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Indledning 
Jeg har i sinde i min opgave at undersøge, hvilke forskningsresultater inden for moderne 

fremmedsprogstilegnelse  der er relevante for  en modernisering af gymnasiets tyskundervisning, 

spec. med henblik på den formfokuserede del. Og her i særdeleshed, hvilke typer opgaver og 

øvelser der i højere grad ligger i forlængelse af en sådan forskning. 

Med andre ord at stille de overordnede spørgsmål: 

Hvordan foregår sprogindlæring generelt og af fremmedsprog specielt? 

Skal der undervises eksplicit i grammatik? Hvis ja, så hvordan? 

Jeg har i min undersøgelse af læremidler til brug for gymnasiets tyskundervisning1 nemlig vist, at 

især øvematerialet er helt ude af trit med udviklingen inden for forskningen i 

fremmedsprogspædagogik.  

I opgavens første del vil jeg forsøge at aftegne den udvikling, forskningen i 

fremmedsprogstilegnelse har gennemløbet de sidste ca. 30 år, idet jeg stadig holder mig for øje, at 

det er grammatikkens tilstedeværelse, placering og udmøntning, der er mit interesseområde. I anden 

del vil jeg beskæftige mig med den tilsvarende udvikling inden for fremmedsprogspædagogikken. 

Og endelig vil jeg i tredje del undersøge en række øvelsestyper, der fremstår som alternativer til 

dem, der i øjeblikket dominerer gymnasiets tyskundervisning. 

 

I Tilegnelsesteorier 
Der har i den omtalte periode fundet en dialektisk udvikling sted inden for 

fremmedsprogsforskningen. Den kommunikative retning opstod i 70´erne som en antitese til den 

stærkt formfokuserede undervisning, der opløste sproget i atomiserede dele. Som det ofte går med 

modbevægelser af den art, er pendulet ved at svinge tilbage, eller rettere: der er ved at opstå en ny 

syntese af formfokuseret og kommunikativ undervisning. 

Den traditionelle form for arbejde med grammatik er dog stadig – globalt set – den mest udbredte. 

Den er skildret hos talrige forskere. Den har mange betegnelser: Interface Hypothesis, ppp-

paradigmet (presentation, practice, production),   Focus on FormS  (i modsætning til den senere 

Focus on Form-skole), foruden den mere populære: Get it right from the beginning. Da flere af 

disse betegnelser er negativt ladede, vil jeg almindeligvis foretrække at tale om traditionel 

grammatikundervisning. 

Det er også den, der er fremherskende i den danske gymnasieverden. Spec. måske inden for faget 

tysk har der hersket en udbredt skepsis over for begrebet kommunikativ 
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fremmedsprogsundervisning.2 For i tysk har arbejdet med grammatik af gode grunde spillet en 

afgørende rolle, ligesom øvelser med sprogligt fokus fylder meget.  

Forskningen i fremmedsprogspædagogik er som antydet meget kritisk over for den traditionelle 

grammatikundervisning. Men grundlæggende er der blevet stillet spørgsmålstegn ved, om der 

overhovedet er grund til at undervise i grammatik. 

Jeg skal her gøre rede for to syn på sprogindlæring, som har det til fælles, at de opfatter 

sprogindlæring som en implicit proces og derfor anfægter betimeligheden af en eksplicit 

formfokuseret undervisning, nemlig Chomskys, som primært angår modersmålet, og Krashens, som 

drejer sig om fremmedsprog. Når Chomskys tanker om børns tilegnelse af modersmålet medtages 

her, skyldes det, at de har haft stor indflydelse på mange forskere, som har ment, at 

tilegnelsesteorien kunne overføres direkte til fremmedsprog. 

 

I 1 Kritik af den traditionelle grammatik 
LAD 

Noam Chomsky, som introducerede den generative grammatik i slutningen af 50.erne, lancerede 

begrebet kompetence, brugt om sprogbrugerens intuitive viden om sit modersmål og evnen til af 

formulere grammatiske, dvs.  sprogligt korrekte, ytringer på det.  

Kompetencebegrebet har siden ændret betydning til den, som det fik af Dell Hymes, der i 

begyndelsen af 70´erne udvidede det til at omfatte et pragmatisk element, dvs. evnen til at bruge 

sproget på passende måde i forskellige sociale situationer og kontekster: Kommunikativ 

kompetence. Et begreb, der skulle få epokegørende virkning fremover. 

 

Chomskys hypotese ang. sprogindlæring går ud på, at der er tale om en medfødt evne. Dette særlige 

fænomen, at barnet er så at sige programmeret til at lære sit modersmål – i den engelsksprogede 

fremmedsprogsforskning ofte omtalt som L1 – kaldtes oprindelig LAD, en forkortelse for language 

acquisition device.  

Det gådefulde ved processen gjorde, at fænomenet ofte blev sammenlignet med flyvemaskinernes 

”black box”. Barnets formodes at indeholde et sæt principper, som er fælles for alle sprog, den 

såkaldte universalgrammatik, UG. Barnets læreproces består så i at relatere disse universelle regler 

til modersmålets specifikke sproglige udformning. 

Når disse principper overføres på fremmedsprogsundervisningen, er det klart, at undervisning i 

grammatik er meningsløs. Parallellen til barnets indlæring af L1 viser også det tilsyneladende 
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nyttesløse i at rette sproglige fejl. Barnet lærer jo sproget uden at få påpeget, hverken hvad der er 

rigtigt, eller hvad der er forkert. Cook, en af de forskere, der arbejder efter Chomskys retningslinier, 

siger: ”As the Universal Grammar in the student´s mind is so powerful, there is comparatively little 

for the teacher to do”.3

 

Den kritiske periode 

Interessant i denne sammenhæng er hypotesen om den kritiske periode. Fordi den både kan 

bekræfte, at barnet ser ud til at have en særlig evne til sprogtilegnelse, og på den anden side stiller 

spørgsmålstegn ved teorien om, at  voksne tilegner sig fremmedsprog på en måde, som stort set er 

identisk med mindre børns måde at lære deres modersmål. 

Undersøgelser4 har vist, at børns særlige evne til sprogtilegnelse, den omtalte LAD, aftager eller 

stivner omkring den tidlige pubertet, og at  indlæringen af det syntaktisk-morfologiske påvirkes 

stærkere end det semantisk-leksikalske. Det gælder både L1 og L2. 

Efter denne periode falder evnen til sprogindlæring, ikke brat, men gradvist. Men  efter puberteten 

gør der sig for fremmedsprogenes vedkommende større individuelle forskelle gældende end ved 

indlæring af modersmålet.  

En stor undersøgelse, Mark Patkowski offentliggjorde i 1980, viser, at kun dem, der havde 

påbegyndt tilegnelsen af L2, før de var fyldt 15, ville opnå ”full native-like mastery of that 

language.”5 Der er dermed rejst tvivl om, hvor magtfuld universalgrammatikken er, i hvert fald når 

det gælder voksne, der lærer fremmedsprog. 

Resultatet er chokerende, fordi det så klart viser betydningen af alder og dermed støtter teorien om 

den kritiske periode,  men også fordi en faktor som mængden af formel undervisning ikke synes at 

spille nogen rolle. Det gør derimod det dagligt at have lejlighed til at bruge sproget kommunikativt. 

Peter Skehan mener, at hvis der findes et genetisk og aldersbetinget mønster for sprogindlæring, 

burde det føre til: ”a certain realism as to what is achievable in foreign language study. If the critical 

period is essential for the attainment of native-like competence, then later learning should be judged 

by objectives which are more limited.”6  

Uanset det vanskelige spørgsmål, som stadig er omdiskuteret, hvorvidt børns særlige evne til at lære 

sprog, LAD, overhovedet kan overføres til indlæring af fremmedsprog, og om den fortsat er aktiv, 

om end på lavere blus, når det drejer sig om learnere, der er ude over den kritiske periode, så viser 

undersøgelserne den enorme betydning af sproglig interaktion.  Det gælder for børnene såvel som 

for de voksne.  
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En af dem, der er overbevist om, at tilegnelsen af L2 foregår på samme måde som med L1 er 

Stephen Krashen 

 

Non-interface hypotesen 

Krashen udvikler midt i 70´erne sin teori i opposition til den traditionelle undervisning, der støtter 

sig til interface hypotesen, som går ud på, at eksplicit undervisning i sprogets regler og strukturer vil 

føre til først deklarativ viden, så procedureviden. Heroverfor  opstiller han non-interface hypotesen, 

som består af en række teser om fremmedsprogsindlæring, hvoraf den vigtigste angår: Acquisition 

vs learning. 

Acquisition er en implicit vidensform, learning en eksplicit viden. Begreberne svarer til hhv. 

procedureviden og deklarativ viden. Acquisition foregår udenom bevidstheden, på lignende måde 

som barnet tilegner sig sit modersmål. Der kræves kun, hvad Krashen kalder ”comprehensible 

input”. Learning derimod er resultat af en bevidst proces, det er en ”viden om”, om  regler og 

strukturer; den kan ikke bruges til at påvirke acquisition. Acquisition er for Krashen hjertebarnet, 

det er den vidensform, der fører til fluency, det er den, der fungerer i kommunikation 

Learning har sin berettigelse som en monitorfunktion, der kan sættes ind, hvor der er tid til at rette 

opmærksomheden mod form, dvs. først og fremmest i forbindelse med skriftlig produktion. 

Afgørende er postulatet om, at de to vidensformer er uafhængige af hinanden. Ellis siger: 

 

Whereas the claim that there are two types of knowledge is not controversial, 

Krashen´s insistence that ”learned” knowledge is completeley separate and cannot be 

converted into ”acquired” knowledge is.7

 

Kontroversielt og provokerende. For det betyder jo en enorm nedprioritering af den formfokuserede 

undervisning. Noget fremmedsprogslærere over hele verden har reageret voldsomt på – positivt 

såvel som negativt. Krashen bliver en hovedskikkelse i den form for kommunikativ 

fremmedsprogsundervisning, der mere eller mindre afskriver grammatikken og derved bliver årsag 

til den ovenfor omtalte fjendtlige holdning over for alt, hvad der har med kommunikativ 

fremmedsprogsundervisning at gøre. 

Hans argumenter er ikke dårlige. Dels hævder han at kunne støtte sine hypoteser på mange 

forskningsresultater, dels kan han påvise, at mange mennesker taler fremmedsprog flydende uden 

nogensinde at have lært regler, mens andre, som har lært og kan reglerne, ikke er i stand til at bruge 
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dem, når de fokuserer på indhold. Krashen bygger her på erfaringer, mange fremmedsprogslærere 

har gjort. 

Det er ikke så underligt, at mange af de lærere, for hvem det mundtlige var hovedsagen, har åndet 

lettet op og set en chance for at stoppe med en grammatikundervisning, hvis værdi de måske i 

forvejen var kommet til at tvivle på. Krashen kom i hvert fald i en årrække til at sætte dagsordenen 

for den kommunikative fremmedsprogsundervisning. 

 

Naturlig rækkefølge 

Også hypoteserne om naturlig rækkefølge skulle vise sig at blive et argument mod traditionel 

grammatikundervisning. Men Krashens og Pienemanns dog på hver sin måde. Flere forskeres 

undersøgelser har vist, at man bør regne med  eksistensen af en sådan forudsigelig rækkefølge – 

både for indlæring af L1 og L2. Krashen selv gennemfører i 1977 nogle studier, der viser en 

bestemt rækkefølge for udvalgte engelske morfemer. 

Der er her tale om en acquisition-rækkefølge, som – uanset alder og undervisningsmæssig 

baggrund, og uanset om der er tale om mundtlig eller skriftlig produktion – kun fraviges ved en 

bevidst fokusering på form. Er opmærksomheden rettet mod betydning, overholdes den af learnere 

med forskelligt L1.8

Man kan altså, iflg. Krashen, ikke ved hjælp af undervisning i grammatik påvirke den naturlige 

rækkefølge. Krashen skelner mellem regler, som er nemme at tilegne sig (som acquisition), men 

svære at lære at forstå og gøre rede for (som learning) og det modsatte. Et klassisk – og meget 

omdiskuteret – eksempel på det sidste er brugen af  -s i 3.pers.sg. i præs. af engelske verber. Her er 

reglen nem, men et faktum er jo, at selv rutinerede og kompetente learnere ofte ”glemmer” det i 

hurtig tale. I dette tilfælde hjælper nok så megen undervisning og fejlretning tilsyneladende ikke. 

Manfred Pienemann m.fl. har – oprindelig i ZISA-studierne9 fra 1970´erne - påvist en bestemt 

rækkefølge for indlæring af ordstilling i tysk. Senere har undersøgelser af  bl.a. engelsk morfologi 

ført til lignende resultater og dermed bekræftet hans teori om begrebet udviklingsrækkefølge. 

At Pienemann ligesom Krashen stiller spørgsmålstegn ved værdien af traditionel eksplicit 

(formfokuseret) fremmedsprogsundervisning viser hans afhandling: ”Is language teachable?”.10 

Grammatikundervisning vil kun vise sig effektiv, hvis learneren udviklingsmæssigt er parat til at 

tilegne sig det, der bliver undervist i. Deraf betegnelsen teachability-teorien. 

En anden titel lyder: ”Constructing an acqusition-based procedure for second language 

assessment”.11 Spørgsmålet er, om man kunne tænke sig at konstruere ”an acqusition-based 
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procedure for second language teaching”. Det ser ud til, at Pienemann faktisk har gjort det. Lise 

Hedevang henviser til, at Pienemann og nogle kolleger skulle have udviklet et computerprogram, 

”der gør det lettere for lærere at identificere, på hvilket stadie deres elever eller studerende befinder 

sig. Programmet tænkes at kunne udgøre en hjælp til at finde ud af, hvad der skal undervises i 

hvornår.”12

Ellis tvivler på den pædagogiske anvendelighed af teorien. Selv hvis det lykkedes at finde frem til 

en pålidelig metode til at diagnosticere learneres udviklingstrin, er der det  problem, at 

niveauforskelle inden for enhver gruppe, som skal modtage undervisning, vil vanskeliggøre den 

krævede hensyntagen til den udviklingsmæssige parathed. En mulighed ville dog være den totale 

individualisering, som netop computerbaserede grammatikprogrammer tilbyder. 

Også Lightbown og Spada mener: ”There is much work to be done before the findings of this 

research can lead to recommendations about whether particular forms can be taught and when.” 

 

Pienemanns konklusion er ikke, at man lige så godt kan undlade at undervise i grammatik, 

tværtimod: ”… it can be shown that instruction has en accelerating effect on acquisition for learners 

who are ready for it”.13 Han er altså ikke - som Krashen og de fremmedsprogsforskere, der arbejder 

efter Chomskys teorier – imod en formfokuseret undervisning. Den skal bare sættes ind, når 

learneren er moden til det. Han afviser dermed ikke betydningen af eksplicit viden.  

 

I 2 Sproglig opmærksomhed. 
Jeg  tager nu fat på det, der skulle blive startskuddet til syntesen mellem den traditionelle 

grammatikundervisning og den grammatikløse  kommunikative  fremmedsprogsundervisning, 

nemlig  en ny formfokuseret, som tager udgangspunkt i begrebet sproglig opmærksomhed. Først 

behandles en inputorienteret teori, så en outputbaseret. 

Noticing 

Et afgørende brud med Chomskys og Krashens tro på, at sprogindlæring er implicit - at det at lære 

et fremmedsprog primært er en ubevidst proces - betegner  Richard W. Schmidts teori om begrebet 

noticing. Han mener i den skelsættende artikel: The Role of Consciousness in second Language 

Learning fra 1990, at tiden er inde til at revidere bevidsthedens betydning for sprogindlæring.  

Andre forskere havde før Schmidt kritiseret Krashen for at benytte det alt for uldne begreb 

bevidsthed eller consciousness om det, der skiller learning fra acquisition. Schmidt mener, at den 

brede anerkendelse af Freuds teorier om det ubevidstes komplicerede, men allestedsnærværende 

 6



indflydelse havde banet vejen for, at Chomsky og andre forskere  fæstede lid til, at noget tilsvarende 

kunne være på spil ved fremmedsprogstilegnelse. Det er iflg. Schmidt en ren trossag. 

For at klargøre sin position drøfter han de mange betydninger af begreberne consciousness, 

attention, awareness og noticing. Jeg bibeholder i en vis udstrækning de engelske betegnelser, da 

man på dansk bruger overlappende oversættelser; både consciousness og awareness bliver oversat 

som bevidsthed, awareness og attention som opmærksomhed, der igen også kan indgå i en 

oversættelse af noticing. 

Jeg vil her især hæfte mig ved Schmidts opdeling af begrebet consciousness i perception, noticing 

(focal awareness) og understanding.  De to første betydninger illustreres af eksemplet: Vi kan fx 

læse i en bog og være bevidst om indholdet, men ikke om forfatterens måde at skrive på. Samtidig 

høres der måske støj fra gaden, bliver spillet musik inde ved siden af osv. Vi opfatter det alt 

sammen og kan rette vores opmærksomhed mod det, hvis vi vælger at gøre det. Men det at lægge 

mærke til behøver ikke nødvendigvis føre til forståelse. 

Paul Portmann-Tselikas siger i sin drøftelse af Schmidts begreber: 

 

Etwas Bemerken (”noticing”) bedeutet, dass ein Element aus der Menge der 

vorhandenen Stimuli herausgehoben und für einen Moment in seiner Eigenart beachtet 

wird. Etwas Erkennen (”understanding) heiβt darüber hinaus (wie dies im deutschen 

Wortstamm angedeutet ist), dass es mit einem vorhandenden Wissen in Verbindung 

gebracht wird. Das ist eine kleine aber folgenreiche Differenz. In Bezug auf Sprache: 

Erkennen bringt das Wahrgenommene in Verbindung mit einer (bereits bekannten 

oder auch nur vermuteten) Regularität, einer Kategorie, einem Schema und weist es 

damit als etwas in bestimmter Hinsicht Wiederholbares, Bekanntes, mit anderem 

Vergleichbares aus.14

 

Schmidt går ikke så vidt, at han nødvendigvis indbefatter 3. skridt: understanding i sit intake-

begreb. Der kan, mener han, godt være tale om implicit læring, både ubevidste og bevidste 

processer er involveret i fremmedsprogsindlæring. Han giver et eksempel – ”the best example of 

implicit language learning that I can find in the literature”15: I en undersøgelse af fransktalende, som 

bliver bedt om at bestemme genus for en række sjældent forekommende og opfundne  substantiver, 

viser det sig, at de – uden at kende reglerne – kan fordele dem ”rigtigt”  ud fra udtalen af fx 

endelserne –ation, som er fem. og –oire, som er ligeligt fordelt på fem. og mask.  
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Det er måske ikke et tilfælde, der her er tale om informanter, der bliver testet i deres modersmål. I 

hvert fald spiller implicit viden jo en ganske særlig rolle her. Det gælder dog næppe, at ”the only 

truly implicit knowlegde is limited to innate linguistic knowledge”.16

 

Schmidts hovedtese er, at noticing er den nødvendige og tilstrækkelige betingelse for at konvertere 

input til intake. Han kan påvise, at hypotesen om, at man ikke kan lære et fremmedsprog gennem 

ubevidst perception, er stærkt underbygget af empiriske undersøgelser. 

Hos Krashen er intake = comprehensible input. Hos Schmidt er intake den del af input, som 

learneren lægger mærke til. 

Noticing er altid noget individuelt, personligt. Altid bundet til konkrete kontekster. Det store 

spørgsmål er: Kan man styre noticing eller ej? Bliver learnerne af sig selv opmærksomme på, eller 

bliver de gjort opmærksom på? 

Eksistensen af naturlig rækkefølge – som Schmidt i modsætning til andre, som fx Robert DeKeyser 

ikke tvivler på – anses ikke for noget, der river tæppet væk under teorien. Han opfatter den ikke 

som en alvorlig indvending mod tesen om nødvendigheden af noticing, men erkender, at den lægger 

nogle bånd på den. For der kan vel være tale om, at learneren undlader noticing af visse dele af 

input, som hun endnu ikke er parat til. 

 

Schmidt nævner flere omstændigheder, som fremmer noticing, fx: At noget er overraskende, at det 

forekommer særlig hyppigt, at det er særlig fremtrædende. Mest interessant i denne sammenhæng 

er: 

Tasks demands are a powerful determinant of what is noticed… , and  provide one of 

the basic arguments that what is learned is what is noticed. Ericsson and Simon report 

that an extensive literature on tasks supports the conclusion that the information 

committed to memory is essentially the information that must be heeded in order to 

carry out a task… In such cases, it really does not matter whether someone intends to 

learn or not; what matters is how the task forces the material to be processed.17

 

En stor litteratur ang. tasks understøtter teorien om, at den information, som lagres i 

langtidshukommelsen er den, som man må lægge mærke til for at udføre opgaven. Her spiller det 

ikke så stor en rolle, om learneren har den intention at lære noget; det, der tæller, er, hvordan 

opgaven så at sige tvinger learneren til at bearbejde materialet på en relativt forudsigelig måde. Det 
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er altså klart, at learneren på den ene side  ikke er fritstillet med hensyn til, hvad hun lægger mærke 

til, på den anden side kan man ikke være sikker på, at hun fokuserer sin opmærksomhed på netop 

det, der var hensigten. Der er derimod de ovennævnte faktorer, som har indflydelse på, hvad 

Schmidt kalder ”noticeability”.  Det er desuden muligt vilkårligt at styre opmærksomheden mod én 

informationskilde, mens en anden bliver ignoreret, ligesom det er muligt for learneren at rette sin 

opmærksomhed mod enten indhold eller sproglig form, både i forbindelse med reception og 

produktion. 

Som mange andre psykolingvister opfatter Schmidt opmærksomhed som en begrænset ressource. 

Eller rettere: den bevidste informationsbearbejdning råder over en begrænset kapacitet. Den 

vedlagte model18, som stammer fra Skehan, viser Schmidts opfattelse: Bearbejdning i 

arbejdshukommelsen er nødvendig for permanent lagring i langtidshukommelsen. Noticing er et 

filter, der sorterer i den uendelige mængde af information, som ligger i input. Det, der bliver sorteret 

fra, som ikke bearbejdes i arbejdshukommelsen, bliver glemt: ”forever consigned to oblivion”. 

 

Det ligger i sagens natur, når det drejer sig om noticing, at det er input, som har Schmidts særlige 

interesse. På det tidspunkt var det ikke noget helt nyt, men det er en præference, der – som jeg vil 

komme ind på senere – har vist sig levedygtig frem til i dag. 

Consciousness-raising var blevet introduceret som begreb af Rutherford og Sharwood Smith i 1985. 

De havde argumenteret for, at det at rette learnernes opmærksomhed mod og derved forsøge at  

gøre dem bevidste om træk ved sprogets form kunne lette indlæringen. Sharwood Smith ændrede 

dog pga. det uklare eller måske kun spekulative  i begrebet consciousness betegnelsen til input 

enhancement. Det er input-orienterede opgaver af den art, der peger fremad. 

 

Output  hypotesen 

Nogle år efter, at Krashen lancerede sin comprehensible input-hypotese, nemlig i 1985, sprang 

Merill Swain ud med sin comprehensible output-hypotese. Hun mener, i modsætning til Krashen, at 

learnerne har brug for at deltage i meningsfuld kommunikation for at forbedre deres intersprog., 

ikke alene med henblik på fluency, men også på korrekthed. Grundtanken er her: For at lære at tale 

er man nødt til at tale. Det giver hun 6 argumenter for: 

• At skabe bedre input ved via sit eget output at give samtalepartneren feedback, så det hun siger, 

bliver forståeligt for en selv. Det gøres særligt effektivt vha. negotiation of meaning. 
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• Når man ved, man er nødt til at svare, er det sandsynligt, man får mere ud af at lægge mærke til 

syntaktiske fænomener, mens man lytter. Fordi iagttagelserne direkte skal omsættes i ens egen 

tale. 

• At tale giver learneren lejlighed til at afprøve hypoteser om intersproget, bl.a. ved at tage risici, 

og man er mere opmærksom på feedback på punkter, hvor man er usikker på det grammatiske. 

• At udvikle den automatisering, som er nødvendig for den kompetente sprogbruger kræver 

lejlighed til hyppig brug. Som mht. at køre bil eller spille et musikinstrument kræves der øvelse. 

• At tale sammen er en kollaborativ aktivitet. Her udvikles turtagningsfærdigheder osv. I megen 

lærerstyret klasseundervisning får den enkelte så kort taletid, at den diskursive kompetence ikke 

udvikles. 

• Hvis man ønsker at sige noget vigtigt, noget, som udtrykker ens personlige mening, er det 

nødvendigt at udvikle en personlig stemme. 

 

De input-relaterede begrundelser lægger sig måske nok tæt op ad Krashen. Men den, der drejer som 

om syntaks, er langt mere direkte rettet mod form. Det samme gælder hypoteseafprøvningen. Dem, 

der angår diskursiv kompetence og den personlige stemme, har med det bredere overbegreb 

kommunikativ kompetence at gøre, automatisering med fluency.  

 

Swain benytter begrebet pushed output og mener dermed, at selve den tvang til at tale, som ligger i 

kommunikative opgaver, er en medvirkende faktor til at skabe udvikling i intersproget. Når 

learneren må gøre sig umage for - og hele tiden sikre sig - at blive forstået, fremmer det tilegnelsen.  

Samtidig mener Swain altså også, at output kan fremme noticing.  

Senere kommer som støtte for den teori to begreber på banen: notice the gap-princippet og notice 

the hole.19 Det forekommer mig, begreberne gap og hole bedst kan oversættes med de tyske ord 

hhv. Lücke og Loch. I begge tilfælde erkender learneren en uoverensstemmelse mellem sit 

intersprog og målsproget. I det første tilfælde fokuseres der på forskellen mellem det, man gerne vil 

sige, og det, man faktisk kan sige; i det andet på manglen – man kan simpelthen ikke udtrykke det, 

man gerne vil. Der er god grund til at antage, at begge fænomener – som jo altså optræder, når man 

i en kommunikationssituation presses til at sige noget, man ikke havde forudset – sætter skub i 

forsøg på at finde en løsning. Lightbown mener, det gælder om at henlede learnernes 

opmærksomhed på, at ”what they (are) saying is not what they meant to say” 20. 
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Selve det at erkende grænserne for ens formåen, måske høre, at det, man siger, ikke er korrekt, kan 

jo tænkes at befordre, at man bevidst forsøger at udvide sit repertoire. Eller måske i første omgang 

beder om stilladsbygning (scaffolding) og feedback for at klare problemet.  

 

Swain benytter de to sammenligninger om fremmedsprogstilegnelse: Det er som at lære at køre bil 

og som at lære at spille et musikinstrument. Begge dele kræver træning. 

De to læreprocesser er imidlertid – så vidt jeg kan se – afgørende forskellige. At lære at køre bil er 

en holistisk proces. Det nytter – som Ulrika Tornberg siger21 – ikke at øve gearskifte for sig, 

bremsning for sig osv. Man må kaste sig ud i det og langsomt vænne sig til alle de faktorer, der skal 

styres på én gang. At lære at spille musik derimod kan spaltes op i mange delprocesser; man kan 

øve et greb ad gangen, en mindre passage osv. Musikinstrument som metaforisk udtryk er altså i 

denne sammenhæng mere egnet til en fremmedsprogsundervisning, der satser på – ikke 

nødvendigvis traditionelle – men dog ”atomiserede” aktiviteter, der skiller en komponent ud, som 

kan udføres eller trænes for sig.  

Netop på det punkt adskiller de flg. pædagogiske forslag til fremmedsprogsundervisning sig. Nogle 

af dem forstår begrebet øvelse som gentagelse af den samme proces; fx for tilhængere af Krashens 

senere fase af input-teorien: læse, læse, læse – det er det, der fremmer tilegnelsen; for de mere 

interaktivt udformede teorier: tale, tale, tale. Mens andre – det gælder den traditionelle tilgang og til 

en vis grad focus on form – vil dele fremmedsprogstilegnelsen op i en række elementer af forskellig 

art, som så til slut kan samles til et hele. 

 

Opsamling 

Portmann-Tselikas skelner på grundlag af Schmidts kategorier mellem tre former for teoridannelser 

omkring fremmedsprogsindlæring og dertil hørende fremmedsprogspædagogik: 

1. Ansätze, die auf implizites Lernen setzen.  

2. Ansätze, die explizites Lernen auf der Ebene des Bemerkens  unterstützen, und 

3. Ansätze, die explizites Lernen auf der Ebene des Erkennens für gangbar halten. 

Bemerken svarede til noticing, Erkennen til understanding. 1. er først og fremmest Chomskys og  

Krashens position. De to andre er præget af reaktionen på non-interface hypotesen. Begrebet 

sproglig opmærksomhed binder dem sammen. Der er absolut tale om glidende overgange mellem 2. 

og 3. Tættest på 1. er den såkaldte weak interface-position. Her er betydningsfokuseringen 
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dominerende, og formfokuseringen svag. Mens modsat inddragelsen af sproglig produktion som i 

output-hypotesen trækker i retning af sproglig analyse og forståelse. 

Portmann-Tselikas bemærker, at den megen snak om sproglig opmærksomhed jo godt kan opfattes 

som gammel vin på nye flasker. ”Aufmerksamkeit, so könnte mancher versucht sein zu sagen, ”das 

haben wir schon””. Og det er jo rigtigt, at den traditionelle grammatikundervisning i høj grad har 

forsøgt at rette learnerens opmærksomhed mod sprogets formelle side og tilmed forventet både 

forståelse og evnen til at benytte den eksplicitte viden i sproglig produktion. Han pointerer, at 

forskellen er, at  

”das Konzept der Sprachaufmerksamkeit geht von den Aktivitäten der Lernenden aus, dabei 

steht die Bedeutung syntaktischer  Strukturen im Vordergrund, und Ausgangspunkt ist das 

Verstehen, nicht die Produktion – und dies mit guten Gründen. Die Perspektive ist eine andere 

geworden, und es ist kein alter Wein in neuen Schläuchen, der hier verkauft wird.” 22

Lidt spydigt foreslår han, at man tilføjer en fjerde model, nemlig hvad han kalder full interface, 

altså den traditionelle, produktorienterede grammatikundervisning. Den opbygger, mener han og i 

øvrigt også Schmidt, en forventning om, at eksplicit viden efter en øvefase fører til automatisering. 

Fejl betragtes derfor som tegn på, at learneren ikke har gjort sig nok umage (Schmidts begreb: 

attention paying).                         

Fælles for de tre (første) teorier er, at de stiller spørgsmålet: hvad gør input til intake?     Det er i de 

forskelligartede svar, vandene skilles.    For der er stor enighed om learnercentreringen, fokus på 

betydning af sætninger, sproghandlinger og tekster, og om, at de skal optræde i den rette 

kommunikative kontekst. Og der er stadig større fokus på input end på output, for det er her, det 

materiale, som skal forarbejdes med henblik på dannelse af learnerens mentale grammatik, skal 

hentes. 

 

II 1 Pædagogisk udmøntning 
Når disse forskellige metoder – byggende på implicitte eller eksplicitte læringsteorier - forbindes 

med en pædagogisk praksis, bliver billedet mere broget. Patsy Lightbown og Nina Spada har nogle 

slagordsagtigt rappe betegnelser for de forskellige skoler: 

1. Get it right from the beginning  

2. Say what you mean and mean what you say 

3. Just listen …. and read 

4. Teach what is teachable 
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5. Get it right in the end23 

Det, der adskiller dem, er nu ikke bare den underliggende metode mht. synet på, hvordan et 

fremmedsprog læres bedst, men også den daglige kommunikation i klasseværelset. Der træder 

almenpædagogiske holdninger til, fx mht. arbejdsformer: lærerstyret klasseundervisning vs 

elevcentreret individuelt eller gruppearbejde. 

Den første er selvfølgelig den traditionelle, ppp-paradigmet. Her får eleverne sjældent lejlighed til 

spontan brug af sproget. Undervisningen er lærerstyret i modsætning til alle de andre former. 

Say what you mean and mean what you say kunne være programerklæring for tilhængerne af task-

based learning, som jeg senere vil behandle mere indgående. Her går man ind for såkaldt autentisk 

kommunikation: ”Transmission of meaning is more important than correctness of form”, ”students 

have opportunities to use all the language they know to really communicate or to understand what 

they are reading and hearing”.24  

Begrebet negotiation of meaning spiller her en stor rolle: Når eleverne arbejder sammen, har de ofte 

brug for at drøfte deres egen forståelse, stille opklarende spørgsmål osv. Ellis definerer begrebet 

således: ”Repair….occurs when there is an ”incomplete understanding”. It takes the form of 

negotiation of meaning – the collaborative work which speakers undertake to achieve mutual 

understanding.” ”It  is characterized by interactional modifications such as comprehension checks 

and requests for clarification.”25 Der undervises her ikke eksplicit i grammatik. 

Just listen …. and read er den ultimative udformning af Krashens teori: Undervisningen er centreret 

omkring input-bearbejdningen.” They do not need to speak at all, except to get other people to 

speak to them…..one way  …is to provide learners with a steady diet of listening and reading 

comprehension activities with no (or very few) opportunities to speak or interact with the teacher or 

other in the classroom”.26

Teach what is teachable er ikke på samme måde udtryk for en generel pædagogisk praksis. Der er 

her blot tale om en undervisning præget af, at eleverne testes med henblik på at finde ud af, hvor de 

udviklingsmæssigt – dvs. mht. tilegnelsesrækkefølge - befinder sig. Altså Pienemanns teachability-

teori. Pienemann siger selv, at den ikke indeholder nogen indbyggede opskrifter på 

undervisningsmetoder. Han forholder sig - i hvert fald i artiklen ”Is Language Teachable?”- neutral 

over for dichotymien: strukturel vs. kommunikativ metode. Hans bidrag er ”… rather a set of 

psycholinguistic background information on which teaching methods should be based”.27  
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Teachability-teorien kan foreløbig nok mest bruges som en mindelse om, at der kan være problemer 

med udviklingsrækkefølge på spil, når man står over for uforklarlige tilfælde af ufrivillig 

”modstand” mod at lære et sprogligt fænomen. Den vil ikke blive behandlet yderligere her. 

Get it right in the end – det er sidste skud på stammen: Focus on Form-retningen, som jeg også 

senere skal komme mere ind på. Foreløbig blot: Skønt betydning anses for det vigtigste i 

fremmedsprogsindlæringen, er synspunktet: ”There are a number of situations in which guidance – 

form-focused instruction or corrective feedback – are expected to be especially desirable.” Der er 

hos mange en meget forsigtig tilgang til beskæftigelsen med form, som i reglen er ensbetydende 

med grammatik: ”Teachers must look for the right moment to create increased awareness on the 

part of the learner – ideally, at a time when the learner is motivated to say something and wants to 

say it as clearly and correctly as possible.”28 Men der er – som vi senere skal se – også mere 

håndfaste tiltag. 

Denne ”skole” er nært beslægtet med nr. 2. Men i den ene vægtes det kommunikative, altså ouput, i 

den anden den formfokuserede opmærksomhed på input. 

 

II 2 Forskningsresultater 
Der er i løbet af de sidste 20 år foretaget et væld af empiriske undersøgelser af 

fremmedsprogsundervisning.29 Jeg vil her foretage et udvalg, der viser en række karakteristiske 

forskelle, som siger noget om, hvor de enkelte metoder har deres styrker og svagheder. 

 

Krashens model, Just listen … and read, har været udsat for voldsom kritik for at negligere sproglig  

korrekthed; man har simpelthen ikke troet på, at en ensidig inputbearbejdning kunne føre til 

adækvat output. Talrige undersøgelser har påvist metodens svagheder på dette punkt. 

Michael H. Long, grundlæggeren af focus on form-begrebet, har ført en lang debat med Krashen. På 

grundlag af 11 studier af formel undervisning, hvoraf de 6 viste en entydig positiv effekt, kun 3 

ingen effekt viste, resten var usikre, konkluderer Long: ”there is considerable evidence to indicate 

that SL instruction does make a difference”.30 Krashen havde i et svagt øjeblik indrømmet: ”formal 

instruction is a more efficient way of learning English for adults than trying to learn it in the 

streets". Det minder Long ham om, men han fastholder sit standpunkt: Det er kun comprehensible 

input, der tæller. Ellis indtager en diplomatisk mellemposition: ”It is conceivable, therefore, that 

what works best is some form of combination of the two.” 
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Catherine Doughty, som tilhører gruppen omkring focus on form, gennemførte i 1991 en 

undersøgelse  blandt 20årige universitetsstuderende, der lærte engelsk. Den drejede sig om 

relativsætninger. Der er tre forsøgsgrupper, to eksperimentelle og en kontrolgruppe. Alle grupper 

har i 10 dage på computer læst tekster indeholdende en mængde relativpronominer. Kontrolgruppen 

nøjes med at læse disse tekster og svare på de samme forståelsesspørgsmål, som de andre grupper 

har arbejdet med. Eksperimentalgrupperne får i et særligt vindue på skærmen ekstra information. 

Den ene får instruktion ang. betydningen af relativsætningerne, dels i form af glosehjælp, dels som 

parafraser. Den anden får instruktion ang. reglerne for dannelsen af sætningerne og mulighed for at 

manipulere med sætninger. 

De to eksperimentalgrupper klarer sig tydeligt bedre end kontrolgruppen, hvilket ikke taler til fordel 

for Krashen-teorien om, at comprehensible input er nok til at videreudvikle den mentale grammatik. 

Til gengæld er der ikke nogen forskel på de to eksperimentalgruppers præstation. Her ser den 

traditionelle grammatiks fremgangsmåde ud til at være lige så effektiv som den forståelsesbaserede, 

med  focus on form. 

Ellis giver udtryk for en forsigtig holdning til fordel for traditionen: ”It must be emphasized, 

however, that there is a need for much more research before the more traditional approaches to 

formal instruction (those based on the notion of practice) can be dismissed.”31

 

Jamen, så er der vel ikke nogen grund til at forlade den traditionelle grammatikundervisning? 

Jo, måske alligevel. I hvert fald viser den næste undersøgelse, jeg vil behandle,  noget vigtigt om 

dens begrænsninger. 

Patsy Lightbown og hendes kolleger gennemførte i slutningen af 70´erne et forsøg blandt 11 – 

16årige fransktalende, som lærte engelsk i Quebec. Målet var at sammenligne tilegnelsen af en 

række morfemer hos dem, der fik undervisning, og en gruppe, som ikke fik det. Altså at 

sammenligne med den ”naturlige rækkefølge” (dette var før Pienemanns teori om 

indlæringsstadierne). Træningen bestod af en række traditionelle, isolerede, dvs. ikke 

kontekstualiserede, pattern drills.  

Faktisk viste testen store forskelle, sådan at den naturlige rækkefølge i learnernes intersprog blev 

ændret. Men det viste sig samtidig, at de elever, der i klasseundervisning havde ”lært” fx –ing 

formen og mestrede den kort tid efter træningsperioden, havde glemt den kort efter, især hvis man 

havde taget fat på at træne en ny form. Med andre ord: Ensidig fokus på korrekthed med talrige 
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øvelser medfører ikke transfer til situationer uden for klasserummet, ej heller til langsigtet 

beherskelse. En erfaring mange fremmedsprogslærere har gjort. 

Mange andre studier har vist det samme: Når vi befinder os inden for Get it right from the 

beginning-paradigmet, kniber det voldsomt med at bruge den tilegnede viden, omsætte deklarativ 

viden til procedureviden. 

Lightbown siger om problemet: 

 

…the findings of these experimental studies can be interpreted as showing that, when 

form-focused instruction is introduced in a way which is divorced from the 

communicative needs and activities of the students, only short-term effects are 

obtained.32  

 

Ellis er for så vidt enig i argumentationen; han mener dog, der også er andre forhold, der gør sig 

gældende. Lightbown lægger vægt på lejlighed til at høre og bruge strukturen; det er, mener Ellis,  

måske en nødvendig, men ikke en tilstrækkelig betingelse for langvarig tilegnelse. Fx forekommer 

3. pers.´ -s i præs. meget ofte. Når det alligevel ustandselig bliver ”glemt,” skyldes det, efter Ellis´ 

mening, at det er et redundant træk. Derfor anses det ikke for vigtigt af learneren i modsætning fx til 

brug af inversion i spørgesætninger, som også hurtigt indlæres, fordi det er bærer af det semantiske 

indhold: spørgsmål. Der skal altså en god grund til at huske en struktur, nemlig en kommunikativ 

funktion.  

 

En undersøgelse foretaget af Carol Montgomery og Miriam Eisenstein har som forsøgspersoner 

voksne, der foruden en traditionel grammatikundervisning får en kommunikativ. Denne gruppe 

bliver sammenlignet med en, der kun modtager grammatikundervisningen. Resultatet var for 

begyndere og learnere på mellemniveau, at den første gruppe blev bedre, ikke bare til at 

kommunikere, men også med hensyn til grammatisk korrekthed. 

Det kan sige noget om styrken af det kommunikative behov. Hvordan det kan presse learnerens 

læring fremad. Det er en af de forestillinger, der ligger bag task-based learning: Man lærer sproget 

ved at bruge det og forbedrer det stillet over for krav om forståelighed og accept. Ikke bare fluency 

udvikles i kommunikation, men langsomt også korrekthed. 
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Bill VanPatten har alene eller sammen med kolleger som Theresa Cadierno i midten af 90´erne 

foretaget en række forsøg, der skulle vise, dels om man kan fokusere på både form og mening, dels 

om skærpet opmærksomhed på et sprogligt fænomen i en indholdsorienteret undervisning ville føre 

til større viden, både deklarativ- og procedureviden. Da han, som Schmidt, anser opmærksomhed, 

attention, for at være en begrænset ressource, arbejdes der med ét træk ad gangen. 

En af undersøgelserne drejer sig om pronominer som objekt. Informanterne, alle voksne 

engelsktalende, som lærte spansk, deles i to grupper. Begge grupper får gennemgået pronominerne 

på forhånd. 

Gruppe 1 får desuden, hvad VanPatten kalder processing instruction: De får udelukkende 

forståelsesbaserede opgaver, dvs. input-opgaver. Her bliver de ekplicit bedt om at lægge mærke til 

brugen af pronominer i forskellige lytte- og læsematerialer. De bliver både instrueret i, hvad de skal 

lægge mærke til, og opfordret til at forstå bugen af formerne. Fx skal de vha. et billede angive, om 

det er en mand, der følger efter en kvinde eller omvendt. 

Gruppe 2 får ligeledes en gennemgang af formerne, men ingen processing instruction. I stedet skal 

de lave output-øvelser af traditionel art, altså øve de former, de er blevet undervist i. 

Det viser sig, at gruppe 1 klarer sig bedre ikke alene i input-tasks, men også i output-tasks. 

Forståelsesøvelser giver altså bedre resultat end produktionsøvelser – den helt fremherskende form i 

de danske læremidler til tyskundervisningen i gymnasiet. Netop det at etablere forbindelse mellem 

form og indhold vha. forståelsesbaserede opgaver er en kongstanke for tilhængere af focus on form. 

Det kan altså lade sig gøre at fokusere på både form og indhold, nemlig idet man forstår forholdet 

mellem dem. 

 

I 1993 lavede Martha Trahey og Lydia White et forsøg med noget, som fra da af er blevet kaldt  

input flood. Forsøgspersonerne, i dette tilfælde 10-22årige fransktalende canadiere, som lærte 

engelsk, blev i ca. 10 timer i løbet af to uger konfronteret med et tekstmateriale, hvor forekomsten 

af adverbialer var specielt høj – deraf navnet input flood. Hensigten var at undersøge, om det havde 

nogen effekt for tilegnelsen af viden om og brug af en bestemt form, at man møder den i så stor 

mængde. Efter de to uger blev eleverne faktisk bedre til at placere adverbialer i engelske sætninger. 

Tilbage blev dog et problem: Eleverne fortsatte med at vurdere sætninger med en ordstilling, som er 

mulig på fransk, men ikke på engelsk, nemlig adverbialled mellem verballed og direkte objekt som i 

eksemplet: The children leave quickly school som korrekte. Deraf sluttede forskerne, at input flood 

godt kunne bruges til at oplyse om, hvad der er muligt, men ikke om, hvad der ikke er muligt i 
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målsproget. Her ville en lærers forklaring om, hvad der ikke er grammatisk korrekt have været på 

sin plads. 

 

Bedre går det ikke med et forsøg med enhanced input, som Joanna White gennemfører i 1998. 

Aldersgruppen er den samme. Her drejer det sig om possesiv pronominer. På lignende måde som 

ved det forrige forsøg læser eleverne tekster med en mængde eksempler. De er her fremhævet 

typografisk med forskellige virkemidler såsom fede typer, understregning eller kursiv. Tanken var, 

at eleverne skulle bringes til noticing af pronominerne. Der viste sig dog kun en ganske lille forskel 

i forhold til kontrolgruppen. 

De to sidste forsøg viser, at inputbaserede øvelser – selv når input fremtræder i så beriget en form -  

har en begrænset effekt, i hvert fald på børn, og/eller når de ikke følges op af outputbaserede 

øvelser eller eksplicitering af regler. Det tyder på, at Ellis kan have ret: En kombination af input- og 

outputbaserede er det optimale. 

 

Fejl 

En bekymring, der afholder i hvert fald mange hjemlige tysklærere fra at bruge gruppearbejde i 

større udstrækning, er, at eleverne får for lidt ”rigtigt” tysk at høre, når de sidder  og snakker deres 

fejlfulde sprog. At frygten for fejlafsmitning er ubegrundet, viser et forsøg af Patricia Porter. Hun 

undersøger sproget hos voksne, der arbejder i pargrupper. 6 er native speakers, 12 er spansktalende, 

hvoraf halvdelen behersker engelsk på højt niveau, halvdelen på mellemniveau. Hver forsøgsperson 

har et gruppearbejde med en fra hvert af de tre niveauer, hvilket førte til, at learnerne talte mere med 

andre learnere end med native speakers. Det viser sig, at dem på det laveste niveau ikke laver flere 

fejl, når de taler med learnere på deres eget niveau, end de gør, når de er sammen med nogen fra et 

højere niveau, herunder native speakers. Faktisk er det kun 3% af fejlene, der skyldes gentagelse af 

partnerens fejl. 

Det er en stærk støtte til en undervisningsform som task-based learning. En af forklaringerne kan 

være begrebet negotiation of meaning, som spiller en stor rolle her, fordi learnerne arbejder med 

opgaver, der har et bestemt mål. Dvs. at de skal nå frem til en fælles løsning. Derfor er det 

nødvendigt at stille opklarende spørgsmål og sikre, at man har samme forståelse af tingene. 

Porter mener, det er en fordel for begge learnergrupper at arbejde sammen på denne måde. De, der 

er på det lavere niveau, får bedre input, når de arbejder sammen med en på et højere niveau, Hun får 

til gengæld rig lejlighed til at kommunikere. 
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Der er en tæt sammenhæng mellem den måde, de forskellige metoder til fremmedsprogstilegnelse 

ser på grammatikkens rolle og på begrebet sproglige fejl. Skal man regne med, de nok forsvinder af 

sig selv, eller skal man eksplicit gå ind og rette dem? Betragter man fejlretning, negativ feedback, 

som en vigtig del af tilegnelsesprocessen – det vil almindeligvis være tilfældet i Get it right from 

the beginning-modellen - eller mener man som Krashen, den ikke alene er overflødig, men også 

skadelig, fordi den kan medføre negative affektive reaktioner og derved gøre det affektive filter 

mere uigennemtrængeligt? 

Det tilsigtede resultat af focus on form, der i øjeblikket nok må betragtes som den fremherskende 

retning, er noticing. Derfor er fejl et godt sted at sætte ind. Learneren viser jo her tydeligt et behov 

for at blive (gjort) opmærksom på et sprogligt problem. Spørgsmålet er, hvordan det gøres bedst, 

uden at forbindelsen til betydningen, som altid forbliver det centrale også ved focus on form, bliver 

brudt. 

Der findes også, hvad angår fejlretning, en omfattende empirisk forskning. Jeg vil nøjes med at 

behandle en af de nyere undersøgelser, som skyldes Lyster og Ranta og beskæftiger sig med 

mundtlig kommunikation.  De opstiller 6 forskellige feedback-typer:33

• Eksplicit korrektion. Her markerer læreren klart, at learneren har begået en fejl, som læreren så 

retter. Fx ”Mit dem Mann. Mit styrer dativ”. 

• Omformulering (recast). En måde, hvor det gælder om ikke at påkalde sig megen 

opmærksomhed. Fx ”Mit dem Mann,” hvis eleven eksempelvis har sagt ”mit der Mann” 

• Opklarende spørgsmål angiver, enten at læreren ikke kan forstå, hvad learneren siger, eller  

antyder, at udsagnet er forkert og derfor må formuleres om. Fx ”Det forstår jeg ikke” eller 

”Hvad mener du med det?” 

• Metalingvistisk feedback forklarer i sproglige termer, hvad der er galt, uden at oplyse den 

korrekte form. Fx ”Hvilken kasus styrer mit?” 

• Fremkaldelse (elicitation). Læreren forsøger at lokke den rigtige form frem, fx ”Undskyld, mit 

… Vater?” 

• Gentagelse af den forkerte ytring, ofte med en speciel intonation og/eller mimik. 

 

De forskellige måder at behandle fejl på kan placeres på en skala fra implicit til eksplicit, hvor den 

mest eksplicitte selvfølgelig er den egentlige korrektion, mens de mest implicitte er gentagelse og 

omformulering eller recast. Den sidste viser sig i Lyster og Rantas undersøgelse at være langt den 
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mest udbredte i de fire klasser, hvis undervisning de fulgte i 20 timer. Det drejede sig også om en 

overvejende kommunikativt orienteret undervisningsform af typen Say what you mean and mean 

what you say. Samtidig var recast den mindst effektive i den forstand, at det var den, der i de 

færreste tilfælde fremkaldte, hvad forskerne kalder uptake hos eleverne. Dvs. en øjeblikkelig 

revision fra learnerens side af output. Deres forklaring er, at eleverne er så indholdsfokuserede, at 

de er tilbøjelige til at overse den diskrete markering, der ligger i omformuleringen. Doughty og 

Williams tænker i samme baner: ”The more unobtrusive the signalling of the difficulty, the more 

likely the learner will remain engaged with the meaning and functions aspects of the message.”34

Både elicitation og metalingvistisk feedback fremkaldte i Lyster og Rantas undersøgelse til gengæld 

ofte korrekte udsagn. 

Resultatet af denne undersøgelse peger igen på, at en mere eksplicit henleden af learnernes 

opmærksomhed på form er den bedste, hvis man ønsker en udvikling i retning af mere korrekt 

sprogbrug. Lightbown siger dog, at det i mange tilfælde vil være tilstrækkeligt at hæve øjenbrynene 

eller give et signal med hånden, hvad en kollega har udviklet et helt system til, for at få learneren til 

at rette sig selv. 

 

But raised eyebrows and hand signals will not work unless the students have some 

source of knowledge to call on in order to reflect on what they have just said. That is, 

there is no point in knowing that they have made an error unless they have some way 

of knowing what they should have said.35

 

En - efter min mening - både snusfornuftig og selvindlysende bemærkning. Der skal altså en 

sproglig, for ikke at sige grammatisk, viden til. Ellers finder der næppe nogen bearbejdning sted, 

som gør, at den korrekte form lagres i langtidshukommelsen.  

 

Opsamling 

Hvad kan man slutte af alle disse empiriske undersøgelser? 

At traditionel grammatikundervisning alene ikke gør det. Der skal kommunikation til, hvis den 

positive effekt skal være langsigtet. Ellers glemmes den deklarative viden. Den skal hele tiden 

omsættes til procedure for at holdes vedlige.  

Omvendt kan grammatisk viden heller ikke undværes. Den udvikles ikke af sig selv alene ved hjælp 

af comprehensible input. Uanset hvor meget man gør for at fremkalde noticing, fx med enhanced 
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input eller input flood, ser det ud til, at en opmærksomhed, der kun er, hvad Portmann-Tselikas 

kalder Bemerken er utilstrækkelig i forhold til en, der implicerer Erkennen. 

Det ser derimod ud til at være en god idé at skyde forståelsesbaserede opgaver ind mellem den 

formelle instruktion og de traditionelle produktorienterede opgaver. Forståelsesbaserede opgaver 

umiddelbart efter en introduktion til det grammatiske emne virker godt, også på output. Mens 

produktionsbaserede opgaver alene  ikke er så effektive. De forståelsesbaserede opgaver ser ud til at 

være et stærkere instrument til opbygning af learnerens mentale grammatik. Det er i det hele taget 

nok den vigtigste konklusion af udbyttet af disse empiriske undersøgelser, at de så klart henleder 

opmærksomheden på betydningen af input-opgaver. Denne nyere udvikling inden for 

fremmedsprogsforskningen havde måske ikke været mulig uden Krashens fokusering på input. 

VanPatten og Cadierno36 foreslår at erstatte den traditionelle grammatik med en formfokuseret 

undervisning, der vægter sprogforståelse i stedet for sprogproduktion. Swain og Ellis går ind for en 

mere ligevægtig fordeling mellem input- og outputbasering. For, som Swain har påvist, har output 

også potentialer til at skabe intersprogsudvikling. 

Fejlretning har, når den er relativt eksplicit, en positiv effekt. Mens den er ret virkningsløs i de mere 

implicitte varianter. Til gengæld er der ingen grund til at frygte fejlafsmitning fra de andre learnere. 

 

De empiriske undersøgelser beskæftiger sig med former for fremmedsprogsundervisning, der kan 

placeres et sted i et kontinuum fra implicit til eksplicit: I den ene ende befinder  sig de rent input-

baserede undervisningsformer. Allerede input flood og enhanced input fjerner sig lidt fra det helt 

ubevidste, idet de sigter mod, men ikke altid opnår, noticing som focal awareness eller Bemerken, 

uden at man dog behøver at gå så vidt som Portmann-Tselikas og kalde dem eksplicitte. Det bliver 

de derimod klart, når der indgår instruktion i, hvad og hvordan der skal lægges mærke til eller 

bemærkes som i input processing. Og den traditionelle grammatikundervisning med 

produktionsorienterede øvelser er naturligvis 100% eksplicit og forudsætter – skønt det måske ofte 

er illusorisk – Erkennen/Verstehen. 

 

III  Fokus på form i den pædagogiske praksis 
Jeg  vil nu vende mig mod den praksis, der er opstået på grundlag af de pædagogiske retninger, som  

har det til fælles, at de mener, det er nødvendigt for intersprogsudviklingen af fokusere på form. 

Spændvidden inden for dette paradigme er stor. Der kan være tale om alle afskygninger af: 
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1. ”Implicit focus on form: The aims is to attract learner attention and to avoid metalinguistic 

discussion, always minimizing any interruption to the communication of meaning. 

2. Explicit teaching: The aim is to direct learner attention and to exploit pedagogical grammar in 

this regard.”37 

 

Proaktiv eller reaktiv formfokuseret undervisning  

Først er det nødvendigt at gøre sig flg. overordnede overvejelse: Skal man sætte ind, hvad Doughty 

og Williams kalder proaktivt eller reaktivt? Dvs. skal man på forhånd planlægge, hvad der skal 

arbejdes med for grammatiske størrelser, eller skal man tage dem op, efterhånden som learnerne  - i 

forbindelse med indholdsbaserede opgaver – får behov for at arbejde med dem? Det sidste er bedst i 

overensstemmelse med hele ideen bag en kommunikativ tilgang, nemlig at det er indholdet, der er 

det centrale, den formfokuserede del har kun en tjenende funktion: 

 

…once a learning problem has been identified, and the teacher has some basis upon 

which to believe that an instructional intervention would be effective, he or she must 

develop a task in which learners are guided to comprehend or produce messages 

involving the learning difficulty.38

 

For Uwe Helms Petersen er der ingen tvivl. Det er den reaktive model, som passer til et holistisk 

syn på sproget. Det betyder,  

 

at grammatikken først trækkes frem, når den er nødvendig – ikke så meget for klassen 

som helhed og slet ikke for pensums skyld, men fordi den enkelte elev i den helt 

konkrete situation har brug for den. Det er her grammatikken skal ind for som 

grammatisk bevidstgørelse at understøtte, igangsætte og påvirke elevens 

hypotesedannelse og hypoteseafprøvning i retning af målsproget.39

 

Det har to konsekvenser at arbejde på denne måde. En stor individualisering og en stor 

ansvarliggørelse af eleverne, for læreren kan jo ikke altid være til stede. Hun må til gengæld forsøge 

at vænne eleverne til en mere induktiv tilgang til grammatikken, at udvikle deres evne til 

selvstændig problemløsning.  
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Det, Uwe Helms Petersen går ind for, er at arbejde med grammatik som proces fremfor som 

produkt. At behandle grammatiske problemer, hvor de dukker op, er selvfølgelig nemmest i 

forbindelse med skriveprocessen. Men det kan også lade sig gøre mundtligt, dog ikke sådan, at 

læreren griber ind, hver gang et problem dukker op. Uwe Helms Petersen foreslår, at læreren fører 

en lille liste, og når kommunikationen er afsluttet, gennemgår hun de sproglige problemer med 

eleven. 

Long, der som sagt betragtes som grundlæggeren af focus on form, har altid set den reaktive tilgang 

som den primære. Her er problemer med forståelse eller produktion igangsættende. Men også fejl 

bliver et naturligt udgangspunkt for tilrettelæggelsen af den formfokuserede undervisning. Især fejl, 

som enten er omsiggribende i learnergruppen eller systematiske, og som man ved kan afhjælpes på 

det pågældende udviklingstrin. 

 Der er ikke tvivl om, at det er en gunstig måde at arbejde med grammatik på. Men den er krævende 

for læreren, og derfor er det næppe realistisk at forestille sig, at den generelt vil blive foretrukket 

fremfor den proaktive. Doughty og Williams siger om dette forhold: ”if a reactive approach to focus 

on form is to succeed, then it seems that the pedagogical emphasis must be placed on developing a 

repertoire of techniques that can be easily deployed as needed.”40

Henning Bolte gør sig lignende overvejelser og fremkommer derfor med et mere pragmatisk 

forslag: 

Eine solche Konzeption (nemlig en holistisk) beinhaltet, daβ Zeitpunkt, Umfang und 

Art von Grammatikinstruktion in einem gewissen Maβe variabel sind und von 

prozeβbezogenen Lernerbedürfnissen abhängen. Dies bedeutet weder, daβ 

Grammatikinstruktion nicht mehr im Voraus sequentiell planbar ist, d.h. nur noch ad 

hoc erfolgen kann, noch daβ der Unterricht – wegen der Heterogenität von 

sprachlichen Lernprozessen – vollständig individualisiert wird. Da Letzteres weder 

realisierbar noch wünschenswert ist, wird ein zyklisches Vorgehen bei der 

Grammatikinstruktion erforderlich, die dafür sorgt, daβ Lerner grammatische 

Probleme mehrfach und an verschiedenen Punkten des Lernprozesses reflektieren und 

bearbeiten können.41

 

Måske er den proaktive tilgang mest hensigtsmæssig på tidlige trin, den reaktive på mere 

avancerede. For eleverne har i starten brug for grammatikken som referenceramme. Ellers vil det 

være meget vanskeligt at udvikle den form for autonomi, Helms Petersen mener, læreren bør 
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forsøge at  være katalysator for hos eleverne. Tornberg, der ligesom Bolte ikke mener, at en 

holistisk opfattelse af sproget er ensbetydende med en afvisning af en proaktiv tilgang, siger herom:  

Grammatikundervisningens styrke ligger i att den skapar en referensram åt eleverne 

som hjälper dem att strukturera det språk de hör eller läser, input. Den medvetna 

regelkunskapen bliver på så sätt ett slags ordnande princip för det språk eleven stöter 

på och själv använder med tiden.42

 

De to, Bolte og Tornberg,  går altså ind for opbygningen af en deklarativ viden uafhængigt af 

kommunikative behov, velvidende at ”regelkunskapen behöver en viss ”inkubationstid” innan den 

kan omsättas i språklig produktion.”  

Ellis er ikke alt for optimistisk med hensyn til effekten af en proaktiv formfokuseret undervisning. 

To undersøgelser, han selv har foretaget i 1984 og 1992, den sidste ang. ordstilling i tyske 

sætninger, tyder ikke på nogen positiv effekt. Om den siger han:  

 

I found that differences in the accuracy with which adult beginners of L2 German 

performed the difficult ”verb-end” word order rule in communicative speech were not 

accountable for by differences in the amount of practice in this structure they had 

received over a six-month period.  

 

Han mener dog på baggrund af en omfattende forskning at: ”There is some evidence to suggest that 

formal instruction directed at features that are not subject to developmental constraints can succeed 

irrespective of the stage the learner has reached.” 43 Den mulighed er dog også til stede, at learneren 

forstår betydningen af en grammatisk struktur, som hun først senere er i stand til at bruge 

produktivt. Altså den forsinkede effekt, Tornberg er inde på. 

Doughty and Williams konkluderer: ”In the majority of language class settings, however, a more 

proactive FonF approach is likely to be more feasible.”44 Læreren vil være i stand til at forudse, at 

visse sproglige problemer vil dukke op og vil på grundlag af forventninger af den art og 

observationer kunne sætte ind med opgaver, som hjælper learneren til større korrekthed.  

Mens altså tilhængere af focus on form  for manges vedkommende absolut kan arbejde 

formfokuseret proaktivt, er dette normalt ikke tilfældet for tilhængere af task-based learning. 
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III 1Tasked-based learning 
Task betyder jo egentlig bare opgave. Men i fremmedsprogspædagogikken har det fra midten af 

80´erne og frem haft en mere specifik betydning, nemlig en kommunikativ opgave, der ligger så tæt 

som muligt op ad kommunikationssituationer fra livet uden for klasseværelset, og hvor learneren 

kan sige, hvad hun mener. Jeg vil derfor beholde termen task i stedet for det mere upræcise opgave. 

I det flg. vil jeg koncentrere mig om tre task-forskere, nemlig lingvisten Peter Skehan og de to 

fremmedsprogsforskere Jane og Dave Willis. 

Skønt Skehan er tilhænger af task-baseret undervisning, er han meget opmærksom på de problemer, 

der knytter sig til den. Nemlig, at der, i en arbejdsform hvor det primære i den grad er Say what you 

mean and mean what you say, nemt vil ske det, at fluency ganske vist udvikles udmærket, men det 

sker på bekostning af korrekthed og kompleksitet. For taleren vil – under det tidspres, som 

uvægerligt ligger i mundtlig kommunikation – være tilbøjelig til, måske ligefrem nødt til, at forlade 

sig på kommunikationsstrategier, som jo tages i brug, når learnerens sprog ikke slår til, og desuden 

ty til leksikaliseret sprog, dvs. bruge chunks, som frigør mentale ressourcer, udgør et såkaldt ”helle” 

i talestrømmen. Derved sker der den fossilering, som sikkert er baggrunden for, at man i fx KUP-

rapporterne herhjemme har været yderst skeptisk over for kommunikativ undervisning.45

På den anden side er det vigtigt for Skehan at fastholde, at mening/betydning skal være det bærende 

og det vigtigste i kommunikationen. Skehan afviser ethvert forsøg på at styre det sprog, learnerne 

skal bruge under løsningen af deres task, sådan at bestemte sproglige størrelser er det strukturerende 

princip for udformningen af task´en, selv om det sker under hensyntagen til, at disse sproglige 

størrelser er naturlige, nyttige og nødvendige for at udføre den. Han kalder ligefrem sådanne forsøg 

”Machiavelli-agtige”.46 Hans udgangspunkt er da også: 

 

Instruction in which learners are given tasks to complete in the classroom makes the 

assumption that transacting tasks in this way will engage naturalistic acquisitional 

mechanisms, cause the underlying interlanguage system to be stretched, and drive 

development forward. 47

 

Men ligesom Dave Willis er han klar over, der er grund til at tvivle på: ”…that one can rely on the 

use of any particular structure when communication is in any sense natural”.48 Man kan altså ikke 

udtænke tasks, som frembringer en bestemt form eller struktur, uden at det går ud over 

naturligheden. Tværtimod er eleverne verdensmestre i at undgå en bestemt struktur, de måske ikke 
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er parate til at tilegne sig, er utrygge ved eller måske slet ikke er opmærksomme overfor. Der kan 

derfor højst være tale om: ”maximizing probabilities”. Hvordan Skehan gør det, skal jeg vende 

tilbage til. 

Men først Jane Willis´ udkast. Det reagerer Skehan nemlig på. 

Willis er som Long, der også var fortaler for focus on form i modsætning til focus on formS, 

indforstået med, at form skal være noget vigtigt, både i instruktion og i elevernes hoved, ellers sker 

der langsommere fremskridt eller den omtalte fossilering. Hendes forsøg på at imødekomme denne 

fordring er taskcirkelen. Den består af tre faser: Pre-task (introduction to topic and task), Task 

Cycle (task – planning – report) og Language focus (Analysis and practice). 

 

Fokus på sprog kan forekomme i pre-task´en, men er i hvert fald hovedsagen i en eller anden form 

til slut. Det er tanken, at input fra arbejdet med den centrale del af task´en  sætter gang i 

intersprogsudviklingen, idet det er basis for noticing, som i bedste fald skaber intake. 

Principperne for en task er: 

• Der skal være input i form af autentisk sprog 

• Task´en skal motivere learnerne til at engagere sig i at bruge sproget 

• Der skal være fokus på sproget et eller andet sted i taskcirkelen, men det kan være mere eller 

mindre fremtrædende 

• Der skal komme et produkt ud af task´en 

Denne arbejdsform giver en naturlig blanding af de fire såkaldte færdigheder, at læse, lytte, skrive 

og tale. Derfor indgår både input- og outputbaserede opgaver. Men det sproglige fokus retter sig 

mod input. 

Som et eksempel på, hvor vanskeligt det er at forudse, hvilke sproglige strukturer learnerne benytter 

sig af, når de udfører task´en, nævner Willis et tilfælde, hvor hun havde designet en task  omkring 

sproghandlingen: at give et råd. Hun havde forestillet sig, det ville fremkalde en række 

konditionalis-former, men båndoptagelser viste, at mange af learnerne fortalte i præteritum i stedet 

for. Hun slutter derfor: ”Can we, then, go any way towards identifying the language our students 

need for particular tasks? The only safe way is to listen to them planning and doing the tasks and 

find out what meanings they want to convey.”49 Willis syn på sprog er også eksplicit holistisk, og 

det er – som citatet viser - den reaktive tilgang, hun vælger. 

Om den sidste fase i taskcirkelen siger Willis:  
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The last phase in the framework, language focus, allows a closer study of some of the 

specific features naturally occurring in the language used during the task cycle. By 

this point, the learners will have already worked with the language and processed it 

for meaning, so they are ready to focus on the specific language forms that carry that 

meaning. Thus the study of these forms is clearly contextualised through the task 

itself.50

 

Her foregår den sproglige analyse, gerne induktivt, og læreren, hvis rolle er at være ”language 

adviser”,  kan uddele øvelser, hvis og hvor der er behov for det. Dvs. arbejdet med sproglig form er 

helt indrettet efter elevernes aktuelle behov. Det gode råd lyder:  

…to wait until you are asked before you offer help. Then you know you are 

responding to the learners´ needs rather than your own interpretation of them. It is 

always worth bearing in mind that learners will learn best if they work things out for 

themselves, rather than simply being told.51

 

At refleksionen over det sproglige foregår på elevernes præmisser, betyder også, at de kan arbejde i 

deres eget tempo, på deres eget niveau og kan bruge hinanden kollaborativt, bl.a. til at tilegne sig et 

metasprog, som ikke behøver være lingvistisk. ”Let them think for themselves”, siger Jane Willis. 

Michael Lewis går et skridt videre og hævder, at stort set alle regler er nytteløse, bortset fra dem, 

der er udtænkt af eleverne selv på basis af observationer i tekst, talt eller skrevet.52  

Hvis der i pre-task´en indgår et sprogligt element, vil det typisk angå ord eller vendinger, som skal 

genkaldes eller introduceres. I et interview53 med Ulrika Tornberg giver hun udtryk for samme 

holdning til de såkaldte Redemittel. Dem må man simpelthen give eleverne. Man kan konstruere 

opgaver, hvor man synes, der er brug for dem, men det er usikkert, om de faktisk bliver brugt.  

I taskcirkelen indgår almindeligvis en fremlæggelsesfase, som kan være mundtlig eller skriftlig. 

Selve fremlæggelsen – hvad enten den foregår foran klassen, eller der er tale om en bånd- eller 

videooptagelse – er et vigtigt moment, når det drejer sig om sproglig form. For det er her, der hos 

eleverne er skabt et behov for større korrekthed. ”They will feel the need to organise clearly what 

they want to say, use appropriate language and check that it is correct.”54 Desuden er der her ganske 

naturligt i reglen forberedelsestid, hvilket iflg. mange undersøgelser i sig selv fremmer 

korrektheden.55  
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Lærerens primære arbejdsform er altså reaktiv. Men der kan dog også planlægges særligt sproglige 

opgaver, som altid sigter på at give indsigt i både betydningen og brugen af de sproglige størrelser. 

Det er oftest, hvad forskerne kalder consciousness-raising activities. Her optræder de som en del af 

language focus i taskcirkelen. De har til formål, siger Dave Willis,  at opmuntre eleverne til at 

• Iagttage særlige træk ved sproget 

• Drage konklusioner ud fra iagttagelserne 

• Ordne deres sprogopfattelse ud fra konklusionerne 

Et eksempel på det er flg. consciousness-raising activity. Eleverne har læst en tekst, hvorfra 

sætningerne med de forskellige forekomster af would er excerperet. De skal nu sortere dem efter tre 

betydninger: conditional, past tense of will og used to. Plus finde dem, der ikke passer ind i en af 

disse kategorier. 

 

I de hjemlige læremidler til formfokuseret undervisning optræder så godt som aldrig mundtlige 

øvelser. Men som Dave Willis siger: ”If learners wish to gain fluency in spoken English as well as 

written English, it is essential for them to have exposure to features that are typical of spoken 

language and that they have time to reflect on these features.” Dertil bruger han båndoptagelser, 

noget Tornberg af samme grund anbefaler, så eleverne kan undersøge træk, der er særligt typiske 

for talesproget. En opgave lyder: 

 

Typical words in conversational English 

Find these words in the conversation: …………….What do they all have in common? 

What might you say in your language for each of them? 

What about the function of the words Right, Yeah, and Mhm and Mm?56  

 

En anden tilsvarende angår fraser. Vi er her gået udover det, man almindeligvis – i hvert fald i de 

danske læremidler til gymnasiet – regner til grammatikken. Det er nu et mere pragmatisk aspekt af 

sproget, der inddrages. Det, der hører ind under begrebet sociokulturel kompetence. Et meget 

forsømt område i gymnasiets tyskundervisning.  

Michael Lewis hævder, at meget af vores såkaldt originale sprogbrug består af præfabrikerede 

chunks: Kollokationer, faste udtryk, vendinger, sætningsrammer – hvordan vi starter og afslutter en 

ytring. ”If learners need thousands of discrete items, each of which needs to be ”taught”, classroom 
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language learning appears impossible.”57 Der er derfor al mulig grund til at hjælpe eleverne med at 

blive opmærksomme på disse uundværlige størrelser. 

 

Dave Willis opregner flg. typer af consciousness-raising activities: 

Identificering/konsolidering 

Learnerne skal undersøge en række data med henblik på at identificere et bestemt 

(bøjnings)mønster eller en bestemt funktion. 

Klassificering 

En række data skal sorteres ud fra ligheder og forskelle baseret på semantiske eller syntaktisk-

morfologiske kriterier. 

Hypotesedannelse/Check 

Learnerne får udleveret eller skal selv konstruere en generalisering om de sproglige data og skal 

checke, om  deres hypotese holder ud fra flere sproglige data. 

Tværsproglig/kontrastiv undersøgelse 

Learnerne skal finde forskelle og ligheder mellem mønstre i målsproget og deres eget sprog. 

Rekonstruktion 

Learnerne skal huske eller rekonstruere elementer fra en tekst. Formålet er at eksponere signifikante 

træk ved teksten eller afsløre underliggende – betydningsmæssige eller morfo-syntaktiske - 

mønstre.  

Træning i brug af hjælpemidler 

Learnerne skal lære at betjene ordbøger, grammatikker og IT-programmer.58

 

Skehan indtager efter eget udsagn en mellemposition mellem Jane og Dave Willis´ model og den 

omtalte ”Machiavelli-agtige”. Den sidste er ham for stramt struktureret, for artificiel – det er ren 

focus on formS – den første er ham lidt for løst struktureret i den forstand, at den ikke i tilstrækkelig 

grad sikrer udvikling af de to form-dimensioner korrekthed og kompleksitet. Her savner han en 

større kontrol. 

Han har – sammen med Pauline Foster – foretaget en større undersøgelse af, hvordan tre forskellige 

task-typer påvirker udviklingen af hhv. fluency, kompleksitet og korrekthed, som er min – lidt 

upræcise - oversættelse af begrebet accuracy, en term, der næppe er helt identisk med correctness, 

som Skehan også benytter. Da accuracy i undersøgelsen bliver målt som antal sætninger uden fejl, 

er det dog i denne sammenhæng vel nok = korrekthed. 
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Det drejer sig om flg. opgaver, der alle løses som pararbejde: 

1. Udveksling af personlige oplysninger - situationen er her den, at den ene skal til eksamen, men 

kommer i tanker om, at hun har glemt at slukke for sin gasovn. Det beder hun så partneren gøre. 

Task´en går ud på, at den ene skal forklare den anden, hvordan hun finder frem til partnerens 

bolig. 

2. Narrativ - der skal fortælles en historie ud fra en billedserie. 

3. Problemløsningsopgave – der skal fastsættes en straf for fem kriminelle, som har begået 

forskellige forbrydelser. 

Der testes flere gange, med og uden forberedelsestid. Der er markante forskelle mht. de tre 

dimensioner, og disse forskelle bekræftes ved en ny undersøgelse, hvor de tre opgavetyper er 

bibeholdt, men indholdsmæssigt varieret. 1. og 3. ligger højest mht. korrekthed, 1. lavere i 

kompleksitet og 2. og 3. udviser mindst fluency. Her ligger 1. betydeligt højere. Desuden er det 

tydeligt, at tid til planlægning fremmer især kompleksitet og fluency.59

 

En sådan undersøgelse viser, at de forskellige tasks bidrager på hver deres måde til at befordre 

fremmedsprogsindlæringen. Det er for Skehan vigtigt, at læreren sammensætter sekvenser af tasks 

på en måde, der tilgodeser de tre dimensioner ligeligt. Der bør tilvejebringes en balance mellem 

dem, de er alle, hvad Skehan kalder pædagogiske mål for undervisningen, for ”the pursuit of one of 

these goals can easily be at the expense of the others.”60 Hans største bekymring gælder uden tvivl 

de to form-dimensioner kompleksitet og korrekthed. 

Enhver learner har fra sit modersmål medbragt en forestilling om, at kommunikation drejer sig om 

indhold. Den overføres til fremmedsproget, hvis undervisningsformen her er kommunikativ. 

Samtidig har learneren i L1 udviklet en række strategier til at klare kommunikationssituationer uden 

for stor sproglig eller kognitiv investering.  Det gælder både input og output. Fx hhv. evnen til at 

slutte ud fra konteksten og brug af elliptiske sætninger, mimik og gestik. Hertil kommer i L2 

foruden strategisk kompetence også brug af leksikaliserede enheder. Alt det reducerer behovet for 

fokus på form, på grammatik og leksis. Yderligere findes der iflg. Skehan – og det er et af hans 

tidligere forskningsområder – grundlæggende to learnertyper: en mere analytisk og en mere 

hukommelsesorienteret.  Især den sidste vil være tilbøjelig til – hvis hun ikke presses i modsat 

retning af sin spontane funktionsmåde – at begrænse sin indlæring til det leksikalske, dvs. nøjes 

med at udvikle fluency. 
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For mens udvikling af korrekthed og kompleksitet trækker på det regelbaserede system, hentes 

leksikalske størrelser fra det hukommelsesbaserede. Langtidshukommelsen er nemlig organiseret i 

disse to systemer, som formodes at fungere uafhængigt af hinanden; det første varetager 

analysability, det andet accessibility. 

Det er disse to systemer, som skiftevis er i spil i Foster og Skehans undersøgelse. Og det er det, der 

er pointen: Vi kan skifte fra det ene til det andet, alt efter hvad kommunikationssituationen kræver 

af os. 

Derfor mener Skehan, at pre-task´en hyppigt skal indeholde lingvistiske elementer, gerne 

consciousness-raising. Er det tilfældet, og ved learnerne, at en evt. fremlæggelse vil blive forlangt 

af dem – i så fald skal de jo så at sige gentage task´en - vil de allerede under første udførelse være 

sporet ind på, at formsiden er væsentlig. De må også regne med, at tihøreren vil vurdere deres 

fremlæggelse ud fra, hvor sprogligt vellykket, dvs. korrekt og nuanceret, den er. Dertil kommer så 

post-task´ens fokus på form. Når disse faktorer virker sammen, er der gode chancer for, at learnerne 

vænner sig til jævnlig at skifte fokus fra indhold til form og derved udvikle sproglig bevidsthed. Det 

er det, Skehan ønsker, for ved en blot og bar kommunikativ undervisning, vil der ske det, at: 

 

Accuracy may suffer, and the language used may be restricted so that it is well within 

the leraners´established repertoire. But if post-task-activities are used regularly, and if 

learners know that they are to come, this may change the way that a task is actually 

transacted. It may lead learners to switch attention repeatedly between accuracy and 

restructuring and fluency. So post-task activities provide another means of inducing 

effective use of attentional resources during tasks, and of balancing the various goals 

that are desirable.61

 

Skehans standpunkt betegner altså i forhold til Willis-modellen en mere bevidst sekvensering af 

task´ene, så man i højere grad kan kontrollere og sørge for en passende vægtning af form over for 

indhold, af fluency over for de to formdimensioner. Det forudsætter en plan; Skehan hælder derfor 

mere i retning af det proaktive.”It may, however, be possible to arrange conditions to produce 

probable learning of a range of structures. It is possible for the language teacher to direct learners´ 

attention to particular forms, and noticing forms is an important preliminary to their 

internalization.”62
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III 2 Focus on form 
Dette kapitel skal ikke handle om traditionel grammatik, men om forslag til, hvordan en eksplicit 

grammatikundervisning kan tage sig ud inden for et grundlæggende kommunikativt paradigme. 

En af de forskere, der repræsenterer denne tilgang, er Robert DeKeyser. Han går ligesom Skehan 

ind for en sekvensering af opgaver, men ud fra et ganske andet perspektiv. Et andet lighedspunkt 

med Skehan er det kognitive ståsted. Men modsat Skehan er DeKeyser  først og fremmest optaget 

af, hvordan man mest effektivt kan frembringe automatisering og dermed fluency. Vejen dertil er en 

anden. Den går nemlig via deklarativ viden, som igen opstår dels på grundlag af eksplicit 

instruktion, altså en gennemgang af grammatik, der søger at tilvejebringe en forståelse, dels som et 

resultat af focus on form.  Men det er et krav, at de øvelser, der benyttes undervejs, stimulerer en 

stadig refleksion, som forfiner learnerens viden om reglerne. Alle øvelser, der skiller form og 

mening ad, sådan at de fokuserer på én af delene ad gangen, bør undgås. Det drejer sig også her -

som i task-based learning - om at forbinde form og mening. Derfor kan DeKeyser ikke acceptere 

den traditionelle grammatiks mekaniske drilløvelser, ej heller oversættelserne uden 

kontekstforankring. Han går derimod ind for noget, han kalder communicative drills. Det lyder 

måske som contradictio in adjecto, men der er mening med galskaben. Forskellen fra de klassiske, 

mere mekaniske er, at det her skal være sådan, at learneren stadig skal have lejlighed til Say what 

you mean and mean what you say.  

Når de traditionelle øvelser forkastes, skyldes det altså, at de ikke er forankret i en kommunikativ 

kontekst. De er netop af den grund ikke egnet til at skabe procedureviden. Der opstår nemlig en 

”language-like behavior”, hvor form forbindes med form, men ikke med mening, hvorfor learnerne 

ikke behøver trække på den deklarative viden – det gør de måske nok det første par gange,  men så 

slås  automatpiloten til, nu er det analogiprincippet, der råder.  

 

As a result, no link between forms and meaning is established in long-term memory, 

and no proceduralization of declarative knowledge takes place, because the student is 

not engaged in a behavior that would allow proceduralizing knowledge at all except, 

possibly, for the first couple of items in the drill. After that, all reference to any rule 

relating meaning to forms is dropped, ….63

 

Men hvad er da en kommunikativ drill-øvelse? Ja, det er altså en øvelse, der formidler ægte mening, 

samtidig med, at drill-øvelsens sproglige fokus bevares. Fx at fortælle andre, hvad man har lavet i 
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weekenden, hvis det er perfektum, det drejer sig om. Det er hos DeKeyser også i orden med rene 

formS-fokuserede aktiviteter, men kun i starten og kun så længe de er med til at udvikle, teste og 

nuancere den deklarative viden. Learneren skal på det stadium have god tid til at tænke sig om, det 

indlærte skal have mulighed for at bundfælde sig. Der er endnu langt til automatiseringen. 

Sekvenserne starter altså med eksplicit grammatikundervisning. Dernæst følger focus on form-

aktiviteter. Nu er der etableret en deklarativ viden. Fejlkorrektur bidrager også til opbygningen af 

den. Så kommer de kommunikative drill-øvelser, der sammen med gradvist mindre strukturerede 

kommunikative øvelser fremmer skabelsen af procedureviden og i sidste instans automatisering. 

Det er en bevægelse fra det eksplicitte til det implicitte. Automatisering vil sige, at man ikke 

længere behøver bruge energi på at frembringe formerne og strukturerne. Den eksplicitte viden er 

blevet implicit. Nu kastes krykkerne – ens regelviden – væk.  

DeKeyser fortæller en anekdote fra dagliglivet for at belyse, hvor almindelig en sådan udvikling er. 

Sekretæren i den afdeling, hvor han arbejder, bad ham en dag om koden til at åbne hans dør. Men til 

trods for at han jo havde åbnet døren utallige gange, kunne han ikke sige talkombinationen. Han 

mener, det er en analogi til fremmedsprogsundervisning. Hvis learnerne når til et stadium af 

automatisering, behersker de sproget som procedure, men har sikkert glemt reglerne. Læreren 

derimod, som hele tiden skal undervise i dem, har stadig både den deklarative viden og sin 

procedureviden. Ligesom sekretærerne, der hele tiden oplyser koden til hovedkontoret, heller ikke 

glemmer den.  

 

DeKeyser nærmer sig ikke så lidt den traditionelle grammatik, men på et teoretisk grundlag af viden 

om kognitiv tilegnelsesforskning. Den stærke understregning af indholdets betydning viser dog den 

store afstand. 

 

III 3 Andre Øvelsestypologier 
Et meget ældre og i bund og grund anderledes forsøg på at sammensætte sekvenser af øvelser skal 

behandles her, nemlig Gerhard Neuner, Michael Krüger og Ulrich Grewers Übungstypologie zum 

kommunikativen Deutschunterricht fra 1981.  

Der er imidlertid ikke så få lighedspunkter mellem dette syn på fremmedsprogsindlæring og 

DeKeysers. Neuner siger i forordet: ”Fremdsprachenlernen heiβt, die Konstruktionsregeln 

verstehen und anwenden können. Dies ist ein kognitives Lernkonzept. Sprachenlernen bedeutet 

formale Geistesschulung, Erziehung zu ordnendem Denken.” 64 Retorikken er en anden, der er et 
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dannelsesaspekt med, som mangler hos DeKeyser. Men den kognitive tilgang, betoningen af 

forståelse af form og funktion, af evne til at analysere og til at bruge sproget er til stede hos begge.  

Opgaverne – ordene opgave og øvelse bliver tilsyneladende brugt i flæng – har alle: 

”a) ein pragmatisches Ziel: auf eine realitätsnahe Sprachverwendung vorbereiten 

  b) ein pädagogisches Ziel: zu geistiger Aktivität und zu kooperativem Handeln anregen” 

Vi er på et tidligt stadium af den kommunikative fremmedsprogspædagogik. ”Im Vordergrund steht 

das praktisch verwertbare Alltagswissen und die Beherrschung alltäglicher 

Kommunikationssituationen”. 65 En holdning til sprog, som skulle komme til at spille en stor rolle i 

den danske folkeskole, men som stort set gik uden om gymnasiet herhjemme, hvorimod de andre 

nordiske landes tyskundervisning blev – og stadig er – meget præget af den. Hos os førte denne 

uoverensstemmelse mellem folkeskolens og gymnasiets målsætning til store – man kan godt kalde 

det - kommunikationsproblemer. I hvert fald opstod der en kløft, som det stadig ikke er lykkedes at 

slå bro over. 

Som antydet er det pragmatikken, som den blev udformet i Austin og Searles sproghandlingsteori, 

der er den grundlæggende metode. Sprogets former og strukturer behandles ud fra deres 

funktionelle betydning. ”Im Zentrum des Lernprozesses steht deshalb nicht mehr der korrekt 

gebildete Satz oder das korrekt reproduzierte ”pattern”, sondern die kontext- bzw. 

situationsadäquaten Verstehensprozesse und Äuβerungsweisen.”66 Begreberne Sprechabsicht og 

sprachliches Handeln er centrale. Man arbejder ud fra en klar forestilling om elevcentrering, 

blander naturligt de fire færdigheder, lytte, læse, skrive, tale: ”Alle Fertigkeiten sind … kombiniert 

und integriert.”  Verstehens- og Mitteilungsfähigkeit tæller lige meget. Men det betyder ikke, at 

sprogets form – grammatik i klassisk forstand som det morfo-syntaktiske – ikke skal øves. Det 

bliver den, også isoleret som i den traditionelle grammatik: ”… aus dem kommunikativen 

Zusammenhang losgelöst”. Her er der altså en meget tydelig forskel til de tidligere gennemgåede 

tilgange til formfokuseret undervisning. 

På den anden side er der også lighedspunkter netop mht. grammatik. Når man ser, hvordan man 

forestiller sig den deklarative viden opbygget: Indhold  

 

…ist also wichtiger als jeder wie auch immer progredierende Erwerb von 

grammatischen Strukturen, da diese an sich ja noch keine Realisationen von 

Sprechabsichten sind, sondern nur Teile davon. Formentafeln oder Darstellungen 

grammatischer Regeln können dazu dienen, vom Lerner bereits erahnte oder erfaβte 
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oder durch häufigen Gebrauch akzeptierte oder auch teilweise erkannte 

Regelmäβigkeiten zusammenfassend und überschaubar und bestärkend festzuhalten.67

 

Der er i hvert fald tale om en langsom proces, hvor instruktion ser ud til at spille en underordnet 

rolle i forhold til den personlige tilegnelse. Men det er altså de såkaldte Redemittel, der står i 

centrum for læreprocessen. Learneren tilegner sig dem i en spiralformet bevægelse, hvor forrådet 

stadig udvides. Altid i en relevant kontekst, hvor han ”immer als ”er selbst” agieren kann.” Men 

som sagt, grammatik afvises ikke, den tolereres, men ”immer in dienender Funktion”. For ”an erster 

Stelle steht die (mündliche oder schriftliche) Realisation der kommunikativen Absicht des 

Sprechenden.” Med et sådant syn på fremmedsprogsindlæring er det klart, at den lineære 

progression, som den traditionelle grammatikundervisning tror på, ikke er aktuel. Grammatikken 

underordnes, hvad der skal trænes af kommunikationssituationer. Det er altså ikke den lingvistiske, 

men den pragmatiske eller sociokulturelle kompetence, der sigtes mod. 

Det præger tydeligt også de egentlig formfokuserede øvelser. Fx benyttes ofte den fra den 

audiolingvale skole overtagne kombinationsøvelse: Satzschalttafel. Men ikke som der, hvor der af 

og til kom absurde eller ligegyldige sætninger ud af at kombinere de forskellige ord og 

sætningselementer. Nu skal der være ”ein relevanter kommunikativer Rahmen”, det skal være 

tydeligt, at der er en afsender og en modtager. Arbejder man fx med kontaktannoncer, så vil 

ordforrådet i en øvelse om adjektivbøjning blive tilpasset genren på autentisk vis.68

 

Det, der måske gør bogen mest fremadrettet, er dens opdeling af øvelserne i A, B, C og D-typer.  

A – (Verstehen), B – (Üben, reproduktiv), C – (Üben, reproduktiv/produktiv),D – (Anwenden)69. 

A er nemlig udelukkende inputbearbejdende øvelser, som skal tjene til forståelse. De betegnes som 

mekanisk reproduktive. De er ikke altid formfokuserede i snæver forstand. B er stærkt 

forstrukturerede, men forbereder outputopgaverne og drejer sig mest om grammatik - morfologi og 

syntaks. Det kan fx være indsætningsøvelser. Der er en glidende overgang til C, men her spiller 

selvstændig formulering en større rolle, idet de er mindre strukturerede. D er den frie produktion.  

Et helt kapitel bruges til at give eksempler på, hvordan opgaverne kan sammensættes til sekvenser, 

hvor naturligvis ikke altid alle fire trin skal med. Et eksempel drejer sig om teksttyper, hvor 

talehandlingerne befaling, anvisning, påbud spiller en rolle. Hertil gives en opgave om modalverber, 

hvor sætninger, der indledes med: Hier kann / soll / darf / muss man (nicht)70 færdiggøres. Man kan 

således se, hvordan begreberne talehandling og modalverber forholder sig til hinanden. Eller rettere, 
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hvordan modalverberne øves med både form, betydning og funktion for øje. Den ideale situation for 

focus on form. I en følgende opgave, hvordan talehandlingerne udtrykkes i passivkonstruktioner 

uden agens. Her skal opklippede sætninger samles igen. En typisk opgave fra task-based learning. 

En friere opgave er at omformulere en række forbudsskilte til mere venlig eller høflig formulering, 

fx i en situation, hvor en har parkeret, så man ikke selv kan komme ud. 

 

Godt nok betegnes A-opgaverne som receptive, men flg. kommentar trækker noget vigtigt om 

begrebet frem: ”Wir haben uns daran gewöhnt, den Verstehensvorgang als ”rezeptiv” und ”passiv” 

zu bezeichnen. Lesen/Hören und Verstehen sind jedoch höchst aktive Tätigkeiten des Auswählens, 

Ordnens und Interpretierens von Information”.71 Det illustreres i en opgave, der går ud på at finde 

de semantiske signaler, der udgør ”das syntaktische Gefüge” i en tekst, en tekstlingvistisk opgave 

egentlig. Den er både formfokuseret og egnet til at vise sammenhængen mellem betydning og 

funktion. Det er igen en focus on form-opgave, i og med at den kan skabe opmærksomhed omkring, 

at når vi har et wenn signalerer det betingelse, og vi kan godt regne med en følge. Mens zuerst 

indleder en rækkefølge, og vi kan forvente et dann, danach el.l. Wann må efterfølges af en 

tidsbestemmelse osv. Det er altså tekstens kohæsion, det drejer sig om. 

Der er også i bogen en klar bevidsthed om, hvordan bestemte grammatiske strukturer egner sig 

bedst til inputopgaver. Det gælder fx passiv. I øvelsesgrammatikken Alles in allem72 er 

gennemgangen af passiv ultrakort. Der står nemlig en linje om brugen af worden, og så siges det 

lakonisk om passiv, at den ”i øvrigt konstrueres som på dansk.” Der er ingen øvelser – et område, 

der ellers fylder uendelig meget i andre øvebøger. Antagelig i – måske implicit – erkendelse af, at 

det her ikke er formen, men betydning og funktion, der er det væsentlige. 

Det illustreres også, hvordan visse former med fordel kan behandles i bestemte tekstgenrer. Fx 

brugen af infinitiv med imperativisk betydning i kogebogsopskrifter.  

 

En B-opgave er fx en traditionel indsætningsøvelse.73 Alligevel er den meget anderledes end fx en 

indsætningsøvelse i den stadig mest udbredte øvebog til grammatik i gymnasiet: Einfach so!74 Her 

trænes nemlig de stærke og de svage verber for sig, og de stærke sorteret efter aflydsgrupper. 

Glosen er opgivet hver gang, der hvor den skal sættes ind. Dvs. at resten at sætningen er ligegyldig. 

Man kan altså blot finde de relevante former i grammatikken og sætte dem ind. For nemheds skyld 

bruges den samme øvelse til først præteritum, så perfektum. En af sætningerne lyder: ”In der Ferne 

hörte sie das leise Rauschen eines Bachs, der durch den Garten ……(flieβen)”. Det fuldstændig 
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mekaniske ved øvelsen træder i relief, når man ser, hvordan der her vil fremkomme  en temmelig 

absurd sætning i perfektum, der nok er formelt korrekt, men støder an mod tysk sprogbrug. Neuner 

kalder den slags ”Untexte”. En øvelse af denne art rammes desuden af den kritik, DeKeyser retter 

mod de mekaniske øvelser, hvor der ingen kobling finder sted af form og betydning og der derfor 

heller ikke opnås nogen blivende indlæringseffekt. 

Hos Neuner m.fl. er der i den tilsvarende indsætningsøvelse mange bolde i luften. Der skal træffes 

nogle valg: Er verbet stærkt eller svagt? Og det er nødvendigt at forstå verbernes betydning. Man 

kan altså ikke løse den uden at tænke sig om. 

 

C-opgaverne tilhører ofte typen af ”open-ended activities”, som DeKeyser efterlyser.75 Han mener, 

learnerne skal have lejlighed til at bruge flere af den slags efter de mere strukturerede 

communicative drills.  Häussermann og Pipho kalder sådanne øvelser Inventionen med et udtryk fra 

musikverdenen. Her betegner det musikstykker, der på en gang imiterer og improviserer/varierer. 

Häussermann og Pipho siger om dem: 

 

Das Ziel ist, das Denken in deutschen Satzstrukturen zu schulen, einmal von 

tragenden Satzelementen aus, dann durch halbfreie Variationen zugrundeliegender 

Muster, zuletzt durch den Bau neuer Sätze und Textteile, bezogen auf ein Muster. 

Häufig fehlt es in Unterrichtsprogrammen gerade an solchen halboffenen Aufgaben 

und Übungen. Sie sind der unverzichtbare Zwischenschritt vom formalen Üben zum 

freien Gestalten. 

 

De mangler også i de danske grammatiske øvebøger. Her foretages springet fra indsætningsøvelser 

direkte til de mere krævende oversættelser af hele sætninger. Alt er med andre ord forstruktureret. 

C-øvelserne er ofte mundtlige – en anden mangelvare i de danske læremidler. Et eksempel er de 

såkaldte åbne dialoger, hvor den enes replikker er foregivet, den anden skal improvisere.76

Her er det som ofte hos Neuner m. fl.  ikke opgaver, som er formfokuseret i snæver forstand. Det er 

snarere learnerens diskursive kompetence, der bliver prøvet. 

Henning Bolte har flere steder beskrevet en øvelse, geheime Wahl, der både er en Invention, 

mundtlig og formfokuseret i snæver forstand. Det vender jeg tilbage til. 

Man vender sig altså – ligesom han - imod en undervisning, ”in dem das Erlernen Sprachlicher 

Formen ”Selbstzweck” ist.”77  
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I den sidste fase, D-fasen, dominerer den reaktive undervisningstilrettelæggelse. Her kommer det 

formfokuserede ind i forbindelse med skrivning, idet man arbejder hen imod ”Bewuβtmachung 

morphologischer und syntaktischer Gesetzmäβigkeiten.” Der gives ”Grammatische Erklärungen 

traditioneller Art, allerdings in den Beispielen bezogen auf bestimmte Vertändigungsanlässe, nicht 

mit beliebigen Beispielen.”78

 

Der er især to ting, jeg finder interessant ved øvelsestypologien. Dels opdelingen i de fire 

opgavetyper, med den første, inputbaserede, som noget dengang i hvert fald epokegørende. Dels 

den pragmatiske indlejring af samtlige øvelser og opgaver.  

Sprogbrug – herunder talehandlinger - er jo også regelbaseret. Der er for så vidt også her tale om 

form, blot ikke i den snævre forstand, som de hjemlige grammatikker opererer med. De regler, der 

har at gøre med især de indirekte talehandlinger, burde påkalde sig stor opmærksomhed, fordi de i 

så høj grad har med høflighed og omgangsformer af mere eller mindre formel art at gøre. At støde 

an mod sådanne regler er mindst lige så alvorligt som ikke at kunne bøje adjektiverne korrekt. Det 

er da vigtigt at vide, hvornår man kan tillade sig at sige: ”stik  mig lige avisen”, ”giv mig saltet” og 

hvornår det er bedre at formulere sig mere forsigtigt: ”Kan du (eller ligefrem De) nå saltet.”79 Rent 

bortset fra, at det er vigtigt at vide, hvordan disse idiomatiske udtryks modsvarighed lyder på tysk. 

Jeg kan derfor kun erklære mig enig i flg. udsagn: ”Ein Sprachunterricht, der sich darauf 

beschränkt, den Erwerb formalen Sprachwissens wie Präsens und Perfekt oder Relativ- und 

Konditionalsatz zu vermitteln, greift zu kurz”.80

Det funktionelle syn på sproget foregriber den interesseforskydning inden for lingvistikken, der har 

fundet sted i de senere årtier, hvor man har bevæget sig væk fra den ensidige beskæftigelse med 

strukturel lingvistik hen imod pragmatik, tekstlingvistik og funktionel grammatik.  

 

Når jeg har kaldt Neuner m.fl.s opgavetypologi fremadrettet, er det, fordi det først er midt i 80´erne, 

man efter Swains outputhypotese begynder at erkende, at forståelses- og produktorienterede 

opgaver er ligeberettigede. En forsker som Lone Ambjørn har herhjemme  i flere artikler gjort sig til 

talsmand for en meget lignende model, dog kun med tre trin: Forståelsesorienterede øvelsestyper, 

bundne produktive øvelsestyper og frie(re) produktive øvelsestyper. Hun betragter ”den input- og 

den outputorienterede indfaldsvinkel som komplementære.”81 Helt på linie med DeKeyser, Ellis og 

altså Neuner m.fl. hævder hun, at ”indlærerne skal først have forstået et sprogligt fænomen, før de 

sættes til at producere det samme.”82
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Også Ulrika Tornberg benytter i sin lærebog Erfahrungen ofte opgavesekvenser af lignende art. Fx  

et sæt øvelser om relativpronominet. Den første er en input-øvelse. Ud fra den kan eleverne slutte 

sig til bøjningsmønster og regler for brug af det relative pronomen. Dernæst kommer en 

indsætningsøvelse og til sidst en øvelse, hvor eleverne skal formulere egne sætninger med de 

relative pronominer.83

Fælles for hendes og Ambjørns inputorienterede øvelser er, at learnerene skal: 

- identificere fænomener 

- vurdere korrekthed 

- etablere sammenhænge imellem form-betydning/funktion 

- udlede regler 

- forklare fænomener kontrastivt84 

For begge gælder det også, som for Neuner m.fl., at de – i modsætning til fx Helm Petersen og Ellis 

- ikke er bange for at gå uden for den kommunikative sammenhæng: ”Øvelserne fokuserer specifikt 

på afgrænsede grammatiske fænomener, der trænes produktivt, isoleret fra en kommunikativ 

helhed. Hermed tages højde for, at indlæreren har en begrænset forarbejdningskapacitet.”85

Det er lige før, der er tale om en cirkelbevægelse i forhold til udgangspunktet: Den traditionelle 

grammatik. Men der er forskelle. Nye opgavetyper er – som det er fremgået - især de 

inputorienterede. Nyt er også den induktive tilgang: Learnerne – henholdsvis studerende og elever i 

9. klasse – skal selv slutte sig til reglerne. De skal bruge grammatikken til at checke, at de er nået 

frem til det rigtige resultat. Og de skal arbejde sammen. Det er særlig frugtbart ved 

problemløsningsopgaver af typen: 

- hvorfor formulering a. her og ikke b.? 

- kan formulering a. erstatte b., uden at betydningen ændres? 

- kan man anvende både formulering a. og b.? Hvorfor (ikke)? 

- er a. eller b. den korrekte formulering i denne kontekst? Hvorfor? 

”Formålet med denne mere fortolkende øvetype, som med fordel kan løses som gruppearbejde, er, 

at få de studerende til at tænke selvstændigt i grammatiske baner samt vænne dem til at diskutere 

grammatiske problemstillinger”86 Det var momenter, som ikke var til stede i den traditionelle 

grammatikundervisning. 
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III 4 Geheime Wahl 
Mens de to kvindelige forskere er mindre optaget af det kommunikative end af 

forståelse/inputbearbejdning, korrekthed og mulighed for at afprøve hypoteserne om form i 

selvstændig produktion, så finder Henning Bolte det nødvendigt, at : ”…eine Brücke zwischen 

form- und funktionsbezogenen Übungen geschlagen (wird) und zwar so, daβ Teilkomponenten 

schrittweise integriert werden können.”87 Den fri mundtlige kommunikation kræver nemlig så 

komplekse ”Syntheseoperationen”, hvor delkomponenterne såsom udtale, ordforråd og grammatik 

er integreret, at learnerne bliver overbelastet, hvis der ikke er sørget for, at både de og læreren  kan 

overskue og kontrollere processen.  

 

Andererseits muβ die Ausführung von kommunikativen Aufgaben sowie die 

Kontrolle von bestimmten Teilkomponenten von den Schülern selbständig organisiert 

werden können. Nur in einem realen Handlungskontext läβt sich schlieβlich  erfahren, 

was für die Beherrschung notwendig ist und wieweit die Beherrschung jeweils 

gediehen ist. 

 

For at forstå Boltes bud på, hvordan det kan lykkes at forene disse to modstridende tendenser: krav 

om styring - det analytiske - over for krav om fri udfoldelse – det syntetiske - er det nødvendigt at 

se på, hvordan han skelner mellem to måder at bruge sproget til at ”handle”:  

- Handeln an Sprache – her drejer det sig om sproget som formelt objekt 

- Handeln mit Sprache – her drejer det sig om sproget som kommunikationsinstrument 

Det er disse to aspekter af sproglig handling, Bolte ønsker at integrere. Noget, som det ikke altid 

lykkedes Neuner m.fl. at demonstrere, idet man tabte det grammatiske af syne, eller som hos 

Ambjørn og Tornberg ofte forlod det kommunikative spor.  

Jeg vil her se på to opgaver, der hver for sig kan udføres på flere niveauer. Det er begge dialoger – 

altså mundtlige øvelser - det, der måske savnes allermest i de danske læremidler. De repræsenterer 

to trin på en skala for ægte kommunikation. For den første er afstanden relativt stor: ”Die einzelnen 

Redewechsel, die entstehen, sind realer Zielsprachenkommunikation angenähert.”88 Den anden er 

tættere på: ”Derartige Aufgaben können den Strukturen natürlicher Konversation schrittweise 

progredierend angenähert werden.” 
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Begge opgaver betegner Bolte som Geheime Wahl, fordi der indgår et – for samtalepartneren – 

hemmeligt valg i dem. Og det er det, som giver opgaverne en særlig dynamik. I begge tilfælde 

starter man med en individuel forberedelsesfase. 

I den ene er den kommunikative ramme en situation, hvor en, der har mistet noget, henvender sig på 

et hittegodskontor for at høre, om de har det, der er forsvundet. Der finder en dialog sted mellem 

hende, der har mistet noget, og den ansatte på hittegodskontoret. Sidstnævnte har truffet et 

”hemmeligt valg” med hensyn til, hvad de har på lager af fundne sager.  De to samtalepartnere har 

hver for sig forberedt sig ud fra en Satzschalttafel. 89 Her foregår Handeln an Sprache. For det er 

her, eleverne kan få styr på de sproglige problemer, opgaven tager sigte mod at afprøve, nemlig 

brug af akkusativ ved artikler, personlige pronominer og adjektiver,  og der bliver også her 

udleveret Redemittel til at give feedback med. Den ene spørger måske: Ich habe mein neuer Mantel 

verloren – hat man ihn vielleicht gefunden? Den anden svarer så i overensstemmelse med sit 

geheime Wahl, men kan samtidig, fx med et Wie bitte? markere den sproglige fejl hos 

samtalepartneren. Dialogen er Handeln mit Sprache. 

I den anden opgave kan ”Die Schüler …. mit Hilfe der Zielsprache einen Teil ihrer eigenen 

Wirklichkeit einbringen und werden dadurch persönlich involviert”.90 Herved bliver opgaven en 

task i Willis´ forstand, hvad den første ikke er, netop fordi der mangler momentet Say what you 

mean and mean what you say. Derimod opfylder begge kravet om et resultat. 

I opgaven drejer det sig om at finde ud af, hvordan samtalepartnerens forestillinger om en 

”Lebenspartner” tager sig ud. Sprogligt er det modalverberne, der skal øves. Igen forbereder 

eleverne sig først hver for sig, idet man først skriver om sin egen idealpartner, dernæst 

formodninger om den andens, og til slut finder så samtalen sted, hvor det vil fremgå, om ens 

formodninger holder stik eller ej.91 Bolte bringer forskellige elevudsagn, fx: Soll er sehr intelligent 

sein?Ja, er muβ gut aussehen. Eh, nein, ich mag Mädchen, die viel reden. Og fra et mere 

fremskredent niveau: Wie ich dich kenne, müβte dein idealer Partner wohl ziemlich sparsam sein, 

ne! Und er sollte natürlich blond sein, nicht?92

Men som flere, bl.a. Skehan, har påpeget, kan man ikke være sikker på, det er de strukturer, en 

opgave er konstrueret til at fokusere på, som eleverne faktisk benytter. 

Begge opgaver tilhører typen information gap. Den sidste i dobbelt forstand, for her er der tale om 

geheime Wahl for begges vedkommende. 

Sammenligner man med de åbne dialogopgaver hos Neuner m.fl.,93 vil man se, at Boltes opgaver er 

langt mere raffinerede. Dels er begge parter lige meget i ilden, dels tilføjer det geheime Wahl en 
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slags konkurrencemoment; men vigtigst er det vel, at eleverne her går sprogligt langt bedre rustet 

ind i dialogen. Handeln mit  Sprache er forberedt af Handeln an  Sprache. 

 

På mange måder ligner Boltes udspil task-based learning. Han vælger som mest egnet for en 

moderne fremmedsprogstilegnelse ”…kommunikative Aufgaben…, die so weit wie möglich und in 

Sequenzen in stetig zunehmendem Maβe den Aufgaben ähneln, die Schüler in realer 

Zielsprachenkommunikation bewältigen können sollen”94, og han opstiller en ”Aktivitätenzyklus”, 

der minder ikke så lidt om taskcirkelen. Den afgørende forskel er den rolle, han tillægger eksplicit 

grammatikinstruktion og – som vi har set - output-forberedende øvelser. Det er mere end focus on 

form:  

Kern einer aufgabenbasierten Unterrichtskonzeption sind kommunikative Aufgaben, 

deren Ausführung durch gezielte Lernaufgaben unterstützt wird. Lernaufgaben 

ergeben sich vorausgeplant im Rahmen der Orientierung auf die Ausführung von 

kommnunikativen Aufgaben oder als Ergebnis der Reflexion der Ausführung von 

kommunikativen Aufgaben.95

 

Men det er ikke den traditionelle grammatikundervisning, der er tale om, for: ”Konzentrische und 

induktive Grammatikinstruktion führt zu besseren Ergebnissen als lineare und deduktive 

Grammatikinstruktion”96 Her skal gives et eksempel, som kunne lægges forud for Tornbergs 

opgaver ang. relativpronomen. Det viser, hvor omhyggeligt Bolte arbejder med opbygningen af 

deklarativ viden, og hvor vigtig induktion og dermed elevernes refleksion og kognitive tilegnelse er. 

Samtidig illustreres også det koncentriske, for øvelsen sigter mod forståelse af relativpronominets 

funktion. Det er temaet, men det forberedes gennem en indsætningsøvelse, hvor det ikke er 

pronominet, der skal indsættes, men verbet, som det er afhængigt af. Bolte kalder sådanne øvelser   

”Erkennungs-/Sensibilisierungsaktivitäten.”97  

Bolte ved godt, at grammatikinstruktion ikke bliver omsat direkte til deklarativ viden, og at denne 

ikke kan omsættes direkte til procedureviden, sådan som man tror – eller foregiver at tro – i den 

traditionelle grammatikundervisning: ”Schüler können Grammatikinstruktion nicht  direkt im 

kommunikativen Zielsprachgebrauch umsetzen, sondern folgen eigenen Elaborierungsstrategien.”98 

På den anden side tror han  - som tilhængerne af task-based learning – på, at  den 

opgaveorienterede undervisningsform fører frem til mere korrekt og mere flydende sprog:  

 42



Die einzelnen Schülerinnen und Schüler kommen häufiger dran und müssen alle 

Teilaufgaben mehrfach ausführen. Bei der Wiederholung der Übungen kann die 

Ausführungsgeschwindigkeit erhöht und können die Übungsschwerpunkte 

unterschiedlich gesetzt werden, z.B. anfangs im Bereich der Form (mit einfachen 

Repliken), später im pragmatischen und lexikalisch-idiomatischen Bereich mit 

komplexeren Repliken.99

 

Han ønsker altså – ligesom Neuner m.fl. – ikke at forblive inden for den snævert 

grammatisk/lingvistiske kompetence, men vil have den pragmatisk/sociolingvistiske med. 

 

III 5 Rekonstruktion af tekster 
Mens Boltes opgaveforslag er teoretisk uhyre velfunderet – de indgår i hans doktorafhandling, som 

er en grundig gennemgang af den foreliggende forskning inden for fremmedsprogstilegnelse – så er 

det samme tilsyneladende ikke tilfældet for opgaverne i Günter Gerngroβ, Wilfried Krenn og 

Herbert Puchtas: Grammatik kreativ.100 Ikke desto mindre er de i høj grad værd at beskæftige sig 

med. Kernen i dem er en rekonstruktion af en såkaldt modeltekst, en kort tekst, der i det ydre ligner 

et digt, gerne 10 – 14 korte linjer, men som indeholder eksempler på et eller nogle få grammatiske 

emner. Teksterne har forfatterne antagelig selv fundet på. 

Da de helt klart har en del til fælles med dictogloss-opgaver, vil jeg starte med at behandle dem. Det 

er Ruth Wajnryb, der har lanceret dette begreb, som hun også kalder grammar dictation og betegner 

som en task-based procedure. I centrum for task´en står en kort autentisk tekst, fra 4 – 17 linjer.101 

Den er valgt sådan, at ”Each text highlights specific language and textual points that can serve as a 

teaching focus.”102 Det er selve ”diktaten”. Den adskiller sig dog fra almindelige diktater derved, at 

resultatet – learnernes produkt – ikke er identisk med originalen, men en rekonstruktion, som 

ganske visk helst skal være indholdsmæssigt så tæt på originalen som muligt og samtidig en - så 

vidt det er muligt -  korrekt og sammenhængende tekst. Teksten læses op to gange i normalt tempo. 

Første gang skal learnerne kun lytte. Anden skal de tage notater. Pointen er, at det ikke skal være 

muligt for learnerne at huske eller have noteret så meget, at de kan frembringe en dublet af 

originalen. Læringspotentialet ligger nemlig i den fælles rekonstruktion, som foregår i smågrupper. 

Produktet er altså en gloss, dvs. en parafrase. Og det er interaktionen undervejs hertil, som er det 

centrale: 
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The key to the dictogloss approach to grammar is interaction. The method requires 

learners in the classroom to interact with each other in small groups so as to 

reconstruct the text as a co-operative endeavour….Through active learner involvement 

students come to confront their own strengths and weaknesses in English language 

use. In so doing, they find out what they do not know, then they find out what they 

need to know. It is through this process that they improve their language skills.103

 

Det vil altså sige, at rekonstruktionen fungerer diagnostisk, sådan at learneren bliver opmærksom på 

såvel gaps som holes.  

At dictoglossen er task-baseret betyder for Wajnryb, at det er muligt for learneren at afprøve 

hypoteser om målsproget. Task-strukturen viser sig også derved, at der er flere stadier:  

1 forberedelse – 2 diktat – 3 rekonstruktion – 4 fejlanalyse og korrektion 

1 er en opvarmning, evt. Vorentlastung. Bygger på en forestilling om, at learnerne lytter bedre, når 

de har gjort sig visse forestillinger om indholdet, altså en kendt læsestrategi omsat til lyttestrategi. 

2. Learnerne bliver opfordret til at koncentrere sig om at notere indholdsord. De ”grammatiske” ord 

eller funktionsordene skal tilføjes under rekonstruktionen. 

3. Gruppen samarbejder her ud fra notaterne. Når teksten er færdig, checkes den med henblik på 

korrekthed, kohærens og kohæsion. Det er teksten som semantisk helhed, ikke sætningen, der er 

udgangspunktet. Det medfører tekstmæssige overvejelser i retning af tekstlingvistik. 

4. Det er fremlæggelsesfasen. Originalen vises først, efter at gruppernes versioner er gennemgået. 

At det er gruppens produkt, der korrigeres, sikrer anonymitet for den enkelte. Derfor opleves den 

meget direkte fejlkorrektur ikke som noget truende. ”All my language teaching experience confirms 

the twin notions that learners want and need error corrections, and that teaching which caters for 

individual error cashes in handsomely on student motivation”.104 Dette kendte problem omgås altså 

på denne måde. 

Wajnryb har en stæk tro på, at  

 

Talking to each other can serve to trigger and activate knowledge and competence that 

otherwise might lie dormant and relatively untapped….. their various hypotheses 

about the target language have to be voiced. Being voiced, these hypotheses become 

clearer and more conscious to the learner.105

 

 44



Denne forestilling synes at blive bekræftet af erfaringerne fra det svenske STRIMS-projekt. Her har 

man undersøgt: ”Wie denken Schüler, wenn sie mit Grammatik arbeiten?” Sådan lyder undertitlen 

til en artikel af Tornberg.106 Drengen Felix kan være et eksempel på det, Wajnryb beskriver. Han er 

ved at forklare en pige, han arbejder sammen med, hvordan udtrykket: sich etwas leisten können 

fungerer. Man kan ligefrem fornemme, hvordan en – måske slumrende - erkendelse vokser frem hos 

ham selv:107 ”Das Akkusativobjekt kann auch aus einer Phrase bestehen. Ich kann mir nicht leisten, 

ein Auto zu kaufen. Da muβt du ein Hilfsakkusativobjekt hineinschreiben, zwischen die drei, ich 

kann es mir nicht leisten…” Felix opfinder i farten den udmærkede term: Hilfsakkusativobjekt. 

Tornberg siger om hans fremgangsmåde:108 ”Felix formuliert das Problem….Er bildet eine 

Hypothese und überprüft sie….Ein Problem selbst zu formulieren und zu verstehen ist die zweite 

Voraussetzung dafür, daβ etwas gelernt wird.” Den første forudsætning er, at der har fundet 

noticing sted. 

 

Merill Swain har foretaget og/eller refereret en række interessante undersøgelser af det metasprog, 

learnerne bruger ved rekonstruktionen af teksten til en dictogloss. Hun er meget positiv over for 

opgavetypen, fordi den opmuntrer learnerne til refleksion over det sproglige input og dermed – i 

forbindelse med rekonstruktionen – deres eget output. Hun kan også bekræfte, at learnerne bliver 

opmærksomme på gaps og holes. Men det viser sig – måske ikke så overraskende – at learnerne 

ofte fokuserer på andre sprogligt/grammatiske fænomener, end dem dictoglossen var konstrueret til 

at belyse.  

Hun kalder  undersøgelsernes måleenhed for LRE, language-related episode, dvs. hvert element i en 

dialog, hvor learneren taler om det sprog, der produceres. Det viser sig i en 8. klasse, som lærer 

fransk, at 30% af LRE´s har med ordforråd at gøre, ca. 40% har fokus på form, resten angår 

retskrivning. Swain stiller nu spørgsmålet: Fremmer metasprog læringen? Er den vidnesbyrd om, at 

læring finder sted? 

Ud fra en forestilling om, at det kunne være tilfældet, undersøger Donna LaPierre i to franskklasser 

(igen 8.) om det er muligt at påvirke brugen af metasprog. Forskeren og klassernes lærere opfører 

derfor et rollespil, hvor de demonstrerer, hvordan man taler sammen under rekonstruktionen. I M- 

klassen viser de to, hvordan man kan inddrage sproglig viden i løsningen af et hole i learnernes 

intersprog og drøfter ord, der skal bruges i rekonstruktionen i lingvistiske termer. Det er ikke 

tilfældet i C-klassen, her snakker de bare i dagligsprog om de samme problemer uden at henvise til 

regelviden. Fx siges i den ene klasse: ”Husk s ved rue, det er pluralis”; i den anden blot: ”Husk s i 
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rue”. Før løsningen af de tre tasks, der prøves i, gennemgås reglerne for brug af de relevante 

sproglige fænomener, hvilket ikke ser ud til at have haft nogen særlig effekt. Til gengæld synes 

eleverne i samtalerne under rekonstruktionen at fokusere på egne behov. 

Ved de gentagne tests viser det sig, at demonstrationen har den effekt, at M-klassen har ca. 2 ½ 

gange så mange LREs som C-klassen. Der er dog ikke altid tale om lingvistisk terminologi. Det 

viser sig også, at når eleverne når frem til en korrekt løsning, så klarer de også en test en uge senere. 

Tilsvarende når de var nået frem til et forkert svar, så viste testen det samme. De så altså ud til at 

fastholde den viden, de i fællesskab havde fundet frem til. ”These results suggest rather forcefully 

that these LREs, during which students reflect consciously on the language they are producing, may 

be a source of language learning”109. Swain mener derfor, man didaktisk bør forøge frekvensen af 

LREs, ved at learnerne arbejder kollaborativt. Metasprog – uanset om det er med speciel 

grammatisk terminologi eller ej – ser ud til at fremme sproglig opmærksomhed og problemløsning. 

 

Mens det således hos  forskerne Wajnryb, Tornberg og Swain er den bevidste, kognitive tilegnelse, 

de satser på, ser det ud til, at de tre forfattere af Grammatik kreativ bygger mere på en implicit 

tilegnelse. Den eneste kilde, de refererer til, er Earl W. Stevick. Han har udgivet en lærerig bog med 

interviews med syv specielt succesfulde voksne fremmedsprogs-learnere.110 ”Bei keinem der sieben 

Interviewten war formales Grammatikwissen die ausschlieβliche oder primäre Ressource für 

fremdsprachliches Handeln”.111 Det er ikke noget tilfælde, forfatterne har valgt dette citat. De kunne 

også have valgt at citere et andet sted, hvor Stevick siger om de syv: 

  

…many of the things they were describing fitted well with one or another abstract, 

theoretical concept in the field. Yet they do not provide unambigous vindication for 

any one model of second language acquisition. Each model will find in these 

interviews some confirmation, but also some challenge.112

 

Det fremgår af de forskellige cases, at nogle af learnerne fungerer bedst med en unconscious  

acqusition i Krashens forstand - en taler ligefrem om ”osmose”. Andre finder conscious learning 

vigtigere. Men nu er Krenn113 m.fl.s ærinde også at præsentere nogle opgavesekvenser, hvor så 

umoderne fænomener som udenadslære, recitation, Sprechchor og imitation er hovedsagen. 

Foruden mere moderne fænomener som kreativ skrivning. Det betyder ikke, at forfatterne går imod 

eksplicit grammatisk instruktion, tværtimod forudsætter de, at form, betydning og funktion af de 
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relevante grammatiske elementer er blevet præsenteret og  forklaret for learnerne, før de går i gang 

med bogens opgaver. Selv om en induktiv tilegnelse af regler i visse tilfælde ville være mulig ud fra 

modelteksterne, er det altså ikke noget, der indgår i opgaveformuleringerne. 

Kernen i opgavesekvenserne er  modelteksten. Den skal i de fleste tilfælde rekonstrueres. Enten 

fordi learnerne kun bliver præsenteret for ganske få fragmenter af den og ud fra dem skal slutte sig 

til resten eller i form af en dictogloss. I øvrigt minder opbygningen af den enkelte sekvens om 

Wajnrybs. Der er dog flere stadier: 

1. Thematische Einstimmung  

2. Präsentation und  Rekonstruktion des Modelltextes 

3. Kreatives Schreiben 

4. Austausch und Präsentation der schriftlich produzierten Texte 

5. Verankerung der Strukturen im Langzeitgedächtnis 

 

1. har samme funktion som hos Wajnryb.  

I 2. tydeliggøres den sproglige strukturs funktion og betydning i en repræsentativ kontekst. Som hos 

Wajnryb er der tale om både input- og outputbearbejdning. 

 

Mit Hilfe verschiedenster Unterrichtstechniken werden die TN schon in der Phase der 

Textpräsentation aktiv miteinbezogen. Den TN werden die Texte oft in 

unvollständiger Form präsentiert, so dass sie gezwungen sind, sie zu rekonstruieren, 

was meist in Partner- oder Gruppenarbeit geschehen soll. Das Ziel dieser 

Unterrichtsphase ist es, den TN beim Memorieren des Textes ein Erfolgserlebnis und 

gleichzeitig das Gefühl zu vermitteln, die grammatikalischen Strukturen korrekt 

reproduzieren zu können.114

 

Ved 3. og 4. kommer den kreative skrivning ind i billedet. For nu kan learnerne udtrykke egne ideer 

ved hjælp af de grammatiske fænomener, modelteksten har fokuseret på. Det er ikke nogen fri 

kreativ skrivning, der er tale om, men en slags kopiering. Der skal altså balanceres mellem et 

personligt præget indhold og det formfokuserede. Hvis man vil understrege det sidste, vælges 

gruppeskrivning. For så vil der foregå megen negotiation of meaning. Det bliver så en 

processkrivning med mange omskrivninger som resultat af forbedringsforslag eller indirekte 

feedback fra andres tekster. Yderligere bliver learnerne ved at læse de andres tekster igen 
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konfronteret med den struktur, der skal øves. Gentagelse spiller i dette undervisningskoncept  en 

stor rolle. 

Som vi har set det hos Willis, mener forfatterne også her: ”Wenn Ihre TN wissen, dass ihre Texte 

später auch von anderen gelesen werden, haben sie im Normalfall von sich aus Interesse daran, die 

Sprachrichtigkeit der eigenen Texte zu verbessern.”115

I 5. gælder det om at fæstne strukturen yderligere: ”Die Aktivitäten dieser Unterrichtsphase sollen 

helfen, die grammatikalischen Strukturen in Form von ganzen Texten, Sätzen oder Satzteilen im 

Langzeitgedächtnis zu speichern. Ausgangspunkt für alle Aktivitäten sind die Texte, die die TN 

geschrieben haben.” Det er her – men kan også være i 2., jf. udtrykket ”verschiedenster 

Unterrichtstechniken” – at de forskellige memoreringsteknikker kommer i spil: Sprechchor, 

recitation, oplæsning. 

 

For at indkredse, hvad det er for et tilegnelsessyn, der ligger bag Grammatik kreativ, vil jeg vende 

tilbage til, hvordan Schmidt og Skehan skelner mellem tre forskellige teorier om udviklingen af 

fluency: 

• Accelerating models – deklarativ viden bliver  til procedureviden og dermed automatisering i en 

hurtigere og hurtigere proces og med færre og færre mentale ressourcer. Det er den traditionelle 

grammatikundervisnings ståsted. 

• Restructuring models – der finder en stadig reorganisering sted af det regelbundne, analytiske 

system. Det er teorien bag focus on form. 

• Instance-based models  - betragter hverken fluency som resultat af regler, der anvendes 

hurtigere, eller som er organiseret mere effektivt, men derimod af kontekstbestemte eksempler. 

De er lagret i langtidshukommelsen som eksemplarer, der kræver mindre forarbejdning, fordi de 

optræder som helheder. Læring er altså resultat af instance creation. 

 

Det er den sidste teori, der tilsyneladende ligger bag Grammatik kreativ. Den tildeler altså 

hukommelse – og dermed den hukommelsesbaserede viden - større betydning end den 

regelbaserede. Skehan gør opmærksom på, at særlig succesfulde fremmedsprogslearnere iflg. 

mange undersøgelser ser ud til at have en specielt god hukommelse. Han mener desuden, at 

”memory is central to an understanding of language acquisition”, men længe har været ”vastly 

underestimated.”116
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At arbejde med grammatiske strukturer på denne måde har ganske vist noget nærmest atavistisk 

over sig. Men samtidig også mindelser om Piagets adaptionsproces og hans skelnen mellem 

assimilation og akkomodation. Hvor man i den første tager ny viden ind og i den anden afprøver, 

fæstner og forfiner den – fx gennem efterligning/kopiering og leg . Uwe Geist påpeger i en artikel 

om imitation, skrivepædagogik og fremmedsprog, at både ”Piaget og Dewey anser imitation – 

rigtigt brugt – som ”en intelligent akt.” Efterligning bygger på en form for forståelse, man kan kun 

efterligne det som man – ofte ubevidst – til en vis grad har analyseret i nogle af dets elementer.”117

  

Implicit læring fylder ikke meget i moderne fremmedsprogslitteratur. Men den afvises ikke. Nick 

Ellis definerer den sådan: ”a nonconscious and automatic abstraction of the structural nature of the 

material arrived at from experience of instances.”118. Det er en læringsform, som ligner børns 

tilegnelse af modersmålet, som er intuitiv og ikke forbundet med anstrengelse. Doughty og 

Williams fraråder en ensidig brug af en af læringsformerne: 

 

 …we emphasize the unproductive nature of these kinds of all-or-nothing choices 

between the implict and the explicit …..which result in inflexible approaches to 

language teaching…..Teachers may want instead to recognize the synergistic and 

dynamic possibilities offered by accepting the interventionist view that knowlegde can 

be gained and represented either implicitly or explicitly.119

 

Det er en lignende omfattende tilegnelsestilgang, Krenn giver udtryk for i artiklen: Alles ist 

Grammatik. Men det er ikke overraskende, at han især plæderer for en udvidelse af begrebet 

grammatik. Det mener jeg,  Grammatik kreativ er udtryk for. Han er tiltalt af Lewis lexical 

approach, som jeg har været inde på i anden sammenhæng, og han tilslutter sig 

Lewis´spidsformulering: …”dass Sprache nicht primär ”lexikalisierte Grammatik”, sondern vor 

allem ”grammatikalisierte Lexik” sei:”120 Det er ikke alene ordforråd, som skal indgå i det udvidede 

grammatikbegreb, for 

 

Grammatik könnte …. gesehen werden als das Erlernen bzw. als der Erwerb von 

sprachlichen Regularitäten, die im Rahmen des Fremdsprachenerwerbs Relevanz 

haben. Ein erweiteter Grammatikbegriff bezieht diese Regularitäten aber nicht nur auf 

syntaktische Grundmuster und Strukturen, sondern auch auf phonetische, semantische 
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oder pragmatische Phänomene. Unterricht hat dabei die Aufgabe, die Aufmerksamkeit 

der Lerner auf diese Regularitäten zu lenken.121

 

I den ånd tror jeg titlen Grammatik kreativ skal forstås. En af modelteksterne kan demonstrere, 

hvordan det fonetiske, semantiske og pragmatiske spiller sammen. Den lyder: 

 

Ich wäre lieber das Meer als ein Schiff. 

Ich wäre lieber ein Drache als ein Jet. 

Ich wäre lieber ein Pfad als eine Straβe. 

Ich wäre lieber eine Tasse als ein Teller. 

Ich wäre lieber dies als das, 

Lieber die Liebe als der Hass.122

 

Som thematische Einstimmung er gået en opgave forud om ord, der på lignende måde danner par 

som i modelteksten. Som Sprechintention angives: Vorlieben ausdrücken. Det grammatiske emne er 

konjunktiv II og artikelbrug. Der anvendes en spidsfindig teknik til at lære teksten udenad. Det er 

her mindre relevant; jeg vil blot pege på, hvor nemt tekstens struktur, rytme og enkelhed gør en 

memorering. 

Krenn argumenterer da også ud fra en hukommelsespsykologisk model, som Stevick har opstillet, 

for en ”multisensorische Informationsaufnahme.”  

Stevicks Modell suggeriert, dass es im Fremdsprachenunterricht vor allem darum 

gehen müsste, fremdsprachliches Material so prägnant und effizient zu präsentieren, 

dass es von den Lernern möglichst nachhaltig im Langzeitgedächtnis behalten wird.123

 

Det forsøger modelteksterne altid at gøre. 

 

Konklusion 
Det er fra praktikerens synsvinkel, jeg har skrevet denne opgave. Jeg har villet undersøge, hvordan 

tilegnelsesforskningen kunne anvise en retning, den pædagogiske tilrettelæggelse kunne følge. Det 

udvalg af opgave- og øvelsestyper, jeg har valgt at præsentere, er nogle, jeg alle har gjort erfaringer 

med i de senere år i mit forsøg på at finde alternativer til den traditionelle grammatikundervisning. 
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Jeg har i opgaven fulgt bevægelsen fra en opposition hertil i form af den helt grammatikløse 

fremmedsprogsundervisning og til de seneste års fornyede interesse for form. Omdrejningspunktet 

har her været begrebet noticing eller sproglig opmærksomhed. Det har skabt die kognitive Wende 

eller focus on form, der ser sig selv som en afløser af det tidligere fokus på former, nemlig 

morfologiske og syntaktiske strukturer. Empiriske undersøgelser har vist, at en kommunikativ 

undervisning uden fokus på form måske nok udvikler fluency, men på bekostning af korrekthed og 

kompleksitet, som har stået i centrum for denne opgave. Det er måske nok ikke naturligt at fokusere 

på form, men det er nødvendigt, hvis kvaliteten af output skal forbedres. 

Hovedvejen til at skabe sproglig opmærksomhed og dermed udvikling i intersproget har været 

inputbaseret. Og det i så høj grad, at interessen for output en overgang var helt forsvundet. Nu 

tegner der sig et billede af en ligevægt mellem forståelsesorienterede og produktionsorienterede 

opgaver. Det peger igen på en sekvensering af opgaver, som tager afsæt i input, i en mellemfase 

måske har mere eller mindre forstrukturerede opgave, evt. communicative drills, for i slutfasen at 

have frie output-opgaver, hvor learneren afprøver og i samarbejde med andre måske reviderer sine 

hypoteser om målsproget. Der er uenighed om, hvorvidt det er nødvendigt at blive inden for det 

kommunikative, eller det er tilladt i kortere faser at forlade sporet. Neuner, DeKeyser, Bolte, 

Ambjørn og  Tornberg vil mene det første, tilhængerne af task-based learning det sidste. Oprindelig 

har ideen med tasks i hvert fald været, at ”the immediate criterion of success must be outside the 

grammar point itself.”124

Doughty og Williams siger om denne problemstilling: 

 

We suggest that the degree of effectiveness (especially over the long term) of focus on 

form ultimately depends on the level of integration of the learner´s attention to all 

three aspects of form meaning, and function in the TL. …the aim of FonF tasks and 

techinques is to engage learner attention to facilitate more effective noticing of these 

form-function-meaning relationships. To achieve this, learner attention must be 

engaged at some point for a communicative purpose, either immediately or 

eventually.125  

 

Der er da også enighed om et sprogsyn, der betragter forholdet mellem form og indhold som 

gensidig afhængighed. Sprog er til for at formidle et indhold, form skal derfor studeres som bærer af 

betydning og funktion. Det tildeler grammatikken en mere funktionel rolle, og det vil være 
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nærliggende at udvide det traditionelle grammatikbegreb, så det går ud over morfologi og syntaks 

og omfatter større strukturer som sproghandlinger, tekster og registre. Sprachliches Handeln er det 

overordnede begreb. 

Også i en anden dimension kan der være tale om en udvidelse, nemlig til også at omfatte mere 

implicitte læringsformer. Det repræsenterer Grammatik kreativ. Det er ikke kun inden for 

fremmedsprogsundervisning, man har vendt sig mod mere ubevidste læreprocesser. Situated 

learning-bevægelsen er af lignende art. At efterligne de gode forbilleder bliver igen en mulig vej til 

læring. 

I det hele taget følges fagspecifikke udviklingstendenser med almenpædagogiske. Noticing er en 

individuel proces, der vanskeligt kan styres og tilrettelægges. Den egner sig derfor ikke til 

katederundervisning. Men den kan angribes kollaborativt, negotiation of meaning er et eksempel på 

det, ligesom processkrivning er det. Det er ikke noget tilfælde, at Henning Boltes doktorafhandling 

bærer undertitlen: Vom Lehren zum Lernen. Opgaverne er fælles, her er sproglig interaktion 

nødvendig, men den kognitive læring, har man indset, foregår i hovedet på den enkelte. Det er her 

viden konstrueres. 
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Resümee 
 

Das Ziel dieser Arbeit ist zu untersuchen, inwieweit Forschungsergebnisse bezüglich des 

Fremdsprachenerwerbs zu einer Modernisierung des Deutschunterrichts im dänischen Gymnasium, 

besonders in Bezug auf Grammatik, beitragen können. Der Schwerpunkt liegt auf der 

pädagogischen Praxis. 

Ich habe die grundsätzlichen Fragen gestellt:  

Wie findet Sprachlernen statt?  

Kann Grammatikunterricht zu der Aneignung der mentalen Grammatik der Intersprache beitragen? 

Wenn ja, dann in welcher Form? 

Im Mittelpunkt der Darstellung steht der Begriff der Sprachaufmerksamkeit. Nachdem der 

kommunikative Sprachunterricht lange Grammatik abgelehnt hat, ist ein neues Interesse dafür 

entstanden und zwar in dem Konzept focus on form, als Schnittpunkt von Form, Bedeutung und 

Funktion im kommunikativen Sprachgebrauch. Verschiedene Ansätze und die dazugehörigen 

Aufgaben werden präsentiert und bewertet. Was sie unterscheidet, sind vor allem die Fragen, ob 

sprachliches Wissen implizit oder explizit vermittelt werden soll, ob nur Input- oder sowohl Input-

als auch Outputaufgaben gestellt werden sollen, und ob Grammatik in engerem oder weiterem 

Sinne verstanden werden soll. 
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