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SUMMARY IN ENGLISH 
Language learning strategies have made their entry into the curriculum of the Danish 

gymnasium. This study involves a close reading of the English curriculum and 

guidance in order to describe their expectations to language learning strategy 

instruction. This will be compared to an investigation of strategy use by Danish second 

language learners on their first year of the gymnasium in order to clarify what they 

already do and what they need to learn. The study also investigates the relationship 

between strategy use and the following learner characteristics: sex, motivation and 

more/less effective language learners. The data collection methods that were used were 

the SILL-test, retrospective interviews, and language learning logs.  The results of the 

study indicate that students at this level do have some ideas about using  strategies, but 

there is a tendency to choose ‘easy’ strategies and avoid the ones that demand an effort. 

Especially metacognitive strategies seem to cause problems for the students, and 

explicit instruction in strategy use seems necessary. 
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1. INDLEDNING 
 

Indenfor de seneste årtier er der sket en forskydning i undervisningen, når det drejer sig 

om lærer- og elevrollen. Fra at være lærer-orienteret er klasserummet blevet learner-

orienteret. Dvs. at man går mod en højere grad af autonomi for learneren, og dermed 

vinder de individuelle læringsstrategier også frem. Målene for undervisningen bliver 

mere proces-orienterede; nemlig at gøre eleverne til bedre learnere, fx ved at gøre dem 

bevidste om deres brug af strategier. 

 

I den nye læreplan for engelsk på stx (studentereksamen) kræves der, at eleverne 

undervises i sproglige læringsstrategier (Undervisningsministeriet, 2004d). Denne 

fornyelse tager bl.a. udgangspunkt i Europarådets anvisninger i Common European 

Framework of Reference for Languages (European Council, 2001) og i Fremtidens 

sprogfag (Harder et al, 2003). Dette er helt i overensstemmelse med kravene i 

læreplanerne for de øvrige sprogfag i gymnasiet, og til sprogfagene hører nu også et af 

gymnasiets nye fag Almen sprogforståelse. 

 

Med den positionering, som læringsstrategierne har fået i læreplanerne, stilles der nye 

krav til lærerne og undervisningsmaterialerne. Derfor kan det undre, hvor lidt der gøres 

ud af læringsstrategierne i de nye lærebøger til Almen sprogforståelse. Babelstårnet 

(Christensen et al, 2005) inddrager læringsstrategierne i et syv siders kapitel. Kapitlet 

indeholder øvelser, men ingen egentlig oversigt over læringsstrategier, og der skelnes 

ikke mellem læringsstrategier og kommunikationsstrategier (se afsnit 3.2). Men på et 

kursus i Almen Sprogforståelse1 udtrykte en af bogens forfattere, Chr. Gorm Tortzen 

fra Helsingør Gymnasium, undren over den forholdsvis fremtrædende plads, som 

læringsstrategierne har fået i den nye bekendtgørelse, og det fremgik tydeligt, at 

læringsstrategierne ikke var forfatternes hjertebarn. Pygmalion (Dittmer et al, 2005) 

forviser læringsstrategierne til et 2-siders appendiks, hvor de under overskriften 

”Studievaner og læringsstrategier” indgår i en liste på otte emner. Her er ingen 

                                                 
1 Kurset blev afholdt på Vordingborg Gymnasium d. 4. april 2005. 
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beskrivelse af de enkelte strategier og ingen øvelser. Endelig er der 

Dansklærerforeningens Almen sprogforståelse (Andersen, 2005), der fuldstændig 

ignorerer læringsstrategierne!  

 

Når det gælder efteruddannelsen af lærerne, halter det vist også lidt. I mit eget 

ansættelsesamt, Storstrøms Amt, har omtalte kursus i Almen sprogforståelse været den 

eneste introduktion til læringsstrategier. Læringsstrategierne var på programmet i form 

af en valgfri(!) workshop; fra mit ansættelsesgymnasium deltog blot omkring 6 ud af 40 

sproglærere i workshoppen.  

 

Så her et kort øjeblik før gymnasiereformen træder i kraft, finder jeg det væsentligt at 

gøre status over læringsstrategierne. Hvorfor mener læreplanerne, at de er så vigtige, 

mens lærebogsforfatterne mener, at de er ligegyldige? Hvad gør eleverne allerede, og 

hvad kan vi evt. lære dem? Og hvordan ser fremtiden ud for de sproglige 

læringsstrategier; vil de blive et nyttigt redskab i undervisningen, eller er der tale om et 

luftigt begreb, som er svært at få hold på og måske endnu sværere at formidle videre? 

Eller vil de ganske enkelt blive glemt i stilhed, fordi ingen rigtigt ved, hvad det egentlig 

er for noget?  

 

 

2. BEGREBSAFKLARING/PROBLEMFORMULERING 
 

Forskerne indenfor området arbejder med forskellige definitioner af sproglige 

læringsstrategier. Her i opgaven vil jeg lægge mig op ad Rebecca Oxfords definition, 

der lyder: 

… specific actions taken by the learner to make learning easier, faster, 
more enjoyable, more self-directed, more effective, and more transferable 
to new situations (Oxford, 1990: 8). 

 

I afhandlingen vil jeg lægge ud med at gennemgå teorier om sprogtilegnelse og 

læringsstrategier. Dernæst følger de metodiske overvejelser, jeg har gjort i forbindelse 

med min dataindsamling. Den efterfølgende analyse består af flere trin; det første er en 
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analyse af de nye læreplaner og vejledninger i engelsk på stx. Denne analyse danner 

sammen med de teoretiske afsnit baggrund for analysen af de data, jeg har indsamlet til 

beskrivelse af mine informanters strategibrug. Min empiri består af tre sæt data: SILL-

testen, gruppeinterview i tilknytning til SILL-testen, samt logskrivning udarbejdet i 

forbindelse med arbejdet med portfolio i undervisningen. Hensigten er at afdække 

forholdet mellem danske gymnasieelevers strategibrug og de forventninger, der findes i 

læreplan og vejledning. 

 

Jeg arbejder ud fra følgende problemformulering: 

 

Læringsstrategier. Muligheder og problemer belyst ved en undersøgelse af elevers 

strategibrug i sprogtilegnelsen. 

 

 

3. TEORI 
 

En learners valg af læringsstrategier hænger sammen med hans opfattelse af, hvordan 

sprogtilegnelsen foregår, også selvom han ikke er bevidst om denne opfattelse. Derfor 

lægger jeg ud med at gennemgå et par positioner indenfor tilegnelsessteorien, der synes 

relevante for min analyse. Derefter følger en gennemgang af teori om og undersøgelser 

af læringsstrategier. 

 

3.1 TILEGNELSESTEORIER 

Krashens Monitor-model 

En teori om fremmedsprogstilegnelse, der har haft stor betydning for diskussionen i den 

videre SLA-forskning, er Krashens Monitor-model (Krashen, 1982; her citeret i 

Lightbown og Spada, 1999).  
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Krashen skelner mellem ’tilegnelse’ (acquisition) og ‘indlæring’ (learning). Tilegnelse 

foregår ubevidst, når learneren bruger fremmedsproget til kommunikation, mens 

indlæring betegner den proces, der foregår, når learneren arbejder med formulerede 

regler og er opmærksom på den sproglige form; altså en bevidst proces. Krashens 

opdeling minder om den traditionelle skelnen mellem implicit og eksplicit viden, men 

hos Krashen er der ikke forbindelse mellem de to (the non-interface position): indlært 

viden kan aldrig omdannes til tilegnet viden. For Krashen er den tilegnede viden den 

vigtigste af de to, da det kun er den tilegnede viden, der er tilgængelig i naturlig 

kommunikation. Den indlærte viden blot kan fungere som en slags monitor, der kan 

udføre små rettelser i de ytringer, der produceres i tilegnelses-systemet, og det sker 

endda kun, hvis learneren har tid og/eller overskud til at tænke på sproglig korrekthed. 

En anden af Krashens hypoteser, input-hypotesen, går ud på, at en learner kun kan 

tilegne sig fremmedsprog, når han udsættes for forståeligt (comprehensible) input, der 

dog gerne må ligge en smule over learnerens aktuelle sproglige niveau (i + 1). 

 

Den pædagogiske implikation af Krashens teori er jo altså, at formel instruktion i 

fremmedsproget ikke nytter, og den bliver således en støtte for forskellige 

kommunikative undervisningsmetoder (fx Communicative Language Teaching (CLT) 

og The Natural Approach, se Richards & Rodgers, 1986). Dermed markerer den altså 

endnu et pendulsving i retning af aktivistiske tilgange (fokus på funktionelle aspekter) 

og væk fra formalistiske tilgange (fokus på sprogets formelle sider) (Kelly, 1969; her 

citeret i Jensen, 2004: 27).  

 

Siden Krashen fremsatte sine hypoteser, har forskere haft travlt med at modbevise dem! 

Som sproglærere har vi nok svært ved at acceptere, at grammatikundervisningen slet 

ikke nytter, for hvordan skal eleverne så lære at korrekthed? Det er klart, at input er en 

vigtig  faktor i sprogtilegnelsen, men selv Immersion-programmer og flere års ophold i 

det pågældende land skaber ikke fejlfri fremmedsprogstalende, så det er min opfattelse, 

at input alene ikke gør det.  
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Bevidsthed i sprogindlæring - noticing 

Schmidt (1990) beskæftiger sig med bevidste og ubevidste processer i 

fremmedsprogsindlæringen. Han mener, at begge slags processer er til stede i 

læringsprocessen, men at der har været alt for lidt fokus på den bevidste indlæring.  

 

I en definition af begrebet ’bevidsthed’ arbejder Schmidt med tre forskellige 

betydninger (1990:131ff): Den første betydning er ’bevidsthed som opmærksomhed’ 

(awareness), der igen underopdeles i forskellige niveauer af opmærksomhed: 1) 

perception, der ikke nødvendigvis er bevidst; 2) noticing, en basal opmærksomhed, der 

er karakteriseret ved at være tilgængelig for introspektion og 3) forståelse 

(understanding), en ’dybere’ opmærksomhed, der rummer processer som analyse, 

sammenligning, refleksion, problemløsning og metakognition. Den anden betydning af 

begrebet er ’bevidsthed som intention’, altså det at gøre noget med en bestemt hensigt. 

Endelig er der betydningen ’bevidsthed som viden’ (knowledge), og i modsætning til 

den traditionelle dikotomi mellem eksplicit og implicit viden mener Schmidt, at der er 

tale om et kontinuum (1990: 134). 

 

I forbindelse med fremmedsprogsindlæring fremhæver han vigtigheden af begrebet 

noticing. Han skelner mellem input og intake, og han definerer intake som den del af 

input, som learneren lægger mærke til (1990: 139). Han argumenterer altså for, at 

noticing er nødvendig for, at learneren kan omdanne input til intake.  Underbevidst 

(subliminal) læring er dermed ikke mulig, sprogtilegnelse kan ikke foregå ubevidst. 

Schmidt udelukker ikke, at tilfældig (incidental) læring kan finde sted, men han mener, 

at opmærksom læring (paying attention), der indebærer en bevidst indsats i retning af at 

kontrollere intake, vil gøre læringen lettere.  

 

Schmidts teori står således i stærk modsætning til Krashens teorier, idet han mener, at 

det vil være nyttigt at få learnere til at arbejde med sprogets form (focus on form) i 

undervisningen. 

 

Lene Bønnerup Hansen – Eksamensnummer: 148950 

SDU – DIG – Masterafhandling – Sommereksamen 2005 

Side 8 af 88 



Stilladseringsbegrebet 

Vygotskys begreb ’zonen for nærmeste udvikling’ danner udgangspunkt for 

stilladseringsbegrebet (her beskrevet i Tønnes Hansen & Nielsen, 1999: 9ff). ’Zonen 

for nærmeste udvikling’ betegner: 

… afstanden mellem barnets aktuelle udviklingstrin for problemløsning 
og dets potentielt mulige udviklingstrin for problemløsning under støtte 
fra voksne eller mere vidende jævnaldrende (Tønnes Hansen & Nielsen, 
1999: 20). 

 
Overført på læringssituationen drejer det sig altså om forskellen mellem det, som 

eleven formår på egen hånd, og det, som eleven formår ved hjælp af vejledning fra en 

lærer eller en dygtigere elev. Vygotsky bruger barnets sprogtilegnelse som eksempel på 

zonen for nærmeste udvikling, men ideen kan naturligvis overføres til andre områder. 

Wood et al. (1976: her i Tønnes Hansen & Nielsen, 1999) introducerer 

stilladseringsbegrebet, der skal forstås som en metafor: opstilling og nedtagning af 

stilladset er en proces, der foregår i takt med elevens udvikling, og stilladsets funktion 

er selvfølgelig at støtte læringen, idet læreren tager sig af de elementer i 

opgaveløsningen, som eleven ikke selv magter og lader eleven om de dele af opgaven, 

som er inden for hans rækkevidde.  

 

Tønnes Hansen & Nielsen pointerer, at stilladsering (scaffolding) også handler om 

gradvist at overdrage ansvaret for læreprocessen:  

… det er ikke blot viden og kundskaber, som eleven tilegner sig i den 
pædagogiske interaktionsproces med læreren, men også redskaber for 
senere selv at kunne løfte en tilsvarende opgave (Tønnes Hansen & 
Nielsen, 1999: 36) 
 

Endvidere understreger de, at der er tale om en vekselvirkning mellem lærer og elev, 

hvor målet er en kreativ dialog, der også giver eleven indflydelse på læringsprocessen. 

 

3.2 TEORI OM SPROGLIGE LÆRINGSSTRATEGIER  

Forskningen i læringsstrategier begyndte med en interesse for at beskrive the good 

language learner, senere følger en interesse for at klassificere strategierne. 
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The Good Language Learner-undersøgelser 

I 1975 kom Rubins artikel What the good language learner can teach us (1975; her 

citeret i Rubin, 1987: 20). Her var målet at give en karakteristik af The good language 

learner, idet interessen samlede sig om at beskrive, hvilke strategier succesfulde 

learnere brugte, og antagelsen var, at disse strategier kunne gøres tilgængelige for 

svagere learnere. Siden følger en række lignende studier (fx Naiman et al, 1978; her 

citeret i Ellis 1994: 546ff). Ellis (1994: 546ff) samler resultaterne fra en lang række af 

disse studier og karakteriserer The good language learner som en learner, der: 

 

1) - er opmærksom på sprogets form og monitorerer den sproglige produktion. Han 

sammenligner med andre sprog, analyserer målsproget og benytter sig af opslagsbøger. 

Dette står i kontrast til Krashens Inputhypotese. 

  

2) - er opmærksom på sprogets kommunikative funktioner. Det er vigtigt, at learneren 

hele tiden søger at finde en betydning, når han udsættes for fremmedsproget, og at han 

opsøger muligheder for at bruge sproget i naturlige situationer. 

 

3) - deltager aktivt i indlæringen af sproget. Picket (1978; her citeret i Ellis, 1994: 549) 

angiver, at the good language learner kan lide systematiske og logiske lærertyper, men 

at læreren snarere betragtes som informant end som en, man kan stole på. The good 

language learner kan lide at sætte sig mål og forfølge dem. Definitionen af ’aktiv 

deltagelse’ er imidlertid lidt problematisk, eftersom nogle undersøgelser viser, at det, i 

hvert fald til en vis grad, kan lade sig gøre at lære sprog blot ved at lytte til andre og 

øve sig, når man er alene.  

 

4) - er bevidst om læringsprocessen. Han kan sætte ord på sin sprogtilegnelse, fordi han 

har et veludviklet meta-sprog (Ellis, 1994: 550). Reiss (1983, her citeret i Ellis, 1994: 

550) har vist, at gode learnere er bedre til at give klart udtryk for deres mål indenfor 

sprogtilegnelsen end svagere learnere. 
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5) - bruger læringsstrategier fleksibelt og varieret. Chamot et al. (1988; her citeret i 

O’Malley & Chamot, 1990: 123ff) viser, at alle learnere bruger læringsstrategier, men 

de mest effektive learnere bruger læringsstrategier oftere end mindre effektive 

learnere, og de har et større repertoire af strategier. 

 
Ellis (1994: 550) peger dog på et centralt metodisk problem i forbindelse med de 

undersøgelser, der ligger bag disse fem karakteristika for the good language learner, 

nemlig at den dominerende dataindsamlingsmetode er introspektion. Ved denne metode 

vil learnere med et veludviklet meta-sprog være gode informanter, og måske er det 

derfor, at metakognitive strategier får en stor betydning i undersøgelserne. 

 

Ellis (1994: 530) skelner endvidere mellem language learning strategies, der er 

learnerens forsøg på at udvikle ny sproglig og sociolingvistisk kompetence på 

målsproget, og skill learning strategies, der er learnerens forsøg på at blive god til at 

lytte, læse, tale og skrive. 

 

To taksonomier over sproglige læringsstrategier 

Med henblik på at kunne identificere læringsstrategier i empirisk materiale har 

forskningen arbejdet med at klassificere strategierne. Men selvom alle stort set er enige 

om, hvilket fænomen man beskæftiger sig med, er det altså ikke lykkedes at blive enige 

om hverken en taksonomi eller en definition af sproglige læringsstrategier, hvilket kan 

komplicere identifikation og analyse af læringsstrategierne i empirisk materiale (se 

også Tornberg, 2003: 23). Her skal jeg sammenligne to taksonomier: Oxfords (1990) 

og O’Malley & Chamots (1990). 

 

Rebecca Oxford arbejder med en meget detaljeret taksonomi, der overordnet skelner 

mellem direkte og indirekte læringsstrategier (Oxford, 1990: 16ff). De direkte strategier 

kræver mental processering af sproget, mens de indirekte strategier støtter læringen 

uden direkte at involvere målsproget (1990: 37 og 135). De direkte strategier inddeles 
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herefter i hukommelsesstrategier, kognitive strategier og kompensationsstrategier2, og 

de indirekte strategier inddeles i metakognitive strategier, affektive strategier og sociale 

strategier, se tabel 1 nedenfor. 

 

Tabel 1 

Direkte 
strategier: 

Hukommelsesstrategier 
- anvendes mhp. at lagre og genfinde ny information 

 
 

Kognitive strategier 
- anvendes mhp. at forstå og producere nyt sprog 

 
 

Kompensationsstrategier 
- anvendes mhp. at overkomme huller i den sproglige viden, når sproget 
bruges 

  
Indirekte 
strategier: 

Metakognitive strategier 
- anvendes mhp. at kontrollere sin egen kognition 

 
 

Affektive strategier 
- anvendes mhp at regulere følelser, motivation og holdninger 

 
 

Sociale strategier 
- anvendes mhp at lære gennem interaktion med andre  

  

Hver af disse seks grupper inddeles yderligere i mere specifikke strategier, i alt 

omfatter taksonomien 62 strategier. Oxford har desuden udviklet en test, SILL-testen 

(Oxford, 1990: 283ff), der er 

…designed to gather information about how you, as a student of a foreign 
or second language, go about learning that language (Oxford, 1990: 283) 

 
Testen består af 50 udsagn om strategibrug, som informanten skal vurdere sin egen 

anvendelse af. De 50 udsagn er inddelt i seks dele, der korresponderer til Oxfords 

taksonomi. 

 

Oxfords taksonomi er blevet kritiseret fx af Ellis, der anfører, at… 

 

                                                 
2 Oxford bruger begrebet ’kompensationsstrategier’, der i Færch & Kaspers (1984) taksonomi over 
kommunikationsstrategier er et underbegreb, der bl.a. ekskluderer reduktionsstrategier. I Oxfords 
taksonomi indgår reduktionsstrategien Avoiding communication partially or totally dog, så Oxford 
anvender altså ’kompensationsstrategier’ synonymt med ‘kommunikationsstrategier’ (se også Hsiao & 
Oxford, 2002: 371). 
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The scheme is marred by a failure to make a clear distinction between 
strategies directed at learning the L2 and those directed at using it (Ellis 
1994: 539). 
 

Oxfords taksonomi adskiller sig altså fra andre ved at sammenblande 

kommunikationsstrategier og læringsstrategier. Oxfords ikke helt overbevisende svar på 

kritikken er, at enhver brug af fremmedsproget er en mulighed for tilegnelse af mere 

sprog (Oxford, 2003: 14). På den positive side anfører Ellis, at detaljeringsgraden i 

taksonomien gør den velegnet i arbejdet med at identificere strategier (1994: 539). 

 

O’Malley og Chamot (1990: 103) angiver yderligere problemer ved Oxfords 

taksonomi. Det første er taksonomiens tilblivelse, idet den angiveligt er sammensat af 

’alle’ strategier, der har været rapporteret i forskningen, og således ikke baserer sig på 

en underliggende kognitiv teori. Et andet problem er, at taksonomien undlader at 

prioritere, hvilke strategier der er vigtigst for læring, og endelig at nogle af 

underkategorierne ser ud til at overlappe hinanden. 

 

Da SILL-testen er baseret på Oxfords taksonomi, må kritikken af taksonomien 

naturligvis også gælde for testen. 

 

O’Malley & Chamot baserer deres taksonomi på Andersons informations-

processeringsteori (se O’Malley & Chamot, 1990: 19ff), og deres klassificering af 

læringsstrategier er baseret på strategier, som forfatterne selv identificerede i indsamlet 

data, og den består af færre kategorier end Oxfords (se tabel 2). 

 

Tabel 2: 

A: Metakognitive strategier   Involves thinking about or knowledge of the learning 
process, planning for learning, monitoring learning 
while it is taking place or self-evaluation of learning 
after the task has been completed (1990: 230). 
 

B: Kognitive strategier Involves mental manipulation or transformation of 
materials or tasks and is intended to enhance 
comprehension, acquisition, or retention (1990: 229). 
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C: Sociale/affektive strategier May consist of using social interactions to assist in the 
comprehension, learning, or retention of information. 
It may also consist of using mental control over 
personal affect that interferes with learning (1990: 
232). 
 

 

Der er mange fælles træk ved de to taksonomier, men også væsentlige forskelle. De 

tydeligste forskelle er naturligvis, at O’Malley & Chamot ikke inkluderer 

kommunikationsstrategierne (inferencing regnes for en kognitiv strategi), at de samler 

sociale og affektive strategier i en kategori, samt at de placerer 

hukommelsesstrategierne sammen med de kognitive strategier. Hsiao & Oxford (2002: 

371f) opstiller en tabel, der sammenligner de to taksonomier og argumenterer bl.a. for 

adskillelsen af hukommelses- og kognitive strategier. Hukommelsesstrategier hjælper 

learneren med at lagre og hente information i langtidshukommelsen, mens kognitive 

strategier hjælper med en dybere informationsbearbejdning af de sproglige 

informationer. 

 

I denne undersøgelse benytter jeg Oxfords taksonomi, da jeg anvender SILL-testen i 

min dataindsamlingsprocedure, og det forekommer således mest praktisk at benytte 

Oxfords kategorier i analyseøjemed. Jeg er dog principielt uenig med Oxford i, at 

kommunikationsstrategierne hører under de sproglige læringsstrategier, eftersom jeg 

betragter kommunikationsstrategier som redskaber, hvormed man kan løse sproglige 

problemer, hvorimod de sproglige læringsstrategier er strategier til at lære sprog på den 

mest effektive måde. Det kan dog i nogle tilfælde være svært at skelne mellem de to 

typer af strategier (se Rubin, 1987: 26 og Hedevang: 2004: 35). 

 

Anden forskning 

I det følgende opregnes resultater fra forskellige undersøgelser, der har relevans for min 

afhandling: 
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Mange studier beskæftiger sig med sammenhængen strategibrug og forskellige learner 

karakteristika. Ehrman & Oxford (1989: 6f) afprøver i en undersøgelse af 78 voksne 

learnere en række forskellige hypoteser og finder bl.a., at kvinder rapporterer om større 

brug af sproglige læringsstrategier end mænd.  

 

I en stor undersøgelse, der involverede 1.200 universitetsstuderende, beskæftiger 

Oxford & Nyikos (1989) sig med, hvilke variable der påvirker valget af sproglige 

læringsstrategier. De når ligeledes frem til, at kvinder rapporterer hyppigere 

strategibrug end mænd. Desuden finder de, at motivation er den vigtigste parameter 

overhovedet, når det gælder brugen af læringsstrategier.  

 

Nyikos & Oxford (1993: 13) argumenterer for, at fremmedsprogsindlærere ikke er fuldt 

bevidste om deres egen strategibrug og den brede vifte af læringsstrategier, der findes. 

De er heller ikke bevidste om, hvilke strategier mere effektive learnere bruger. Nyikos 

& Oxford betragter en gruppe af strategier som meget effektive: nemlig autentisk 

sprogbrugs-strategier (functional practice strategies), men de bruges normalt af få 

learnere. Forfatterne konkluderer bl.a., at eksplicit instruktion i strategibrug er 

nødvendig. 

 

Kaylani (1996: 75ff) beskriver en SILL-test-baseret undersøgelse med 225 informanter, 

hvor hun fandt, at kvinderne brugte markant flere hukommelses-, kognitive, 

kompensations- og affektive strategier end mændene, men samtidig fandt hun ud af, at 

dygtighed (proficiency) var mere afgørende end køn, når det gjaldt strategibrug.  

 

Oxford et al. (1996: 23) beskriver en undersøgelse af 42 studerende (diary study), hvor 

de hyppigste strategier var hukommelsesstrategier, kognitive og nogle bestemte 

metakognitive strategier (evaluering og planlægning). De sjældnere strategityper var 

kompensationsstrategier og sociale og affektive strategier. 

 

I en undersøgelse af 67 high-school studerende fandt O’Malley & Chamot (1985b; her 

citeret i O’Malley & Chamot, 1990: 123ff), at mere effektive studerende brugte flere 
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læringsstrategier end mindre effektive studerende. De mere effektive havde samtidig et 

større repertoire af strategier. 

 

Som den sidste undersøgelse vil jeg nævne Donato og McCormick (1994), der så at 

sige overfører Vygotskys læringsteori til sprogtilegnelsen, eftersom de sætter 

læringsstrategierne ind i en socialkonstruktivistisk sammenhæng. I et case study lader 

de ca 10 informanter bruge portfolio-instrumentet til at udvikle deres egen strategi-

brug. Der gives ikke instruktion i strategier, men informanterne skal i deres portfolio 

give en selvevaluering af deres indlæring, men samtidig skal de fremvise ’evidence’. 

Informanterne udvikler sig i retning af mere fokuserede strategier, bliver mere ærlige, 

og lærer af hinanden.  

 

 

4. METODISKE OVERVEJELSER 
 

Det kan være svært at få adgang til at studere sproglige læringsstrategier, eftersom der 

hovedsageligt er tale om mentale processer, som ikke kan observeres. I det følgende 

afsnit vil jeg gennemgå de metodiske overvejelselser, jeg har gjort i forbindelse med 

min dataindsamling. 

 

Min analyse består af tre dele: Den første er en analyse af den nye læreplan og 

vejledning for engelsk på stx. Denne analyse skal danne baggrund/udgangspunkt for de 

øvrige to, og her skal jeg forsøge at formulere, hvilke forventninger man har til 

undervisningen i læringsstrategier. Derefter følger en undersøgelse af 1g-elevers 

strategi-brug, og den falder i to dele: En større del, som består af resultaterne fra SILL-

testen (Oxford, 1990: 277ff), hvor informanterne selv rapporterer om deres 

strategibrug; disse resultater suppleres med kommentarer fra to gruppeinterview, der 

blev gennemført efter test-tagningen, samt en mindre del, der består af en lille 

undersøgelse af brugen af logskrivning i forbindelse med anvendelsen af portfolio i 

undervisningen med fokus på elevernes brug af metakognitive strategier. 
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Udvælgelse af informanter 

Informanterne, der tog SILL-testen, var elever fra to 1.g-klasser; en sproglig og en 

matematisk klasse. Der deltog 14 informanter fra hver klasse, i alt 28 informanter. Før 

testen fik informanterne en kort introduktion til begrebet læringsstrategier, og undervejs 

var der mulighed for at stille spørgsmål, hvis der var noget, de ikke forstod. Med blot 

28 informanter har undersøgelsen naturligvis ringe statistisk gyldighed, men den kan 

formentlig give et fingerpeg om elevernes brug af sproglige læringsstrategier. 

 

I de to interview, der efterfulgte SILL-testen, deltog hhv. fem informanter fra den 

sproglige klasse og seks informanter fra den matematiske klasse. Udvælgelsen af 

informanterne til interviewene foregik ikke efter noget bestemt mønster; nogle meldte 

sig frivilligt, mens andre deltog på opfordring. Man kunne sagtens argumentere for en 

udvælgelsesprocedure, hvor informanterne blev udpeget helt vilkårligt, men af rent 

praktiske årsager - dataindsamlingen foregik sent på skoleåret og på et tidspunkt, hvor 

klassens øvrige elever havde fri - syntes et element af frivillighed at være at foretrække. 

Det er klart, at denne fremgangsmåde indeholder en risiko for volunteer bias, men det 

er mit indtryk, at informanterne i de to grupper trods alt var repræsentativt fordelt mht. 

køn, faglig styrke og aktivitetsniveau i undervisningen. 

 

I logskrivningerne deltog kun eleverne i den sproglige klasse, da undersøgelsen 

omhandlede den skriftlige dimension i sprogtilegnelsen. 18 informanter deltog i 

undersøgelsen; fem af disse deltog ikke i SILL-testen. 

 

Af etiske årsager anonymiseres informanternes navne. Informanterne er navngivet med 

to bogstaver: M for matematiker eller S for sproglig og D for dreng eller P for pige, og 

er herefter nummereret (fx MD3). 

 

Mål for the good language learner og motivation 

Jeg har i mangel af bedre benyttet informanternes årskarakter i engelsk i slutningen af 

1g som et mål for, hvor gode sprogindlærere de er. I den sproglige klasse har jeg 
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benyttet den mundtlige årskarakter, mens der på matematisk linje kun gives en samlet 

karakter for det skriftlige og det mundtlige arbejde, og den har jeg så anvendt. 

 

At anvende karakterer som mål for evne til sprogtilegnelse kan naturligvis kritiseres, da 

en sådan karakter beror på faglærerens – som i dette tilfælde også er ”forskerens” – 

vurdering af eleven, og muligheden for en fejlvurdering er bestemt til stede. Et andet 

problem ved at anvende denne vurdering er, at den baseres på mange forskellige 

aspekter, fx sproglig korrekthed, evne til tekstforståelse og formidling heraf, og for 

matematikerklassens vedkommende også skriftlige evner. Dertil kommer efter al 

sandsynlighed en række faktorer, som ikke fremgår af fagbilagene, fx aktivitetsniveau, 

god opførsel og hensigtsmæssig adfærd i undervisningssituationen (se Miller, 2004). 

Der er altså et stykke vej til at kunne påstå, at årskarakteren udelukkende afspejler 

learnerens evne til at lære sprog. 

 

Indenfor rammerne af denne afhandling har jeg dog ikke kunnet finde et bedre mål for 

sprogindlæringsevne, og et spinkelt forsvar for dette valg kan være, at karakterer givet i 

gymnasiet trods alt er accepteret af det omgivende samfund som et objektivt mål for 

elevens kunnen. 

 

Tilsvarende kan det diskuteres, om SILL-testens baggrundsspørgeskema (Oxford, 

1990: 282) kan bruges som et objektivt mål for informanternes motivation til at lære 

sprog (se bilag 3). Her skal de ganske enkelt svare på, hvor vigtigt det er for dem at 

lære engelsk: ’ikke vigtigt’, ’vigtigt’ eller ’meget vigtigt’. Men da motivation er svært 

at måle, må vi nøjes med selvrapporterede data, selvom det givetvis er et problem, at 

’forskeren’ og den bedømmende lærer er en og samme person. 

 

Spørgeskema: SILL-testen 

 

SILL-testen er et spørgeskema med lukkede ’spørgsmål’, der frembringer enkle svar, 

idet informanterne tager stilling til en række udsagn om strategier vha en skala (Likert 

scale), der angiver informantens egen vurdering af, hvor ofte de anvender den enkelte 

strategi. Denne type spørgeskemaer bruges ofte til at få informanter til at rapportere om 
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deres personlige karakteristika (Larsen-Freeman & Long, 1991: 35f), og fordelen ved 

denne dataindsamlingsmetode er, at data er lette at administrere og kvantificere. 

 

De enkle svar kan dog også være en ulempe for undersøgelsen, idet informanten ikke 

har mulighed for at komme med opklarende oplysninger i forbindelse med deres svar, 

og fortolkningen af data risikerer at blive lidt unuanceret. I SILL-testen bidrager 

svarene således ikke med information om, hvornår og hvordan informanten bruger de 

enkelte læringsstrategier. Desuden er der risiko for, at informanterne misforstår testens 

formuleringer (Cohen & Scott, 1996: 90f).  Cohen (1998: 35) peger på, at svarene på 

sådanne spørgeskemaer afspejler det, som informanterne tror, de gør, og altså ikke 

nødvendigvis hvad der rent faktisk sker. Man kan også forestille sig, at nogle 

informanter rapporterer det, de tror, de forventes at rapportere. Begge situationer kan 

udgøre validitetsproblemer for undersøgelsen.  

 

Endelig kan der forekomme forskelle i informanternes måde at besvare testen på. Et 

eksempel på dette ses i mit materiale, hvor en informant i høj grad vælger enten 1 eller 

5 i sin angivelse af, hvor hyppigt strategierne anvendes. Han kommenterer det således i 

interviewet: 

 
… når jeg ser sådan et spørgsmål, om jeg bruger en metode, så siger jeg jo 
ja eller nej. Jeg bruger ikke så meget det der med at så sætter jeg et firetal, 
fordi det gør jeg næsten altid. Altså enten gør jeg det, eller også gør jeg 
det ikke (MD2, bilag 5). 

 

Her er altså endnu en mulighed for problemer med undersøgelsens validitet. 

 

Gruppeinterview 

Som supplement til SILL-testen udførtes retrospektive interview i form af to gruppe-

interview. Denne indsamlingsmetode hører altså under de introspektive metoder, der 

ofte har været brugt i undersøgelser af sproglige læringsstrategier. Kritikere af 

introspektive metoder tvivler på, at informanterne overhovedet har adgang til at 

gengive egne kognitive processer, idet mange af disse processer anses for at være 
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ubevidste, og de processer, der er bevidste, menes at være for komplekse til, at 

informanten kan beskrive dem tilstrækkeligt (se fx Cohen, 1998: 36). Men disse 

problemer til trods synes introspektive metoder at give et indblik i kognitive processer, 

som ingen andre dataindsamlingsmetoder kan tilbyde (Nunan, 1992: 123f).  

 

En af grundene til, at jeg valgte at lave gruppeinterview, var, at det var tidsbesparende, 

idet fem-seks informanter kom til orde på blot 30 minutter. En anden fordel ved 

gruppeinterview er, at atmosfæren bliver mere afslappet og uformel, hvor det 

individuelle interview kan opleves som kunstigt af informanten pga. det asymmetriske 

forhold mellem interviewer og den interviewede (Nunan, 1992: 150). Endvidere er der 

mulighed for, at informanterne bliver inspireret af hinanden og kommer i tanke om ting, 

som de ellers ikke ville være kommet på, eller med andre ord: der skabes 

”mellemmenneskelig dynamik” (Kvale, 1997: 282).  

 

Interviewene var semi-strukturerede, idet jeg havde en interview-guide foran mig og 

altså en forestilling om, hvad vi skulle komme ind på i interviewene, men 

gruppeinterviewet bliver let mere ufokuseret end det almindelige interview, og det er 

svært (og næppe heller hensigtsmæssigt) for intervieweren at bevare den fulde kontrol 

med, hvilken retning interviewet bevæger sig i (Kvale, 1997: 108). Samtalen mellem 

informanterne kører let ud ad en tangent, ikke alle informanter besvarer alle spørgsmål, 

og der er ikke tid til at samle op på alt, der smides i ringen. En informant kan risikere at 

blive afbrudt af en anden, der bliver ivrig, og interviewer kan ikke ’bruge pausen’ til at 

få mere information ud af informanten som i det almindelige interview.  

 

O’Malley & Chamot (1990: 95) påpeger, at det kan være svært at skelne mellem 

informanterne på båndoptagelserne, og at det derfor kan være vanskeligt at tillægge den 

enkelte informant en bestemt strategi-anvendelse. Jeg har ikke haft problemer med at 

genkende informanternes stemmer på båndoptagelserne, alligevel kan det være svært at 

få et klart billede af den enkelte informant i forhold til de andre; i min analyse bliver 

informanterne ofte til et ’de i stedet for et ’han’ eller ’hun’. Det skyldes i høj grad den 

indflydelse, informanterne har på hinandens meninger, og derved kan den 
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”mellemmenneskelige dynamik” også blive en ulempe. Et tegn på, at informanterne 

optræder som en gruppe og ikke individuelt, ses af, hvor forskelligt samtalerne falder 

ud i de to interview. I den sproglige gruppe får interviewet et klart præg af dialog, hvor 

informanterne har korte replikker, supplerer og afbryder hinanden, mens mønsteret i 

interviewet med den matematiske gruppe bliver, at man markerer, når man har noget på 

hjerte, og indlæggene bliver som regel ret lange. 

 

Kombination af metoder 

En kombination af kvantitative og kvalitative metoder kan være en måde at løse nogle 

af problemerne på. Oxford & Crookall (1989: 414) anbefaler netop, at man bruger flere 

metoder, både kvalitative og kvantitative, når man indsamler data om sproglige 

læringsstrategier. Tilsvarende beskriver O’Malley & Chamot (1990: 95) erfaringer fra 

deres tidlige undersøgelser, hvor de fandt ud af, at resultaterne var afhængige af 

dataindsamlingsmetoden, så derfor har de i deres senere undersøgelser anvendt 

forskellige kombinationer af metoder. Bachman (1990: 269f) beskriver, hvordan en 

kvalitativ procedure kan tages i anvendelse for at øge forståelsen af en kvantitativ tests 

resultater. Således var det intentionen, at gruppeinterviewene skulle kunne hjælpe med 

til at forklare nogle af resultaterne fra SILL-testen.  

 

Det er et problem ved anvendelsen af såvel SILL-testen som det retrospektive 

interview, at begge metoder bygger på selv-rapportering. Den sidste del af min 

dataindsamling består derfor af data, hvor informanterne i stedet skal demonstrere deres 

strategibrug: nemlig logskrivning i forbindelse med portfolio. 

 

Logskrivning 

Inspireret af Donato & McCormick (1994) fik jeg lyst til at afprøve portfolio-redskabet 

i en klasse. Designet er dog ændret en del i forhold til Donato & McCormicks 

undersøgelse, da tiden til dataindsamlingen var knap. Jeg valgte derfor at arbejde med 

den skriftlige dimension, hvor hele årets skriftlige arbejde kunne inddrages og dermed 

trods alt give undersøgelsen en vis basis. Formålet var at undersøge, hvor megen 
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instruktion (stilladsering) der skal til, før eleverne tager metakognitive strategier, især 

planlægning og evaluering af egen læring, i brug. 

 

Hen imod slutningen af skoleåret fik eleverne udleveret en mappe, som de kunne samle 

årets skriftlige afleveringer i. De fik samtidig en liste over alle stillede opgaver samt 

nogle papirer om genrerne summary og essay, som anvendes i eksamensopgaven. 

Herefter skulle eleverne lave logskrivninger om mappens indhold, hvilket gerne skulle 

hjælpe dem til at blive bevidste om mulige svagheder i deres læring.  

 

Dataindsamlingen består af tre logskrivninger med en stigende grad af styring i 

oplæggene til skrivningerne (se endvidere bilag 6). Logskrivningerne blev udført med 

nogle ugers mellemrum. Oplægget til den første logskrivning var mundtligt og ret løst 

formuleret. Eleverne blev bedt om at beskrive deres mappes indhold med henblik på, 

hvad der var godt og skidt, og hvordan det kunne forbedres. Begrebet ’refleksion’ blev 

introduceret, men også ordet ’dagbog’ blev brugt til at forklare, hvad der ønskedes fra 

dem. Oplægget til anden logskrivning kom på tavlen i form af en række spørgsmål, fx 

’Er du klar til den skriftlige årsprøve?’, ’Har du styr på summary, essay og 

oversættelser?’ samt ’Bruger du rettelserne i dine opgaver til noget?’. Den tredje 

logskrivning havde et skriftligt oplæg, der lød: ”Opstil 3 mål for dit skriftlige arbejde, 

som du gerne vil nå inden den skriftlige årsprøve. Måske kan du finde inspiration ved at 

kigge på opgaverne og logskrivningerne i din grønne mappe. Gør målene så konkrete 

og realistiske som muligt. Forklar også, hvordan du vil nå dine mål.” Det understreges 

således, at målene bør være specifikke og realistiske, og at det skal angives, hvordan 

det enkelte mål kan nås. 

 

Logskrivning defineres af Juul Jensen et al. (1998: 90) som ”en faglig og personlig 

tænkeskrivning som eleverne producerer som led i undervisningen”, og som 

dataindsamlingsmetode hører logskrivning til de introspektive metoder, og kan således 

være berørt af problemerne med introspektive metoder, som er nævnt ovenfor. 
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Mange learning logs vil være plaget af problematikken omkring selvrapportering. I min 

undersøgelse er der dog til en vis grad tale om demonstration af viden, da det er 

meningen, at eleven i logskrivningen skal vise sin evne til at formulere metakognitive 

strategier. Om strategierne så faktisk tages i brug fremgår jo desværre ikke af mine 

data. 

 

 

5. ANALYSE AF LÆREPLANER OG VEJLEDNINGER 
 

Jeg skal i det følgende analysere de nye læreplaner og vejledninger for engelsk på stx 

med henblik på at afdække forventningerne til udviklingen af elevernes strategiske 

kompetencer. 

 

De sproglige læringsstrategier har fundet vej ind i de nye læreplaner for alle sprogfag 

på stx. Forklaringen herpå findes i det kommissorium, som sprogfagenes 

læreplansgrupper har haft som udgangspunkt: 

Der skal indgå en styrkelse af de rent sproglige krav, således at det 
enkelte sprogs bidrag til sproglig viden og bevidsthed markeres og 
tydeliggøres (Undervisningsministeriet, 2004b). 

 

Kommissoriet er bl.a. baseret på Fremtidens sprogfag (Harder et al, 2003), der ønsker at 

sikre sammenhæng i målene i sprogundervisningen fra begyndelsen af grundskolen til 

afslutningen af en gymnasial uddannelse. Derfor opstilles en fire-søjlet model, der skal 

beskrive progressionen i sprogfagene ved at tydeliggøre ansvarsområderne på de 

forskellige niveauer. De fire søjler udgøres af: færdigheder, strategier, sproglig viden 

og indhold, og for alle beskrives en progression. Her finder vi en definition af 

læringsstrategier: 

Strategier: Her tænkes på læringsstrategier, dvs. en bevidsthed om den 
metodik og de fremgangsmåder, eleven kan anvende for at tilegne sig 
disciplinen: lyttestrategier, kommunikationsstrategi, læsestrategi, 
mundtlig fremstilling og procesorienteret skrivning (Harder et al, 2003: 
40) 
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Her er altså tale om skills oriented strategies, dog bliver de traditionelle fire 

færdigheder til fem, idet kommunikation betragtes som en femte færdighed. 

Progressionen i strategi-søjlen fremgår af opremsningen ovenfor, dvs. på det laveste 

niveau finder vi lyttestrategier og på det højeste procesorienteret skrivning. 

Dermed når vi frem til læreplanerne, og i såvel læreplanen for A-niveau som 

læreplanen for B-niveau i engelsk står der som det sidste af de faglige mål, at eleverne 

skal kunne ”benytte hensigtsmæssige sprogindlæringsstrategier” (Undervisnings-

ministeriet, 2004d, bilag 18 og 19). Det generelle kommissorium for alle 

læreplansgrupper kræver, at:  

 Målene skal være klare, tydelige og præcise… så præcise, at de danner et 
sikkert grundlag for evaluering af elevernes faglige standpunkt 
(Undervisningsministeriet, 2004a).  

 
Set i dette lys kan formuleringen ”hensigtsmæssige sprogindlæringsstrategier” vel godt 

siges at være lidt ulden, for hvem skal strategierne være hensigtsmæssige for (eleven, 

læreren, undervisningen: hvilke strategier er teachable) og i hvilke situationer 

(undervisningen, eksamen, fritiden, (arbejds-)livet efter skolen)? Den uldne formulering 

gentages af fagkonsulenten i et svar til engelsklærerne på Rødovre Gymnasium, der er 

bekymrede over indførselen af den nye eksamensform med ukendte tekster til mundtlig 

eksamen. 

Baggrunden for at præsentere eleven/kursisten for en ulæst tekst er at 
prøve, i hvor høj grad vedkommende formår at omsætte sin viden i 
praksis, og her drejer det sig ikke udelukkende om faktuel viden, men 
også om sproglig viden og viden om hensigtsmæssige indlæringsstrategier 
(Bühlmann, 2005). 

 
Her er det vel mere klart, at strategierne skal være hensigtsmæssige i 

eksamenssituationen, men mange strategier vil lærer og censor jo slet ikke have adgang 

til at bedømme, og måske er vi blot tilbage ved at bedømme, i hvor høj grad eleven 

behersker inferencing, som vi hele tiden har gjort det i forbindelse med 

ekstemporalteksten ved den nuværende eksamensform. Fremtidens sprogfag (Harder et 

al., 2003: 52) efterlyser da også materialer, der kan bruges i en evaluering af forskellige 

strategier. 
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I den øvrige del af de to læreplaner nævnes forskellige læringsstrategier under 

Kernestof (kommunikationsstrategier), Didaktiske principper (lytte-, læse- og 

kommunikationsstrategier) og Arbejdsformer (skrivestrategier). Læreplanerne skelner 

ikke mellem læringsstrategier og kommunikationsstrategier, præcis som vi ser det i 

Rebecca Oxfords taksonomi, så vi må gå ud fra, at den teoretiske forankring ligger i 

Oxfords forskning. 

 

Den progression, der anvises i Fremtidens sprogfag, genfindes i Generelt 

kommissorium for læreplansgruppen (Undervisningsministeriet, 2004a), der ønsker, at 

progressionen i faget fremgår af de faglige mål. Det er nu ikke tilfældet for de sproglige 

læringsstrategier, idet målet er præcis det samme for B- som for A-niveau; nemlig 

”benytte hensigtsmæssige sprogindlæringsstrategier”. Dette dækker dog over en 

skelnen, der findes i ”Specielle retningslinjer for faget engelsk i uddannelsen til 

studentereksamen”, hvor kravet til B-niveauet lyder: 

Det er vigtigt, at engelsk på B-niveau indeholder en bevidstgørelse om 
fremmedsprogstilegnelse, så eleverne opøver hensigtsmæssige 
arbejdsstrategier i arbejdet med fremmedsproget (Undervisnings-
ministeriet, 2004c)  

 
Den tilsvarende formulering for A-niveauet lyder: 

Der skal opnås en teoretisk viden om sprogtilegnelse og om sprogenes 
artsfællesskab (Undervisningsministeriet, 2004c). 
 

Kommissoriet ønsker altså en progression, men formodentlig har læreplansgruppen 

vurderet, at disse forventninger til A-niveauet trods alt var for store. De øvrige 

formuleringer omkring læringsstrategierne i de to læreplaner er også enslydende, og det 

gælder såmænd også formuleringerne i vejledningerne til de to niveauer. Der er med 

andre ord ingen progression i engelskfaget, når det gælder sproglige læringsstrategier. 

 

I vejledningerne til engelsk på stx defineres sprogindlæringsstrategier som:  

… de arbejdsvaner og teknikker en elev anvender for at tilegne sig 
sproget (Undervisningsministeriet, 2005a og 2005b, kap. 2.1). 

 
Denne definition kan måske forvirre lidt, da den ikke indbefatter 

kommunikationsstrategierne og således udgør en modsætning til læreplanernes 
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læringsstrategi-begreb. Vejledningerne lister en række eksempler på sproglige 

læringsstrategier:  

 
Fornuftig anvendelse af håndbøger… arbejde målrettet med ordforråd, 
at kunne lytte og efterligne, at rette egne grammatiske fejl i mundtlig 
kommunikation, at arbejde systematisk med omskrivning og revision 
af egne skriftlige produkter, at anvende portfolio til at evaluere egne 
sproglige kompetencer, at turde afprøve hypoteser om sprog, at 
sammenligne med andre sprog [samt udvikle] bevidsthed om egne 
læringsprocesser [der bl.a.] udtrykkes ved… evne til at planlægge og 
vurdere egne læringsprocesser med henblik på realisering af 
selvstændig læring (Undervisningsministeriet, 2005a og 2005b, kap. 
2.1). 

 
Eksemplerne omfatter især hukommelsesstrategier, kognitive og metakognitive 

strategier; mens affektive og sociale strategier ikke er repræsenteret på listen.  

 

Jeg vil for et kort øjeblik vende tilbage til kommunikationsstrategierne, der ikke er 

udeladt af vejledningerne, selvom de falder uden for definitionen af læringsstrategier. 

De optræder mange steder, dog i en noget udvidet forstand, idet de beskrives som: 

 
… forskellige måder at formidle et budskab på. Effektiv formidling 
bygger bl.a. på viden om, hvem målgruppen er, bevidsthed om, hvilke 
muligheder og begrænsninger en given kommunikationssituation og et 
givent medie giver samt et sprogligt beredskab, der sætter afsenderen i 
stand til at omformulere og tilpasse det sproglige udtryk til situationen. 
Viden om forskellige typer talehandlinger indgår her (Undervisnings-
ministeriet, 2005a og 2005b, kap. 2.2). 

 
I SLA-forskningen (se fx Færch & Kasper, 1983) er det normalt kun det omtalte 

sproglige beredskab, der går under betegnelsen ’kommunikationsstrategier’, og denne 

betydning er da også den, der arbejdes ud fra i det selvstændige afsnit, som 

kommunikationsstrategierne får senere i vejledningen. Denne brede definition er efter 

min overbevisning temmelig uheldig og vil nemt kunne skabe en del forvirring. 

 

Delkonklusion  

Læreplanerne og vejledningerne forventer altså, at eleverne udvikler ”hensigtsmæssige” 

sproglige læringsstrategier, men såvel denne uldne formulering som de modstridende 
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definitioner, der findes i læreplaner og vejledninger, kan måske være med til at skabe 

nogen forvirring om, hvad det egentlig er eleverne skal kunne. Det ser dog ud til, at 

vejledningen især forventer, at der fokuseres på hukommelsesstrategier, kognitive og 

metakognitive strategier, samt altså kommunikationsstrategier. 

 

 

6. ANALYSE AF ELEVERS STRATEGI-BRUG 
 

I dette kapitel vil jeg gennemgå de indsamlede data med henblik på at vurdere brugen 

af sproglige læringsstrategier hos 1g-elever. 

 

6.1 SILL-TEST + INTERVIEW 

Jeg skal i det følgende gennemgå resultaterne af SILL-testen, idet jeg supplerer med 

informanternes uddybende kommentarer fra de to gruppeinterview. 

 

Resultaterne fra SILL-testen (se bilag 1 og 2) har form af en talværdi mellem 1 og 5, 

som betegner, hvor ofte den/de pågældende strategi(er) bruges af den enkelte eller en 

gruppe af informanter. Den laveste gennemsnitlige score blandt mine informanter er 

2,05 (MP4), mens den informant, der scorer højst (MD2), har et gennemsnit på 3,51. 

Det overordnede middeltal er 2,83. Dette tal dækker over en lille forskel mellem 

matematikere og sproglige, idet gennemsnittet for matematikere er 2,79, og de 

sprogliges gennemsnit ligger på 2,88. Der er altså næsten ingen forskel totalt set, men 

både hos både matematiske og sproglige informanter rapporterer drengene højere 

strategibrug end pigerne. Det samlede gennemsnit for drengene er 3,03, mens pigernes 

gennemsnitlige SILL-score er 2,70 (se tabel 3).  

 

Tabel 3 

 Sproglige Matematikere Total 

Piger 2,78 2,62 2,70 

Drenge 3,06 3,01 3,03 
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Total 2,88 2,79 2,83 

Dette resultat står i modsætning til den øvrige forskning på området, der jo har vist, at 

kvinder rapporterer større strategibrug end mænd (fx Ehrman & Oxford, 1989). For at 

forklare denne divergens skal vi omkring the good language learner: 

 

Som mål for hvilke informanter der er good language learners, bruger jeg som nævnt i 

kapitel 4 elevernes årskarakter, og som det fremgår af tabel 4, er der en tydelig forskel 

på gode og svage elevers strategibrug: 

 

Tabel 4 

Karakter 6 7 8 9 10 Alle 

Gennemsnitlig 
SILL-score 

2,53 2,86 2,74 3,09 3,04 2,83 

 

 

I et diagram ser det således ud (diagram 1): 

 

Diagram 1

2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9

3
3,1
3,2

6 7 8 9

Karakter

G
ns

n.
 S

IL
L-

sc
or

e

10

 
 

Selvom kurven ikke er helt jævnt stigende, er der en klar tendens til, at de svage 

informanter gennemsnitligt bruger færre sproglige læringsstrategier end de stærkere 

informanter. Dette svarer jo nøje til resultaterne af mange undersøgelser, der 
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beskæftiger sig med effektive overfor mindre effektive learnere (se fx O’Malley & 

Chamot, 1985b; her citeret i O’Malley & Chamot, 1990: 123ff). 

 

Dermed kan vi måske forklare, hvorfor drengene i min undersøgelse mod forventning 

rapporterer højere strategibrug end pigerne. Ved at betragte informanternes karakterer 

sammenholdt med deres score i SILL-testen (se tabel 5), kan vi se, at i denne gruppe 

informanter ligger karaktergennemsnittet noget højere for drengene end for pigerne. 

Drengenes højere strategibrug kan således med nogen sandsynlighed forklares med, at 

de er bedre learnere, og det ser ud til, at proficiency dominerer over køn i forbindelse 

med strategibrug, som det også ses i Kaylanis undersøgelse (1996). 

 

Tabel 5 

 Sproglige Matematikere Total 

 SILL-gnsn Karakter SILL-gnsn Karakter SILL-gnsn Karakter 

Piger 2,78 7,11 2,62 7,63 2,70 7,35 

Drenge 3,06 8,40 3,01 8,17 3,03 8,27 

Total 2,88 - 2,79 - 2,83 - 

 

I SILL-testens baggrundsspørgeskema har informanterne angivet, hvor vigtigt det er for 

dem at blive gode til engelsk (se bilag 3). I tabel 6 angives den gennemsnitlige SILL-

score for de informanter, der svarer henholdsvis ’ikke vigtigt’, ’vigtigt’ og ’meget 

vigtigt’. 

 
Tabel 6 
 Sproglige 

SILL-gennemsnit 
Matematikere 

SILL-gennemsnit 
Alle 

SILL-gennemsnit 
Ikke vigtigt - 2,44 2,44 

Vigtigt 2,79 2,64 2,72 

Meget vigtigt 2,93 3,01 2,97 

 
 
Hvis vi accepterer disse selvrapporterede svar som et mål for informanternes 

motivation, viser tabellen, at den gennemsnitlige SILL-score stiger med den grad af 
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motivation, informanterne rapporterer. Gennemsnittet stiger fra ’ikke-vigtigt’: 2,44 over 

’vigtigt’: 2,72 til ’meget vigtigt’: 2,97. Det betyder med andre ord, at jo højere grad af 

motivation, der rapporteres, desto hyppigere er brugen af læringsstrategier, hvilket 

falder helt i tråd med Oxford & Nyikos’ (1989) undersøgelse (se kap. 3.2). 

 

Mit materiale viser også, hvilke kategorier af strategier der er mest populære hos 

informanterne (se bilag 1). Mest anvendt er kompensationsstrategierne med en 

gennemsnitlig SILL-score på 3,32, efterfulgt af kognitive strategier, der gennemsnitligt 

scorer 3,12, metakognitive strategier: 3,04, og de sociale strategier, der indtager 

fjerdepladsen med 2,98. Mindst anvendt er de affektive strategier (2,27) og 

hukommelsesstrategierne (2,26). Der er ingen nævneværdige forskelle i kønnenes 

præferencer mht. strategi-typer (se bilag 1). 

 

Kompensationsstrategier

Kompensationsstrategierne er altså den mest anvendte strategitype hos mine 

informanter. Den mest benyttede af disse strategier er omskrivning, der har en 

gennemsnitlig score på 4,11. Også det at gætte (inferencing) anvendes ofte: 3,64. Den 

mindst benyttede af kompensationsstrategierne er at finde på nye ord (word coining), 

der scorer 2,61. Strategitypen nævnes også i interviewene: 

 
Men hvilke strategier tror I er mest effektive? ... 
SP6: … bare at snakke med en som ikke kan dansk, hvis man kan sige det 
sådan, så bliver man tvunget til at bruge det, ikke også. Så er du nødt til at 
finde på et eller andet, hvis der er, de ikke forstår, hvad du siger, ikke. Så 
er du nødt til at finde på noget andet. 
Hvad gør du så? 
SP6: Jamen altså, så finder man jo på en måde at sige det på. Altså man 
kan jo enten… selvfølgelig så bruger man nok lidt bevægelser, ikke også, 
men… hvis man sådan forklarer et eller andet, man måske kan… 
SD3: Man kan også omformulere det (bilag 4). 
 

Her nævnes omskrivning og brugen af gestik, og informanterne virker fortrolige med 

forskellige måder at løse sproglige mangelsituationer på. 
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Det er bemærkelsesværdigt, at kompensationsstrategierne rapporteres som de oftest 

benyttede, da det står i modsætning til Oxford et al’s (1996) resultater, hvor de var 

blandt de mere sjældne strategier. Mit bud på en forklaring på denne forskel vil være 

det danske skolesystems fokusering på den kommunikative kompetence, der tilskynder 

til brugen af disse strategier. 

 

Kognitive strategier  

De kognitive strategier er også populære i mit materiale. SILL-testens absolutte 

topscorer blandt mine informanter er tv-kigning, der scorer 4,43. 

 
Er der nogen af jer, der spiller computerspil eller ser film bare for at lære 
lidt engelsk? 
Flere: Ser film 
SD5: Jeg vælger at tage de danske undertekster fra nogle gange for at 
vænne mig til dem. 
SP4: Jeg putter de engelske på. Fordi så får man det både ind i øret og… 
(bilag 4) 

 

I det hele taget synes mange af informanterne at være tilhængere af Krashens input-

hypotese! De er bevidste om det massive engelske input, de omgives af og mener, at det 

er gavnligt for deres sprogtilegnelse. 

 
MP7: Men det tror jeg også handler om, at der er så mange engelske ord i 
det danske sprog, og man ser så meget engelsk tv. Fordi de fleste har et 
nogenlunde sprogøre for, hvordan det lyder på engelsk, men når man så 
hører noget på tysk, så kan man godt synes, at det lyder rigtigt det her, 
men så næste gang læreren kommer forbi, så er det faktisk overhovedet 
ikke rigtigt. Men på engelsk kan man høre det, og hvis man sådan siger 
det til sig selv, så ved man, nej der er et eller andet galt her, og så kan man 
rette det, ikke.  
MD1: Jeg tror også meget det handler om, hvor meget man hører det i 
hverdagen, for jeg har et meget naturligt forhold til engelsk nu, og jeg er 
stor fan af ’Simpsons’, som jeg ser muligvis tre gange om dagen, hvis jeg 
kan komme til det. Og nogen gange, når jeg så bagefter tænker over det, 
så kan jeg egentlig ikke huske, om det var på dansk eller engelsk (bilag 
5). 
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Strategien Practicing naturalistically, eller med informanternes ord: ’at snakke’, 

nævnes flere gange i interviewene som den mest effektive strategi overhovedet. En af 

informanterne beretter følgende: 

 
MD2: … den der med at tale med sine kammerater på engelsk, den synes 
jeg jo er god, fordi man kan øve sig i alt hvad der hedder udtale og sådan 
nogle ting uden at skulle sige noget fuldstændig vanvittigt på britisk og så 
blive totalt til grin. Vi overdriver jo, og så på den måde mere øver os i at 
få det rigtigt. Vi snakker altid engelsk kun, når vi spiller tennis. Det gør vi 
to gange om ugen, bare for sjov skyld (bilag 5). 

 
Engelsk har nok en særstatus i nogle af informanternes opfattelse af sprogtilegnelse. Et 

træk, som nævnes af Picket om the good language learner, er den aktive involvering i 

sprogtilegnelsen (se 3.2). Samme informant som i det foregående citat kan ses som et 

eksempel på den ’aktive deltager’: 

 

MD2: … fordi på tysk hvis læreren siger et eller andet, så siger vi bare, nå 
jamen sådan er det, men i engelsk hvis læreren siger et eller andet og jeg 
synes, nej det lyder fandeme forkert, så brokker jeg mig. Det ville jeg 
aldrig gøre i tysk, for det har jeg ikke forstand på (bilag 5). 

 

Han føler, at han ved så meget om det engelske sprog, at han nogle gange stoler mere 

på sin egen sproglige intuition end på lærerens faglighed. 

 

Til de mindst anvendte kognitive strategier hører at referere informationer for sig selv 

(2,50), at lede efter mønstre i engelsk (2,71) og at læse ved først at skimme siden 

nærlæse (2,71). Fælles for disse strategier er, at de er krævende ekstraarbejde for 

learneren. 

 

En strategi, som ikke optræder i SILL-testen, men som nævnes i det ene interview, er 

sammenligningen med andre sprog. Den er interessant, fordi det er en af de strategier, 

som vejledningen forventer elever skal anvende. Når det handler om at overføre 

grammatisk viden mellem sprogene, hersker en del forvirring: 

SP4: … i spansktimerne, der kører det ud i en køre med, og så verballed 
og udsagnsled og alt sådan noget… 
SP8: Gerundium! 
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SP4: Og gerundium, og man står bare der… 
SP8: Jeg kan slet ikke huske, hvad gerundium er 
SP4: Og man aner ikke, hvad det er. ”Nu har vi lært gerundium” og alt 
muligt, og man står bare der! 
SP8: Og nær fremtid! 
SD3: Det er også pga. latin, for der har vi også en masse grammatik 
SP4: Det er jo også noget helt andet, for der skal man jo ikke lære at 
snakke det. 
SD3: Jeg synes bare, al det grammatik, det kommer man til at blande det 
sammen (bilag 4). 

 
Disse informanter opfatter ikke grammatik som noget tværsprogligt, men som 

forskellige discipliner, der blot lige netop har så mange ligheder, at forvirringen får 

overtaget. Alligevel mener de samme informanter, at der er en sammenhæng mellem 

indlæring af flere sprog: 

 
Vil det sige, at man bliver bedre til et sprog ved at kunne nogle andre? 
SP8: Ja, jo flere sprog man får på, jo flere lærer man. Det er ligesom M. 
[en klassekammerat], hun kan… var det 10 sprog, vi talte? 
SP4: Hun kan rigtig mange. 
SP8: Og altså spansk, det kan hun jo stort set tale nu. Det er så 
uretfærdigt! Det bygger jo bare hele tiden på. Og så kan hun lægge det 
over til noget fransk og noget engelsk. 
SD3: Når jeg har lært spansk, så tror jeg også, at det bliver meget lettere 
at lære fransk og omvendt. 
SP4: Det er også noget med, at hun har… M. har venner i hele verden og 
familie over det hele, og så ringer hun, og så snakker hun lige spansk med 
en eller anden, og så har hun lige lært det! 
(latter) 
SP8: De gør også det derhjemme hos hende, at de snakker alle de sprog 
for sjov skyld, for at udfordre dem selv (bilag 4). 

 

De opfatter altså, at der er mulighed for at overføre ’noget’ mellem de forskellige 

fremmedsprog. Det er ikke helt klart, hvad de mener, der kan overføres; sandsynligvis 

taler de om ordforråd. 

 

Metakognitive strategier  

De metakognitive strategier har en vigtig plads i vejledningens beskrivelse af strategier, 

bl.a. strategien self-monitoring. Denne strategi er en af de højst scorende udtrykt i 
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udsagnet I notice my English mistakes and use that information to help me do better 

(3,50). Strategien kommenteres således af en informant: 

 
MP8: Det der med at huske ting, det er jeg ekstremt dårlig til. Men der er 
nogle ting, især hvis jeg har lavet fejl i dem, så sidder det næsten bedre 
fast, end hvis man har gjort det rigtigt, hvis man har slået et ord op man 
gerne vil bruge og sådan. Det sidder bedre fast, hvis det er, man havde 
lavet… fx det der med hvor man fandt sit eget ord, nå men så passer det 
måske ikke, men så hed det noget andet, men så kan jeg altså huske det, 
fordi at jeg kan huske, jeg har fået fejl i det (bilag 5). 

 

En anden strategi, der vægtes i vejledningen er I have clear goals for improving my 

English skills; men brugen af denne strategi ligger under kategoriens gennemsnit (2,96). 

Jeg vender tilbage til anvendelsen af denne strategi i kap. 6.2. 

 

Den strategi, der rapporteres mindst anvendt er I look for people I can talk to in 

English, der kun scorer 2,21. Dette kan undre, da der ellers gives udtryk for, at det er 

gavnligt at tale med engelsktalende personer, men en del af forklaring får vi af MD2:  

 
MD2: Jeg synes også det der med at skrive sammen med folk og tale 
sammen med folk, som er englændere og sådan noget, det kunne være 
spændende, men på den anden side så går man jo heller ikke hen til 
udvekslingsstudenterne og siger: ”Dav jeg synes, du lyder spændende, 
men det er altså kun fordi du snakker engelsk…” Så det skal ligesom 
komme naturligt, ikke (bilag 5) 

 
Selve formuleringen af denne strategi er nok lidt forkert i forhold til den lidt 

indesluttede danske nationalkarakter. 

 

Sociale strategier 

Der er dog ikke tvivl om, at informanterne mener, at de lærer meget af at tale med 

fremmedsprogets modersmålstalende: 

MP8: … altså, jeg er måske sådan lidt doven… med at få skrevet breve 
og sådan noget, det fungerer ikke så godt. Jeg er bedre til at snakke ikke, 
så det er meget rart, når vi har besøg… Vi har familie i England, og så når 
vi får besøg af dem, så er det rart, for så bliver man tvunget til at tale 
høfligt. Man lærer så meget af det, når det er en, der kun kan tale engelsk, 
ikke. 
Hvad lærer du så, er det ordforråd, grammatik…? 
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MP8: Ordforråd, helt klart. Det der grammatik, det… nej! 
MD1: Jamen, jeg synes også, når man snakker med en englænder eller 
engelsksproget, så… det er ikke grammatikken, man styrker, man styrker 
sit eget mundtlige engelsk, for man begynder at tale mere flydende (bilag 
5). 
 

I den matematiske gruppe mener informanterne altså, at det er den kommunikative side 

af sproget, der styrkes. Der er ikke fokus på formen, når man taler med en 

engelsksproget person. 

 

Den sproglige klasse har haft en udvekslingselev fra USA, og en del elever har flere 

gange givet udtryk for, hvor lærerigt det har været for dem: 

… hvad er det så for nogle ting I samler op? Er der ordforråd eller er det 
grammatik…? 
SP8: Grammatik. Og hendes måde at tale på. 
… 
SD3:  …ord og slang. 
SP4: Ja, hun har undervist os i slang. 
SP8: Ja, det var sjovt. Der brugte hun kroppen. 
Hvad lærte I så? 
SP8: Vi lærte ”I shizzle my nizzle”  
(latter) 
Hvad betyder det? 
Flere: (latter) Jeg kan ikke huske det 
SD3: Er det ikke fra Snoop Dog? 
SP6: Jamen, det sagde de til hinanden. Og så sagde hun ”cooliosis”, eller 
sådan et eller andet. 
SP8: ”Cooliosis dude!” 
SP6: Ja 
SP8: Det er et ord, hun selv har opfundet.  
SP6: Nå, okay. (Bilag 4) 

 
SP8 mener altså, at hun lærer grammatik, men ellers er det ordforråd, især slang der 

nævnes. Klassen har tydeligvis haft megen sjov med at lære amerikansk slang, men det 

er bemærkelsesværdigt, at ingen af de seks informanter kan huske betydningen af de 

nævnte ord. SP4 har dog lagt mærke til, at der er forskel på det engelsk, der undervises 

i som fremmedsprog og det sprog, der tales af de modersmålstalende: 

 
SP4: Jeg blev meget overrasket over, når hun sagde ”Vi snakker sådan her 
sammen”. De snakker slet ikke det der amerikanske eller engelske som vi 
troede de brugte. De brugte meget det der slang. (bilag 4) 
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Også anvendelsen af sociale strategier afviger fra Oxford et al’s (1996) resultater, der 

viste, at sociale strategier hørte til de mindre hyppigt anvendte strategier. Måske er det 

igen det forholdsvist høje niveau for engelsk i Danmark, der spiller ind; at det muligvis 

er nemmere at engagere sig i sociale strategier, når man mestrer et fremmedsprog 

nogenlunde. 

 
Affektive strategier  

De affektive strategier scorer næsten lige så lavt som hukommelsesstrategierne, nemlig 

2,27 med sprogindlæringsdagbogen som bundskraber med en gennemsnitlig anvendelse 

på bare 1,11. En informant giver dagbogen følgende kommentar med på vejen:  

 
MP8: Jeg synes bare, det var så sjovt, eller åndssvagt, ikke, fordi det kom 
bare… som om det var et spørgsmål, man skulle grine af. Det var 
fuldstændigt til grin, at der måske var nogle der gjorde det. Også med at 
der måske var nogle der skulle sætte ekstra tid af bare for at lave engelsk, 
ikke, altså, det gør jeg i hvert fald ikke (bilag 5). 

 

Af interviewene fremgår det, at informanterne ikke oplever nervøsitet i forbindelse med 

at skulle bruge engelsk som fremmedsprog, og de oplever flere af de nævnte strategier 

som fjollede og overflødige. 

 
MP7: Jeg vil sige, at den der med at holde styr på ens følelser, den har jeg 
fået meget meget lavt i…(latter)… Det er jo ikke, fordi jeg er dårlig til at 
holde styr på mine følelser, tror jeg, men jeg tror bare, det er, fordi jeg har 
det sådan, at jeg synes ikke, der er noget pinligt i, at man ikke taler 
sproget ligeså godt som dem, der har det som deres modersmål. Men jeg 
synes bare, at det er dejligt at få lov til at snakke det (bilag 5).  
 

Det er jo fristende at konkludere, at de affektive strategier dermed ikke er nødvendige i 

engelskundervisningen; at engelskfaget endnu engang indtager en særstatus som et 

sprog mellem modersmål og fremmedsprog. Det er imidlertid min erfaring som 

underviser, at der findes adskillige elever med dette problem, og de er da også 

repræsenteret i mine data: 

 
MP2: Der var engang, hvor jeg så helst bare overhovedet ikke ville sige 
noget, for hvad hvis jeg nu sagde noget forkert, det ville bare være 
sindssygt pinligt (bilag 5). 
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Selvom problemet af informanten henlægges til fortiden, scorer denne hun dog noget 

over gennemsnittet i de affektive strategier: nemlig 2,67 (bilag 2).  

 

Den lave score for affektive strategier genfindes i forskningen (fx Oxford et al 1996), 

men mine informanternes generelle afvisning af de affektive strategier kan måske 

forklares med, at de bestemte strategier, der er medtaget i SILL-testen, eller 

formuleringen af dem, virker besynderlige for en dansk learner. Eller forklaringen kan 

være, at interviewene her er ramt af volunteer bias.  

 

Hukommelsesstrategier  

Hukommelsesstrategierne er som nævnt den mindst anvendte kategori af strategier i mit 

materiale. I interviewene har informanterne nærmest kun hånlatter tilovers for fx flash 

cards, der kun når en gennemsnitlig anvendelse på 1,14! Den hukommelsesstrategi, der 

scorer næst-lavest, er den Total-Physical-Response-inspirerede (se fx Richards & 

Rodgers, 1986: 87) I act out new English words. Den når kun et gennemsnit på 1,46, og 

i den matematiske klasse er den helt nede på 1,14. Interviewene understøtter denne 

tendens; en informant har dog sin egen variant af denne strategi: 

 
Var der andre strategier, som I i hvert fald ikke brugte? 
MP7: … den med at udføre det fysisk, den synes jeg heller ikke… Altså 
fordi man skal sige, hvordan man vasker op på engelsk, ville jeg jo aldrig 
stille mig til at vaske op derhjemme. 
MP1: Nej, men du kan jo så godt gøre det, mens du vasker op, ikke. 
Altså, i nogle situationer kan man jo godt sige, jamen OK, hvad hedder 
det her og hvad hedder det her, fordi så kan du jo også bruge det til noget, 
altså. Hvis nu du lige pludselig en dag står, og du kan altså kun snakke 
engelsk og det er det eneste, der bliver forstået, ikke, jamen så har du 
ligesom prøvet det derhjemme… (bilag 5) 
 

Hun foretager altså en verbalisering af dagligdags vaner med henblik på at træne sit 

sprog, og denne strategi er måske mere almindelig for en dansk learner. En anden 

informant har også sin egen strategi, når det gælder om at huske ord: 

 
Hvad gør I så for at kunne huske ordene? 
… SP8: Sange. Hvis der er ord, man ikke forstår, så hvis man pludselig 
finder ud af, hvad det betyder, så kan man huske melodien. Man kan 
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huske, hvordan det lyder, hvad det rimer på. Så kan man huske det ud fra 
det (bilag 4) 
 

Andre udsagn der sjældent anvendes af informanterne er I use rhymes to remember new 

English words (1,68) og I review English lessons often (2,11). Informanterne 

rapporterer dog moderat brug af I think of relationships between what I already know 

and new things I learn in English (3,18) og I use new English words in a sentence 

(3,14). Endelig beretter et par informanter om at bruge I remember new English words 

or phrases by remembering their location on the page, on the board, or on a street sign 

(2,89):  

 
MP7: Jeg har fotografisk hukommelse. Hvis vi fx har en time, hvor vi 
snakker om noget med det der kriminal… så kan der gå flere timer, og så 
næste gang ordet dukker op og skal bruges, så kan jeg bare huske, at det 
stod på tavlen, og det stod derovre! (bilag 5).  

 

Men alt i alt virker det som om, at eleverne ikke finder det særligt nødvendigt at bruge 

hukommelsesstrategier pga. det massive engelsksprogede input, de konstant møder 

gennem diverse medier. Måske føles hukommelsesstrategierne mere nødvendige i 

andre fremmedsprog, som de sjældnere møder i dagligdagen.  

 

Om undervisning i strategier 

I interviewene diskuterer informanterne, hvorvidt det er muligt at undervise i strategier, 

fx med udgangspunkt i SILL-testen: 

 
Er du kommet på nogle strategier her, som du ikke lige selv havde fundet 
på? 
MP1: Neej og joh altså, da jeg havde læst det igennem, så tænkte jeg, nåja 
det kunne man måske også gøre, men alligevel er jeg gået væk fra det 
igen, da jeg sad derhjemme og lavede lektier, ikke. Altså der tænkte jeg 
lige på det, men så tænkte jeg, nej fordi at… sådan kan jeg ikke gøre, det 
fungerer slet ikke for mig det der. Jeg bruger mine gamle metoder, ikke. 
MP8: Jeg tror måske, at det er lidt for sent nu at lære os nye metoder, 
fordi nu har man fundet sin… det skal være noget, der er godt. Det skal 
være tidligere (bilag 5). 

 
Disse to informanter har den opfattelse, at det er faktisk er for sent i forhold til deres 

nuværende niveau i engelsk. De har allerede udviklet en måde at lære engelsk på, og at 
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’påføre’ dem nye strategier vil være et forstyrrende indgreb i de ’gamle metoder’. En 

anden informant er mere åben overfor nye tilgange til at lære engelsk: 

 
MP7: Jeg tror… altså alle har deres egen måde at gøre det på, men jeg 
tror, at man godt kan give gode ideer, og som lærer så individuelt hjælpe 
eleverne til ligesom at udvikle det, de selv har lavet, så man bliver endnu 
bedre, end man er i forvejen, til at ligesom lave de der strategier for, 
hvordan man vil lære det (bilag 5). 

 

MP7 udfolder her på smukkeste vis stilladseringsbegrebet, idet hun ser learneren som 

den aktive og læreren som en vejleder, der træder til, når det behøves. Hun mener godt, 

at læreren kan bidrage med ideer til learnerens udvikling af sproglige læringsstrategier. 

I interviewet med informanterne fra den sproglige klasse enes man ligeledes om, at 

undervisning i læringsstrategier er mulig: 

 
Hvordan skal det så gøres? Skal eleverne selv vælge eller skal læreren 
præsentere…? 
SD5: Nogle gange ved eleverne det ikke selv. Vi vidste det jo for 
eksempel ikke, ikke før vi har taget denne her [SILL-testen] Og så kan 
man jo meget passende gå ind og kigge; det er den retning, jeg er god 
til… 
SP6: Det kan også bare være, at læreren bliver nødt til at begrænse sig lidt 
uanset hvad, for når man sidder med en hel klasse med så mange elever, 
så kan du jo ikke bare gøre altid lige hvad der er bedst for den enkelte.  
SD3: Nej netop. 
SP8: Man kan jo også bare give en 1g-klasse i starten sådan en her [SILL-
test] og prøve at se hvordan de… og så kunne man det var for nogle 
strategier, der virker for dem. 
SP6: Jamen, man kunne måske sådan prøve de forskellige altså en ad 
gangen og så se, hvad for en der har fungeret bedst. Altså i stedet for at 
blande det hele, for det er måske svært, når man sidder med en hel masse 
(bilag 4). 

 

SD5 omtaler her, at han i SILL-testen faktisk har oplevet en bevidstgørelse om 

strategibrug, som han tilsyneladende finder gavnlig. På Schmidts (1990) kontinuum af 

bevidsthed forestiller informanter sig muligvis en bevægelse fra ’bevidsthed som 

opmærksomhed’ (perception > noticing > forståelse) i retning af ’bevidsthed som 

intention’. SP6 maner dog til besindighed i strategi-undervisningen. Det er vigtigt at 
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begrænse sig, at tage et skridt ad gangen og være opmærksom på den enkelte learners 

behov. 

 

Delkonklusion

Resultaterne fra mine SILL-data passer godt med resultater fra den øvrige forskning, 

når det drejer sig om learner karakteristika. Således rapporterer de motiverede 

informanter om højere strategibrug end mindre motiverede informanter, og good 

language learners rapporterer om højere strategibrug end de mindre gode. At drengene 

i materialet har højere strategibrug end pigerne kan forklares med deres højere 

karaktergennemsnit, og at de dermed kan regnes for bedre sprogindlærere. 

 

Som udgangspunkt for deres strategivalg synes en stor del af informanterne at tilslutte 

sig Krashens sprogtilegnelsesteori. De er meget opmærksomme på det massive 

engelske input, de møder alle vegne, og der er ikke langt til den forestilling, at 

sprogtilegnelse er noget, der sker af sig selv. Fokus på form opfattes som svært, 

besværligt og måske også lidt nyttesløst. Dette udmøntes i en fokusering på 

”behagelige” strategier, fx lytte til musik, se tv og film samt tale med venner, mens 

mere indsatskrævende strategier ofte undgås. 

 

De populære henholdsvis upopulære strategityper i mit materiale stemmer ikke helt 

overens med eksempelvis resultaterne fra Oxford et al (1996), hvilket måske kan bruges 

i argumentationen for, at engelsk har en slags særstilling i Danmark. Fx. kan 

hukommelsesstrategier føles mindre nødvendige pga. de mange engelsk input omkring 

os, og kompensationsstrategierne er integrerede i sprogtilegnelsen i det danske 

uddannelsessystem pga. den kommunikative tilgang, der præger megen 

engelskundervisning. 

 

I forhold til vejledningens forventning om at der arbejdes med hukommelsesstrategier, 

kognitive, metakognitive og kommunikations-strategier, er der i hvert fald et punkt, 

hvor undervisningen kan sætte ind: nemlig omkring hukommelsesstrategier. 
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Nogle informanter mener, at det er for sent i sprogindlæringen at beskæftige sig med 

læringsstrategier, mens andre ser et potentiale i bevidstgørelsen om strategier samt 

hvorledes læreren kan blive stilladsbygger i den enkelte learners udvikling af strategier. 

 

6.2 LOGSKRIVNINGER I PORTFOLIO-ARBEJDET 

 

Vejledningen fremsætter forventningen om brugen af portfolio til evaluering af 

sproglige kompetencer, altså en udvikling af metakognitive strategier. Mine 

logskrivningsdata (bilag 6) består som nævnt af tre logskrivninger, hvor oplæggene til 

skrivningerne har en stigende grad af styring indbygget (se kapitel 4). Dette skal ses 

som et forsøg på at indkredse ’zonen for nærmeste udvikling’ hos disse informanter fra 

1g, når det drejer sig om metakognitive læringsstrategier. Med andre ord: hvor lidt eller 

hvor meget stillads skal der til, før eleverne formår at arbejde med at planlægge og 

evaluere egen læring. Jeg vil anskue data fra to vinkler: først vil jeg vise eksempler fra 

de tre logskrivninger, og dernæst vil jeg tegne profiler af to udvalgte informanter.  

 

I den første logskrivning, hvortil oplægget gik ud på at beskrive portfolio-mappens 

indhold, og hvordan det kunne forbedres, ses nogen usikkerhed mht., hvad opgaven 

egentlig går ud på: 

Jeg har egentlig ikke så meget at sige, eller så meget jeg lige tænker på, 
når jeg kigger på mine opgaver. Selvfølgelig er der altid noget, der kan 
blive bedre, men for det meste er jeg klar over, hvornår jeg har skrevet 
noget godt, og hvornår det er skidt. Kommer an på, hvor meget tid jeg har 
overskud til at bruge på opgaven på de enkelte dage. Gennemgående 
synes jeg det går meget godt, men hvis der er noget bestemt du synes jeg 
trænger til at arbejde med, må du meget gerne sige til… (SP6, bilag 6) 

 

… skriftligt arbejde er stadig lidt nyt for mig, og SVÆRT. Jeg tror også, 
at grunden til det måske er så svært, er fordi jeg heller ikke er så sikker i 
det mundtlige. Hvis jeg fik et bedre sprog og et større ordforråd, ville det 
være nemmere at skrive. Hvis alle stile var fristile, ville det selvfølgelig 
være meget nemmere! Jeg ved ikke helt selv, hvad jeg mangler og ikke 
mangler – har nok brug for lidt mere af det hele (SP7, bilag 6) 
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Disse informanter synes ikke at være vant til at skulle betragte og beskrive deres egen 

sprogindlæring og virker rådvilde overfor opgaven, og dette gælder for flertallet af de 

første logskrivninger. Det er ikke ualmindeligt, at tid anføres som en væsentlig faktor, 

når de sproglige problemer betragtes, som det også ses i det første citat (SP6). Om det 

simpelthen er moderne gymnasieelevers lod eller blot en dårlig undskyldning, kan ikke 

besvares her, men ikke så få informanter misforstår situationen, idet logskrivningen 

tilsyneladende betragtes som en mulighed for at love bod og bedring: 

 
Ja, altså, jeg har jo desværre sløset dette skoleår igennem, så disse 
opgaver vil ikke være/er ikke optimalt løst/klaret. Men jeg håber også 
som sagt, at jeg får taget mig selv i nakken og får præsteret lidt mere i 
løbet af næste skoleår (SD3, bilag 6) 

 
I en del logskrivninger er der dog ansats til, at informanterne arbejder metakognitivt 

med deres sprogindlæring, fx: 

 
Jeg mener, jeg er blevet bedre til grammatikken. Når jeg skriver noget på 
engelsk, er jeg meget mere opmærksom på det… (SP11, bilag 6). 
 

Men som det fremgår, er det upræcist og derved ikke særligt anvendeligt i den videre 

læringsproces. Det ser ud til, at informanterne mangler et begrebsapparat, der kan 

beskrive deres problemer i skriftlig engelsk. Enkelte informanter formår dog at opstille 

mål for deres fremtidige arbejde med skriftligt engelsk: 

 
… Ville gerne gøre det bedre, men jeg er ikke så god skriftligt som 
mundtligt. Jeg synes selv, at jeg har fantasi og evne nok til at skrive en stil 
med et godt indhold. Det som jeg gerne ville blive bedre til er: 1) at kunne 
strukturere en stil 2) lave færre grammatiske fejl 3) færre stavefejl (SD5, 
bilag 6). 

 
Denne informant har dog en slags overblik over sin skriftlighed, men formuleringen af 

målene er ret global. Derfor må konklusionen på første logskrivning blive, at de fleste 

informanter har brug for mere hjælp, mere stillads for at kunne tage effektive 

metakognitive strategier i brug. 

 

Som inspiration til anden logskrivning opstilledes en række spørgsmål (se bilag 6), men 

skrivningerne blev dermed meget styrede, og de fleste var ret kortfattede; en del afgav 
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blot ja/nej-svar. Hos nogle informanter ses dog en begyndende fokusering på 

problemfelter: 

 
Jeg ved ikke rigtig om jeg er klar til årsprøven, men jeg er mere sikker i 
det skriftlige. De forskellige ting som summary osv, synes jeg, jeg har 
nogenlunde styr på. Det samme med kongruens. Jeg vil gerne have styr på 
”sætningernes opbygning” og ”slå op i en ordbog”. Mine rettelser må jeg 
være ærlig og sige at jeg ikke bruger, da mine fejl irriterer mig (SP3, bilag 
6). 

 

Sandsynligvis har oplægget i form af de meget styrede spørgsmål ikke været særligt 

velegnet; i hvert fald har mange informanter ikke oplevet skrivningen som en mulighed 

for at arbejde metakognitivt med deres læring. 

 

I tredje logskrivning skulle informanterne opstille tre specifikke mål for deres arbejde 

med skriftligt engelsk op til den skriftlige årsprøve et par uger senere. En informant, der 

har problemer med at stave, opstiller følgende mål: 

  
 1. Jeg vil prøve at minimere mine stavefejl på den måde, at jeg vil læse 

mine stile igennem, efter jeg har skrevet dem. Eller måske få en anden til 
at læse dem igennem. 
2. Jeg prøver at skrive på computer, selvom det nok kommer til at tage 
mig lang tid. På den måde kan computeren måske opfange mine fejl 
(SP14, bilag 6). 

 
Der er tale om helt konkrete tiltag, der kan iværksættes straks, selvom overgangen til 

computer nok ikke er hensigtsmæssig lige før en prøve. Men der er også mange 

eksempler på globale målsætninger: 

 
1. Øve mig, kigge på mine fejl, bare læse på det! Læse mere om det, jeg 
ikke kan finde ud af! (SP1, bilag 6) 

  
1. Kigge på rettelser og finde mine mangler 
2. Finde papirer/bøger med grammatik og læse det 
3. (Finde min ordbog derhjemme!) (SP2, bilag 6) 

 
 1. Lave mine ting grundigere 
 2. Bruge mere tid på det (SP10, bilag 6) 
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Bortset fra SP2’s helt konkrete plan for at finde sin ordbog(!), må denne type mål 

karakteriseres som ufokuserede og uendelige; både målet og vejen derhen er tydeligvis 

uklare for informanterne. I virkeligheden lykkes det kun for en mindre del af 

informanterne at opstille specifikke og brugbare mål for det videre skriftlige arbejde. 

 

Jeg vil i det følgende fokusere på to elever med henblik på at tegne profiler af dem som 

fremmedsprogsindlærere, selvom profilerne nødvendigvis må være en simplificering 

begrænset af de data, jeg har til rådighed. Jeg har valgt de to elever i den sproglige 

klasse med henholdsvis den højeste og den laveste score i SILL-testen. 

 

Den første elev (SP5) er eleven med den laveste score i SILL-testen, nemlig 2,15. Også 

for de metakognitive strategier scorer hun lavest: 2,56. Som hendes lærer er min 

opfattelse af hende, at hun er en meget stille elev med en del sproglige problemer af 

forskellig karakter, og hendes skriftlige årskarakter er 6. Hendes første refleksioner 

afspejler dog ikke denne vurdering: 

Jeg føler egentlig at jeg er okay til engelsk. Med hensyn til mine skriftlige 
afleveringer, så er jeg faktisk tilfreds med mine karakterer. Jeg tror godt, 
at jeg kan gøre det bedre, hvis jeg arbejder grundigere med dem… 
  
… jeg føler godt, at jeg kan klare den skriftlige prøve… men vil godt vide 
lidt mere om essay… Synes ikke, jeg har problemer med at slå op i en 
ordbog (SP5, bilag 6) 

 
Alt i alt en meget fortrøstningsfuld opfattelse af tingenes tilstand! Essay-genren, som 

optræder i eksamensopgaven, har informanten ikke prøvet at skrive før, da hun ikke har 

benyttet sig af undervisningens tilbud om at afprøve genren i en skriftlig aflevering. 

Derfor synes hendes tredje logskrivning, der kun består af et mål, ikke særlig målrettet: 

 
1. Jeg skal finde nogle papirer omkring essay, så jeg kan få styr på det 
(SP5, bilag 6). 

 
Den lidt skødesløse formulering ”finde nogle papirer” peger i retning af, at det store 

overblik mangler. Og som lærer kunne man have ønsket sig, at hun i stedet havde sat 

sig det mål at ville aflevere en essay-opgave til bedømmelse før årsprøven. I det hele 

taget virker det, som om informanten ikke har særlig god kontakt med sin egen 
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læreproces: hvad hun kan, hvilke problemer hun har, og hvordan hun kan blive bedre, 

står ikke klart for informanten selv. 

 

Den informant i den sproglige klasse, der scorer højest i SILL-testen (SD4), når et 

gennemsnit på 3,26. Hans score for de metakognitive strategier er så højt som 3,78. I 

undervisningen opfatter jeg ham som en lidt genert, men dygtig elev med gode 

sproglige og analytiske evner. Hans årskarakter i skriftlig engelsk er 9. I sin første 

logskrivning skriver han bl.a.:  

 
I min mappe ser jeg mange afleveringer. Både gode og mindre gode! Den 
første aflevering er ”Summary of Sunday in the Park”. Når jeg ser tilbage 
med den viden, jeg har nu, er jeg overbevist om, at jeg kan skrive den 
opgave bedre end dengang (SD4, bilag 6) 

 
Han betragter altså sin egen læring fra begyndelsen af skoleåret og frem til dette 

tidspunkt lige før årsprøven og kan selv iagttage en fremgang. I den tredje logskrivning 

opstiller han følgende mål: 

  
1. Jeg vil lære, hvad et essay er, 100 %. Det vil jeg gøre ved at læse papir 
om essay. 

 2. Jeg vil lære det sidste, jeg mangler om kongruens ved at læse om 
kongruens i grammatikbogen. 

 3. Jeg vil lære af mine fejl ved at kigge alle gamle opgaver igennem (SD4 
bilag 6). 

 

Han er meget mere specifik i sin formulering af mål end den tidligere informant, idet 

han benytter en slags formel: ’jeg vil lære x ved at gøre y’. Og selvom det sidste mål 

ikke er særlig konkret, slår han ned på relevante problemer i forhold til sin skriftlige 

formåen.  

 

Jeg ser her en tendens i retning af, at den dygtige elev, der rapporterer flittig strategi-

brug, rent faktisk også kan demonstrere forskellige metakognitive strategier: I think 

about my progress in learning English og I have clear goals for improving my English 

skills, og således optræder mere bevidst om sin læreproces. Den svage elev synes at 

være langt mindre bevidst om sine evner og muligheder for udvikling. Dette er helt i 

tråd med et af de nævnte karakteristika ved the good language learner, nemlig at være 
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bevidst om læringsprocessen. Reiss’ undersøgelse (1983; her citeret i Ellis, 1994: 549f) 

viser, at den succesfulde learner er i stand til at sætte ord på sin måde at gribe 

forskellige opgaver an på, mens den svage learner er vag i sin formulering heraf, 

hvilket eksemplificeres fint af disse to informanter. 

 
Delkonklusion

Jeg må konkludere, at det kun lykkes for en del af informanterne at nå frem til at 

opstille specifikke, brugbare mål for deres fremtidige læring. Det sker i overvejende 

grad først efter, at der er givet meget konkrete instruktioner i, hvordan det gøres, og det 

er hovedsageligt de stærkere elever, det lykkes for. Det ser altså ud til, at når det gælder 

anvendelsen af metakognitive strategier i 1g, så skal der opstilles solide stilladser for de 

fleste elever. 

 
 

7. DISKUSSION: PÆDAOGISKE IMPLIKATIONER 
 

Jeg skal her diskutere de to redskaber, jeg har anvendt i min analyse: SILL-testen og 

logskrivningerne med henblik på at afklare, hvilken rolle de kan spille i 

engelskundervisningen efter gymnasiereformen. 

 

SILL-testen 

Informanterne i interviewene har som nævnt i kap. 6.1 delte meninger om egentlig 

undervisning i strategier. Nogle mener, at der er for sent at gå i gang med 

strategiundervisning på gymnasiet, men andre finder, at SILL-testen er et godt 

instrument til at introducere strategierne i sprogundervisningen. Det blev også nævnt, at 

den bevidstgørelse, der ligger i at tage testen, har en værdi i sig selv.  

 

Trods problemer med den taksonomi, der ligger til grund for SILL-testen (se kapitel 

3.2), synes den alligevel at kunne have en funktion i det nye gymnasium, nemlig som et 

redskab til at gøre opmærksom på sproglige læringsstrategier generelt, på det ret brede 

repertoire af strategier og på elevens egen rolle i arbejdet med strategierne. Men testen 

vil nok være mest nyttig som introduktion til området.  Det er vigtigt at sikre sig, at 
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eleverne forstår, hvad de svarer på, da jeg har set flere tegn på, at testens formuleringer 

har drillet, så en gennemgang, før testen tages, kunne være en mulighed. Alternativt 

kunne man forsøge at oversætte testen til dansk, eller måske gå så vidt som til at  skrive 

den om for at tilpasse den til den sprogsituation, vi har i Danmark, hvor det engelske 

sprog ofte har status som andetsprog for en stor del af befolkningen. Det vil altså sige, 

at nogle strategier skulle omformuleres, og andre skulle erstattes med strategier, der 

kunne tænkes mere værdifulde for danske gymnasieelever i engelsk end de oprindelige. 

En efterbearbejdning, fx gruppesamtaler om ’resultaterne’, vil desuden være nødvendig 

for forståelsen af hele området. Oxford foreslår selv en efterfølgende klassediskussion 

og har endda udarbejdet en ret udførlig instruktion i, hvordan en sådan diskussion kan 

gennemføres (1990: 279ff). Hun foreslår videre, at læreren kan indsamle elevernes 

profiler med henblik på at bruge dem i planlægningen af undervisningen i strategier. 

Herefter bør den egentlige undervisning i strategier naturligvis komme. 

 

SILL-testen vil derimod ikke være velegnet som evalueringsinstrument, fx i Almen 

sprogforståelse, hvor elevernes udbytte kræves testet op til flere gange. Dertil er det 

teoretiske grundlag for usikkert. 

 

Logskrivningerne 

Undersøgelsen med logskrivning viser, at mange har svært ved at reflektere over deres 

egen læringsproces samt at opstille specifikke, brugbare mål for fremtidig læring. 

Sproglærerne skal forstå at møde eleverne der, hvor de er, for så at prøve at løfte 

niveauet lidt ved at hjælpe eleven i gang. Logskrivningerne forekommer at være et godt 

instrument hertil, men det ser ud til at være af stor betydning, at instruktionen bliver 

meget konkret og tydelig i sine krav. Også her vil en opsamling være vigtig for at 

tydeliggøre læreprocessen for eleverne. 
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8. KONKLUSION 
 

Læreplanerne forventer, at eleverne lærer at benytte hensigtsmæssige 

sprogindlæringsstrategier, og vejledningerne fokuserer i deres eksempler på 

hukommelsesstrategier, kognitive og metakognitive strategier, samt 

kommunikationsstrategier. 

 

Resultaterne fra SILL-testen og interviewene viser, at mine informanter allerede har en 

slags bevidsthed om strategier, og mange har faktisk også en teori om, hvordan 

sprogtilegnelsen foregår, der tydeligt afspejler den kommunikative undervisning, som 

mange sandsynligvis har mødt i folkeskolen. Det er min påstand, at det engelske sprog i 

Danmark indtager en særstatus, når det gælder sproglige læringsstrategier, idet det 

massive input, som vi konstant udsættes for, giver eleverne en følelse af selvsikkerhed; 

nok til at de tør udfordre engelsklærerens faglighed, hvilket ikke sker i de øvrige 

sprogfag. 

 

Men noget tyder på, at den autodidakte strategibruger ikke er så effektiv endda. Der er 

tendens til, at  underholdende og behagelige strategier er favoritter, mens strategier, der 

kræver en større arbejdsindsats, er mindre populære. Fokus på form og 

hukommelsesstrategier opfattes ikke som vigtige, disse aspekter forventes nærmest at 

indfinde sig af sig selv. 

 

Logskrivningerne viser, at vejledningens forventning om, at eleverne skal kunne bruge 

portfolio til at evaluere egne sproglige kompetencer, samt udvikle en bevidsthed om 

egne læringsprocesser, kræver meget stillads. Eleverne i 1g har svært ved at evaluere og 

planlægge sprogindlæring på egen hånd, og i arbejdet med metakognitive strategier er 

den konkrete og tydelige instruktion vigtig. 

 

Det ser altså ud til, at der er god grund til at tage fat på undervisningen i sproglige 

læringsstrategier, og i forhold til vejledningernes forventninger ville 

hukommelsesstrategier og metakognitive strategier være fornuftige steder at begynde. 
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BILAG 1: RESULTATER FRA SILL-TEST – OVERSIGT 

 

Alle A B C D E F Gnsn Karakter
MP1 2,22 3,00 3,00 3,11 3,00 2,67 2,83 8 
MP2 2,56 3,36 3,33 3,33 2,67 2,83 3,01 7 
MP3 1,89 3,21 3,17 2,56 2,33 2,00 2,53 8 
MP4 1,78 2,86 3,50 2,33 1,50 2,67 2,44 7 
MP5 2,00 2,29 2,50 1,67 1,83 2,00 2,05 6 
MP6 1,89 2,50 3,17 3,33 2,50 2,50 2,65 7 
MP7 2,56 3,71 3,67 3,44 1,83 3,00 3,04 10 
MP8 1,89 2,79 3,17 2,56 1,83 2,17 2,40 8 
SP1 2,33 3,21 3,17 3,56 2,17 3,00 2,91 6 
SP2 2,44 2,64 2,83 3,11 2,67 3,67 2,89 7 
SP3 2,00 2,71 3,33 2,89 2,83 2,33 2,68 6 
SP4 2,33 3,79 2,50 2,78 1,50 3,33 2,71 8 
SP5 2,44 2,21 2,67 2,56 1,67 1,33 2,15 6 
SP6 2,11 2,86 3,33 2,89 2,33 3,50 2,84 9 
SP7 2,67 2,14 3,50 2,67 3,17 3,17 2,89 6 
SP8 2,33 3,29 3,83 2,56 2,00 3,33 2,89 9 
SP9 2,67 3,43 3,83 3,33 2,00 3,00 3,04 7 
SD1 1,67 3,36 3,33 3,33 2,33 2,33 2,73 8 
SD2 1,78 3,36 3,67 3,89 2,17 3,67 3,09 9 
SD3 3,33 3,00 3,50 2,89 1,33 3,83 2,98 7 
SD4 2,33 3,64 3,83 3,78 2,50 3,50 3,26 9 
SD5 2,44 3,21 4,17 3,33 3,17 3,00 3,22 9 
MD1 2,33 3,43 3,67 2,44 2,33 2,67 2,81 9 
MD2 2,44 3,64 3,50 4,00 3,50 4,00 3,51 9 
MD3 2,22 3,21 3,50 3,22 2,17 4,00 3,05 8 
MD4 2,33 3,50 3,33 3,44 2,00 3,50 3,02 7 
MD5 2,00 3,36 3,67 3,00 2,17 3,67 2,98 8 
MD6 2,33 3,71 2,17 3,22 2,00 2,67 2,68 8 
Gnsn 2,26 3,12 3,32 3,04 2,27 2,98 2,83  
 6 2 1 3 5 4   
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Piger A B C D E F Gnsn Karakter
MP1 2,22 3,00 3,00 3,11 3,00 2,67 2,83 8 
MP2 2,56 3,36 3,33 3,33 2,67 2,83 3,01 7 
MP3 1,89 3,21 3,17 2,56 2,33 2,00 2,53 8 
MP4 1,78 2,86 3,50 2,33 1,50 2,67 2,44 7 
MP5 2,00 2,29 2,50 1,67 1,83 2,00 2,05 6 
MP6 1,89 2,50 3,17 3,33 2,50 2,50 2,65 7 
MP7 2,56 3,71 3,67 3,44 1,83 3,00 3,04 10 
MP8 1,89 2,79 3,17 2,56 1,83 2,17 2,40 8 
SP1 2,33 3,21 3,17 3,56 2,17 3,00 2,91 6 
SP2 2,44 2,64 2,83 3,11 2,67 3,67 2,89 7 
SP3 2,00 2,71 3,33 2,89 2,83 2,33 2,68 6 
SP4 2,33 3,79 2,50 2,78 1,50 3,33 2,71 8 
SP5 2,44 2,21 2,67 2,56 1,67 1,33 2,15 6 
SP6 2,11 2,86 3,33 2,89 2,33 3,50 2,84 9 
SP7 2,67 2,14 3,50 2,67 3,17 3,17 2,89 6 
SP8 2,33 3,29 3,83 2,56 2,00 3,33 2,89 9 
SP9 2,67 3,43 3,83 3,33 2,00 3,00 3,04 7 
Gnsn 2,24 2,94 3,21 2,86 2,23 2,74 2,70 7,35 
 6 2 1 3 5 4   
         
Drenge         
MD1 2,33 3,43 3,67 2,44 2,33 2,67 2,81 9 
MD2 2,44 3,64 3,50 4,00 3,50 4,00 3,51 9 
MD3 2,22 3,21 3,50 3,22 2,17 4,00 3,05 8 
MD4 2,33 3,50 3,33 3,44 2,00 3,50 3,02 7 
MD5 2,00 3,36 3,67 3,00 2,17 3,67 2,98 8 
MD6 2,33 3,71 2,17 3,22 2,00 2,67 2,68 8 
SD1 1,67 3,36 3,33 3,33 2,33 2,33 2,73 8 
SD2 1,78 3,36 3,67 3,89 2,17 3,67 3,09 9 
SD3 3,33 3,00 3,50 2,89 1,33 3,83 2,98 7 
SD4 2,33 3,64 3,83 3,78 2,50 3,50 3,26 9 
SD5 2,44 3,21 4,17 3,33 3,17 3,00 3,22 9 
Gnsn 2,29 3,40 3,49 3,32 2,33 3,35 3,03 8,27 
 6 2 1 4 5 3   
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BILAG 2: RESULTATER FRA SILL-TEST – DETALJERET 

 

A: Remembering more effectively      
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Gnsn. 
MP1 3 2 3 2 1 1 1 3 4 2,22 
MP2 3 3 4 3 2 1 1 3 3 2,56 
MP3 3 2 2 1 1 1 1 2 4 1,89 
MP4 3 3 1 2 1 1 1 1 3 1,78 
MP5 2 3 4 4 1 1 1 1 1 2,00 
MP6 2 3 2 2 2 1 1 2 2 1,89 
MP7 4 3 3 4 1 1 1 1 5 2,56 
MP8 2 4 3 2 2 1 1 1 1 1,89 
SP1 3 2 2 2 2 2 1 3 4 2,33 
SP2 3 3 2 2 1 2 4 2 3 2,44 
SP3 2 2 1 2 1 1 3 2 4 2,00 
SP4 3 4 2 3 1 1 1 2 4 2,33 
SP5 3 3 4 2 3 1 1 2 3 2,44 
SP6 2 3 2 3 1 1 1 2 4 2,11 
SP7 3 3 2 4 2 2 2 3 3 2,67 
SP8 3 4 2 3 3 1 1 2 2 2,33 
SP9 3 4 3 4 1 1 1 3 4 2,67 
SD1 3 3 1 1 1 1 1 2 2 1,67 
SD2 4 3 1 1 1 1 3 1 1 1,78 
SD3 4 5 4 3 5 1 1 3 4 3,33 
SD4 4 3 2 2 1 1 2 3 3 2,33 
SD5 3 2 4 4 3 1 3 1 1 2,44 
MD1 4 3 3 2 2 1 1 2 3 2,33 
MD2 5 5 1 1 1 1 1 4 3 2,44 
MD3 4 4 1 3 1 1 1 2 3 2,22 
MD4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2,33 
MD5 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2,00 
MD6 4 3 2 2 3 1 1 2 3 2,33 
 3,18 3,14 2,32 2,43 1,68 1,14 1,46 2,11 2,89 2,26 
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B: Using all your mental 
processes           
 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Gnsn.
MP1 3 3 3 2 4 4 2 4 2 3 2 3 4 3 3,00
MP2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3,36
MP3 3 3 4 3 2 4 2 4 3 4 3 5 3 2 3,21
MP4 2 2 2 3 3 4 3 3 1 4 4 3 4 2 2,86
MP5 2 3 2 3 2 5 1 1 3 2 1 2 1 4 2,29
MP6 2 2 3 1 2 4 3 2 3 3 2 3 3 2 2,50
MP7 4 2 4 5 3 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3,71
MP8 1 3 2 3 3 5 4 1 2 2 2 2 5 4 2,79
SP1 3 1 3 4 3 5 4 5 4 3 1 2 4 3 3,21
SP2 3 4 2 3 3 4 2 2 1 2 2 3 3 3 2,64
SP3 3 2 2 2 1 4 2 4 4 2 3 3 3 3 2,71
SP4 4 3 5 4 5 5 4 4 5 5 2 3 3 1 3,79
SP5 2 3 3 2 2 4 2 3 1 2 1 2 3 1 2,21
SP6 2 1 1 3 4 4 2 3 3 4 3 3 4 3 2,86
SP7 3 1 1 3 2 2 2 2 3 3 1 4 2 1 2,14
SP8 3 5 5 4 3 3 2 2 4 3 3 3 4 2 3,29
SP9 1 3 4 4 2 5 5 3 2 4 4 4 5 2 3,43
SD1 2 3 4 3 3 5 5 5 3 3 2 3 4 2 3,36
SD2 4 1 4 4 4 5 2 3 3 3 3 3 4 4 3,36
SD3 2 4 3 2 4 5 4 4 2 2 3 2 3 2 3,00
SD4 3 2 4 4 3 5 4 5 3 4 4 4 3 3 3,64
SD5 4 4 3 3 4 5 3 4 3 2 1 2 4 3 3,21
MD1 2 4 4 4 3 5 5 2 2 4 3 3 4 3 3,43
MD2 5 5 5 3 3 5 2 3 1 5 5 4 4 1 3,64
MD3 3 5 5 4 1 4 3 2 2 4 4 4 2 2 3,21
MD4 2 3 3 4 3 5 4 3 3 4 4 4 4 3 3,50
MD5 3 4 3 4 3 5 3 2 2 4 3 4 4 3 3,36
MD6 4 5 5 4 3 5 2 3 3 4 3 4 4 3 3,71
 2,79 3,04 3,32 3,25 2,93 4,43 3,07 3,07 2,71 3,29 2,71 3,14 3,46 2,50 3,12
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C: Compensating for missing 
knowledge  
 24. 25. 26. 27. 28. 29. Gnsn.
MP1 4 3 1 4 1 5 3,00
MP2 4 4 2 3 3 4 3,33
MP3 4 3 2 4 2 4 3,17
MP4 4 4 4 4 2 3 3,50
MP5 2 2 3 1 3 4 2,50
MP6 4 3 3 2 4 3 3,17
MP7 4 3 1 4 5 5 3,67
MP8 3 2 3 4 3 4 3,17
SP1 3 3 3 2 4 4 3,17
SP2 2 3 1 3 3 5 2,83
SP3 3 3 4 4 2 4 3,33
SP4 3 3 2 2 1 4 2,50
SP5 2 3 2 2 4 3 2,67
SP6 4 3 4 3 2 4 3,33
SP7 3 3 4 4 3 4 3,50
SP8 4 4 4 4 3 4 3,83
SP9 5 3 4 5 3 3 3,83
SD1 4 2 2 4 3 5 3,33
SD2 4 3 1 5 4 5 3,67
SD3 3 4 1 4 4 5 3,50
SD4 3 4 3 4 4 5 3,83
SD5 5 4 3 5 4 4 4,17
MD1 4 4 4 4 2 4 3,67
MD2 4 3 2 5 2 5 3,50
MD3 4 4 4 3 1 5 3,50
MD4 5 3 2 4 3 3 3,33
MD5 4 3 3 4 4 4 3,67
MD6 4 2 1 2 1 3 2,17
 3,64 3,14 2,61 3,54 2,86 4,11 3,32
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D: Organizing and evaluating your learning    
 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Gnsn. 
MP1 4 3 3 4 3 2 2 3 4 3,11 
MP2 2 4 4 4 3 2 4 4 3 3,33 
MP3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2,56 
MP4 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2,33 
MP5 1 2 4 2 1 1 1 1 2 1,67 
MP6 3 3 4 4 3 2 4 4 3 3,33 
MP7 3 4 4 4 3 2 5 3 3 3,44 
MP8 3 4 3 2 2 2 2 3 2 2,56 
SP1 3 3 5 5 4 3 3 3 3 3,56 
SP2 3 4 4 4 3 3 2 2 3 3,11 
SP3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 2,89 
SP4 5 3 5 2 1 1 3 2 3 2,78 
SP5 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2,56 
SP6 3 4 3 3 2 2 3 3 3 2,89 
SP7 2 3 3 4 2 2 2 3 3 2,67 
SP8 2 4 4 3 2 1 1 3 3 2,56 
SP9 3 4 4 4 2 2 4 4 3 3,33 
SD1 4 3 4 4 3 3 4 2 3 3,33 
SD2 5 3 5 4 4 5 2 3 4 3,89 
SD3 4 5 4 2 1 2 2 3 3 2,89 
SD4 4 5 5 4 4 2 2 4 4 3,78 
SD5 4 3 5 2 3 4 4 2 3 3,33 
MD1 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2,44 
MD2 5 4 5 3 5 3 2 5 4 4,00 
MD3 3 4 3 4 4 2 2 3 4 3,22 
MD4 3 4 4 4 4 2 3 4 3 3,44 
MD5 3 3 3 4 4 2 2 3 3 3,00 
MD6 4 3 4 4 2 2 2 4 4 3,22 
 3,18 3,50 3,86 3,32 2,79 2,21 2,54 2,96 3,04 3,04 
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E: Managing your emotions    
 39. 40. 41. 42. 43. 44. Gnsn.
MP1 4 3 3 3 1 4 3,00
MP2 3 4 3 3 1 2 2,67
MP3 4 3 1 2 1 3 2,33
MP4 3 2 1 1 1 1 1,50
MP5 4 2 1 1 1 2 1,83
MP6 3 3 2 3 1 3 2,50
MP7 3 3 2 1 1 1 1,83
MP8 3 3 1 2 1 1 1,83
SP1 4 2 2 3 1 1 2,17
SP2 4 5 2 3 1 1 2,67
SP3 5 2 2 4 1 3 2,83
SP4 3 2 1 1 1 1 1,50
SP5 3 1 1 3 1 1 1,67
SP6 3 5 1 2 1 2 2,33
SP7 4 4 4 4 1 2 3,17
SP8 4 4 1 1 1 1 2,00
SP9 1 2 1 3 1 4 2,00
SD1 4 4 1 3 1 1 2,33
SD2 3 3 1 4 1 1 2,17
SD3 2 1 1 2 1 1 1,33
SD4 4 3 2 4 1 1 2,50
SD5 3 4 1 4 4 3 3,17
MD1 3 4 1 3 1 2 2,33
MD2 5 5 2 5 1 3 3,50
MD3 4 3 1 2 1 2 2,17
MD4 3 3 2 2 1 1 2,00
MD5 3 2 2 4 1 1 2,17
MD6 4 2 1 2 1 2 2,00
 3,43 3,00 1,57 2,68 1,11 1,82 2,27
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F: Learning with others    
 45. 46. 47. 48. 49. 50. Gnsn.
MP1 4 2 3 2 2 3 2,67
MP2 4 3 3 3 3 1 2,83
MP3 3 2 2 1 3 1 2,00
MP4 4 4 2 2 3 1 2,67
MP5 4 2 2 1 1 2 2,00
MP6 2 2 2 3 3 3 2,50
MP7 3 2 3 3 3 4 3,00
MP8 3 2 2 2 2 2 2,17
SP1 4 3 3 3 3 2 3,00
SP2 5 3 4 3 4 3 3,67
SP3 4 3 2 3 1 1 2,33
SP4 5 4 4 4 1 2 3,33
SP5 1 2 1 1 2 1 1,33
SP6 4 4 4 4 3 2 3,50
SP7 5 3 3 3 3 2 3,17
SP8 4 3 5 4 2 2 3,33
SP9 4 4 3 3 2 2 3,00
SD1 2 2 2 3 3 2 2,33
SD2 3 5 4 2 4 4 3,67
SD3 4 3 5 5 3 3 3,83
SD4 4 2 5 2 5 3 3,50
SD5 3 2 4 1 4 4 3,00
MD1 4 2 3 3 2 2 2,67
MD2 4 3 5 5 5 2 4,00
MD3 5 4 4 4 4 3 4,00
MD4 5 4 3 3 3 3 3,50
MD5 4 4 3 4 3 4 3,67
MD6 3 3 3 2 3 2 2,67
 3,71 2,93 3,18 2,82 2,86 2,36 2,98
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lene Bønnerup Hansen – Eksamensnummer: 148950 

SDU – DIG – Masterafhandling – Sommereksamen 2005 

Side 60 af 88 



BILAG 3: SVAR PÅ BACKGROUND QUESTIONNAIRES  

 

Modersmål        
MP1 dansk        
MP2 dansk/vietnamesisk       
MP3 dansk        
MP4 dansk        
MP5 dansk        
MP6 dansk        
MP7 dansk        
MP8 dansk        
SP1 dansk/japansk       
SP2 dansk        
SP3 dansk        
SP4 dansk        
SP5 dansk        
SP6 dansk        
SP7 dansk        
SP8 dansk        
SP9 dansk        
SD1 polsk        
SD2 dansk/svensk       
SD3  dansk        
SD4 dansk        
SD5 dansk        
MD1 dansk        
MD2 dansk        
MD3 dansk        
MD4 dansk        
MD5 dansk        
MD6 dansk        
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Hvor vigtigt er det for dig at blive god til engelsk?     
 Ikke vigtigt Vigtigt Meget vigtigt     
MP1  x       
MP2  x       
MP3  x       
MP4 x        
MP5  x       
MP6  x       
MP7   x      
MP8  x       
SP1  x       
SP2  x       
SP3   x      
SP4   x      
SP5  x       
SP6   x      
SP7  x       
SP8   x      
SP9   x      
SD1   x      
SD2  x       
SD3    x      
SD4   x      
SD5   x      
MD1   x      
MD2   x      
MD3   x      
MD4  x       
MD5   x      
MD6   x      
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Hvorfor vil du lære engelsk?       

 
Interesse  
f sproget 

Interesse 
f kulturen 

Engelsktalende
venner 

For at 
bestå stx

Fremtidige 
karriere til rejser   

MP1   x x  x   
MP2 x  x x     
MP3 x   x x x   
MP4    x x x   
MP5 x    x x   
MP6 x     x   
MP7 x x   x    
MP8 x    x x   
SP1 x  x   x   
SP2   x   x   
SP3 x   x x x   
SP4 x    x    
SP5 x    x x   
SP6 x   x x x   
SP7 x     x   
SP8 x  x  x x   
SP9     x x   
SD1    x x x   
SD2 x    x x   
SD3  x  x   x   
SD4 x   x x x   
SD5 x x   x x   
MD1 x x    x   
MD2 x    x x   
MD3 x x x   x   
MD4 x x    x   
MD5     x x   
MD6 x    x x   
 

Andre grunde?        
SP1 fritidsarbejde, fordi det er meget udbredt og man vil altid have brug for at kunne engelsk 
SP2 godt at kunne kommunikere med andre fra andre lande    
SP4 synes det er et fedt sprog, og man kan snakke med mange mennesker, når man kan det 
SP7 det er et godt sprog at kunne, da det snakkes i mange lande   
SP9 mine søstre bor i England med deres engelske kærester. Skal bruge det til at snakke 
 med familie       
SD1 at kunne kommunikere med andre mennesker    
SD3  jeg har mange interesser, hvor engelsk er det overordnede sprog   
MD1 engelsk er fremtidens sprog: hvis man bor i et lille land som DK, er man nødt til at tale 
 et andet sprog       
MD2 engelsk er godt, hvis man vil være international, og jeg synes, det er et smukt sprog. 
MD5 skal bruge det til alt       
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Hvad har været din bedste erfaring i 
sprogindlæring?     
MP1 at kunne begå mig i udlandet      
MP2 at kunne tale med engelsktalende     
MP3 det at man kan begå sig i udlandet, snakke med udlændinge også fra andre lande end 
 de engelsktalende       
MP4 at snakke med folk, hvor man er tvunget til at snakke sproget for at forstå hinanden 
MP5 komme ud og snakke med andre engelsk-talende mennesker (i deres land)  
MP6 at møde mennesker som snakker dette sprog og så få en positiv oplevelse med at 
 man faktisk kan deres sprog      
MP7 at kunne tale sproget med andre og bruge det fx på rejser. Og at kunne læse engelske 
 bøger på originalsproget      
MP8 at snakke med andre mennesker på engelsk    
SP1 at tale med andre, når man er på ferie     
SP2         
SP3         
SP4 når man får udtalen korrekt og forstår hvad folk siger til en   
SP5 hvis man har skullet vise turister vej!!!     
SP6         
SP7 at jeg har været på skiferie i Østrig i mange år. Det har gjort det lidt nemmere mht. tysk 
SP8 at finde ud af at man kan kommunikere med folk fra andre lande   
SP9 at ikke føle sig så dum og turistet, når man skal snakke med mennesker fra andre lande 
SD1         
SD2         
SD3  jeg synes bare, at det at kunne kommunikere med folk fra andre lande er en oplevelse  
 i sig selv        
SD4 at kunne tale med og forstå personer fra andre lande    
SD5 at få følelsen af at man har sagt noget rigtigt    
MD1 til tysk-eksamen i 9. klasse, hvor jeg fik 11, selvom min grammatik ikke er særlig god 
MD2 at kunne se amerikanske/engelske film uden undertekster, samt at kunne forstå  
 tekniske udtryk på computeren etc.     
MD3 at kunne bruge det overfor engelsktalende mennesker, fx da jeg var i USA  
MD4         
MD5 at jeg kan bruge sproget      
MD6 at være i stand til at kommunikere med fremmede i andre lande   
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BILAG 4: UDSKRIFT AF GRUPPEINTERVIEW MED INFORMANTER FRA DEN 
SPROGLIGE KLASSE 
 
Hvad synes I om SILL-testen? 
SD5: Meget sjov 
SP6: Den er lidt upræcis, måske. Mange af spørgsmålene er sådan lidt… hvor man 
tænker det kan man da ikke svare på. Jeg synes det er sådan nogle mærkelige 
spørgsmål. 
 
Hvad er det for nogle der er mærkelige? 
SP6: Det var den der med ”hvis du var bange”, for jeg føler mig normalt ikke bange, så 
det er sådan lidt svært at svare på. 
SD3: Sådan har jeg det også …(uhørligt)… Det er nogle mærkelige 
svarmuligheder…(uhørligt) 
 
Er der nogle af de strategier, som er nævnt i testen, som I slet ikke bruger? 
SD3: Den med kortene! Det har jeg ikke engang overvejet. 
SD5: Det gjorde vi i folkeskolen 
 
Virkede det? 
SD5: Nej! 
 
SP6: Vi plejer heller ikke lave det som et teater, der står noget med at spille det fysisk 
ud. 
SD3: Eller skrive det ned tusind gange for at kunne huske det. 
 
Hvad gør I så for at kunne huske ordene? 
SP6: Jamen, jeg har fotografisk hukommelse, så jeg kan som regel huske hvordan det 
står på… Jeg kan huske, hvordan det har stået på tavlen, eller hvor der står henne i 
bogen. 
 
Husker du det så som bogstaver eller som et billede? 
SP6: Jeg husker det som bogstaver. 
 
Hvad gør I andre? 
SP8: Sange. Hvis der er ord, man ikke forstår, så hvis man pludselig finder ud af, hvad 
det betyder, så kan man huske melodien. Man kan huske, hvordan det lyder, hvad det 
rimer på. Så kan man huske det ud fra det. 
SD3: Sådan har jeg det også tit. 
SP4: Tænker ordene igennem inde i hovedet, gentager for sig selv. 
 
Kender I det, at man har siddet med et ord i en tekst og har slået det op, og så støder 
man på det 14 dage efter, og så kan man bare ikke huske, hvad det betyder? 
SP8: Det kan også være dagen efter. 
 
Hvad med en dagbog over sprogindlæring, er det noget I bruger? 
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Flere: NEJ! 
SP8: Vi har haft en lærer, der gjorde det over os, hvor hun skrev ”i dag sagde SP8 det 
og det”. 
 
Hvad brugte hun den så til? 
SP8: Den brugte hun til karaktergivning, og til hvem hun skulle arbejde mere med. 
SD3: Det har jo ikke nogen effekt på engelsk. 
 
Det minder jo lidt om de dagbøger, som I har skrevet i forbindelse med det skriftlige 
arbejde, hvor man forsøger at finde ud af, hvad det er man ikke er så god til. 
(ingen reagerer) 
 
Men hvilke strategier bruger I så, som I er stødt på i SILL-testen? Eller andre måske? 
SD5: Jeg kan da godt fange mig selv i nogle gange at stå derhjemme og fyre et eller 
andet teaterstykke af inde i hovedet. Så kommer der et eller andet engelsk, man har hørt 
på film. 
 
SD3: På min efterskole fik vi også at vide, at vi skulle bruge vores fritid til at lave 
sådan nogle skuespil eller bare sådan nogle dialoger, hvor vi lavede sådan nogle roller. 
Så skulle jeg være en eller anden Britisk…(latter) hotelejer, der var rigtig snobbet, og 
så var der en der var sådan en skotsk… håbløs ting, der rendte rundt i kittel og bare var 
ligeglad med det hele og sådan noget... Det hjælper faktisk en del, fordi at man… det er 
som om ens ordforråd bliver større på en eller anden måde. 
 
Andre strategier? 
SP4: Vi spillede meget skuespil i min folkeskole. Jeg tror, vi brugte et helt år på det, og 
jeg synes ikke, vi lærte noget overhovedet. Det var sådan nogle små 5-minutters 
skuespil, og vi brugte nærmest 3 timer på at forberede dem, og det var sådan lidt… 
 
Hvad med at snakke med folk, som kommer fra engelsktalende lande? Nu har I jo en 
udvekslingsstudent, bruger I hende til noget? 
SP4: Ja, jeg synes det er fedt at snakke med hende, så slår man lidt over i dansk, og så 
er der lige… fordi man tænker også lidt på engelsk, når man snakker med hende, og så 
hvis man alligevel snakker dansk, kan man godt sige nogle engelske ord, og man kan 
alligevel ikke altid huske det danske. 
SD5: Nej, det er rigtigt, når man står og snakker. Så nogle gange så hvis jeg snakker 
dansk, så står jeg der og jeg kan ikke huske ordet på dansk, men jeg ved godt hvad det 
hedder på engelsk, så bliver jeg nødt til at sige det på engelsk. 
 
Har hun ønsket at snakke mere dansk end engelsk? 
SP8: Nogen gange er det dansk… Hun har ikke lavet nogen regler for det. 
SD3: Hun siger nogle gange ”bare tal dansk”, fordi så lærer hun det også selv. 
 
Når I så får lov at snakke engelsk med hende, hvad er det så for nogle ting I samler op? 
Er der ordforråd eller er det grammatik…? 
SP8: Grammatik. Og hendes måde at tale på. 
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SP6: Men hun siger også mange ting forkert. Altså hvis man kan sige det sådan, fordi 
hun er fra USA, og der siger de altså ikke… deres grammatik er altså ikke så ”ren” som 
den skal være. 
SD3:  …ord og slang. 
SP4: Ja, hun har undervist os i slang. 
SP8: Ja, det var sjovt. Der brugte hun kroppen. 
 
Hvad lærte I så? 
SP8: Vi lærte ”I shizzle my nizzle”  
(latter) 
 
Hvad betyder det? 
Flere: (latter) Jeg kan ikke huske det 
SD3: Er det ikke fra Snoop Dog? 
SP6: Jamen, det sagde de til hinanden. Og så sagde hun ”cooliosis”, eller sådan et eller 
andet. 
SP8: ”Cooliosis dude!” 
SP6: Ja 
SP8: Det er et ord, hun selv har opfundet. 
SP6: Nå, okay. 
SD3: Det er hammerlet på engelsk, bare at lave sin egen slang … (uhørligt) … de mest 
underlige ting. 
SP4: Jeg blev meget overrasket over, når hun sagde ”Vi snakker sådan her sammen”. 
De snakker slet ikke det der amerikanske eller engelske som vi troede de brugte. De 
brugte meget det der slang. Hun sagde, at hun havde snakket i telefon med sine venner 
og hun kunne slet ikke snakke det der. Så snakkede hun med engelsk accent. Det var 
hun jo lidt ked af. 
 
SD3: I min folkeskole lærte vi meget sådan rigtig engelsk britisk, og man er jo vant til 
hjemmefra at se amerikansk fjernsyn, så det er jo det man er startet med, og så lige 
pludselig skal man have engelsk. Det er også lidt svært på en eller anden måde. Og så 
kommer vi her, det er sådan lidt begge dele. 
 
Men hvilke strategier tror I er mest effektive? 
SP8: At snakke. 
Flere: Bare at snakke. 
SD3: Og hvis man har fotografisk hukommelse. 
SD5: Snakke med en der har engelsk som deres modersmål. Efter bare to uger i 
England så ved man jo… hvis man havde en ven derovre. 
SP6: Også bare at snakke med en som ikke kan dansk, hvis man kan sige det sådan, så 
bliver man tvunget til at bruge det, ikke også. Så er du nødt til at finde på et eller andet, 
hvis der er, de ikke forstår, hvad du siger, ikke. Så er du nødt til at finde på noget andet. 
 
Hvad gør du så? 
SP6: Jamen altså, så finder man jo på en måde at sige det på. Altså man kan jo enten… 
selvfølgelig så bruger man nok lidt bevægelser, ikke også, men… hvis man sådan 
forklarer et eller andet, man måske kan… 
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SD3: Man kan også omformulere det 
SP6: Omformulere det, ja. 
SD3: Det sjove, når man sådan har talt engelsk i en halv time med en englænder eller 
sådan noget, så er det ligesom om, at alle de der ord, som der førhen gemte sig 
nærmest, når man bare skulle sidde og tale det i klassen eller…, de popper sådan lidt 
frem. Så kan man dem virkelig, det er ret mærkeligt. Man skal bare sådan lige… 
SP6: Altså det er også derfor, sådan lige inden jeg skal op til eksamen, det gjorde jeg 
også i folkeskolen, så går jeg og taler med min mor derhjemme, altså det gjorde jeg 
sådan umiddelbart både engelsk og tysk, også fordi det gør faktisk en forskel. Man kan 
virkelig… man snakker meget mere flydende, fordi man vænner sig til det. 
SP8: Det gjorde jeg også. Det var rigtig… det tror jeg faktisk, at det var en stor hjælp at 
jeg gjorde det. 
 
Gør I også nogle gange det med jeres danske venner, altså snakker engelsk, eller bliver 
det sådan lidt fjollet? 
SD3: … det bliver bare sådan noget pjat. Det bliver sådan noget slang. 
SP8: Det bliver sådan noget Valby-engelsk, den der danske accent der. 
 
Er der nogen af jer, der spiller computerspil eller ser film bare for at lære lidt engelsk? 
Flere: Ser film 
SD5: Jeg vælger at tage de danske undertekster fra nogle gange for at vænne mig til 
dem. 
SP4: Jeg putter de engelske på. Fordi så får man det både ind i øret og… 
 
Hvad med computerspil? 
SD5: Man lærer jo nogle nye ord. Nogle slang-ord. 
SD3: Det er jo som regel sådan lidt nogle fremmedord. Nogle mærkelige ord. 
 
Har I fået nogle ideer fra testen, som I ikke havde tænkt på før? Er der nogen 
strategier, som I er blevet opmærksomme på?  
SP4: Vi er nok blevet gjort lidt mere bevidst om, hvad man egentlig går og gør. Man 
skal jo nok tænke lidt mere over, hvordan man gør, fordi man… så det ikke bare bliver 
sådan noget la-la. 
SD3: Jeg har egentlig aldrig rigtigt tænkt over hvordan...  
Flere: Nej. 
SD3: … jeg lærer det bare. 
 
Hvad med jeres resultater? Er der noget af det, der svinger meget ud, eller er der 
noget, som I er overraskede over? 
SD3: Ja, mine gør. Den der “Using all your mental processes” [NB: REGNEFEJL!]. 
Den er meget høj…(uhørligt). Også den der ”Learning with others”. 
SP4: Det er også den, jeg har mest i, tror jeg.  
SD3: Det er også, fordi jeg snakkede med dem fra min efterskole 
SP6: Den er også højt på min, men det synes jeg ikke jeg gør, altså hvis jeg tænker over 
det. Vi har en nabo som… hun er så i gang med at lære dansk nu, men hun snakker 
meget engelsk hele tiden, og hende har jeg så snakket sådan meget med, men ellers 
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synes jeg egentlig ikke, at jeg lærer med andre. Derfor synes jeg, det er lidt underligt, 
den er så høj. 
SD5: ”Compensating for missing knowledge”. 
SP8: Det er også den, jeg topper i. 
SP4: Det er også den der ”mental processes”. Og så den der E’eren, den er meget lav - 
”Managing your emotions”. Det tænker man ikke så meget over.  
 
Tror I der er forskel på, hvilke strategier unge mennesker og ældre mennesker bruger? 
SP8: Ældre mennesker tror jeg læser mere. Min mormor skulle prøve at lære engelsk. 
Hun sad med den der bog og prøvede at læse højt. 
SD3: De har det heller ikke sådan… Altså vi andre ser mere fjernsyn og hører musik, 
end de gør. 
 
Grammatik – kan man lære det ved at læse en grammatikbog? 
SP8: Man kan jo de der enkle ting, dem kan man jo godt lære. Men videre tror jeg bare, 
det er at høre sproget, tale sproget. 
SD5: Jeg har bedst af at høre det, hvis jeg snakker, og så jeg får det at vide, når det er, 
jeg har sagt et eller andet. Og så tænker man lige over det der, nå okay det må jeg prøve 
at… 
SP6: Altså du kan jo ikke sidde og læse en hel grammatikbog, du får jo ikke fat i det 
hele alligevel. Altså så skal det være, hvis man går ind og kigger på en enkelt ting og så 
husker den. 
SD3: Det er jo ligesom i folkeskolen, der lærte man jo heller ikke sådan decideret 
engelsk grammatik. Man lærte jo bare ordene, og så har man selv fundet ud af, hvordan 
man skal sætte sætningerne sammen vha at se fjernsyn. Jeg tror, det virker bedre på den 
måde, end der er en lærer der står og siger… 
SP4: Jeg tror, at vores store problem i spansk, det er at alt er på grammatik. 
SD5: Jeg synes, at det er vigtigt, at man hører det, at man får det ind ved at høre det. 
SP4: Vi snakker næsten ikke, det er… nej, det duer sgu ikke rigtigt. 
SP8: Man vil faktisk hellere op i det skriftligt, end man vil op i det mundtligt, for man 
føler sig meget stærkere skriftligt pga al det grammatik. 
Så må I snakke spansk med hinanden! 
Flere: Det kan man jo heller ikke.  
SP4: Man kan godt forstå, hvad folk siger, men man kan ikke sige noget 
SP6: Det var faktisk meget sjovt, for jeg forstod godt, hvad de der spaniolere de sagde, 
men jeg forstår ikke, hvad hun siger! 
(latter) 
Hvordan kan det være? Var de gode til at snakke langsomt, eller…? 
SP6: Det ved jeg ikke, jeg synes bare, at de var nemmere at forstå. 
SP4: De var gode til at omformulere det også, og så kom der lige en engelsk glose, og 
så… 
SP6: Ja, de var gode til… i hvert fald de første vi havde, som vi snakkede med ...var 
rigtig gode til at hjælpe os med at forstå. 
SP4: Og ved at skrive det lidt ned på papir. Ikke som i spansktimerne, der kører det ud i 
en køre med, og så verballed og udsagnsled og alt sådan noget… 
SP8: Gerundium! 
SP4: Og gerundium, og man står bare der… 
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SP8: Jeg kan slet ikke huske, hvad gerundium er 
SP4: Og man aner ikke, hvad det er. ”Nu har vi lært gerundium” og alt muligt, og man 
står bare der! 
SP8: Og nær fremtid! 
SD3: Det er også pga latin, for der har vi også en masse grammatik 
SP4: Det er jo også noget helt andet, for der skal man jo ikke lære at snakke det. 
SD3: Jeg synes bare, al det grammatik, det kommer man til at blande det sammen. 
SP6: Ja. 
 
Vil det sige, at grammatik mest er en forhindring, når man skal lære sprog? 
SD3: Ja. 
SP6: Det synes jeg ikke, jeg synes… 
SP8: Ikke når man skal lave en skriftlig opgave, så er det ikke. 
SP6: Nej 
SD3: Det skal bare først komme senere. 
SD5: Ja, man skal først lære at snakke. 
SD3: Ja. 
SP6: Jamen, man har jo ikke lært det i folkeskolen, vil jeg sige. Altså vi lærte 
overhovedet ikke noget i folkeskolen. Det var i 10. klasse, jeg lærte grammatik. Men 
det har jeg eddermanme også haft meget ud af. Altså det der 10. klasse-år det har 
virkelig hjulpet mig. I hvert fald mht tysk, ikke. Jeg synes også det hjælper mig nu, 
altså når vi har det her i gymnasiet, jeg ved sådan de fleste af de ting, hun siger, altså 
grammatisk. Så skal vi nok bare snakke lidt mere, det er jeg ikke særlig god til. 
 
Tror I, man lærer mere sprog uden for skolen, altså hvis man udsætter sig for sproget, 
end i skolen? 
SP8: Det kan man jo godt. 
SP6: Det tror jeg også. 
SP8: Altså sådan at snakke med Chipi [udvekslingsstudenten fra USA] udenfor 
engelsk-timerne, det har hjulpet meget. 
SD3: Men altså…(uhørligt) 
SP8: Det er også ligesom, hvis man tager det uden for skolen, så opfordrer man selv til 
det, man har selv lyst til det. Man… jeg tror også, at man lærer bedre, i stedet for nu 
aftaler vi en time, hvor vi skal lære. 
SP6: Ja 
SD3: Ja 
SP4: Man bruger timerne til at få fx grammatikken korrekt, få noget udtale ordentligt 
og sådan noget, men ellers så bruger man det jo meget, når man ser film, også fx 
engelsk, man møder det jo hele tiden. 
Ja, engelsk har jo en særstatus her i Danmark. Fx er der uddannelser, hvor 
undervisningen foregår udelukkende på engelsk. 
SP4: Ja, de har det i Vordingborg. 
SD3: Det er meget lettere, eller ikke lettere, men man får meget mere ud af det på den 
måde, tror jeg.  
SP6: Jeg tror bare, det er meget vigtigt at kunne, når man kommer ud. 
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SD3: Det er jo ikke ligesom franskmændene, spanierne og tyskerne, der bare render 
rundt uden at kunne noget engelsk overhovedet, det er SÅ lidt, det er helt vildt, de kan 
jo slet ikke kommunikere med andre end dem selv. 
 
Er det nok kun at kunne engelsk, eller skal man kunne flere sprog? 
SP8: Ja, man bliver næsten nødt til at kunne et til, synes jeg.  
Hvad skal det så være for et? 
SP8: Spansk eller fransk. 
SP4: Også så man kan kompensere lidt, fordi mange af ordene de ligner hinanden, så 
kan man bruge det. 
SD3: Fransk og spansk de minder også meget om hinanden, så jeg tror heller ikke, man 
behøves at… 
SP8: Også måske når man bor i Danmark, så også tysk. Det er jo faktisk også… 
specielt, når vi er så langt nede i Danmark, synes jeg. 
SD3: De fleste danskere kan det vel efterhånden også lidt tysk. 
SP6: Det er ikke så vigtigt at kunne sproget sådan helt korrekt. De forstår godt, hvad 
man siger, Hvis man kommer derned. Så kan man altid blande det lidt, synes jeg, så 
plejer man da at kunne forstå hinanden. 
 
Vil det sige, at man bliver bedre til et sprog ved at kunne nogle andre? 
SP8: Ja, jo flere sprog man får på, jo flere lærer man. Det er ligesom M. [en 
klassekammerat], hun kan… var det 10 sprog, vi talte? 
SP4: Hun kan rigtig mange. 
SP8: Og altså spansk, det kan hun jo stort set tale nu. Det er så uretfærdigt! Det bygger 
jo bare hele tiden på. Og så kan hun lægge det over til noget fransk og noget engelsk. 
SD3: Når jeg har lært spansk, så tror jeg også, at det bliver meget lettere at lære fransk 
og omvendt 
SP4: Det er også noget med, at hun har… M. har venner i hele verden og familie over 
det hele, og så ringer hun, og så snakker hun lige spansk med en eller anden, og så har 
hun lige lært det! 
(latter) 
SP8: De gør også det derhjemme hos hende, at de snakker alle de sprog for sjov skyld, 
for at udfordre dem selv. Så jeg tror også, det er det, der… 
SD3: Man får sindssygt meget ud af sådan noget. Altså hvis jeg havde en engelsk mor, 
jeg kunne tale engelsk med… det ville jeg gerne. 
 
Efter gymnasiereformen skal vi til at undervise i de her strategier. Tror I, at man lærer 
noget af at blive gjort bevidst om læringsstrategier? 
SP8: Med kort og…? 
SD5: Vil I så vurdere eleverne ud fra, hvad de er gode til ud fra sådan en her [SILL-
testen], og så vil I gå direkte til …(uhørligt). 
Måske. Hvad ville du synes om det? 
SD5: Det er da en meget god ide. Nogen gange kan man jo sidde og være helt lost, 
fordi man slet ikke… altså… 
SP4: Man kan også bedre koncentrere sig om… hvis man ved, at man er bedst til at få 
det ind gennem øret, ikk’. Så kan man jo bare koncentrere sig om det og høre en masse. 
Ja, nu nævner I musik… 
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SP8: Ja, eller film uden undertekster. 
SD3: Selvom man er ligesom jeg… altså jeg har sådan sprogøre, kan man sige det 
sådan. Men det er jo også en fordel at se ordet alligevel, for så lærer man samtidig at 
stave det, så ved man, hvordan ordet hænger sammen, og så kan man udtale det bedre 
på en eller anden måde. Det nytter ikke noget at have et ord, som man ikke ved, 
hvordan skal udtales. 
SP4: Jeg har da prøvet mange gange, hvad står der lige her, og slået det op, nå var det 
bare det? 
Så I tror altså godt, at man kan altså godt undervise i strategier? 
SD3: Jeg tror bare, at man skal finde en grænse. 
SP8: Det skal bare ikke være så bredt, som det er her. 
Flere: Nej 
 
Tror I, at alle strategier duer til alle? 
Flere: Nej 
Hvordan skal det så gøres? Skal eleverne selv vælge eller skal læreren præsentere…? 
SD5: Nogle gange ved eleverne det ikke selv. Vi vidste det jo for eksempel ikke, ikke 
før vi har taget denne her [SILL-testen] Og så kan man jo meget passende gå ind og 
kigge; det er den retning, jeg er god til… 
SD3: Det er svært at finde ud af for andre… altså i 4. klasse at kunne sige: jeg har altså 
sprogøre, det kan man ikke. Det kunne jo også være læreren der tager stilling til det, 
men det er bare svært, for det skal jo være rimelig hurtigt, og læreren kan jo ikke se på 
en elev efter en uge, om han har sprogøre, eller han har fotografisk hukommelse. 
SP6: Det kan også bare være, at læreren bliver nødt til at begrænse sig lidt uanset hvad, 
for når man sidder med en hel klasse med så mange elever, så kan du jo ikke bare gøre 
altid lige hvad der er bedst for den enkelte.  
SD3: Nej netop. 
SP8: Man kan jo også bare give en 1g-klasse i starten sådan en her [SILL-test] og prøve 
at se hvordan de… og så kunne man det var for nogle strategier, der virker for dem. 
SP6: Jamen, man kunne måske sådan prøve de forskellige altså en ad gangen og så se, 
hvad for en der har fungeret bedst. Altså i stedet for at blande det hele, for det er måske 
svært, når man sidder med en hel masse. 
SD3: Afprøve nogle forskellige muligheder, men så bare at det skal ikke være ti, måske 
tre. Det kunne jo så også være en god ide bagefter at se hvor meget det har så egentlig 
har hjulpet på den enkelte elev. 
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BILAG 5: UDSKRIFT AF GRUPPEINTERVIEW MED INFORMANTER FRA DEN 
MATEMATISKE KLASSE 
 
Hvad synes I om SILL-testen? 
MD1: Den er udmærket som sådan, men den er lidt baseret på de ideer, som forfatteren 
nu engang har. Der er ikke ret meget overladt til hvordan man selv gør det eventuelt. 
MP7: Der var det med de underlige spørgsmål, nogle af spørgsmålene som egentlig var 
lidt overflødige. Men jeg kom også til at tænke på, at måske skulle hun have lavet en 
del, hvor det var ligesom … frit, og man kunne selv skrive, hvad man sådan synes, og 
hvad man selv gjorde. Der kunne man måske have lavet nogle spørgsmål, hvor man 
skulle svare på, hvordan gør du selv. Hvis du nu får en tekst, hvordan ville du så gøre. 
Hvad ville du så have svaret? 
MP7: Jeg havde jo nok læst den igennem og understreget nogle ting, som jeg syntes, 
var vigtige i teksten, ikke. Og så havde jeg jo … de ord, som jeg ikke kunne, dem 
havde jeg oversat for mig selv. Og så havde jeg så bagefter slået dem op i ordbogen, 
hvis jeg overhovedet ikke kunne finde frem til, hvad det var. Og det er jo nok en 
blanding af nogle af de strategier, som hun havde sat op, men for også ligesom at se, 
hvordan gør folk, når de er derhjemme. Så man ikke bare skal vælge sig ind på en 
gruppe, for så kan det godt blive et kompromis nogle gange. 
MP8: Jeg tror, at det er ligesom MD1 sagde, at de amerikanske metoder er slet ikke ens 
med vores, så derfor synes jeg måske lidt, at hun kun har taget udgangspunkt i, hvad 
amerikanerne måske gør, så derfor vil mange af de her spørgsmål virke fuldstændig 
fjollede. 
Vil du sige lidt om dagbogen? 
MP8: Jeg synes bare, det var så sjovt, eller åndssvagt, ikke, fordi det kom bare… som 
om det var et spørgsmål, man skulle grine af. Det var fuldstændigt til grin, at der måske 
var nogle der gjorde det. Også med at der måske var nogle der skulle sætte ekstra tid af 
bare for at lave engelsk, ikke, altså, det gør jeg i hvert fald ikke. 
Var der andre strategier, som I i hvert fald ikke brugte? 
MP2: Der var også den der med kortene og gå og have med i baglommen og engang 
imellem… 
MP7: Der var også den med at udføre det fysisk, den synes jeg heller ikke… Altså fordi 
man skal sige, hvordan man vasker op på engelsk, ville jeg jo aldrig stille mig til at 
vaske op derhjemme. 
MP1: Nej, men du kan jo så godt gøre det, mens du vasker op, ikke. Altså, i nogle 
situationer kan man jo godt sige, jamen OK, hvad hedder det her og hvad hedder det 
her, fordi så kan du jo også bruge det til noget, altså. Hvis nu du lige pludselig en dag 
står, og du kan altså kun snakke engelsk og det er det eneste, der bliver forstået, ikke, 
jamen så har du ligesom prøvet det derhjemme, hvor du ikke skulle gøre det, men du 
kunne gøre det. Det tror jeg også, man lærer meget af. 
MD1: Jeg tror, at den med at gøre tingene fysisk, det er ikke noget, jeg benytter mig af, 
men man kan jo sige, at tit benytter man sig jo af at i hvert fald… udføre tingene med 
tegn og sådan noget, hvis man skal forklare sig på engelsk. Så det er jo lidt med, men 
det er omvendt rækkefølge. 
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MD2: Og så har du jo den der med at tale med sine kammerater på engelsk, den synes 
jeg jo er god, fordi man kan øve sig i alt hvad der hedder udtale og sådan nogle ting 
uden at skulle sige noget fuldstændig vanvittigt på britisk og så blive totalt til grin. Vi 
overdriver jo, og så på den måde mere øver os i at få det rigtigt. Vi snakker altid 
engelsk kun, når vi spiller tennis. Det gør vi to gange om ugen, bare for sjov skyld. Så 
den der konversation, som man har, når man spiller, fordi det er kun for sjov, ikke, så 
laver vi bare den på engelsk i stedet for. Alle de der ting, som man normalt ville snakke 
om, hvis man satte sig og snakkede med hinanden, det gør vi så på engelsk. 
 
Er der andre strategier som I bruger? 
MP2: Der var den der med at skrive med engelske venner. 
Er det nogen, du har fundet bare for at skrive med engelske venner, eller er det nogen 
du havde i forvejen? 
MP2: Nej, det var nogen, jeg havde i forvejen, fordi jeg gik til sådan noget billedkunst 
på et tidspunkt, og der mødte jeg så nogle piger, som var herover som 
udvekslingsstudenter, og så har vi så skrevet sammen siden. 
MD1: Jeg har det sådan lidt med, jeg har en også sådan en kammerat, der nu bor i USA, 
og som er amerikaner. Men jeg skriver aldrig med ham, han er så doven til at skrive 
tilbage, og så tænkte jeg, nej nu gider jeg ikke skulle tage initiativet hele tiden, så… 
Men jeg har det sådan lidt i hvert fald med udvekslingsstudenter, at man skal sørge for 
at tale dansk til dem, hvis de er Danmark. Det er vigtigt, for de er i landet for at lære 
dansk, ikke for at man kan lære deres sprog. 
MP1: Jeg har så også nogle, jeg skriver engelsk sammen med ovre fra Letland, ikke. 
Og det kan godt være, at det er en udfordring for mig, når jeg skriver breve, og jeg så 
synes, det her skal være rigtigt, men det er ikke så meget, når jeg får et brev tilbage, for 
de er ikke specielt gode til engelsk vil jeg sige. Og altså, der er en af… det var så ikke 
ham jeg boede hos, som jeg skriver med over mobilen, bare korte beskeder, og nogle 
gange bliver jeg nødt til at skrive tilbage til ham, at jeg forstår simpelthen ikke, hvad du 
har skrevet. Men det er en udfordring for mig at skrive noget, så det er rigtigt, ikke. 
MP7: Jeg havde jo en ridelærer på et tidspunkt, der var englænder. Og det var også 
meget godt, for der var man tvunget til det, for hun var rejst til Danmark, fordi hun 
havde kæreste her, ikke. Så var man tvunget til at snakke engelsk til hende, og jeg tror, 
jeg var ti år, da hun kom, så det var meget svært, man var først lige begyndt at have 
engelsk. Så lærte man mange af ordene at kende, egentlig inden man gjorde det skolen, 
men der var man tvunget til det, for man ville gerne have mest muligt ud af det, når 
man betalte nogle penge for det, ikke. Også bare for at lære det, det er sjovt at kende en 
masse udtryk på engelsk, som måske… man egentlig ikke ville have lært at kende 
ellers, fordi man ikke lige bruger ord om ridning til hverdag, så det var meget godt. 
MD2: Jeg synes også det der med at skrive sammen med folk og tale sammen med folk, 
som er englændere og sådan noget, det kunne være spændende, men på den anden side 
så går man jo heller ikke hen til udvekslingsstudenterne og siger: ”Dav jeg synes, du 
lyder spændende, men det er altså kun fordi du snakker engelsk…” Så det skal ligesom 
komme naturligt, ikke.  
MP8: Jeg synes, det er meget rart det med at… altså, jeg er måske sådan lidt doven, 
hvad sådan noget angår, med at få skrevet breve og sådan noget, det fungerer ikke så 
godt. Jeg er bedre til at snakke ikke, så det er meget rart, når vi har besøg… Vi har 
familie i England, og så når vi får besøg af dem, så er det rart, for så bliver man tvunget 
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til at tale høfligt. Man lærer så meget af det, når det er en, der kun kan tale engelsk, 
ikke. 
Hvad lærer du så, er det ordforråd, grammatik…? 
MP8: Ordforråd, helt klart. Det der grammatik, det… nej! 
MD1: Jamen, jeg synes også, når man snakker med en englænder eller engelsksproget, 
så… det er ikke grammatikken, man styrker, man styrker sit eget mundtlige engelsk, for 
man begynder at tale mere flydende. Jeg har også noget familie i Canada, som har 
været på besøg herovre. Der er det faren, han kan kun snakke engelsk. Og så også når 
man spiller computerspil, de er jo hovedsageligt på engelsk, og det giver også meget 
godt. 
MP7: Jeg tror også, det handler om at tale, hvis øhm… Altså når man lærer noget af at 
tale, så tror jeg meget, det er udtalen, fordi man kan jo godt have læst en masse ord i en 
bog og egentlig godt vide, hvad de betyder, men måske ikke hvor man udtaler dem, før 
man hører en der snakker engelsk sige ordene. Så på den måde tror jeg, at ens ordforråd 
har bedre af, at man snakker med dem som taler sproget. I stedet for bare at lære dem 
ved at slå dem op i ordbogen hele tiden. 
MP2: Jamen, det er med at se film uden undertekster, der lærer du jo også en hel 
masse. Og så har jeg jo også min vens mor, som jeg bruger lidt en gang i mellem. 
MD2: Mortens mor, hun er retsstavningsuddannet, hun har engelsk, så der har jeg også 
tit brugt hende, det er min anden familie. Altså den der med at se film, der synes jeg, 
det er godt til at lære at udtale, altså også ordforråd ikke, men jeg tror, det er mere 
udtalen, fordi der kan man tage nogle englændere, og hvis det er man kender filmen 
godt, så kan man snakke dem efter munden.  
 
Hvilke strategier tror I er mest effektive? 
MP2: Jamen, det er at tale det selvfølgelig, altså snakke med nogen som kan sproget i 
forvejen. 
MD1: Jeg vil sige, at man skal bruge det i praksis. Grammatik og stileskrivning og alt 
det der, det er meget godt til når man skal skrive et brev eller sådan noget, og også når 
man skal læse engelsk, men det hjælper ikke ret meget, når man skal snakke. Sådan har 
jeg det i hvert fald, jeg glemmer stort set al grammatik… medmindre det sidder på 
rygraden, og det får jeg ikke af at læse, det får jeg af at snakke. Det er også en ting, som 
jeg synes, der giver godt, det er at snakke, når man er i udlandet. Og måske ikke 
ligefrem opsøge nogen, men da jeg var i Irland, den der pubkultur, den gør, at man 
falder i snak med nogen. 
MP1: Jamen, grammatik er da godt, men altså det er ikke det du kigger på, når du i 
praksis bruger engelsk. Det gør jeg da ikke. Hvis jeg snakker med en, står du da ikke og 
tænker på grammatik, hvad hedder nu det og det. Der prøver du jo bare at formulere en 
sætning, så de kan forstå det, og det tror jeg er ti gange bedre, end… Selvfølgelig er det 
godt at kunne grammatik, når du skal skrive og sådan noget, så du også kan gøre dig 
forståelig på skrift, ikke, men ellers tror jeg, at det bedste er at gå ud og snakke med 
nogen, hvor du kun kan snakke engelsk og ikke kan bruge dansk, så lærer du så meget 
mere. 
MP7: Jeg tror også, at man skal have noget, hvor man skriver og lærer grammatik, for 
det er meget godt, når man skal lære at bygge en sætning op. For hvis man bare… ja, 
tager en masse engelske ord og sætter dem sammen og man slet ikke kender noget til 
grammatik, så kan man jo slet ikke kende noget til de regler, der er for hvordan man 
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stiller dem efter hinanden, og så er det jo ikke sikkert, at man kan gøre sig forståeligt 
alligevel. 
MP8: Nu kan man jo så sammenligne, nu vi har jo tysk også.  
(latter) 
MP8: Og det er jo meget anderledes. På tysk der er grammatikken, der er 
grammatikken meget, meget, meget vigtig i hvert fald hvis man sammenligner med 
engelsk. Eller det er den i hvert fald for mig. Engelsk det kommer bare ligesom 
naturligt ikke, og grammatikken føles ikke ligeså vigtig, som det gør med tysk. Og det 
synes jeg er en fordel ved engelsk, helt klart, og det gør det meget nemmere. Så derfor 
er det nok også, at vi sidder og siger, at grammatikken er ikke så vigtig. Det er fordi det 
er nemmere, fordi vi også har lært tysk som et fremmedsprog, ikke, for det er meget 
svært, det grammatik. 
MP2: Jamen, det er også rigtig nok, det der med at tysk grammatik, det er fuldstændig 
galt! Altså… så de gange, jeg har været i Berlin og Tyskland, der har jeg også bare 
snakket engelsk, fordi tysk, det er ikke… 
MD2: Man slår meget, meget hurtigt over i engelsk. Så forsøger man sig, og så har man 
sagt tre ord, så slår man over… 
MD1: Jeg prøver så vidt muligt, ikke også, altså når man er til eksamen kan man jo 
ikke redde den ved at slå over i engelsk. Men min grammatik er rædselsfuld, jeg er 
elendig til tysk grammatik, men altså jeg har alligevel scoret rimeligt høje karakterer, 
fordi jeg tør snakke sproget, og bare… hvis man kan en del ord, så kan man som regel 
redde noget… guldet hjem. 
 
Hvis I kigger på jeres gennemsnit i SILL-testen, er der så nogle steder, hvor I scorede 
meget højt eller meget lavt? 
MD1: Jeg scorer ret højt i del B og del C, altså den der med at bruge mentale processer 
og kompensere for manglende viden. Omvendt har jeg ikke scoret ret højt i de andre, og 
jeg ved ikke rigtigt hvorfor, men jeg vil gætte på, at det bare er nogle metoder, der 
adskiller sig fra mine. 
MP7: Jeg vil sige, at den der med at holde styr på ens følelser, den har jeg fået meget 
meget lavt i. 
(latter) 
MP7: Det er jo ikke, fordi jeg er dårlig til at holde styr på mine følelser, tror jeg, men 
jeg tror bare, det er, fordi jeg har det sådan, at jeg synes ikke, der er noget pinligt i, at 
man ikke taler sproget ligeså godt som dem, der har det som deres modersmål. Men jeg 
synes bare, at det er dejligt at få lov til at snakke det, så derfor så bekymrer jeg mig da 
ikke om, om der er noget galt i det. 
MP2: Der var engang, hvor jeg så helst bare overhovedet ikke ville sige noget, for hvad 
hvis jeg nu sagde noget forkert, det ville bare være sindssygt pinligt.  
MP1: Jeg har også haft det problem, og jeg har det også stadig meget, og det er ikke 
kun i engelsk, det har været i mange fag, men det bliver da bedre og bedre, vil jeg sige. 
Men det er slet ikke det samme, hvis jeg snakker engelsk til en, som altså snakker 
engelsk, ikke. Jeg ved ikke hvorfor, men det har jeg det meget bedre med end at snakke 
engelsk til en der snakker dansk også. Der er så mange ting, du skal rette dig efter, og 
det er sådan nærmest bestemt, hvad du skal sige. For at snakke engelsk med en der taler 
engelsk, der har jeg slet ikke noget med, det kan jeg godt. 
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MD2: Altså det undrede mig med denne her test, at mine tal faktisk ligger på 3,5 og 
derover, bortset fra det med at huske mere effektivt! Det ved jeg ikke lige hvorfor. Men 
det kan godt være, fordi når jeg laver sådan en test her, så… når jeg ser sådan et 
spørgsmål, om jeg bruger en metode, så siger jeg jo ja eller nej. Jeg bruger ikke så 
meget det der med at så sætter jeg et firetal, fordi det gør jeg næsten altid. Altså enten 
gør jeg det, eller også gør jeg det ikke. Så det kan godt være, at det er en svaghed i 
testen faktisk, at det kræver, at man er opmærksom på, at man skal tage meget stilling. 
MP7: Jeg har fotografisk hukommelse. Hvis vi fx har en time, hvor vi snakker om 
noget med det der kriminal… så kan der gå flere timer, og så næste gang ordet dukker 
op og skal bruges, så kan jeg bare huske, at det stod på tavlen, og det stod derovre! Det 
er da også meget godt at have, men nogen gange kan… det læner jeg mig på hver gang, 
så er det sådan. Det kan også have været, da vi var på ferie en gang, der så jeg, at der 
stod sådan og sådan i vejviseren, og så kan jeg bare huske det. Det er de sjoveste ting, 
altså. Man kan også spørge mig, om jeg kan huske, hvad jeg fik til morgenmad i 
morges, men det er ikke sikkert, at jeg kan det. Nogen ting de sidder fast og nogen ting 
gør ikke. Og det er tit, det er sådan nogle situationer, hvor det er et bestemt ord, man 
ikke bruger så tit, så sidder det bare fast. 
MP8: Det der med at huske ting, det er jeg ekstremt dårlig til. Men der er nogle ting, 
især hvis jeg har lavet fejl i dem, så sidder det næsten bedre fast, end hvis man har gjort 
det rigtigt, hvis man har slået et ord op man gerne vil bruge og sådan. Det sidder bedre 
fast, hvis det er, man havde lavet… fx det der med hvor man fandt sit eget ord, nå men 
så passer det måske ikke, men så hed det noget andet, men så kan jeg altså huske det, 
fordi at jeg kan huske, jeg har fået fejl i det. Og derfor så kan jeg huske det på den 
måde. 
MP2: Ja, det er rigtigt nok, hvis du har lavet en fejl, så glemmer du det i hvert fald ikke 
igen. Så bliver det brugt igen og igen, indtil du bare kan det. 
MP7: Det tror jeg også. Det er også, hvis man finder… i stedet for at bare lige løbe hen 
i ordbogen, hvis man læser sætningen færdig og så finder meningen på den måde, så 
husker jeg tit den situation, at så var det det, og så var det det, nå så er det nok 
deromkring, og man så finder sin egen betydning i stedet for at tage noget, som andre 
har skrevet ned, så man husker man det nemmere. 
MD1: Jeg tror også, at det er nemmest, hvis man ser tingene i sammenhæng, fordi hvis 
man bare går hen og slå ord op, det kan være meget godt, men jeg tror, at man skal gøre 
det i omvendt rækkefølge, så man først ser sammenhængen og tænker, hmm gad vide… 
jeg har en ide om hvad det her betyder, men jeg vil gerne lige have det helt præcise ord, 
så kan man også huske det. Fx ordet trench som jeg aldrig har tænkt over betyder 
skyttegrav, så en trenchcoat, som man altid bruger i kriminalfilm eller den slags, når 
man så slår det op, så hænger det ligesom fast. 
MD2: Jeg tror, engelskundervisningen på en eller anden måde bliver sværere og 
sværere grammatisk, men ikke så meget det der med… jo, reglerne bliver sværere, men 
altså… på det her tidspunkt, hvis jeg ser en sætning eller høre den, så kan jeg høre, ok 
det her lyder ikke godt, men hvis jeg så af en eller anden grund har en forkert opfattelse 
af hvad der lyder rigtigt, så kan det være sværere at rette nu end for tre år siden, hvor vi 
bare terpede regler. Så reglerne kan være sværere at lære nu end ordforrådet. 
MP8: Enten er du god til engelsk, eller også er du dårlig til det, fordi hvis det falder dig 
naturligt… altså, som MD2 også sagde, at nu har du bare en ide om, hvordan det skal 
lyde, og hvis det så ikke passer, så er det svært at rette, ikke. Og det tror jeg, at det er 
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grunden til, at man enten er god eller dårlig til engelsk, og at der næsten ikke er en 
middelvej, fordi der kan du næsten høre om det er rigtigt, ikke. 
MD2: Ja, det er rigtigt, for det skal helst faktisk bare sidde nu, ikke. Altså nu skal man 
kunne høre det, og nu skal det finpudses. Men altså… jeg går jo ikke rundt og husker 
reglerne, jeg kan sgu aldrig huske reglerne. 
MP8: Ikke som på tysk, altså man bruger ikke reglerne på samme måde, som man gør 
på tysk. 
MD2: Nej, det er rigtigt. Man sidder sådan mere og tænker, det der ord er forkert og det 
her er det rigtige, hvor man på tysk tænker, nej det her ord er forkert, men det er rigtigt 
fordi! På engelsk vil jeg ikke kunne sige, hvorfor det er rigtigt, men det er bare rigtigt. 
MP7: Men det tror jeg også handler om, at der er så mange engelske ord i det danske 
sprog, og man ser så meget engelsk tv. Fordi de fleste har et nogenlunde sprogøre for, 
hvordan det lyder på engelsk, men når man så hører noget på tysk, så kan man godt 
synes, at det lyder rigtigt det her, men så næste gang læreren kommer forbi, så er det 
faktisk overhovedet ikke rigtigt. Men på engelsk kan man høre det, og hvis man sådan 
siger det til sig selv, så ved man, nej der er et eller andet galt her, og så kan man rette 
det, ikke. Så jeg tror, det har meget at gøre med, at man sådan har det i hverdagen 
efterhånden. 
MP2: Jamen, man kan jo godt se at tv, det påvirker, fordi at man kan se, for nogle år 
siden hernede da kunne alle bare tysk, ikke. Det kunne alle snakke, og så nu er det mere 
engelsk i forhold til. 
MD1: Jeg tror også meget det handler om, hvor meget man hører det i hverdagen, for 
jeg har et meget naturligt forhold til engelsk nu, og jeg er stor fan af ’Simpsons’, som 
jeg ser muligvis tre gange om dagen, hvis jeg kan komme til det. Og nogen gange, når 
jeg så bagefter tænker over det, så kan jeg egentlig ikke huske, om det var på dansk 
eller engelsk. Men altså når jeg tænker efter, så ved jeg godt, at det var på engelsk, for 
det er aldrig blevet eftersynkroniseret, men det lyder bare naturligt for mig. 
MD2: Jeg tror også, at man vil kunne opfatte i undervisningen med vores reaktion, at vi 
bedre kan engelsk, fordi på tysk hvis læreren siger et eller andet, så siger vi bare, nå 
jamen sådan er det, men i engelsk hvis læreren siger et eller andet og jeg synes, nej det 
lyder fandeme forkert, så brokker jeg mig. Det ville jeg aldrig gøre i tysk, for det har 
jeg ikke forstand på. 
MP1: Jeg tror også, at vi har et andet forhold til sproget, end vores forældre de har, 
ikke, fordi mine forældre, da de var mindre, da så de kun tysk fjernsyn, så derfor kan de 
jo også meget tysk, altså, det er virkelig stort for dem. Men for os… hvis du sidder og 
ser en tysk kanal, så er det virkelig, fordi der ikke er andet i fjernsynet, og du ikke har 
nogen film at sætte på, ikke! Du ser jo egentlig kun engelske film og engelske serier, og 
alt det er jo på engelsk. Og jeg tror, at på den måde har vi på samme måde med engelsk, 
som vores forældre de har haft det med tysk. Altså nemmere ved at lære tingene på en 
eller anden måde. 
MP2: Hele min familie, de har bare kunnet tale tysk, fra de kom i skole, fordi… jamen 
det har bare været naturligt, de har set tysk fjernsyn, de er vokset op, altså der… Altså 
jeg kunne også tale lidt tysk, da jeg var lille, men efter at jeg så kom hjem og bo 
derhjemme, så kunne jeg ikke. 
MD1: Jeg har det sådan i hvert fald med film, dem skal man se på originalsproget. Hvis 
det er en japansk film, så ser jeg den på japansk med undertekster, muligvis 
synkroniseret til engelsk, men det er ikke altid noget godt resultat. Og jeg ser næsten af 
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princip ikke synkroniserede film, og derfor kan jeg faktisk også meget godt lide at se 
både franske og tyske film, men man falder bare ikke over dem så meget, fordi det hele 
bliver oversvømmet af de der amerikanske… 
MP8: Jeg tror også, altså… omvendt igen, at det er derfor at tyskerne er så dårlige til 
engelsk, fordi alt deres fjernsyn bliver synkroniseret, og det synes jeg måske er lidt 
skidt for dem, ikke. 
MP1: Der har jeg faktisk et eksempel på det der med at tyskerne de synkroniserer alt. 
Det var min søster, hun fik skruet over på en eller anden kanal, og der var så den der 
American Pie, filmen der, synkroniseret til tysk, ikke. Og jeg har aldrig set noget så 
stygt… Det var forfærdeligt at sidde og se på, ikke, for når man ved, hvordan det lyder 
på engelsk, når man ser der, og så bare sidde og se deres mundbevægelser slet ikke 
hænger sammen med… og bare den måde de oversætter det på, det betyder jo noget 
helt andet. 
MP7: Jeg synes også, det er grotesk, at de har synkroniseret Ringenes herre. Sådan et 
mesterværk, det må man se på originalsproget, altså, det ville jo være det samme som at 
sætte danske stemmer på Der Untergang, det ville slet ikke give den samme effekt. 
MD1: Jeg kan egentlig godt lide, at tyskerne har gjort det, for tysk er jo et meget mere 
udbredt sprog, ligesom franskmændene også synkroniserer, og englænderne gør det jo 
også, hvis de får fat i en tredjesproget film. Men det værste jeg har hørt om, det var, da 
min far var i Polen. De der amerikanske junk-film, som de har købt ind, de er blevet 
synkroniseret af den samme person, der så synkroniserer alle rollerne. Oven i det er han 
blevet lidt træt af sit arbejde, sådan en ældre herre, der er blevet lidt træt af det, så det 
skulle være rimeligt miserabelt. 
 
Tror I, man kan undervise i strategier? 
MP1: På en måde og på en måde ikke, for jeg tror ikke rigtig, at man kan… i hvert fald 
for mig selv, jeg tror ikke jeg kunne lære fra en anden en strategi at bruge. Jeg har 
udviklet noget selv, som jeg synes er godt, ikke, så jeg tror ikke, at en anden kunne 
komme og sige, det er sådan du skal gøre, for så bliver det bedst. For det ved man bedst 
selv. Man ved bedst selv, hvilke redskaber man kan bruge for at huske. 
Er du kommet på nogle strategier her, som du ikke lige selv havde fundet på? 
MP1: Neej og joh altså, da jeg havde læst det igennem, så tænkte jeg, nåja det kunne 
man måske også gøre, men alligevel er jeg gået væk fra det igen, da jeg sad derhjemme 
og lavede lektier, ikke. Altså der tænkte jeg lige på det, men så tænkte jeg, nej fordi 
at… sådan kan jeg ikke gøre, det fungerer slet ikke for mig det der. Jeg bruger mine 
gamle metoder, ikke. 
MP8: Jeg tror måske, at det er lidt for sent nu at lære os nye metoder, fordi nu har man 
fundet sin… det skal være noget, der er godt. Det skal være tidligere. 
MD1: Jeg tror også, det skal være noget, der bliver indpodet fra starten af, fordi at man 
er meget modtagelig som lille, også når man skal lære et nyt sprog, så er man meget 
åben for nye forslag. Og jeg tror egentlig også, at vores model, vores måde at gøre det 
på udspringer fra hvad vi lærte tilbage i 4. klasse. 
MP7: Jeg tror… altså alle har deres egen måde at gøre det på, men jeg tror, at man godt 
kan give gode ideer, og som lærer så individuelt hjælpe eleverne til ligesom at udvikle 
det, de selv har lavet, så man bliver endnu bedre, end man er i forvejen, til at ligesom 
lave de der strategier for, hvordan man vil lære det. 
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MP1: Jeg tror nogen gange, at det der er problemet er ordforrådet, altså når man skal 
lære det, ikke, altså tage nye ord til sig, og der havde min gamle tysklærer, hun havde 
så det, at til hver eneste gang, der fik vi fem ord, og dem skulle du så øve dig på og 
skrive, og så brugte du dem ligesom i en sammenhæng i den næste time, ikke. Og så 
efterhånden som vi kørte så mange ord som muligt igennem, ikke, så havde du også et 
større ordforråd og kunne bruge det til meget meget mere, eller altså… Så jeg tror også, 
hvis du gjorde det på engelsk og hver gang fik… altså ja, nogle ord som læreren vidste, 
at dem kendte du ikke, og dem kommer du til at bruge meget i fremtiden, så tror jeg, 
hvis du har dem på rygraden, så tror jeg, så har du mange flere sætninger og meget 
mere at arbejde med. 
MP7: Vores lærer, han gav os tekster både i engelsk og tysk, vi havde den samme 
lærer, hvor at man fik, altså… i tysk der kan jeg huske den ene gang, så var det Gummi-
Tarzan, og næste gang så var det om en, der havde besteget Mount Everest, og på den 
måde så lærte man en masse ord at kende, også fra avisartikler både på engelsk og på 
tysk, hvor det handlede om en masse forskelligt, så lærte man hurtigt forskellige 
grupper at kende, som man måske ellers ikke ville have kendt, hvis man bare havde 
siddet og læst i den bog, man havde fået udleveret. 
MP8: Vores klasse har altid været meget glade for teater og sådan noget, så vi har altid 
gjort det sådan meget med teater, hvor vi improviserede, og altså man fik måske lige 
fem minutter til at øve et stykke, og så skulle man vise det her lille teaterstykke, og så 
var det altså bare med at finde på noget, ikke, og det skulle gå hurtigt, der var ikke tid 
til at slå ord op, og det tror jeg altså har hjulpet rigtig meget, for du bliver meget mere 
sikker i…  efter du har gjort det et par gange, så bliver du meget mere sikker, og så 
snakker du bare løs. 
MP2: Min engelsklærer hun købte altid blade med hjem, når hun havde været i 
England, altså ungdomsblade og sådan noget, for det var noget, der interesserede os, og 
så kunne vi så få lov til at låne dem og læse dem. 
MD2: Jeg tror, det er meget gode metoder alle sammen, men man kan sige… jo altså, 
MP2s den kan bruges, men sådan en som MP8s, det er ikke ret mange klasser, vel, for 
det er ikke så mange, der tør det der. Jeg skal altså ikke nyde noget… 
MP8: Interessen skal være der. 
MD2: Ja. 
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BILAG 6: LOGSKRIVNINGER I DEN SPROGLIGE KLASSE 
 
1. logskrivning. 
Oplæg:  Mundtligt og løst formuleret. Eleverne blev bedt om at beskrive deres 

mappes indhold med henblik på, hvad der var godt og skidt, og hvordan 
det kunne forbedres.  

 
SD1 Vil starte med at sige, at jeg ikke har taget alle mine afleveringer med. Jeg 

kan godt lide at skrive engelsk, og jeg synes selv, at jeg er okay til det. 
Mine karakterer er dalet i engelsk siden jeg er kommet herud. Men 
niveauet er også blevet højere, så alt i alt er jeg rimelig tilfreds. Men jeg 
har haft et par afleveringer, der ikke blev lavet til tiden, og det skal jeg 
nok prøve at rette op på. 

 
SD2 De opgaver i denne mappe er under min standard. Dette skyldes muligvis, 

at de opgaver vi har lavet indtil videre ikke har været særligt udfordrende. 
I folkeskolen skrev vi mange selvvalgte opgaver og ikke kun 
oversættelser, hvor der er et rigtigt og forkert resultat. Så jeg kunne godt 
tænke mig variation i opgaverne. Jeg tror også, at det vil forbedre mine 
grammatiske kundskaber. 

 
SP2 Jeg synes, det er tydeligt at se, at jeg brugte langt mindre tid på at rette 

fejl, specielt grammatiske fejl efter de første afleveringer. De fleste 
afleveringer her i mappen er med et 7-tal på, hvilket jeg synes er ret skidt, 
men det er hvad de svarer til. De afleveringer fra 8-9 er dem der er brugt 
tid og energi på, og hvor jeg har haft overskud og vilje til at forbedre det. 

 
SP3 Jeg synes, at det jeg har i min mappe ikke er godt nok. Jeg prøver virkelig 

at gøre det så godt jeg kan, men jeg synes egentlig ikke det hjælper. Jeg 
plejer selv at læse det igennem, men har fået min kæreste til det på det 
sidste, for mine forældre kan ikke så godt hjælpe mig. Jeg synes, de fleste 
opgaver har været svære, men det er også fordi jeg er usikker på mig selv. 
The Whaler var meget svær, fordi mit ordforråd ikke er så bredt! Jeg ville 
virkelig gerne være bedre, og jeg prøver virkelig, men må jo bare blive 
ved med at klø på. 

 
SD3 Først og fremmest vil jeg gerne indikere at min mappe er tom, pga. at jeg 

jo er forholdsvis glemsom. Ja, altså, jeg har jo desværre sløset dette 
skoleår igennem, så disse opgaver vil ikke være/er ikke optimalt 
løst/klaret. Men jeg håber også som sagt, at jeg får taget mig selv i nakken 
og får præsteret lidt mere i løbet af næste skoleår. 

 
SP4 Der mangler et par stykker. Kongruens fatter jeg ikke hvad er! Det går 

ikke så godt med at analysere, får ikke helt det ud af teksten, som jeg 
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måske burde? Er ret dårlig til at stave uden ordbog og bytter tit om på 
bogstaver. 

 
SP5 Jeg føler egentlig at jeg er okay til engelsk. Med hensyn til mine skriftlige 

afleveringer, så er jeg faktisk tilfreds med mine karakterer. Jeg tror godt, 
at jeg kan gøre det bedre, hvis jeg arbejder grundigere med dem. Mit 
problem kan være, at det keder mig lidt, men det gør skolen i det hele 
taget lige for tiden. Det kan også ses, fordi jeg mangler at aflevere en hel 
del afleveringer. Det er ikke så godt! 

 
SP6 Jeg har egentlig ikke så meget at sige, eller så meget jeg lige tænker på, 

når jeg kigger på mine opgaver. Selvfølgelig er der altid noget, der kan 
blive bedre, men for det meste er jeg klar over, hvornår jeg har skrevet 
noget godt, og hvornår det er skidt. Kommer an på, hvor meget tid jeg har 
overskud til at bruge på opgaven på de enkelte dage. Gennemgående 
synes jeg det går meget godt, men hvis der er noget bestemt du synes jeg 
trænger til at arbejde med, må du meget gerne sige til… 

 
SP7 Skriftlig engelsk er ret svært for mig. Jeg har aldrig skrevet engelske stile 

eller noget før. I 9. klasse var det frivilligt, og der var jeg doven, og i 10. 
gik de ikke så meget op i det. Så skriftligt arbejde er stadig lidt nyt for 
mig, og SVÆRT. Jeg tror også, at grunden til det måske er så svært, er 
fordi jeg heller ikke er så sikker i det mundtlige. Hvis jeg fik et bedre 
sprog og et større ordforråd, ville det være nemmere at skrive. Hvis alle 
stile var fristile, ville det selvfølgelig være meget nemmere! Jeg ved ikke 
helt selv, hvad jeg mangler og ikke mangler – har nok brug for lidt mere 
af det hele. 

 
SP9 Det har jeg svært ved: 

- kongruens 
- endelserne, glemmer at bøje ordene i den rigtige form + tid 
- omvendt ordstilling. Mit sprog er desværre fordansket, hvis man kan 

sige det. 
- jeg har tit svært ved at få udtrykt det jeg mener/tænker. 

 
SD4 I min mappe ser jeg mange afleveringer. Både gode og mindre gode! Den 

første aflevering er ”Summary of Sunday in the Park”. Når jeg ser tilbage 
med den viden, jeg har nu, er jeg overbevist om, at jeg kan skrive den 
opgave bedre end dengang. Og det er jo positivt! Den næste opgave i 
mappen er en oversættelse. I stort set alle opgaver på gymnasiet har jeg 
fået bedre karakterer end i folkeskolen, og jeg kan helt klart sige, at jeg 
har fået en bedre forståelse for engelsk. Og selvfølgelig tager man sig 
mere sammen på gymnasiet end i folkeskolen, men jeg føler stadig, at jeg 
har meget at vise. Og jeg er sikker på at det kommer i hvert fald indenfor 
den nærmeste tid. Men jeg er ekstremt genert, og jeg VIL være helt 
sikker, før jeg siger nogen ting. Men det kommer langsomt, jeg skal bare 
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lige i gang. Og når jeg tager et sidste kig i min mappe, kan jeg også godt 
se, at mine afleveringer bliver bedre. Og det er jo stadig positivt. 

 
SD5 Hvad har jeg i min mappe? Jamen, jeg har nogle middelmådige 

afleveringer. Ville gerne gøre det bedre, men jeg er ikke så god skriftligt 
som mundtligt. Jeg synes selv, at jeg har fantasi og evne nok til at skrive 
en stil med et godt indhold. Det som jeg gerne ville blive bedre til er: 1) at 
kunne strukturere en stil 2) lave færre grammatiske fejl 3) færre stavefejl. 
Jeg synes de opgaver du har givet os er gode. Jeg kan godt lide at lave 
engelske opgaver (hvis man får tid nok til dem – hehe).  

 
SP10: Jeg synes det går okay. Har måske ikke været så grundig og brugt meget 

tid på at lave mine afleveringer, fordi der har været så mange på en gang. 
Men jeg mangler stadig nogle afleveringer, så skal jeg nok være mere 
grundig og bruge mere tid. Jeg synes selv, jeg er god, men nogle ting kan 
jeg ikke rigtig finde ud af, fx faste vendinger og sådan. Mangler stadig 
”The Mysterious Stranger”, men har ikke lavet den så grundigt – hehe. 
Men skal nok få afleveret det hele. Øhmm ved ikke hvad jeg skal skrive 
mere. 

 
SP11 Jeg mener, jeg er blevet bedre til grammatikken. Når jeg skriver noget på 

engelsk, er jeg meget mere opmærksom på det. Personligt kan jeg utrolig 
godt lide dig som lærer, og det gør, at jeg vil gøre en meget større indsats 
i at forbedre mig. 

 
SP12 Jeg plejer ikke at gemme mine engelskopgaver, da jeg ikke kan lide dem. 

Jeg er ikke så god til at stave og føler tit, at det bliver noget rod, jeg får 
lavet! Ellers kan jeg bedst lide korte afleveringer. 

 
SP13 Efter at have kigget alle mine afleveringer igennem er jeg ret tilfreds med 

resultaterne. Jeg kan i hvert fald se, at der er færre røde streger, og det er 
jo ret positivt. Selv synes jeg, at jeg er nogenlunde god til det. Men 
analyser er ikke lige min livret. Jeg synes, det er sværest at finde temaerne 
og budskabet, men vi arbejder så meget med analyser i gymnasiet, så det 
skal nok komme. I det hele taget synes jeg, det er ”sjovere” at skrive en 
historie, hvor man kan skrive frit eller bruge fantasien. For det meste går 
jeg meget grundigt til værks, når jeg skal lave en aflevering. Der bliver 
slået mange ord op i ordbogen, og jeg er jo nok lidt perfektionistisk… 
Men med nogle af opgaverne sidder jeg nærmest og hygger mig med at 
lave dem, mens det med andre bare er noget der skal overstås hurtigt. 

  
SP14 Skriftlige afleveringer i engelsk synes jeg er meget gode, bortset fra at jeg 

altid har småfejl, fordi jeg ikke læser korrektur. Det skyldes, at jeg selv 
synes, at jeg skriver så meget, at jeg ikke orker at gennemgå det bagefter. 
Grammatikken synes jeg også er lidt svær en gang imellem, men ellers så 
kører det strygende. Den bedste aflevering indtil videre synes jeg var 
”The Whaler”. For her kunne man både fortolke, analysere og diskutere. 

 

Lene Bønnerup Hansen – Eksamensnummer: 148950 

SDU – DIG – Masterafhandling – Sommereksamen 2005 

Side 83 af 88 



 
 

2. logskrivning. 
Oplæg:  En række spørgsmål blev skrevet på tavlen: 

- Er du klar til den skriftlige årsprøve?  
- Har du styr på summary, essay, oversættelser?  
- Har du styr på kongruens?  
- Bruger du rettelser i dine opgaver til noget?  
- Har du noget, du gerne vil have styr på før årsprøven?  
- Er du god til at slå op i en ordbog?  

 
SD1 Jeg synes, at jeg er klar. Har rimelig styr på tingene. Kan godt finde ud af 

summary og kongruens. Skal selvfølgelig læse og øve mig lidt mere før 
prøverne, men tror, jeg alt i alt har styr på tingene. 

 
SD2 Mentalt er jeg klar, men fagligt ikke helt. Vil gerne have kongruensen helt 

på plads, selvom jeg aldrig kan huske reglerne. Jeg retter opgaverne, men 
kan ikke huske mine fejl til næste opgave. Jeg bruger ikke særligt tit 
ordbog, men kan da godt begå mig. 

 
SP1 Synes ikke, at jeg er helt klar, det er man jo aldrig! Jeg synes, jeg har styr 

på det meste. Jeg kigger på rettelserne. Ved ik’ om jeg er god til at slå op i 
en ordbog. 

 
SP2 Nej, for jeg er ret usikker på engelsk, og hvordan det skal foregå. 
 Ja, altså jeg ved godt forskellen. 
 Nej, vist ikke helt så godt. 
 Jeg gør meget ud af at skrive forklaring til mine rettelser, men jeg 

glemmer at bruge dem.  
 Jeg kunne godt tænke mig, at en der ved hvordan en engelsk årsprøve 

foregår, gad lave en ”for sjov” prøve overfor klassen 
 Ja, det synes jeg fungerer fint. 
 
SP3 Jeg ved ikke rigtig om jeg er klar til årsprøven, men jeg er mere sikker i 

det skriftlige. De forskellige ting som summary osv, synes jeg, jeg har 
nogenlunde styr på. Det samme med kongruens. Jeg vil gerne have styr på 
”sætningernes opbygning” og ”slå op i en ordbog”. Mine rettelser må jeg 
være ærlig og sige at jeg ikke bruger, da mine fejl irriterer mig. 

 
SD3 Ja, jeg føler mig ”okay” klar, men har brug for at arbejde lidt med 

grammatikken. 
 Jeg føler selv, at jeg klarer det/dem fint. Men har som sagt lavet de sidste 

par opgaver ugennemtænkt og forhastet. 
 Nej ikke helt, må jeg nu nok indrømme 
 Ja, til at lære af mine fejl og arbejde på mine fejl. 
 Ja, kongruens. 
 Hehe, ja. 
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SP5 Ja, jeg føler godt, at jeg kan klare den skriftlige prøve. 
 Ja, men vil godt vide lidt mere om essay. 
 Det tror jeg. 
 Ja, det synes jeg. 
 Ja, det har jeg sikkert, men ved ikke hvad lige nu. 
 Synes ikke, jeg har problemer med at slå op i en ordbog. 
  
SP6 Jeg ved ikke rigtig, hvor klar jeg er til årsprøven, men det er ikke noget, 

jeg er nervøs for. Jeg føler, jeg har nogenlunde styr på tingene. Jeg læser 
selvfølgelig mine rettelser, men det er som regel enkelte udtryk, der bliver 
rettet, så jeg tænker ikke så meget over det efterfølgende. Inden årsprøven 
synes jeg vi bare skal tale noget engelsk i timeren, så man har det i ”frisk 
hukommelse”, og vi måske kan få udbygget vores ordforråd. 

 
SP7 Helt klar er man vel aldrig. Nej, jeg kunne godt bruge et halvt år mere, 

men sådan er det jo… Jeg har nogenlunde tjek på det hele, og har fået lidt 
mere tjek på kongruens. Jeg bruger de fleste af mine opgaver til noget! 
Kongruens ville nok være meget rart at få lidt mere af. 

  
SP9 Rettelserne i mine opgaver bruger jeg de gange jeg husker det. Burde nok 

bruge dem noget mere. Jeg laver mange kongruensfejl, men er ved at 
blive bedre til det. Jeg har nogenlunde styr på summary, essay og 
oversættelser, så det er vel okay! Mht årsprøven er jeg rimelig nervøs, 
men tror nok, det skal gå. 

 
SD4 Jeg synes, jeg er nogenlunde klar til prøven. Skal selvfølgelig lige have 

tjekket tingene en sidste gang inden. 
 Ikke helt. Det skal i hvert lige læses igennem en gang til. 
 Nogenlunde, synes jeg da. 
 Selvfølgelig. Det er jo det, de er der for. 
 Tjoh, skal bare lige have tjekket op på det forskellige. 
 Jep, det synes jeg da selv. 
 
SP12 Nej, det føler jeg ikke, jeg er, men det er man aldrig! 
 Ikke helt. 
 Ikke helt. 
 Nogle gange. 
 Alting. 
 Kan da finde ud af det. 
 
SP13 Jeg ved ikke, om jeg er klar til en årsprøve, men vi har jo haft et par 

stykker på klassen, så jeg ved da, hvad der venter mig. Men når prøven 
kommer, skal jeg nok være klar. Jeg kan ikke lige huske, hvad forskellen 
er på et summary og et essay, men hvis jeg kigger i mine papirer finder 
jeg nok svaret. Kongruens burde der være helt styr på nu efter opgaverne. 
Vidste ikke lige hvad ordet ”kongruens” betød, men da jeg så opgaverne 
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tænkte jeg ”nårh, er det det?” Jeg kiggede i mine rettelser til sidste 
aflevering, fordi vi lige havde snakket om det i klassen, men ellers har jeg 
ikke gjort det før. Jeg synes selv, jeg er ret god til at slå op i en ordbog, 
for jeg ved, hvilket ord jeg skal kigge efter og ved hvordan det foregår. 
Det er intet problem for mig. 

 
SP14 Jeg er mere end klar. Jeg kan godt lide engelsk og prøver, fordi man kan 

se, hvor man er henne, og hvad man måske skal arbejde på. 
 Jeg synes selv, at jeg har rimelig meget styr på det, men selvfølgelig er 

der altid noget, man skal arbejde på.  
 Ja, jeg synes, jeg har styr på kongruens. Jeg kan høre, hvordan 

sætningerne skal sættes sammen, så det er ikke så svært.  
 Ja, jeg bruger rettelserne i mine opgaver til at se, hvad jeg skal være 

opmærksom på næste gang. 
 Lige nu kan jeg ikke komme i tanke om noget, jeg gerne vil have styr på. 
 Jeg er nogenlunde til at slå op i en ordbog af den simple grund, at jeg 

aldrig har haft meget grund til at anvende dem. 
 
 
3. logskrivning. 
Oplæg:  Skriftligt: ”Opstil 3 mål for dit skriftlige arbejde, som du gerne vil nå 

inden den skriftlige årsprøve. Måske kan du finde inspiration ved at kigge 
på opgaverne og dagbogsnotaterne i din grønne mappe. Gør målene så 
konkrete og realistiske som muligt. Forklar også, hvordan du vil nå dine 
mål”. 

 
SD2 1. Styr på kongruensen. Jeg vil finde reglerne og lære dem udenad så godt 

som muligt. 
 2. 
 3. 
 
SP1 1. Øve mig, kigge på mine fejl, bare læse på det! Læse mere om det, jeg 

ikke kan finde ud af! 
 2. 
 3. 
 
SP2 1. Kigge på rettelser og finde mine mangler 
 2. Finde papirer/bøger med grammatik og læse det 
 3. (Finde min ordbog derhjemme!)  
 
SP3 1. Jeg vil bruge ordbogen grundigere, så jeg ikke får så mange sproglige 

fejl. 
 2. Så vil jeg prøve at få en smule mere styr på genitiv-apostrofferne ved at 

kigge paragrafferne igennem.  
 3. 
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SD3 1. Jeg har tænkt mig at lave nogle hjemmelavede skriftlige opgaver, så jeg 
kan få øvet min stavning og mit ordforråd. 

 2. 
 3. 
 
SP5 1. Jeg skal finde nogle papirer omkring essay, så jeg kan få styr på det. 
 2. 
 3. 
  
SP6 1. Jeg vil kigge mine ting igennem og se hvor fejlene ligger. Så må jeg 

tage den derfra. 
 2. Skal nok lige have kigget på genitiv-apostrofferne 
 3. 
 
SP7 1. Jeg vil læse mine opgaver igennem, så jeg ved nogenlunde, hvad jeg 

laver fejl i, og hvad jeg skal være opmærksom på. 
 2. Jeg skal have læst noget omkring kongruens og essay, så jeg kan får 

lidt mere styr på det og måske også få kigget på grammatikken. 
 3.  
  
SP9 1. Øve mig på kongruensfejlene, så jeg kan blive rigtig god og ikke får så 

mange fejl på det område. 
 2. Lave The Whaler, så jeg ved, hvordan prøven vil være. 
 3. 
 
SD4 1. Jeg vil lære, hvad et essay er, 100 %. Det vil jeg gøre ved at læse papir 

om essay. 
 2. Jeg vil lære det sidste, jeg mangler om kongruens ved at læse om 

kongruens i grammatikbogen. 
 3. Jeg vil lære af mine fejl ved at kigge alle gamle opgaver igennem. 
 
SD5 1. Jeg vil gerne lære at strukturere en stil 
 2. Færre grammatiske fejl  
 3. Vil gerne lære regler for endelser  
 
SP10: 1. Lave mine ting grundigere 
 2. Bruge mere tid på det. 
 3. 
 
SP11 1. Jeg vil gerne forbedre mig på den måde, at jeg ikke laver så mange 

kongruensfejl. Jeg læser mange engelske bøger, så hvis jeg lægger lidt 
mere mærke til grammatikken, så hjælper det nok endnu mere på det.  

 2. Mundtligt vil jeg også gerne forbedre mig. Det sker tit, at jeg går i stå, 
når jeg er midt i at forklare noget på engelsk pga. jeg mangler nogle 
småord  
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 3. Jeg vil også gerne gøre en større indsats, når jeg skriver analyse, 
oversættelse og essays. Jeg synes, jeg allerede gør en stor indsats, men 
pga kongruensfejlene går det tit galt. 

 
SP13 1. Jeg skal huske, at de lange adverbialled skal forrest i sætningen. En fejl 

jeg laver ret tit, men når jeg så får opgaven tilbage, ved jeg jo godt, at det 
er sådan. Jeg skal bare huske det. 

 2. Ved at kigge i mine papirer, kan jeg finde svaret på, hvad forskellen 
mellem summary og essay er. Det er jeg nemlig lidt usikker på. 

 3. Nu skal jeg skrive i hånden til årsprøven, så der skal jeg være mere 
opmærksom på fejlene, som pludselig ikke er streget under med en rød 
streg. 

  
SP14 1. Jeg vil prøve at minimere mine stavefejl på den måde at jeg vil læse 

mine stile igennem, efter jeg har skrevet dem. Eller måske få en anden til 
at læse dem igennem. 
2. Jeg prøver at skrive på computer, selvom det nok kommer til at tage 
mig lang tid. På den måde kan computeren måske opfange mine fejl. 

 3. 
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