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Intro
Opdateret sprogsyn medfører også
Nye…
• lærerroller elevroller

• fysiske rammer 



Lærerroller 

Lærer-
roller

aktiviteter

elevroller



Fysiske rammer

• Sprogøen på Nyborg 
Gymnasium: et bud på 
sprogbefordrende 
ramme

• Hvordan bor I?



Kommunikativ sprogundervisning

! …
! …
! lægger typisk stor vægt på par- og gruppearbejde ud fra et ønske om at 

ændre et traditionelt interaktionsmønster i klassen, hvor underviserens 
talestrøm og mere eller mindre lukkede spørgsmål fylder store dele af 
lektionen ud

Eksempel: elevfabrikeret poster om ekstremsport

Dansk som andetsprog. Pædagogiske og didaktiske principper, Lars Holm og Helle Pia Laursen, Dansklærerforeningens forlag, 2010, p.83 



Genkender I det?

Tekstarbejde
Læreren stiller spørgsmål, de samme elever markerer, kun 
en elev er på ad gangen, flere er passive og hægtes evt. af

Grammatikundervisning
Som magtmiddel: ro!
Flueben ved verbalbøjningen

Projektarbejde med fremlæggelse
Opgaver uddelegeres, der læses op under fremlæggelsen, 
kun de, der er på, er aktive 





Læreren skruer lidt på håndtag…
Før 
Tekstgennemgang – eleverne svarer på lærerens spørgsmål
Refleksion 
Eleverne passiviseres, idet de bliver spurgt om noget, som de ved, læreren 
kender svarene på = ikke autentisk kommunikation. Læreren styrer 
samtalen og taler for meget.
Nu 
Eleverne er hovedaktørerne i alle faserne. De skal selv

• udvælge hvilken ekstremsport de vil beskæftige sig med
• sammensætte posteren
• øve sig på speak
• indlægge aktiv rolle til tilhørerne



Lærerens rolle i 
grammatikundervisningen

Tilgang Lærerens opgave Rolle Undervisningsform
Deduktiv, grammatisk 
orienteret tilgang med 
fokus på former:
Præsentation - øvelse -
elevproduktion.

At undervise i 
grammatik og rette fejl.

Tankpasser og 
taletidsforbruger.

Lærerstyret 
klasseundervisning.

Stærk version af 
kommunikativ 
undervisning - fokus 
på betydning.

At tilrettelægge 
aktiviteter og sprogligt 
input til at hjælpe med at 
stimulere 
læringsprocessen.

Konsulent. Par- og gruppeøvelser.

Svag version af 
kommunikativ 
undervisning - fokus 
på betydning og fokus 
på form.

At skabe strukturerede 
klasserumsaktiviteter, 
som gør eleverne i stand 
til at øve 
kommunikative 
funktioner på en 
kontrolleret måde og 
gradvist bygge op til 
friere meningsfulde 
interaktioner

I perioder styrende og 
tydelig (forberedelses-
og 
efterbearbejdningsfasen)
I perioder mere 
tilbagetrukket 
(gennemførelsesfasen.)

Variation af 
arbejdsformer, mellem 
klasseundervisning og 
øvelser i mindre 
grupper.



Dictogloss

!Aktivitet
– mere direkte rettet mod sprogets
form
– opprioriterer brug af metasprog

!http://www.youtube.com/watch?v=lRQIDM
CjS9c

!Prøv selv!
! http://www.audio-

lingua.eu/spip.php?page=rechercheavancee&lang=fr&id_rubrique=3&
mot2=11&mot3=29&mot4=26&mot5=36&tri=date

http://www.youtube.com/watch%3Fv=lRQIDMCjS9c
http://www.audio-lingua.eu/spip.php%3Fpage=rechercheavancee&lang=fr&id_rubrique=3&mot2=11&mot3=29&mot4=26&mot5=36&tri=date


Barrierer og modstand

’These teachers had been trained in a version of the communicative 
method, yet almost without exception their practices during their first 
year diverged from communicative principles. This was due to the 
impact of large classes, unmotivated students, examination pressures, a 
set syllabus, pressure to conform from more experienced teachers, 
students’ limited proficiency in English, students’ resistance to new 
ways of learning, and heavy workloads.’ 

Richards & Pennington, 1998



Udvikling af medansvar for egen læring
Lone Ambjørn Fra mundtlig gruppeeksamen til løbende evaluering med 
portfolio, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift nr 5, 2008

’Den største udfordring, jeg gennemgående har oplevet 
ifm. fagets didaktiske tilgang, har været at få de studerende 
til at omstille sig fra mere traditionelle og lærerstyrede 
metoder til den konstruktivistiske model og konceptet 
medansvar for egen læring.’

’…if learners labour under the misconception that learning is successful 
only within the context of the ’traditionel classroom’, where the 
teacher directs, instructs, and manages the learning activity, and 
students must follow in the teacher’s footsteps, they are likely to be 
impervious or resistant to learner-centred strategies aiming at 
autonomy, and succes is likely to be undermined.’ 
Thanasoulas (2000)



De fysiske rammer for 
sprogundervisningen



Sprogøen på Nyborg Gymnasium







Sprogsyn og fysiske rammer
Sprogøen på Nyborg Gymnasium
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