i en bestemt 
rækkefølge. ofte overlades det til et 
lærebogssystem at tage vare på, at der 
er en form for progression. Undersøger 
man forskellige lærebogssystemer, så 
kan man konstatere at progressionen i

2 Frit efter  Jürgen koppensteiner: literatur in 
DaFUnterricht, öbv&htp, 2001

Er teksterne gode?
•	 Er teksten tilpasset elevernes 

sproglige niveau, men samtidig 
udfordrende, så eleverne føler sig 
intellektuel eller følelsesmæssigt 
stimuleret? 
•	 Er der mulighed for identifikation? 

(spejle personlige oplevelser, følel
ser og erfaringer)
•	 indeholder teksten aktuelle sam

fundsmæssige problemstillinger?
•	 indeholder teksten tidløse, almen

menneskelige temaer, som berører 
eleverne?
•	 Formidler teksten et positivt kul
  tursyn af målsprogslandet?
•	 giver teksten eleverne ny viden om 
  målsprogskulturerne?
•	 indeholder teksten mulighed for 
  kultursammenligning? 
•	 kan teksten provokere elever til at 
  ytre sig? (”irritationsfaktor”)
•	 Er teksten autentisk?
•	 indeholder systemet forskellige 
  tekster til samme tema?

grammatik, ordforråd, temaer og 
hastigheden, hvormed den foregår, vil 
være temmelig forskellig. progressionen 
er netop udtryk for nogle bevidste valg, 
som lærebogsforfatterne har foretaget, 
dels på baggrund af viden om sprogind
læring, dels på baggrund af, at der en 
for skellig holdning til progression.
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Grammatisk progression
•	 Er der en argumenteret række

følge af de forskellige grammati
ske dele?
•	 indgår grammatikken som en 

integreret del af undervisningen?
•	 opfylder arbejdet med gramma 

tikken elevernes kommunikative 
behov?

Kommunikativ progression
•	 Bliver der arbejdet med relevante 

sproghandlinger med en tilpas 
sværhedsgrad? 
•	 Er der en tydelig sammenhæng 
 mellem øvelserne? 
•	 Bygger opgaverne videre på 

noget, eleverne i forvejen kan? 

Elevorienteret progression 
•	 indgår arbejdet med strategier 
 som en integreret del? 
•	 Er der mulighed for en differen

tieret tilgang til øvelser og 
opgaver? 
•	 Er der variation i organisations

 formerne?

i det følgende fokuseres på tre for
skellige former for progression i 
under visningen: grammatisk progression, 
kommunikativ progression og en elevori-
enteret progression3. 

øvelser og oPgaver
omdrejningspunktet i et lærebogs
system er de forskellige aktiviteter, 
der tilbydes. oversigten nederst har 
jeg lavet som et eksempel på, hvordan 
man kan få et overblik over de enkel
te øvelser og opgaver (eksemplet er 
taget fra Ach so! Teil 2B, kapitel 5). Her 
kan man se hvordan organiseringen 
er fordelt, og hvordan fagets CkF er 
repræsenteret. Man kan også danne 
sig et overblik over sammenhængen 
mellem øvelserne.

3 Bausch, karlrichard, Herbert Christ, 
HansJürgen krumm (red) 2003: Handbuch 

Fremdsprachenunterricht, a. Francke UtB

skemaet viser indledningen til et nyt 
tema. tekstgrundlaget er billeder, film 
og dialogtekst om venskab. arbejdet 
er organiseret: individuelt, par, gruppe, 
klasse. Der bliver arbejdet med at 
mobilisere elevernes forforståelse, 
med kultursammenligning, med at 
opbygge ordforråd og talehandlinger 
til temaet, med færdighedsområderne 
lytte, tale, læse, skrive og med forskel
lige strategier. 

PersPektivering 
Vurderingen af et læremiddel kan 
være mere eller mindre grundig. ikke 
sjældent ser man anmeldelser, som 
tilsyneladende alene baserer sig på 
personlige lærererfaringer, og derfor 
mangler en mere dybdegående ana
lyse. ovenstående er et forsøg på at 
grave et spadestik dybere ved at stille 
nogle vigtige didaktiske spørgsmål. 
svarene skulle gerne kunne hjælpe os 
til at kvalificere vores valg af læremid
ler.
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aktiviteter/
organisering 

kultur og samfunds-
forhold                  

færdighe-
der

sprog og sprogbrug sprogtilegnelse

brainstorm

individuelt, par

om venskab 
kultursammenligning 
Mobilisering af forviden

(se), tale, 
skrive

ordforråd: ord og udtryk til 
temaet venskab

associere
Sortere ord
kategorisere ord

film:
dicke freunde 

individuelt, par
klasse 

En film, venskaber
kultursammenligning 
Mobilisering af forviden

(se), lytte, 
tale

ordforråd: ord og udtryk til 
temaet venskab

associere 

im schulhof

individuelt, par

Billeder, der udtrykker 
venskab 

læse, skrive ordforråd: ord og udtryk til 
temaet venskab

kombinere tekst billede 

film+
anton og Marvin
klasse, par

Venskab og aktiviteter 
Film om to venner
kultursammenligning

(se), lytte, 
tale (inter
aktion), 
læse

ordforråd: ord og udtryk til 
temaet venskab, aktiviteter

gætte 
Målrettet lytning
Brug af ordbog


