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 Mundtlig kommunikation udgør et særligt kompetenceområde i folkeskolens læseplaner og den 
mundtlige kompetence opleves som central af både lærere og elever

 Forskning viser, at det kan være vanskeligt at motivere elever til at deltage mundtligt i 
undervisningen, samt at mundtlighedsundervisning ikke altid er tilstrækkelig målrettet

Hvorfor fokusere på mundtlighedsundervisningen i 
fremmedsprogsfagene
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 Oplever I, at det kan være svært at få elever til at 
deltage aktivt på fremmedsproget?

 Hvilke årsager ser I, til at jeres elever gerne/nødig 
taler fremmedsproget i undervisningen?

 Arbejder I målrettet med de enkelte komponenter af 
den mundtlige kompetence?

 Lytning

 Samtale

 Præsentation

 Sprogligt fokus

 Kommunikationsstrategier

Arbejdsspørgsmål:

Foto: Mikal Schlosser
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 Den inkluderede forskning viser samstemmende, at det er vigtigt for udviklingen af den mundtlige 
kompetence, at eleverne selv taler fremmedsproget aktivt. Det er imidlertid ikke ligegyldigt, 
hvordan.

 Forskellige undervisningsformer og –aktiviteter fremmer forskellige aspekter af den mundtlige 
kompetence.

 Samtidig viser en række studier, at sociale og psykologiske faktorer har stor betydning for 
elevernes reelle deltagelsesmuligheder i mundtlighedsundervisningen

At lære at tale ved at tale
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 Forskningen viser, at elevers motivation for at lære at tale fremmedsproget påvirkes af 
fremmedsprogskompetencernes og det konkrete fremmedsprogs status i det omkringstående 
samfund; dette er særlig en udfordring for andet og tredje fremmedsprog.

 Det er vigtigt for elevernes motivation, at de kan se relevansen af undervisningens indhold. 
Derfor kan det særligt for ældre elever være nyttigt både at italesætte, hvad 
fremmedsprogskompetencerne generelt kan bruges til i fremtiden, og hvilken 
kompetenceudvikling, de konkrete undervisningsaktiviteter understøtter.

Udfordringer med mundtlighed
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 Diskuterer I fremmedsprogenes relevans med 
jeres elever? Hvorfor/hvorfor ikke?

 Oplever I, at fremmedsprogenes status fremmer 
eller hæmmer jeres elevers motivation? Hvordan 
forholder I jer til den påvirkning?

Arbejdsspørgsmål:

Foto: Colourbox.com



Pædagogisk indblik 05

 Ifølge den inkluderede forskning, kan det være ganske konfliktfyldt for eleverne at tale 
fremmedsproget over for hinanden – i nogle klasser kan det være pinligt at sige noget forkert, 
og i andre klasser kan det være forkert at ”blære sig” med en god udtale eller et godt ordforråd.

 Forskningen viser, at når det lykkes at skabe et trygt socialt rum med en høj tolerancetærskel 
både over for andres sproglige fejl og mangler og over for gode kommunikative kompetencer, så 
interagerer eleverne mere, både med læreren og hinanden.

Den sociale udfordring
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 Har eleverne i jeres klasser en høj 
tolerancetærskel over for hinanden? Gælder den 
både for de sprogligt svage og stærke elever?

 Hvordan arbejder I med at skabe et socialt rum, 
hvor det er trygt at ytre sig på fremmedsproget 
uafhængigt af ens sproglige kompetencer?

Arbejdsspørgsmål:

Foto: Jakob Dall/Information/Ritzau Scanpix
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 Elevernes vision af egne muligheder og kompetencer på fremmedsproget spiller ind på deres 
faktiske udvikling. En lav vurdering af egne kompetencer kan afholde elever fra at tale 
fremmedsproget i undervisningen.

 Hvis eleverne ikke har en klar forestilling om sig selv som fremtidige fremmedsprogsbrugere, 
kan dette påvirke motivationen i undervisningen. Forskningen viser, at det er vigtigt for eleverne 
både at have en klar forestilling om målet for fremmedsprogstilegnelsen og om vejen derhen –
hvis ikke de kan se sammenhængen mellem undervisningen og deres personlige vision, taber de 
motivationen.

Psykologiske udfordringer
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 For at deltage aktivt i mundtlighedsundervisningen, må eleverne være i besiddelse af de 
relevante sproglige ressourcer, herunder:

 Ordforråd

 Grammatisk kompetence

 Pragmatisk kompetence

 Sprogstrategier

 Derfor må undervisningen målrettes på en måde, der sikrer overensstemmelse mellem 
udfordringsniveauet og elevernes ressourcer, samt en tilpasset udvikling af ressourcerne.

Sproglige udfordringer



Pædagogisk
Indblik 05

 Gennem fokuseret arbejde med fx ordforråd som forberedelse til den mundtlige aktivitet

 Gennem arbejde med chunks (flerordsfraser), der letter arbejdsbyrden i den mundtlige 
produktion

 Gennem arbejde med kommunikationsstrategier, der gør eleverne bevidste om deres sproglige 
ressourcer, og hvordan de kan udnytte dem bedst muligt

 Gennem tværsproglige tilgange, hvor eleverne får mulighed for at trække på deres tværsproglige 
ressourcer

 Gennem anvendelsen af fremmedsproget som undervisningssprog

Hvordan udvikles sproglige ressourcer til 
mundtlighed?
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 Arbejder I med kommunikationsstrategier i jeres 
undervisning? Hvordan gør I det, og hvad er jeres 
erfaringer med dette arbejde?

 Anvender I chunks som en del af arbejdet med 
udvikling af elevernes sproglige ressourcer? 
Hvilke læremidler bruger I til dette arbejde? Hvad 
er jeres erfaringer med at bruge chunks?

 Hvad er jeres holdninger til tværsproglige 
ressourcer? Kan eleverne bruge noget fra de 
andre sprog(fag) i mundtlighedsundervisningen? 
Hvordan inddrager I det tværsproglige aspekt?

Arbejdsspørgsmål:

Foto: Mikal Schlosser
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 I en kommunikativ sprogundervisning anses det for afgørende, at elever kommunikerer på 
fremmedsproget. Men det kan være vanskeligt at skabe autentisk kommunikation i klasserummet.

 Hvis fremmedsproget anvendes som klasserumssprog (til hilsner, klasseledelse, fælles beskeder 
osv.), oplever eleverne en række autentiske kommunikative udvekslinger på fremmedsproget.

 Forskningen viser, at det er muligt også på begynderniveau at bruge fremmedsproget på denne 
måde – her kræver det dog en øget brug af gestik, billeder og tværsproglige ressourcer, samt at 
eleverne kan svare på et sprog, de allerede kan tale.

Fremmedsproget som undervisningssprog
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 Diskutér: bruger I fremmedsproget som 
klasserumssprog? Hvornår gør I det, og hvornår 
ikke? Hvorfor? 

 Hvilke udfordringer ser I med at bruge 
fremmedsproget som klasserumssprog? Har I 
nogle gode erfaringer med, hvordan det kan 
lykkes?

Arbejdsspørgsmål:

Foto: Stig Nørhald/Ritzau Scanpix
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Forskningen viser, at selve undervisningens samtalestruktur kan bidrage til at fremme elevernes 
mundtlige deltagelse. En samtaleform, der giver eleverne gode muligheder for at tale 
fremmedsproget, kan kendetegnes ved:

 Pauser efter spørgsmål – giv eleverne god tid til at tænke over spørgsmål og formulere svar

 Få rettelser – giv eleverne mulighed for at udfolde deres budskab

 Klare instrukser – hvad taler vi om, hvilke forventninger er der til deltagelsen?

 Opfølgende spørgsmål – spørg ind til det, eleven siger, bed ham/hende om at uddybe, eller vent 
blot, til eleven selv uddyber

 Løbende opsamling på elevbidrag –når læreren gentager elevens bidrag, eller omformulerer 
eller uddyber det, modelleres det for eleven, hvordan det kunne formuleres, og samtidig gør det 
det lettere for de andre elever at følge med.

En klassesamtale, der fremmer mundtlig deltagelse
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 Forskningsoversigten viser, at både de stillede opgaver, undervisningskonteksten, gruppens 
sociale relationer og individuelle elevtræk spiller ind på den mundtlige interaktion, der foregår i 
gruppen.

 Mange af de inkluderede studier fremhæver fordelene ved task-baseret gruppearbejde
 Taks-baseret arbejde inkluderer typisk en før- og en efter-fase

 I før-fasen aktiveres de relevante sproglige ressourcer

 Task-fasen stiller krav om autentisk/meningsbaseret kommunikation på målsproget

 I efter-fasen samles op på de anvendte sproglige funktioner

 Arbejdet med de tre faser giver lejlighed til både at fokusere på sproglig form og indhold og til at anvende 
sproget i en autentisk kommunikation

Gruppearbejde
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 Anvender I tasks i jeres sprogundervisning?

 Udveksl erfaringer om brugen af tasks

 Hvordan adskiller det task-baserede gruppearbejde sig i jeres perspektiv fra andre former for 
gruppearbejde?

 Hvilke udfordringer ser I i forhold til at anvende tasks i undervisningen?

Tasks i fremmedsprogsundervisningen
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I forskningen findes en række afprøvninger af specifikke sprogpædagogiske redskaber og aktiviteter; 
der identificeres forskellige fordele ved de enkelte typer tiltag, fx:

 Leg og spil i undervisningen skaber en kommunikativ kontekst, der kan føre til øget og mere 
varieret mundtlig deltagelse

 Digitale platforme kan anvendes til telekollaboration og give adgang til autentisk kommunikation 
med elever i andre lande

 Digitale optagefunktioner kan anvendes til mundtlige afleveringer, der giver eleverne lejlighed til 
at arbejde fokuseret med deres mundtlige udtryk

 Flipped classroom kan give eleverne bedre forudsætninger for at deltage i gruppesamtaler, fordi 
de er mere velforberedte hjemmefra.

Aktivitetstyper og virkemidler i 
fremmedsprogsundervisningen
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Den mundtlige kommunikative kompetence er kompleks, og stiller komplekse kognitive, psykologiske 
og sociale krav til eleverne.

Det er derfor vigtigt, at man som sproglærer sigter præcist imod udviklingen af de dele af den 
mundtlige kompetence, man på et givet tidspunkt anser for allermest relevant for sine elever.

 Hvad er DIN største udfordring med mundtlighedsundervisningen lige nu? Hvilke dele af 
elevernes mundtlighedskompetence berører den udfordring? 

 Diskuter i gruppen, hvilke didaktiske tiltag, I hver især kan tage for at fremme lige præcis det 
aspekt af mundtligheden, der fylder mest for jer lige nu.

Afrunding


