
                    
 

 

 

 

 

REVIEW I FAGET TYSK 

2015  

 

Udarbejdet af Kirsten Bjerre, Kirsten Lauta og Petra Daryai-Hansen, UCC  

Ifm. kurserne ’Få ny inspiration og viden om dit fag’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

2 
 

Indledning 

 
Dette review er en oversigt over tekster, som vi har vurderet som særligt vigtige for forståelsen af undervisning i fremmedsprogfagene – i dette 
tilfælde tysk. Teksterne er valgt ud fra deres relevans for sproglærere i folkeskolen. Teksterne sigter mod at dække grundlæggende, 
forskningsbaseret viden både om fremmedsprogstilegnelse og om fremmedsprogsundervisning.  
 
Grundlæggende viden for en sproglærer er, at undervisningen skal sigte mod, at eleverne får mulighed for at modtage input, producere output og 
indgå i interaktion med hinanden og andre. Desuden er det en forudsætning for, at eleverne udvikler sproglig præcision og korrekthed, at der sættes 
eksplicit fokus på sprogets formside. Undervisning i fagenes kulturdimension, kommunikative aspekter, ordforråd og grammatik skal foregå i 
sammenhæng. Der skal arbejdes struktureret med både ordforråd og grammatik, samtidig med at fokus på sprogets kommunikative indhold og 
funktion fastholdes. Taskbaseret undervisning er en tilgang til undervisning i fremmedsprog, som lader læreren arbejde integreret med både 
elevernes kommunikative og interkulturelle kompetencer, sproglige korrekthed og sproglige præcision. Derfor er netop den tilgang valgt som 
didaktisk omdrejningspunkt.   
 
Det har været en del af udvælgelseskriterierne, at tekster skulle være relativt korte og relativt let tilgængelige. Teksterne er overvejende på dansk - 
dog indgår enkelte fremmedsprogede tekster.  
 
Reviewet refererer væsentlige forskningsresultater fra en periode, der rækker fra vor nutid og til omkring tyve år tilbage. Disse resultater 
understøtter en undervisning, som skaber optimale forudsætninger for alle elevers aktive tilegnelse af kommunikative og interkulturelle 
kompetencer.  
 
Titlerne stammer primært fra fagtidsskriftet Sproglæreren og det peer-reviewede danske tidsskrift Sprogforum. Desuden er inddraget tekster på 
målsproget, fra fx tidsskriftet Fremdsprache Deutsch. 
 
Ud over de korte tekster i selve reviewet anføres til sidst i dokumentet henvisninger til enkelte længere tekster og til fagtidsskrifter. Disse kan måske 
indgå som inspiration til møder i fagteams. 
 
Reviewet er udarbejdet af: 
Kirsten Bjerre, Kirsten Lauta og Petra Daryai-Hansen, UCC 
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Indholdet disponeret i følgende syv emner 

 
1. Mundtlige og skriftlige kompetencer samt kommunikationsprocesser 
2. Sproglig opmærksomhed og focus-on-form 
3. Kulturforståelse 
4. Elevernes læringsprocesser 
5. Taskbasering 
6. Evaluering 
7. Tidligere sprogstart  
 
Og til sidst: Yderligere læsning 
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1. Mundtlige og skriftlige kompetencer samt kommunikationsprocesser 
 

 
Titel: Er kommunikativ undervisning kommunikativ? 
Forfatter: Karen Lund 
Årstal: 1999 
 
Emne: Kommunikative undervisningsaktiviteter 
Relevans: Er relevant for tilrettelæggelse af kommunikative, læringsmålstyrede undervisningsaktiviteter på alle klassetrin. 
 
Kort beskrivelse: Karen Lunds artikel fra 1999 er en klassiker. Den er således genoptrykt i Sprogforums jubilæumsnummer fra 2010. I artiklen 
redegøres for, hvorfor og hvordan egentlige kommunikative undervisningsaktiviteter er helt basale for elevernes sprogtilegnelsesproces: 
Kommunikativ praksis er ikke kun målet for, men selve midlet til at lære et sprog – man lærer at kommunikere ved at kommunikere. Med 
udgangspunkt i fejlopfattelser af, hvad kommunikativ undervisning er, opstiller Karen Lund klare kriterier for, hvad god kommunikativ 
undervisningspraksis indebærer: en liste til tjek af ens egen undervisning. Kommunikative undervisningsaktiviteter er ikke samtaleøvelser, hvor 
eleverne træner allerede kendt stof, men kontekster hvor eleverne mundtligt eller skriftligt er nødsaget til at forhandle om betydning, dvs. 
henholdsvis bestræbe sig på at forstå en meddelelse og at udtrykke sig klart over for sin modtager, som i fx problemløsningsopgaver, 
holdningskløftopgaver eller sociale interaktionsopgaver. Målsætningen for sprogundervisningen er i følge Karen Lund, at eleven opnår et fluent, 
korrekt og komplekst sprog. Hun pointerer afsluttende, hvordan disse mål opnås via forskellige aktiviteter, og at der derfor skal veksles mellem 
kommunikative aktiviteter, der er tilrettelagt ud fra klart definerede, forskellige læringsmål. For udvidet og mere specificeret målsætning for elevens 
sprogtilegnelse, se næste tekst: Kommunikativ kompetence (2001) og evt. Karen Lunds egen Kommunikativ kompetence – hvor står vi (1996) på 
http://inet.dpb.dpu.dk/infodok/sprogforum/spr4/Lunda.html 
 
Sprog: Dansk 
Dokumenttype: Artikel 
Tilgængelighed: Findes som fuldtekst på: http://inet.dpb.dpu.dk/infodok/sprogforum/spr14/lund.html 
Reference: Lund, K. (1999). Er kommunikativ undervisning kommunikativ? Sprogforum 14 (1999), s. 26-33  
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Titel: Kommunikativ kompetence 
Forfatter: Undervisningsministeriet, Uddannelsesstyrelsen, Område for grundskolen og folkeoplysningen 
Årstal: 2001 
 
Emne: Kommunikativ kompetence 
Relevans: Klar, struktureret redegørelse for begrebet og det overordnede læringsmål kommunikativ kompetence. Relevant for læringsmålsorienteret 
undervisningstilrettelæggelse på alle klassetrin. 
 
Kort beskrivelse: I denne korte tekst får man på lettilgængelig vis svar på spørgsmålet: Hvad er kommunikativ kompetence? Helt i forlængelse af 
Karen Lunds artikel ovenfor: Er kommunikativ undervisning kommunikativ? (1999), fastslås det indledende, at kommunikativ kompetence har man, 
når man er i stand til at gennemføre vellykket kommunikation i situationer, hvor man ønsker og har behov for at kommunikere.  
For at en sådan vellykket kommunikation kan lade sig gøre, redegøres videre, skal man beherske fire komponenter, som tilsammen udgør 
kommunikativ kompetence: den lingvistiske, den diskursive, den sociopragmatiske og den strategiske kompetence – i en grad der er tilstrækkelig for 
situationen.  
Disse fire kompetencekomponenter beskrives enkelt, instrumentelt og er ledsaget af eksempler. Denne tekst præciserer dermed selve målsætningen 
for en kommunikativ undervisning, mens Karen Lunds artikel ovenfor beskriver vejen derhen: de kommunikative undervisningsaktiviteter. De to 
tekster supplerer dermed hinanden og kan anvendes som henholdsvis tjekliste, baggrundsviden og struktureringshjælp, når man planlægger 
læringsmålsstyrede, kommunikative undervisningsaktiviteter, der understøtter elevens kommunikative kompetence.  
 
Sprog: Dansk 
Dokumenttype: Teksten indgår som kapitel 2 i Undervisning i andetsprogslæsning og –skrivning og indgår i Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie 
som nr. 26 – 2001 under temaet: Den pædagogiske proces, undervisnings- og prøveformer 
Tilgængelighed: Findes som fuldtekst på http://pub.uvm.dk/2001/andetsprog/hel.pdf 
Reference: Undervisningsministeriet (2001). Kommunikativ kompetence. I Undervisningsministeriet, Undervisning i andetsprogslæsning og  
-skrivning, s. 17-20. http://pub.uvm.dk/2001/andetsprog/hel.pdf 
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2. Sproglig opmærksomhed og focus-on-form 

 

Titel: Sproglig opmærksomhed – en tilgang til at styrke sproglæring fra den tidlige barndom 

Forfatter: Danièle Moore 

Årstal: 2014 
 
Emne: Sproglig opmærksomhed fra den tidlige barndom 

Relevans: Artiklen beskriver, hvordan udviklingen af børnenes sproglige opmærksomhed danner grundlag for al sprogindlæring. Artiklen 

eksemplificerer gennem begyndersprogsundervisning, men er generelt relevant for undervisningen på alle klassetrin. 

 

Kort beskrivelse: Artiklen belyser, hvordan eleverne allerede fra de små klasser gennem sproglig opmærksomhed kan blive bedre til at lære nye 

sprog og til at forstå de sprog, de taler. I artiklen ser Moore tilbage på de sidste 30 års forskningsresultater inden for feltet language awareness, 

sproglig opmærksomhed. Ved hjælp af undervisningsaktiviteter arbejder eleverne med at opdage sproglige fænomener i kendte og ukendte sprog, 

hvilket støtter dem i egen hypotesedannelse om, hvordan sprog fungerer. Language awareness er altså en metode, der lægger op til, at eleverne 

reflekterer over sprog og sproglæring.   

Artiklen giver et bud på seks væsentlige læringsmål til at understøtte elevernes sproglige opmærksomhed: dyrs kommunikation, nonverbal 

kommunikation, sprogenes system, den sociale brug af sproget, funktionelle forskelle i brugen af tale- og skriftsprog, sproglig mangfoldighed og 

refleksion over sproglæring.  Ved hjælp af eksempler forklarer Moore, hvordan undervisningen kan understøtte udviklingen af elevernes metasprog, 

dvs. det sprog man bruger til at tale om sprog med. Metasproglige kundskaber vil ifølge Moore gøre det nemmere for eleverne at overføre viden fra 

et sprog til et andet. Derudover understreger hun, at eleverne kan reflektere over alle sproglige niveauer: det metasproglige niveau (sproget), det 

metatekstuelle niveau (tekster), diskurserne (det metadiskursive niveau) og konteksten den sproglige handling udformer sig i (det metapragmatiske 

niveau). 

Moore mener ikke, at det at lære sprog er en sum af målbar sproglig kunnen, hvor sproget på modermålsniveau er målet.  Sproglæring er derimod et 

felt, hvor barnet lærer for at kunne lære, for at finde ud af hvem det selv er, og for at åbne sig for verden.  
 
Sprog: Dansk 

Dokumenttype: Artikel 

Tilgængelighed: Sprogforum 58 kan bestilles på AU Library, Campus Emdrup og Aarhus Universitetsforlag på sprogforum@unipress.au.dk eller købes 

via forlagets hjemmeside www.unipress.dk 

Reference: Moore, D. (2014). Sproglig opmærksomhed – en tilgang til at styrke sproglæring fra den tidlige barndom. Sprogforum 58 (2014), s. 41-48 

mailto:sprogforum@unipress.au.dk
http://www.unipress.dk/
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Titel: Focus on Form med afsæt i nordamerikansk forskning 
Forfatter: Kirsten Haastrup 
Årstal: 2004 
 
Emne: Formfokuseret undervisning, sproglig opmærksomhed 
Relevans: Artiklen skildrer, hvordan tilgangen formfokuseret undervisning (Focus on Form) er opstået i tilknytning til den kommunikative tilgang, og 
forklarer, hvorfor sprogforskere har set et behov for, at undervisning i fremmedsprog ikke kun fokuserer på elevernes evne til at kommunikere 
flydende mundtligt (fluency), men også koncentrerer sig om elevernes evne til at bruge sproget korrekt (accuracy). 
 

Kort beskrivelse: Kirsten Haastrup var en meget aktiv dansk fremmedsprogsforsker. Hun var i mange år redaktør på fagtidsskriftet Sprogforum, og da 

hun skrev artiklen, var hun forskningsprofessor på CBS. 

Haastrup forklarer, hvordan flere nordamerikanske sprogforskere (herunder den kendte canadiske sprogforsker Merill Swain) undersøgte, hvilken 
effekt den kommunikative tilgang havde på elevernes sprogtilegnelse (bl.a. gennem de såkaldte immersion programmer). De blev opmærksomme på, 
at til trods for at eleverne fik store mængder sprogligt input, blev deres sproglige præcision ikke bedre.  
Haastrup forklarer videre i artiklen, hvad det teoretiske fundament for formfokuseret undervisning er. Hun beskriver forskellen mellem Focus on 
FormS og Focus on Form, og klargør hvorfor formfokuseret undervisning ikke er det samme som traditionel grammatikundervisning, men en 
undervisning som forsøger at få eleverne til at reflektere over ’væsentlige formaspekter fra alle sprogets niveauer’ – dvs. såvel de niveauer som 
omhandler det grammatiske niveau, som også de niveauer som omhandler pragmatik og diskurs. 
 
Sprog: Dansk 
Dokumenttype: Artikel 
Tilgængelighed: Findes som fuldtekst på http://inet.dpb.dpu.dk/infodok/sprogforum/spr30/Haastrup.pdf 

Reference: Haastrup, K. (2004). Focus on Form med afsæt i nordamerikansk forskning. Sprogforum 30, s. 6-14 
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3. Kulturforståelse 

 
Titel: Kulturforståelse 
Forfatter: Karen Risager 
Årstal: 2014 
 
Emne: Kulturforståelse i et interkulturelt perspektiv 
Relevans: Kortfattet artikel om kulturforståelse som altfavnende kulturbegreb i sprogfagene, og interkulturel forståelse som udtryk for det at omgås 
mangfoldigheden af synsvinkler og perspektiver i et samfund. 
 
Kort beskrivelse:  Karen Risager er professor emerita ved Roskilde Universitet, Kultur- og Sprogmødestudier og fortsat en af landets førende forskere 
inden for kulturpædagogikken i sprogfagene. I denne artikel forholder hun sig til begreberne kulturforståelse og interkulturel forståelse i forhold til 
de nye Forenklede Fælles Mål i engelsk, fransk og tysk.  
Begrebet kulturforståelse definerer Karen Risager meget bredt:  det dækker alt det, som en sproglærer skal rumme i sin undervisning, ud over den 
sproglige dimension. Denne bredde gør det umuligt for læreren at løfte alle de opgaver og emner der ligger i den kulturelle dimension i forhold til 
kulturforståelsestermen, idet læreren her skal dække emner som forskellige gruppeidentiteter, hverdagsliv og levevilkår, værdier og normer: temaer 
der dækker alt fra religiøse forhold til miljø og forurening og ungdomsinteresser som sport og musik, ja nærmest alt. Det stiller derfor læreren og 
lærerteamet i den situation, at man må træffe didaktisk begrundede valg af emner og vinkler.  
Karen Risager fremhæver i de nye FFM i området Kultur og samfund udtryk som ’et dynamisk kultursyn’, ’det komplekse kulturbegreb’, ’interkulturel 
kompetence’, ’internationale kulturmøder’ og ’interkulturel kontakt’ -  alle som udtryk for at interkulturel forståelse står meget stærkt i 
målformuleringerne for sprogfagene i folkeskolen, gældende i hele landet fra august 2015. Vi kan således vælge ’kulturmøder’ som 
omdrejningspunkt for de temaer og emner vi planlægger at arbejde med i en flersproget og flerkulturel synsvinkel. I stedet for det meget bredere 
begreb ’kulturforståelse’ kan vi vælge at arbejde med ’interkulturel kompetence’, defineret af professor og kulturpædagog Michael Byram i fem 
delkompetencer, der omhandler elevers tilegnelse af færdigheder, viden og holdninger i et kritisk perspektiv. Byram inddrager dog kun et nationalt 
perspektiv, hvor Risager anbefaler et transnationalt og globalt perspektiv. Afslutningsvis giver Risager ikke opskriften på, hvilke emner læreren og 
teamet skal vælge at arbejde med. Hun understreger dog, at det er vigtigt at arbejde med emner, der bidrager til elevernes viden om verden, 
tilegnelse af interkulturel forståelse, selvrefleksion og kritisk bevidsthed og -stillingtagen. 
 
Sprog: Dansk 
Dokumenttype: Artikel 
Tilgængelighed: Sproglæreren på skole- eller folkebibliotek eller ved henvendelse til ansv. redaktør Kirstine Jordan, e-mail: stine@aggergaard.dk 
Reference: Risager, K. (2014). Kulturforståelse. Sproglæreren 4 (2014), s. 4-6 
 

 

mailto:stine@aggergaard.dk
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Titel: Lærerens interkulturelle kompetence 
Forfatter: Karen Risager 
Årstal: 2000 
 
Emne: Kulturforståelse og interkulturel kompetence 
Relevans: Kortfattet artikel om begrebet interkulturel kompetence som udtryk for lærerens og elevens sproglige og kulturelle viden, færdigheder og 
holdninger. Artiklen er genoptrykt i Sprogforums jubilæumsnummer 2010. 
 
Kort beskrivelse: Artiklen diskuterer begrebet interkulturel kompetence. I en bred forståelse er interkulturel kompetence evnen til at begå sig i en 
flerkulturel og globaliseret verden. Artiklen har fokus på interkulturel kompetence i relation til såvel den sproglige som den indholdsmæssige 
dimension i sprogfagene.  
Karen Risager påpeger, at sproglærere skal huske den indholdsmæssige dimension, som handler om viden om verden. I sprogundervisningen er det 
ofte den nationale ramme omkring målsproget, der gør sig gældende, med temaer som fx ’Det typisk franske’ eller ’Fransk mad’. Dermed kommer 
man til at dyrke nationale stereotyper og glemme at de fleste samfund i dag er kulturelt sammensatte og komplekse.  
Karen Risager deler den interkulturelle kompetence op i tre dimensioner: Den affektive dimension udvikles fra de tidligste barndomsår og handler om 
den grundlæggende tillid til verden og til andre mennesker. Den adfærdsmæssige dimension består i ens erfaring med at bruge det andre sprog i 
forskellige situationer, og den kognitive dimension som omfatter viden om og indsigt i de lande, hvor sproget tales som modersmål. Som sproglærer 
bør man gøre sig klart, hvilket perspektiv man selv ser verden fra, og man skal kunne beskrive sin egen interkulturelle kompetence. Ligeledes skal 
man overveje, hvordan undervisningen tilrettelægges, så den stimulerer elevernes udvikling af interkulturelle kompetencer. Man kan fx se kritisk på 
det kultur- og samfundsbillede, som kommer til udtryk i undervisningsmaterialerne, og man kan overveje, hvordan dette billede kan vinkles og 
nuanceres. Det kan være vanskeligt at undgå, at sprogundervisningen til en vis grad bliver nationalt orienteret, fx centreret omkring Frankrig eller 
Tyskland. Det er imidlertid vigtigt, at sproglæreren bevidst bryder med ’den banale nationalisme’, dvs. den vanetænkning som følger os ubemærket i 
hverdagen. Den banale nationalisme kan i værste fald fungere som en mental forberedelse til en skarpere og farligere nationalisme. Her spiller 
sproglærerne en vigtig rolle, idet de kan være med til at formidle nye billeder og forståelser af verden over for eleverne. Dermed kan de på længere 
sigt være med til at skabe bedre forudsætninger for interkulturel forståelse og samarbejde.  
 
Sprog: Dansk 
Dokumenttype: Artikel 
Tilgængelighed: Sprogforum 18 kan bestilles på pluk@au.dk eller ses på http://library.au.dk/betjeningssteder/campus-emdrup-
dpb/infodokvelkommen/infodokogsprogforum 
Reference: Risager, K. (2000). Lærerens interkulturelle kompetence. Sprogforum 18, s. 14-20 
 

mailto:pluk@au.dk
http://library.au.dk/betjeningssteder/campus-emdrup-dpb/infodokvelkommen/infodokogsprogforum
http://library.au.dk/betjeningssteder/campus-emdrup-dpb/infodokvelkommen/infodokogsprogforum
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4. Elevernes læringsprocesser 

 
Titel: Veje til et nyt sprog – teorier om sprogtilegnelse  
Forfattere: Malene Bjerre & Uffe Ladegaard 
Årstal: 2007 
 
Emne: Hvordan tilegner man sig et fremmed sprog? Aktuel teori nu og siden 1960. 
Relevans: Kortfattet og letforståeligt overblik over de væsentligste teorier og begreber inden for fremmedsprogs- og dansk som 
andetsprogstilegnelse. Vigtig baggrundsviden for tilrettelæggelse af undervisning i fremmedsprog på alle klassetrin 
 
Kort beskrivelse: Bogen indledes med redegørelse for grundbegreberne sprogsyn og tilegnelsessyn: Hvad vil det sige at kunne et sprog? Hvad er 
vejen til at lære et nyt sprog? Herefter følger en kort, basal redegørelse for intersprog og intersprogsteori og for de tre store hypoteser: input, output 
og interaktion. Så beskrives de tre store tilgange til forståelse af fremmedsprogstilegnelse: den lingvistiske, den kognitive og den sociale, før bogen 
afsluttes med et kapitel om individuelle faktorer og samler op med kapiteloverskriften Praktisk anvendelse: Hvad kan man så bruge det til? Dette 
sidste kapitel giver læseren helt konkrete anvisninger til, hvordan bogens kapitler og teorier kan omsættes i forhold til egen undervisning, samt 
anfører forslag til yderligere litteratur under de respektive emner. 
Forfatterne, Malene Bjerre og Uffe Ladegaard, har deres baggrund i dansk som andetsprog, og det betyder, at mange eksempler er hentet herfra. Det 
har dog ingen indflydelse på den indlysende relevans for undervisere i fremmedsprog, også i folkeskolen. 
Undervisere i fremmedsprog tilbydes med denne omfangsmæssigt meget lille bog et glimrende overblik over og indblik i de væsentligste bevægelser 
og begreber i forståelsen af fremmedsprogstilegnelse siden 1960, vel at mærke bevægelser der er aktuelt relevante og brugbare for nutidig 
undervisningspraksis. 
 
Sprog: Dansk 
Dokumenttype: Bog 
Tilgængelighed: Alle bibliotekstyper i Danmark samt Dansklærerforenings Forlag 
Reference: Bjerre, M. & Ladegaard, U. (2007). Veje til et nyt sprog. Frederiksberg: Dansklærerforeningens Forlag 
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Titel: Input-output-interaktion 

Forfattere: Kirsten Haastrup & Michael Svendsen Pedersen 

Årstal: 1998  

 

Emne: Sprogtilegnelse 

Relevans: Artiklen indeholder perspektiver til undervisningsaktiviteter der udnytter elevernes indlæringsmuligheder. Artiklen henvender sig til 

undervisning på alle klassetrin. Artiklen er genoptrykt i Sprogforums jubilæumsnummer 2010. 

 

Kort beskrivelse: Artiklen gennemgår, hvad eleverne kan få ud af forskellige typer af aktiviteter i klasseværelset: nogle med vægt på input, nogle på 

interaktionen mellem eleverne og nogle på output. Input, output og interaktion forklares ved hjælp af modeller og teorier, og ved hjælp af konkrete 

eksempler fra undervisningsforsøg. Formålet er at forklare, hvad der foregår, når mennesker tilegner sig et fremmedsprog. Artiklen bidrager til viden 

om elevens kognitive tilegnelsesprocesser gennem kommunikation og om hvilke sider af sprogfærdigheden, der kan forventes udviklet gennem 

bestemte klasseaktiviteter. Artiklens indhold suppleres af Michael Svendsen Pedersens artikel Task force (2001), idet særligt interaktionsmodellen 

tager udgangspunkt i en taskbaseret fremmedsprogsundervisning, der fremmer elevernes kommunikative færdigheder. Artiklen Task Force beskrives 

i denne oversigt under 5.Taskbasering. 

Sprog: Dansk 

Dokumenttype: Artikel 

Tilgængelighed: Artiklen kan downloades her: http://inet.dpb.dpu.dk/infodok/sprogforum/spr10/haastrup.html 

Reference: Haastrup, K. & Svendsen Pedersen, M. (1998). Input-output-interaktion. Sprogforum 10 (1998), s. 7-13 

  

 

 

 

 

 

http://inet.dpb.dpu.dk/infodok/sprogforum/spr10/haastrup.html
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Titel: Lernstrategien Schritt für Schritt aufbauen 

Forfatter: Stefanie Neuner-Anfindsen 

Årstal: 2012 

 

Emne: Læringsprocesser og læringsstrategier  

Relevans: Relevant for målrettet udvikling af elevernes læringsstrategier samt for, hvordan disse kan styrkes igennem læringsprocesser på alle 

klassetrin.  Artiklen indeholder gode og konkrete bud på, hvordan eleverne kan støttes i at formulere egne læringshandlinger, der gør dem i stand til 

at opnå de ønskede læringsmål.  

 

Kort beskrivelse: Artiklen tager udgangspunkt i den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprogs referenceniveauer A1 og A2, svarende til 

folkeskolens 5. -10. klasse, og viser ved inddragelse af konkrete eksempler, hvordan man som lærer i 2. fremmedsprog kan støtte udviklingen af 

elevernes egne læringsstrategier og i sidste ende læring ved hjælp af tilrettelæggelse af arbejds- og læringsprocesser. I artiklen berøres alle fire 

færdigheder: lytte, tale, skrive, læse, og eksemplerne er nemme at overføre til egen undervisning.  

Sprog: Tysk 

Dokumenttype: Artikel 

Tilgængelighed: Artiklen kan købes her: http://www.fremdsprachedeutschdigital.de/ce/lernstrategien-schritt-fuer-schritt-aufbauen/detail.html 

Reference: Neuner-Anfindsen, S. (2012). Lernstrategien Schritt für Schritt aufbauen. Fremdsprache Deutsch 46 (2012), s. 11-17 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.fremdsprachedeutschdigital.de/ce/lernstrategien-schritt-fuer-schritt-aufbauen/detail.html
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5. Taskbasering 

 
Titel: Task force 

Forfatter: Michael Svendsen Pedersen 
Årstal: 2001 
 
Emne:  Tasks i sprogfagene: et bud på kommunikativ sprogundervisning 
Relevans: Artiklen diskuterer begrebet taskbaseret undervisning. Artiklen henvender sig til undervisning på alle klassetrin. 
 

Kort beskrivelse: Artiklens forfatter Michael Svendsen Pedersen er lektor ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning på Roskilde Universitet. 

I artiklen fokuserer han på det læringsrum tasken indgår i: til hvad og hvordan en task kan anvendes i undervisningen.  

En task definerer MSP som en kommunikativ opgave/en problemorienteret kommunikativ læringsaktivitet. En taskbaseret undervisning bygger på et 

kognitivt sprogtilegnelsessyn, som knytter sig til et kommunikativt-funktionelt sprogsyn, hvor sprog er medie for kommunikation. I læringsprocessen 

fokuseres på, at elev/erne skal tilegne sig et funktionelt sprog, at de skal udvikle deres intersprog gennem hypotesedannelse og brug af 

læringsstrategier, samt at eleverne skal tilegne sig et relevant sprog ud fra deres egne forudsætninger og med indflydelse på tilrettelæggelsen af 

undervisningen i klassen. MSP giver eksempler på flere tasktyper, fx puslespils-task, informationskløft-task, problemløsnings-task og 

beslutningstagnings-task. Meget centralt i opbygningen af et taskforløb står de tre faser: en før-fase, hvor elevernes sproglige og kulturelle viden 

aktiveres, og hvor læreren sammen med eleverne skaber konteksten for det indholdsmæssige, det sproglige og det læringsmæssige. Herefter følger 

selve task-fasen, som indeholder planlægning, gennemførelse og fremlæggelse og som afslutning på forløbet en efter-task-fase med fokus på den 

sproglige efterbearbejdning. Afslutningsvis pointerer MSP, at en task-baseret undervisning kan være med til at sikre fokus på aktiviteter i et 

kommunikativt læringsrum. 

 
Sprog: dansk 
Dokumenttype: artikel 
Tilgængelighed: Sprogforum 20 kan bestilles på pluk@au.dk eller ses på http://library.au.dk/betjeningssteder/campus-emdrup-
dpb/infodokvelkommen/infodokogsprogforum 
Reference: Svendsen Pedersen, M.  (2001). Task force. Sprogforum 20 (2001), s. 7-19 
 

 

 
 

mailto:pluk@au.dk
http://library.au.dk/betjeningssteder/campus-emdrup-dpb/infodokvelkommen/infodokogsprogforum
http://library.au.dk/betjeningssteder/campus-emdrup-dpb/infodokvelkommen/infodokogsprogforum
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6. Evaluering 
 

 
Titel: Evaluering for læring 
Forfatter: Stephen Dobson 
Årstal: 2012 
 
Emne: Læringsmålstyret undervisning som garant for øget læringsudbytte og bedre undervisningskvalitet? 
Relevans: Artiklen diskuterer begrebet evaluering for læring, der fokuserer på eleverne læringsmuligheder. Artiklen henvender sig til undervisning på 
alle klassetrin.  
 
Kort beskrivelse:  Artiklens forfatter er ansat som professor ved seminariet i Hedmark i Norge. Han beskriver sammenhæng mellem evaluering, fag 
og læreproces i en forståelse af evaluering for læring som noget positivt, der kan øge elevens læringsudbytte. Han peger imidlertid samtidig på de 
udfordringer, der kan bevirke, at evaluering for læring nogle gange kan virke som en blindgyde.  
Dobson understreger, at der i undervisningen fortsat skal arbejdes med såvel evaluering af læring som evaluering for læring. Han argumenterer 
endvidere for en tredje evalueringsform, nemlig evaluering som læring. Evaluering som læring refererer til lærerens og elevens metaforståelse for 
evaluering for læring. Det vigtige er, at der for elev og lærer skabes en bevidstgørelse af den tætte sammenhæng mellem evaluering, fag og 
læreproces. Evaluering for læring knytter undervisning og evaluering sammen til en mere eller mindre kontinuerlig intern formativ og summativ 
evaluering og er blevet implementeret i mange lande, grundet forskningsresultater der dokumenterer elevernes øgede læringsudbytte.  
Som resultat af Norges skolepolitiske sats på området har man kunnet udvirke fire principper: elever og lærlinge lærer bedst, når de 1) forstår hvad 
de skal lave, og hvad der forventes af dem, 2) får tilbagemeldinger, som fortæller dem om kvaliteten af deres arbejde eller præstation, 3) får 
vejledning i, hvordan de kan forbedre sig, og 4) er involveret i eget læringsarbejde ved blandt andet at vurdere eget arbejde og udvikling.  
Dobson understreger, at feedback er helt central i udviklingen af en god evaluering for læring i klassens og skolens rum. Dobson skriver afsluttende, 
at evaluering for læring som resultat af hans arbejde med norske lærere må bestå i, at eleverne tager ansvar for egen læring og egen evaluering, og 
at andre elementer fra evaluering for læring skal indgå, nemlig: feedback fra læreren samt evaluering af hinanden efter endt gruppearbejde. 
 
Sprog: Dansk 
Dokumenttype: Artikel 
Tilgængelighed: Sproglæreren på skole- eller folkebibliotek eller ved henvendelse til ansv. redaktør Kirstine Jordan, e-mail: stine@aggergaard.dk 
Reference: Dobson, S. (2012). Evaluering for læring. Sproglæreren 3 (2012), s. 14-17 
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 7. Tidligere sprogstart 
 

 
Titel: Tidligere sprogstart: begrundelser og praksisanbefalinger 
Forfattere: Petra Daryai-Hansen, Annette Søndergaard Gregersen & Karoline Søgaard 
Årstal: 2014 
 
Emne: Tidligere sprogstart og fremmedsprogsundervisning 
Relevans: State-of-the-art artikel. Kortfattet opsummering af europæisk forskning inden for feltet tidligere sprogstart, der danner udgangspunkt for 
formulering af praksisanbefalinger for den tidligere sprogstart i Danmark. 
 
Kort beskrivelse: Denne artikel opsummerer og diskuterer tre store europæiske forskningsprojekter samt et norsk projekt om tidligere sprogstart og 
fremmedsprogsundervisning. Projekternes fokusområder gennemgås kortfattet, og deres anbefalinger samles til sidst op i en dansk kontekst - som 
anbefalinger på lovgivningsniveau samt i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af 1. og 2. obligatoriske sprog i Danmark, på det kommunale plan 
såvel som på skoleniveau.  
Undersøgelserne viser, at eleverne generelt er glade for den tidlige(re) sprogstart, men at undervisningen skal tilrettelægges omhyggeligt, hvis den 
skal have en positiv effekt på elevernes sproglige og kulturelle læring. Alder er en faktor for optimal læring, men andre faktorer som tid, antal 
lektioner i forløbet og undervisningens intensitet og nærvær er lige så væsentlige faktorer for elevernes motivation og glæde ved læring. 
Undervisningen skal tilrettelægges i klare og genkendelige strukturer, forældrene inddrages, multimodale medier indgå og musik, sange, rim og 
remser anvendes centralt i elevernes møde med målsproget. I artiklens konklusion bringes ni anbefalinger til lærere i grundskolens tidligere 
sprogstart i engelsk, fransk og tysk.  
Det understreges altså af artiklens tre forfattere, at den tidligere sprogstart stiller høje krav til lærernes didaktiske kompetencer til omhyggelig 
planlægning af undervisningsforløb. 
 
Sprog: Dansk 
Dokumenttype: Artikel 
Tilgængelighed: Sprogforum 58 kan bestilles på AU Library, Campus Emdrup og Aarhus Universitetsforlag på sprogforum@unipress.au.dk eller købes 
via forlagets hjemmeside www.unipress.dk 
Reference: Daryai-Hansen, P.; Gregersen, A.S. & Søgaard, K.  (2014). Tidligere sprogstart: begrundelser og praksisanbefalinger. Sprogforum 58 (2014), 
s. 19-25 
 

 
 
 
 

mailto:sprogforum@unipress.au.dk
http://www.unipress.dk/
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Titel: Tidlig tysk og fransk 
Forfatter: Petra Daryai-Hansen, Annette Søndergaard Gregersen, Susanne Dupont Lundh & Selma Mesic 
Årstal: 2014 
 
Emne: Fransk- og tyskundervisning som obligatorisk 2. fremmedsprog fra 5. klassetrin 
Relevans: Kortfattet artikel om at skabe sammenhæng og progression i elevernes læring i forhold til de valgte undervisningsaktiviteter samt at 
relatere til og inddrage elevernes egen verden. 
 
Kort beskrivelse: Denne artikel tager afsæt i praksisanbefalinger for den tidligere sprogstart, der opsummeres i artiklen Tidligere sprogstart: 
begrundelser og praksisanbefalinger ovenfor.  
Randersgade Skole i København er en kommunal profilskole med særlig fokus på tidlig sprogstart og internationalisering. Her har fransk- og 
tysklærere sammen med forskere gennemført et projekt. Projektdeltagerne har skrevet artiklen. Projektet er kendetegnet ved at være baseret i en 
aktionslæringstænkning, hvor forskere og lærere indgår sammen i udvikling, planlægning, gennemførelse og evaluering af projektet. Dette projekt er 
unikt i en dansk kontekst og indgår således som et pilotarbejde med start i 2012 med anbefalinger til den obligatoriske 2. 
fremmedsprogsundervisning, der er igangsat i hele landet fra august 2014. Udviklingsarbejdet handler primært om at skabe sammenhæng og 
progression i elevernes læring i forhold til de valgte undervisningsaktiviteter samt at relatere til og inddrage elevernes egen verden. Endvidere tages 
der højde for elevernes sproglige og kulturelle forkundskaber, og der arbejdes med alle sproglige færdigheder inden for såvel den mundtlige som den 
skriftlige kommunikation. Der arbejdes også med at udvikle elevernes metasproglige viden gennem fokusering på deres sproglæringsstrategier. 
Undervisningen bygges op omkring det enkelte barns verden i og uden for skolens rum. Sprogportfolio og en taskbaseret tilgang med tre-fase 
modellen står centralt. I før-fasen indgår værkstedsundervisning. I efter-fasen foregår en systematisk opsamling og efterbearbejdning på det 
sproglige, det indholdsmæssige og det læringsmæssige område. Afsluttende understreger artiklens forfattere, at de beskrevne undervisningsforslag 
er i procesfasen, og at projektet vil afsluttes med en afrapportering, der bliver tilgængelig for lærere og andre med interesse for den tidligere 
sprogstart i en dansk kontekst. 
 
Sprog: Dansk 
Dokumenttype: Artikel 
Tilgængelighed: Sprogforum 58 kan bestilles på AU Library, Campus Emdrup og Aarhus Universitetsforlag på sprogforum@unipress.au.dk eller købes 
via forlagets hjemmeside www.unipress.dk 
Reference: Daryai-Hansen, P.; Gregersen, A. S.; Lundh, S. D.; Mesic, S.  (2014). Tidlig tysk og fransk. Sprogforum 58 (2014), s. 60-67 
 

 
 

mailto:sprogforum@unipress.au.dk
http://www.unipress.dk/
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Yderligere læsning: 

 DLL – Deutsch Lehren und Lernen  

I 6 bind (2013 og 2014) redegøres for de mest aktuelle tilgange til undervisning i fremmedsproget tysk. DLL er dermed det nyeste store værk for 

efter-/videreuddannelse for DaF-undervisere. Yderligere bind om specialområder følger. Se https://www.goethe.de/de/spr/unt/for/dll.html 

 

 Gregersen, A. S. et al. (red.) 2011. Sprogfag i forandring - pædagogik og praksis. København: Samfundslitteratur 

Denne antologi redegør for state-of-the-art inden for fremmedsprogsdidaktik og fremmedsprogsforskning, i en dansk kontekst. 

 

 Tornberg, U. (2005). Sprogdidaktik. København: Alinea 

Tornbergs klassiske værk udkom første gang på svensk i 1997 og på dansk 2001. Også i Danmark er den blevet til en slags grundbog. På svensk 

udkom seneste udgave 2009. Trods sin alder er Sprogdidaktik stadig en væsentlig og meget anvendelig bog. 

 

Tidsskrifter: 

 Fremdsprache Deutsch 

Dette tidsskrift er centralnerven for undervisere der vil holde sig ajour med hvilke emner der internationalt er allermest aktuelle for DaF-

undervisningen på en solid, forskningsbaseret men praksisorienteret måde. Hæfterne er emnebaserede, og også ældre numre er stadig kilde til 

lettilgængelig, grundlæggende viden – altid indledt med en overbliksartikel der efterfølgende afspejles i artikler der fortæller om autentiske, 

eksemplariske praksisforslag. Hæfterne kan købes enkeltvis og både i papirform og digitalt. Se: 

http://www.fremdsprachedeutschdigital.de/inhalt.html 

 

 Sprogforum er Danmarks eneste fagfællebedømte tidsskrift om fremmedsprogsundervisning. Tidsskriftet udgives nu af Aarhus Universitetsforlag. 

Det er her man skal orientere sig om hvad der sker inden for forskning og eksemplariske, spændende projekter. Lige som Fremdsprache Deutsch 

er Sprogforum emnebaserede – og også ældre numre af Sprogforum er fortsat en skattekiste af relevant og grundlæggende viden. Se 

http://da.unipress.dk/tidsskrifter/sprogforum 

 

 Sproglæreren er fagtidsskriftet for fremmedsprogslærere i folkeskolen, slet og ret. Det kender I helt bestemt alle! 

https://www.goethe.de/de/spr/unt/for/dll.html
http://www.fremdsprachedeutschdigital.de/inhalt.html
http://da.unipress.dk/tidsskrifter/sprogforum

