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Forord  
 
Min nysgerrighed med hensyn til learnersprogets udvikling har eksisteret i mange år, måske siden 

jeg selv lærte engelsk i folkeskolen efter noget der lignede The Direct Method, i.e. der blev kun talt, 

skrevet og tegnet på engelsk efter bøgerne Fundamental English  1a -2b. I første real på Århus 

Statsgymnasium fortsatte vi med Eckersleys Essential English - stadig på målsproget, men nu med 

grammatiklektioner, også på engelsk. Mødet med oversættelserne i Briers Stiløvelse i 1g føltes som 

noget af et tilbageskridt! Som 25-årig efter engelsk hovedfag og et MA-studie i England startede jeg 

på førsteårs fransk. Det var en start ”from scratch”, og det gav mig erfaring med at terpe et sprog. 

Det er svært at genkalde sig, hvordan det føltes, da det begyndte at rulle – hjulpet af et 

Frankrigsophold, selvfølgelig. I mit universitetsstudie af engelsk og fransk og senest i den 

afsluttende specialisering på Masterstudiets sproggren, har jeg fået faglige redskaber til at analysere 

en undervisningspraksis, jeg har fulgt i over 20 år: Siden jeg i mine første år som lærer fik idéen om 

en Rettenøgle med retteark fra en erfaren kollega, har det været styrende for min rettemetode at 

sikre, at arbejdsbyrden ved det skriftlige rettearbejde også ligger hos eleverne, og dernæst at 

processen har udsigt til at føre til læring. Efter mange års arbejde med retteark læste jeg Fiona 

Hylands artikel Focusing on form: student engagement with teacher feedback (2003), som var en 

del af materialet, jeg brugte til at undervise pædagogikumkandidater i den skriftlige dimension og 

skriftlig eksamen. Jeg inkluderede undervisning i ’pædagogisk retning’, hvilket aktualiserede 

rettearkets funktionsmåde for mig, og i 2005 gav dette stødet til udformningen af et spørgeskema til 

mine kursister om, hvordan arbejdet med rettearket virker. Afhandlingen vil vise, om en intuitivt 

baseret forståelse af, at det betaler sig at arbejde med sine fejl, kan matches af teoretisk funderede 

analyser.  

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

Vokabular: ordet kursist anvendes i denne opgave i sin dagligdags betydning: en deltager i 
                    Hf-undervisning. Det er uundgåeligt, at ordet elev sniger sig ind i mere generelle 
                    sammenhænge, og når den lærende ikke nødvendigvis er voksen. Det uskønne ord 
                    learner er uundværligt til at angive en "person som aktivt tilegner sig et  
                    fremmedsprog" – men uden det underordningsforhold, som ligger i elev-lærer dyaden, 
                    og uden den specificitet om skoleform, som ligger i kursist. 
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 1. Indledning og problemformulering 
Hvordan finder sprogindlæring sted? Som sproglærer stiller man sig ofte det spørgsmål. Det 

alternative spørgsmål: Hvorfor finder der ikke nogen læring sted? hører man også tit. Enhver 

underviser i sprog har en fremgangsmåde og en holdning til, hvad der ”virker”, og hvordan 

undervisningen skal gribes an: Skal eleverne lytte meget? Tale selv lige fra starten? Skrive korrekt? 

Lære grammatik først – eller ikke? Det er langt fra sikkert at disse fremgangsmåder baserer sig på 

kendskab til sprogtilegnelsesteori i ren aftapning, og det er ikke en given sag, at teori om lingvistik 

og Second Language Acquisition (SLA) ligger i den uddannelsesmæssige bagage hos gennemsnits-

gymnasielæreren anno 2005. 

Men når Gymnasiereformen træder i kraft august 2005, er der forudskikket en udbygning af 

lærernes fagrelevante kendskab til læringsteori, og i sprogfagenes undervisningsvejledninger 

markeres en klar opprioritering af fagenes sproglige profil. Derfor er det relevant for efter- og 

videreuddannelsen af gymnasielærere at udbrede kendskabet til sprogtilegnelsesteorier, som det 

også vil ske på efteruddannelseskurser i 2005, og som det allerede er sket i forberedelsen af lærerne 

til Almen Sprogforståelse i gymnasiet. Udover opprioriteringen af de naturvidenskabelige fag, som 

skal lades ude af betragtning her, har gymnasiereformens overordnede mål været at øge elevernes 

studiekompetence. Ved at introducere en ny faglighed – hvor fagene prøver grænser af mod 

hinanden – satser reformens kanoniske skrifter (Bedre Uddannelser 2002, Fremtidens Sprogfag 

2003, Fremtidens Uddannelser 2004) på, at bevidste holdninger til det at lære kan øge 

gennemførelsen og udbyttet. Eleven skal ikke nødvendigvis tage ansvar for egen læring1, men skal 

opbygge metakognition undervejs i processen. 

I opgaven vil jeg sammenknytte en undersøgelse af sprogtilegnelsen i engelskundervisningen med 

en diskussion af den helt aktuelle reforms grundlag, især med hensyn til studiekompetence og 

metakognition. Som udgangspunkt for en diskussion af centrale læringsspørgsmål har jeg valgt et 

medierende redskab, Rettearket, som bruges i sprogundervisningen til at give feedback på skriftligt 

arbejde. En undersøgelse af kursisters udbytte af, reaktioner på og holdninger til Rettearket bruges 

til at belyse følgende problemformulering: 

 

Er rettearket til gavn for sprogtilegnelsen i engelsk? 

                                                 
1 Det er man i skrivende stund gået bort fra! Se bare Lars Qvortrups sarkasme desangående i dagbladet Information 
   9.7.2005, Salmevers eller projektarbejde? 
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For at kunne svare på problemformuleringens spørgsmål har jeg dels foretaget en kvantitativ 

spørgeskemaundersøgelse på to hf-hold, dels iværksat kvalitative interviews med 5 af kursisterne 

for at få indsigt i deres oplevelse af sprogtilegnelsen og af retteprocessens betydning. Indledende 

har jeg desuden analyseret et antal udfyldte retteark for at klargøre kursisternes arbejdsmåde og 

udbytte. Jeg forsøger ikke numerisk at afgøre hvor mange fejl, der kan udraderes ved hjælp af 

rettearket. Jeg ønsker at undersøge og diskutere det læringsmæssige udbytte af redskabet set i 

relation til sprogtilegnelsesteoriens resultater og til gymnasiereformens krav til metakognition og 

studiekompetence. 

I denne Masteropgave vil relevansen af tilegnelsesforskningens teorier og resultater for sproglæring 

blive undersøgt, uden at der tilstræbes en global gennemgang af udviklingen inden for SLA, som 

aktivt og i stigende omfang har produceret forskningsresultater siden 1960rne2. Jeg må af 

nødvendighed begrænse mit felt, men det er både af metodisk nødvendighed og tilbøjelighed, at jeg 

koncentrerer mig om den ”retning” inden for sprogtilegnelsesforskning, som kaldes Focus on form. 

At rette skriftligt arbejde i engelsk kræver i høj grad fokusering på form! Det bliver aktuelt at se på 

spørgsmål som: Kan learneren forbedre sit sprog ved at arbejde med sine fejl? Skal regler for 

grammatik anvendes? Den sociokulturelle læringsteori vil blive bragt i anvendelse til at forklare, 

hvordan læringsprocessen kan optimeres af stilladsering. Vygotsky og Bruner har været mine 

følgesvende i hele denne Masteruddannelse, så den nærmeste udviklingszone og mediering vil blive 

inddraget under henvisning til tidligere opgaver til DIG. Den amerikanske SLA-forsker James 

Lantolf har udviklet sociokulturel læringsteori til brug for sprogtilegnelse, hvilket har inspireret mig 

til at bruge en undersøgelse designet af Aljaafreh og Lantolf som afsæt for at undersøge, hvordan 

rettearket fungerer som medierende ressource i sprogtilegnelsen. 

Der er behov for ændrede former for pædagogik, når der indføres et begreb som studiekompetence, 

som inddrager både kursistens personlige, faglige og sociale kompetencer. Med kursistinterviewene 

som basis vil jeg undersøge, hvad der studiekompetence er i faget engelsk, og hvilken metakognitiv 

indsigt indirekte retteprocedurer og feedback on form kan føre til. 

                                                 
2 Se Anne Jensen: Sprogtilegnelse og fremmedsprogsundervisning – nye perspektiver? Gymnasiepædagogik 52, 
   DIG, Odense 2004, p. 21 
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2. Reformdokumenter 
I Dansk Evalueringsinstituts rapport fra november 2004 kritiseres engelsk i gymnasiet, hhx og htx 

bl. a. for at mangle progression. Rapporten skal ikke her tages som sandhedsvidne3, men jeg har 

påpeget4, at forfatterne til EVA-rapporten ser frem til, at de ændringer, som Gymnasiereformen 

bringer, vil føre til en tydeliggørelse af progressionen i faget, og til at Undervisningsvejledningerne, 

som fagkonsulenten skal forestå i hvert fag, klarere vil definere kompetencemålene for eleverne 

med udgangspunkt i internationale standarder.5 Det er derfor relevant at undersøge indholdet af de 

ny Undervisningsvejledninger, som først lå færdige 6 måneder efter EVA-rapporten, i april 2005. 

Der er en undervisningsvejledning til hvert af de 4 nye niveauer i faget engelsk (C – Hf B - stx B – 

A), men der er en stor mængde materiale og tekst, som er fælles for de 4 vejledninger, hvilket beror 

på historikken omkring deres tilblivelse: de var egentlig først skrevet som ét dokument og blev 

derefter opdelt, da det stod klart, at det var kravet. Jeg finder derfor, at det giver tilstrækkelig indsigt 

at nærlæse én undervisningsvejledning til denne opgaves formål, og jeg har valgt Hf B6, da jeg 

underviser på VUC og har lavet mine empiriske undersøgelser på VUC Århus. Selv om Hf nu 

bliver skilt ud fra Stx-niveauerne på en måde, som var ukendt under den tidligere bekendtgørelse, 

hvor parallelitet netop var tilstræbt (Hf B var = obligatorisk niveau i gymnasiet), er 

undervisningsvejledningerne parallelle i opbygning og indhold. Det understreges af, at de 

paradigmatiske eksempler, som er et meget væsentligt element i Undervisningsvejledningen, er 

anvendelige på flere forskellige niveauer. 

De dokumenter, som bliver bestemmende for undervisningen på de gymnasiale uddannelser 

fremover (styredokumenterne), bliver 1) De overordnede bekendtgørelser, 2) Læreplanerne, relativt 

korte dokumenter, som fastlægger fagenes Identitet, Formål, Mål og Indhold, Tilrettelæggelse og 

                                                 
3 Engelsklærerforeningen har udtalt: Bestyrelsen finder at EVA undersøgelsen bygger på et betænkeligt lille grundlag, 
nemlig 6 skoler. Endvidere mener bestyrelsen, at tidspunktet for kritik er forkert, da der er taget højde for nogle af 
kritikpunkterne i den nye skriftlige opgave. Bestyrelsens beretning ved Generalforsamlingen 28/1 2005, Anglofiles 
#135, p. 4. 
4 Eva-rapporten gav anledning til at sætte engelskfagets didaktik under lup. Jeg har i en kort opgave til DIG behandlet 
rapportens undersøgelser (og forudskikket en nøjere analyse af fagets muligheder under Reformen). Se Lisbeth Barløse: 
Progression i engelsk. 
5 Evalueringsgruppen anbefaler at de grupper der fremover skal revidere og vedligeholde læreplanerne [sic] for 
engelsk i de gymnasiale uddannelser, tydeliggør hvilke kompetencemål eleverne skal have når de afslutter hhv. B- og A-
niveau. Danmarks evalueringsinstitut: Engelsk i gymnasiale uddannelser. (=Eva-rapporten ) København 2004, p. 49. 
Forfatterne har forvekslet reformdokumenterne: Læreplanerne erstatter det vi plejede at kalde Bekendtgørelsen. 
Undervisningsvejledningen udbygges voldsomt og ”tilhører fagkonsulenten”, som løbende forestår dens revidering. 
Vejledningerne revideres første gang juli 2006. 
6 Hf C niveau i Reformbekendtgørelsen er et helt nyt niveau med det hidtil laveste timetal for et engelsk niveau (75) og 
uden skriftlig eksamen. C-niveau findes kun på VUC. Derfor har jeg valgt det ”større” og mere generelt kendte B-
niveau. 
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Evaluering og 3) Undervisningsvejledningerne, som er særdeles omfangsrige og detaljerede, og 

som er retningsgivende for læreren. Ved at foretage en prioriteret læsning af 

undervisningsvejledningen håber jeg at kunne fremdrage de ny fagdidaktiske elementer, som 

sandsynliggør, at der kan (og vil) ske en ændring af engelsk i forhold til den tidligere vejledning.7   

I denne opgaves afsnit 3.2 Hvordan opnås metakognition og studiekompetence? vil jeg følge 

den proces, som førte til, at studiekompetence og metakognition blev centrale begreber i 

reformteksterne. I nærværende afsnit vil jeg (kort) redegøre for den fremtrædende rolle, som 

kompetencer spiller i Undervisningsvejledningen for engelsk anno 2005. 

I Hf B vejledningens afsnit 2.1 Faglige mål fastsættes, at kursisterne skal opnå følgende 4 

kompetencer: 

 
• Receptiv og produktiv sprogfærdighed  

• Analysefærdighed  

• Kulturkendskab  

• Læringskompetence 
 
 
Læringskompetencen omfatter nogle forventelige kategorier, som også fandtes i den forrige 

vejledning: opslagsværker og øvrige hjælpemidler skal kunne anvendes, det grundlæggende 

sproglige begrebsapparat skal beherskes. Evnen til at sortere og vurdere et større engelsksproget 

stof nævnes også som en kompetence. Men resten af afsnittet introducerer begreber som er nye for 

den traditionelle faglærer: sprogindlæringsstrategier skal benyttes af kursisten, og vejledningen er 

særdeles eksplicit i sine anvisninger om læringsprocesser. Nødvendige aspekter af kursisten 

sprogtilegnelse er fx, 

 at 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… Kompetencen 
 forudsætter endvidere bevidsthed om egne læringsprocesser...8

 
Dette udvidede faglige mål kan helt sikkert tjene til at tydeliggøre den enkelte kursists progression, 

idet kompetencemålene er klare. Det egentlig nye er understregningen af den enkelte kursists 
                                                 
7Se L. Barløse: Progression i engelsk op. cit. for en analyse af den gamle vejledning 
8 Undervisningsvejledning for engelsk Hf B., p. 8 http://us.uvm.dk/gymnasie/vejl/engelsk_b_hf/engelsk_b_hf.pdf                      

http://us.uvm.dk/gymnasie/vejl/engelsk_b_hf/engelsk_b_hf.pdf
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bevidsthed om egne læringsprocesser, hvilket ifølge vejledningen er forudsætningen for 

læringskompetencen.  Dvs. at den lærende ikke blot skal kunne producere det rigtige svar eller den 

rigtige sprogbrug, han skal tilmed også være i stand til at forklare, hvordan hans viden /læring er 

opnået. Dermed bliver kursisten en aktiv deltager i evalueringsprocessen, én som har viden og 

bevidsthed om, hvor mange og hvilke fremskridt, der er sket. Dermed er den enkelte kursists 

læringsprogression et felt, som lærer såvel som kursist diskuterer, for 

 

 Det er vigtigt, at kursisternes inddrages aktivt i både undervisningen og 
  evalueringen. På den måde kommer kursisterne selv til at reflektere over, 
  hvordan de udvikler sig inden for de forskellige fag og faglige discipliner,  
                      og dermed også, hvordan de bedst kan tilegne sig den viden og de 
                      kompetencer, der kræves. 9

 

Her er det helt klart, at progressionen fra start til slut af et niveau, men også undervejs fra semester 

til semester, skal være en væsentlig del af faget engelsk. Det sker bl.a. ved, at kursisten selv får 

hovedrollen i den læringsproces, der evalueres: Kursisten skal reflektere.10 Kursistens aktive 

deltagelse i evalueringen af læringsprocessen har evt. mulighed for at bidrage til den gradvise 

opblødning af læringsmodstanden hos den voksne kursist – et emne, som jeg synes er glimrende 

behandlet i Vejledningens afsnit 3.1 Didaktiske principper.  Kompetente, voksne personer på 

skolebænken, siges det, 

 kan have vanskeligt ved at affinde sig med det, der kan kaldes sprogelevens 
 ”reducerede personlighed”: at måtte finde sig i ikke at kunne udtrykke 
 holdninger og informationer lige så præcist og nuanceret, som man kan på sit 
 modersmål. Utryghed og modstand kan være en konsekvens.11

 
Sådanne kursisters læringsudvikling og reaktioner findes afspejlet i mine data. 

Undervisningsvejledningen indeholder et særdeles udbygget selvstændigt afsnit om Det skriftlige 

arbejde, med fagdidaktiske anvisninger af stor interesse m. hensyn til skriveprocessen, 

sammenhængen mundtlig-skriftlig osv. Her finder man også retteprocessen kommenteret, f.eks. 

kursisternes hang til at betragte en opgave, der er afleveret til læreren, som noget de aldrig mere 

                                                 
9 Vejledningen p. 40 
10 Refleksion er et af Gymnasiereformens nodalpunkter. Således står begrebet refleksion centralt i den ny 
Pædagogikumordning. Kandidaterne i det ny pædagogikum er som bekendt tiltænkt rollen som spydspidser for 
Gymnasiereformen, bl. a. takket være deres uddannelse som reflekterende praktikere. (Donald A. Schön har leveret 
meget af den teoretiske baggrund). Også kursister og elever skal nu iflg. vejledningen være i stand til at reflektere over 
deres læring. Et nodalpunkt er et ”privilegeret, organiserende tegn”; udtrykket anvendes inden for diskursteorien.  Se 
Barløse og Knudsen: Diskurser om studieværkstedet på VUC. 
11Vejledningen p. 13            
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behøver beskæftige sig med.12 Vejledningen slår fast, at de fleste er enige om, at skriveprocessen 

betragtes som rekursiv, og selv om her også tænkes på det struktur-, formulerings- og 

indholdsmæssige, er rekursivitet netop det, som rettearket i min anvendelse bygger på: man skal 

vende tilbage til sine fejl for at bruge dem som læringsafsæt.13 I næste afsnit skal vi se på 

sprogteoretikeres analyser af dette. Afslutningsvis skal det nævnes, at vejledningen anbefaler at give 

selektiv feedback. Det vil glæde visse af mine kursister, som vil føle deres motivation højnet, når de 

ikke skal rette ”det hele”. 

Hvis man går på 2-årigt Hf eller på VUC, har man Værkstedsundervisning som supplement til sine 

fag i 7 % af kursisttiden. Det gælder uanset, om man er enkeltfagskursist, fagpakkekursist på et 

VUC eller kursist på et 2-årigt Hf-kursus. Værkstedsundervisning finder ikke (nødvendigvis) sted i 

et ”værksted”. Den skal integreres i fagene og kan indeholde studieteknik, taksonomi og metode, It-

kompetencer, arbejdsformer (fx klasserumskultur) og mange andre ting, som lærere og kursister 

aftaler. Værkstedundervisningen beskrives i et fagbilag under hf-bekendtgørelsen, som om den var 

et fag med en læreplan14. Det er særdeles vidtrækkende krav, der stilles i dette fagbilag, eller sagt 

på en anden måde, der loves virkelig meget, nemlig at kursisterne gennem værkstedsundervisningen 

kan opnå studiekompetence og metakognition, som gymnasielever har Almen Studieforberedelse, 

Almen Sprogforståelse og tre års forløb med tværfagligt og projektbaserede arbejdsformer til at 

tilegne sig. 

 
 Værkstedsundervisningen har til formål at støtte kursisterne i udviklingen af gode 
 studiekompetencer gennem udvikling af bevidsthed om læreprocesser, metoder og 
 mål. Værkstedsundervisningen skal hermed bidrage til at udvikle kursisternes 
 metakognitive tænkning og sikre tid til selvstændig studiemæssig fordybelse. 15

 
 
Er det et udtryk for stor optimisme? Eller en nødløsning, hvor man prøver på at kompensere  

enkeltfagsundervisningen for det indlysende faktum, at den er enkeltfaglig? Man kommer ikke uden 

om, at det ser ud som om the powers that be har udtænkt en gymnasiereform med en omfattende 

                                                 
12 Vejledningen pp 32-33 
13 Én af Eva-rapportens bemærkninger er, at lærerne kun i begrænset omfang benytter sig af muligheden for 
    at lade eleverne rette en opgave og aflevere den igen. Eva-rapporten p. 34 
14 Se kritik af den ”optimistiske” værkstedsbekendtgørelse i Barløse og Knudsens opgave: Diskurser om Hf-
studieværkstedet på VUC. De konkluderer: præcis de kompetencer som henlægges til studieværkstedet er de elementer 
som er blevet ”til overs” set i relation til gymnasiet og det 2-årige hf: hvordan skulle man ellers få studiekompetence og 
det metakognitive ind på et enkeltfagskursus... 
15 Hf-enkeltfagsbekendtgørelsen bilag 4 http://www.retsinfo.dk/_GETDOCI_/ACCN/B20040134705-REGL
  

http://www.retsinfo.dk/_GETDOCI_/ACCN/B20040134705-REGL
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bagage af ny læringsteori, og så i anden omgang forsøger at få Hf-undervisningen tilpasset et 

gymnasiekoncept, som baserer sig på et halvt års introduktionsforløb, projektarbejde og 

tværfaglighed: elementer som ikke uden videre kan indpasses på Hf.  
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3. Teori: Hvordan lærer man egentlig sprog? 
3.1 Man kan lede hesten til vandtruget 
 I løbet af de sidste ca. 40 år er forskning i tilegnelsen af fremmedsprog blevet udviklet til en 

selvstændig disciplin. En del af resultaterne opsummeres og vurderes i de artikler og værker, jeg vil 

præsentere i nærværende afsnit. De kan hjælpe med besvarelsen af følgende spørgsmål: nytter det 

noget at undervise i sprog? eller skal den lærende blot have lejlighed til at møde INPUT? Men hvis 

det nytter at undervise, skal det så være i grammatik og regler, eller skal den lærende blot bruge 

sproget? Det hævdes af enkelte fremmedsprogsteoretikere, at efter ”den kritiske periode” kan 

undervisning (instruction) ikke have nogen effekt på eleven, som skal lære et fremmedsprog. Man 

skulle måske snarere sige hævdedes, for Stephen Krashens tese fra 1982 om at forståeligt input er 

det ene fornødne for sprogtilegnelse, har ikke mange disciple i dag16. Påstanden er i sagens natur 

ikke særligt populær hos sproglærere – de kunne så bare sætte videoen på i hver time. De 

sociokulturelle læringsteorier har et andet udgangspunkt end Krashen, for hovedtesen er, at det, som 

et individ kan lære, kan optimeres ved hjælp eller støtte udefra. Den nærmeste udviklingszone 

defineres som forskellen på, hvad et individ kan udrette alene, og hvad den samme person kan opnå 

med støtte udefra, enten fra en lærer, en dygtigere elev, eller en form for cultural artefact, et 

”stillads”.17 Vygotskys teorier fra 20rne og 30rne nyder stor popularitet i læringsforskningskredse i 

dag – måske fordi læreren tillægges en betydelig rolle!    

I forskningen og debatten om Second Language Acquisition, som den har udfoldet sig siden 

1960rne, er der adskillige stærkt kontrasterende synspunkter, som jeg i sagens natur ikke vil forsøge 

at redegøre for her. Jeg vælger at fremdrage de resultater, som beskæftiger sig med eksplicit eller 

implicit læring/undervisning, med input og med form-fokuseret over for funktionel tilegnelse, fordi 

jeg deri finder ledetråde for analysen af min empiri.   

Stephen Krashens iøjnefaldende hypoteser om sproglæring gør sig stadig gældende i debatten om 

forholdet mellem indlæring og tilegnelse, for alle lærere kan have en fornemmelse af, at ”Man kan 

lede hesten til vandtruget, men man kan ikke tvinge den til at drikke”: Læreren kan gøre alle mulige 

anstrengelser, men det er inden i kursisten at bearbejdningen og læringen skal ske, siger Tornberg18. 

                                                 
16  Catherine Doughty: Instructed SLA: Constraints, Compensation, and Enhancement IN The Handbook of Second 
Language Acquisition ,eds C. Doughty and M. H. Long, Oxford 2003, p. 257. Her tilbagevises Felix og Krashen. 
17 L. Barløses: Progression i engelsk, p. 6   
18 Ulla Tornberg: Sprogdidaktik, (2001) L&R Uddannelse 2003 p. 12 
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Det, der også skal ske, er måske, at den lærende bevidst skal tage kontrollen over sin egen 

læringsproces.19  

3.1.1 Eksplicit eller implicit læring - og Noticing  

Med Cathrine Doughty kan vi blive i det hippologe billedsprog, for hendes konklusion om 

fremgangsmåden ved sprogindlæring er: 

 
 instructional procedures that begin with declarative 
 knowledge are putting the cart before the horse20

 
 
Doughty skriver en forskningsartikel om de empiriske undersøgelser, der findes indtil 2003 om 

undervisning i fremmedsprog (SLA), for at nå frem til, om det er mest effektivt at anvende eksplicit 

eller implicit undervisningsmetode. 

 
 Implicit viden om et sprog er intuitiv og uanalyseret. 
 Man har den; men man kan ikke beskrive den. Den viden  
 vi har om vores modersmål, er ofte implicit. 
 

 At have eksplicit viden om noget indebærer, at man kan  
                     beskrive det og tale om det. Oftest anvendes termen i forbindelse 
                    med analyseret, grammatisk viden21

 

Det spændende ved Doughtys artikel er, at hun gennemgår de forskningsarbejder, der er lavet på 

feltet, og konkluderer, at fra omkring 1990 er man enige om, at L2 instruction is effective22. 

Doughtys videre argumentation drejer sig om, hvilken metode, der skal anvendes for voksne (post-

pubertære) learnere: Da vi er handicappet (disabled!) af vores kendskab til modersmålet og derfor 

vil være tilbøjelige til at anvende nogle strategier, som er uhensigtsmæssige/skadelige ved tilegnelse 

af et nyt sprog, må vi undervises: Undervisning ses som en ”kompenserende” nødvendighed for 

tilegnelsen af andetsproget. Det skal foregå ved først 1) noticing – learneren skal lægge mærke til et 

element i sproget, som er forskelligt fra modersmålet. Det fører til 2) opnåelse af implicit viden, 

                                                 
19 The very goal of …Vygotsky’s law of cultural development… is for novices to appropriate the responsibility for their 
own linguistic performance. Aljaafreh, A. & Lantolf, J. P.: Negative feedback as regulation and second Language 
learning in the zone of proximal development. Modern Language Journal 78, iv, 1994, p. 480                                                       
20 Doughty op. cit. p. 291 
21 Tornberg op. cit., pp 188-189 
22 Doughty op. cit. p. 151 Hun afviser Krashens kendte tese:  the only contribution that classroom instruction can make 
is to provide comprehensible input that might not otherwise be available outside the classroom. 
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som kan udvikles til 3) deklarativ viden. Det er her Doughty siger, at man ikke må sætte vogn for 

hest: den deklarative, eksplicitte viden skal absolut ikke gives før ”task practice”. 

 
 Explicit knowledge develops as a result of task experience; 
 providing explicit knowledge in advance of task practice is not helpful23

                     Forfatterens fremhævelse 
 
Susan M. Gass anvender både begrebet attention og noticing, som udbygges inden for hendes 

artikels perspektiv: læring og interaktion.  Hun skriver (som Doughty) There is no learning without 

attention.24 Hun refererer til Schmidt for at fastslå, at det er gennem interaktion, fx forhandling og 

”recasts”25, at learnerens opmærksomhed fokuseres på et bestemt sprogelement.26 En kendt proces i 

SLA kaldes ”noticing the gap” – at bemærke forskellen mellem elevsprog og målsprogets former. 

Ved hjælp af fx. samtale kan learneren nå til erkendelse af, at hans form er forkert.27

Doughty ønsker sig mere forskning i brugen af Focus on Form, formfokuseret undervisning, fordi 

hun ser en mulighed for at forstærke elevens noticing i tilfælde, hvor input alene har haft 

mangelfuld effekt, f.eks. ved kønsmarkering af substantiver eller ved tempusbrug. Learnere kan 

have behov for at få forstærket input for at nå større korrekthed28. Det er præcis, hvad Rod Ellis’ 

artikel Does form-focused instruction affect the acquisition of implicit knowledge? diskuterer. Hans 

svar er et tøvende ja, men han er helst fri for at give Nick Ellis ret i påstanden language acquisition 

can be speeded by explicit instruction (det ville Doughty jo heller ikke være enig i), som N. Ellis 

har fremsat i samme nummer af SSLA. Men R. Ellis ender med at konkludere, at  

 
 explicit knowledge can facilitate the subsequent acquisition 
  of implicit knowledge (e.g. by helping to make forms salient to  
 learners)29

 
Salience er et andet udtryk for “påfaldende, som man bemærker”.  

De tre SLA-teoretikere behandlet i dette afsnit har været brugt til at fastslå relevansen og 

aktualiteten af begreberne noticing, attention, salience, som senere skal diskuteres i forbindelse med 

retteprocedurer. Der findes flere forskellige termer og indholdsrige faglige diskussioner af emnet. 

                                                 
23 Ibid. p. 297 
24 S.M. Gass: Input and Interaction IN The Handbook of Second Language Acquisition  op. cit. p. 244 
25 Recasts: Læreren gentager elevudsagnet uden fejlen, se nedenunder p. 17-18.   
26 Subliminal learning is impossible,… intake is what learners consciously notice. Schmidt, Richard: The Role of 
Consciousness in Second Language Learning, Applied Linguistics, 1990, vol. 11, no. 2, p. 149 
27 Gass, op. cit. p. 247 
28 Doughty op. cit. p. 289 
29 Rod Ellis: Does form-focused instruction affect the acquisition of implicit knowledge?, SSLA, 24,2002,  p. 234 
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Pointen er, at learneren skal blive opmærksom på et sprogligt element, skal blive sig det bevidst, 

(consciousness  eller awareness) således at ”elementet” flyttes fra input til intake, dvs at learneren 

får ”elementet” ind i sit learnersprog, intersproget. 

 

3.1.2 Fokus på form 

Formfokuseret undervisning går ikke ud på at undervise i grammatiske former og deres brug, det er 

focus on formS, nej formfokuseret betyder incidental attention to form in the context of 

communicative activity30. Lightbown og Spada definerer Focus on Form som 

 
 instruction which draws attention to the forms and structures of 
  the language within the context of communicative interaction.  
 This may be done by giving metalinguistic information, simply  
 highlighting the form in question, or by providing corrective feedback.31

 

Ved at give learneren “en hånd” med at henlede opmærksomheden på træk i målsproget, som 

afviger fra modersmålet, kan korrektheden forbedres og sprogtilegnelsen foregå lettere, end når 

sproget blot ufokuseret anvendes til meningsforhandling eller til funktionelle operationer i 

klasseværelset. Learneren fritages fra selv at skulle slide med hypotesedannelser på baggrund af et 

spinkelt materiale32.  

 Rod Ellis bemærker i sin gennemgang af forskning følgende: 
 
  Table 2 shows the results of the analysis of the 11 studies. Seven 
 of them report results that show FFI was successful in improving 
  accuracy scores based on free production. In the six studies that 
  included both oral and written free-production tasks, if FFI was 
  effective in the oral task it was invariably effective in the written task.  
 However, the reverse was not the case;33

 
 Jeg anfører dette for at henlede opmærksomheden på, at Ellis’ materiale vedrører både mundtlig og 

skriftlig produktion, eftersom skriftlig produktion er mit hovedfokus. Det er ikke overraskende, at 

                                                 
30 Ellis, ibid. p. 225 
31 Lightbown, Patsy and Nina Spada: How Languages Are Learned. (1999) OUP 2003, p. 175  
32   [Det er] simpelthen at lade learneren i stikken, at forlange, at han eller hun selv skal danne hypoteser, teste dem  
     og få dem af- eller bekræftet på basis af input, når vi i mange tilfælde kan tage en smutvej ved hjælp af fokus på 
      brugbare formelle aspekter.  Anne Jensen: Sprogtilegnelse og fremmedsprogsundervisning– nye perspektiver? 
      Gymnasiepædagogik 52, DIG, 2004, p.28 
33 Ellis, op. cit., p. 229 FFI= form-focused instruction. 
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learnere, som mestrer en sproglig udfordring i det talte sprog, også kan beherske samme ”element” 

skriftligt. Skrivningen giver tid til overvejelse, tid til at monitorere. 

Hvad angår elever som befinder sig i task-based, comprehension-based, meaning-focused 

classrooms, fremsætter Lightbown den hypotese, at learners will do better if they also have access 

to some form-focused instruction.34 I Doughty and Williams’ bog fra 1998, Focus on Form in 

Classroom Second Language Acquisition35, er deres afsluttende pointe, at for at give eleven 

mulighed for at opnå den optimale tilegnelse, skal læreren huske at integrere de indholdsmæssige 

og de formelle sider i undervisningen. 

 

3.1.3 Stilladsering 

Foregår (sprog)indlæring inde i individet, som de kognitive teorier (Piaget) vil hævde?  – eller lærer 

man (sprog) i en social proces, hvor der i en interaktion eller en dialog medieres mellem en 

”ekspert” og en lærende. I Vygotskys nærmeste udviklingszone, som er metaforisk, påstås det, at et 

barns actual development kan udvikles og blive til dets 

 
  potential development as determined through problem solving 
  under adult guidance or in collaboration with more capable peers36.  

 
Eftersom Vygotsky aldrig har skrevet specifikt om sprogindlæring, inddrager jeg andres 

videreudvikling af hans idéer: Jerome Bruner, amerikansk konstruktivistisk uddannelses- og 

udviklingspsykolog, er ophavsmanden til begrebet scaffolding, stilladsering. Et begreb som kan 

bruges konkret – ligeså konkret som det lyder. 

 
   This scaffolding consists essentially of the adult ”controlling” the 
   elements of a task that are initially beyond the learner’s capacity,  
                       thus permitting him to concentrate upon and complete only those  
   elements that are within his range of competence37

 

Ved at gå frem på denne måde i læringen, når den lærende målet for processen med succes. Bruners 

forskningsartikel har titlen The Role of Tutoring in Problemsolving, og forskerne undersøger the 

                                                 
34  Lightbown,  op. cit., p. 141 
35 C. Doughty og J. Williams: Focus on Form in Classroom Second Language Acquisition, CUP (1998) 2004, p.261 
36 Citeret efter James Wertsch: Vygotsky and the Social Formation of Mind, Harvard University Press 1985, pp 67-68 
37 D. Wood, Jerome S. Bruner og G. Ross: The Role of Tutoring in Problemsolving. Journal of child psychology and    
psychiatry and allied disciplines Vol 17, 1976, p. 90                                 



 14   

tutor’s role as an activator (p. 91). Processen, som den lærende skal gennemløbe, er kontrolleret 

(kunstigt, kan man sige) af vejlederen. Det må ikke blive for svært. Men i den kontrollerede proces 

kan den lærende bevæge sig ”fremad” inden for sin nærmeste udviklingszone. 

 
 Well executed scaffolding begins by luring the child into actions that 
 produce recognizable-for-him solutions. Once that is achieved, the  
 tutor can interpret discrepancies to the child. Finally, the tutor stands 
 in a confirmatory role until the tutee is checked out to fly on his own.38

 Min fremhævelse. 
 
 
Den sidste bemærkning om den lille selvstændige “flyver” viser i hvor høj grad der læringsmæssigt 

i ZPD lægges vægt på motivation og selvtillid: der er brug for en ”ekspert” i en bekræftende rolle. 

Vejlederen kan mediere ved hjælp af dialog, spørgsmål o.a., eller der kan ske en mediering ved 

hjælp af et konkret stillads, som kan udgøres af lærebogen, billedmateriale, lærerens vejledning og 

mange andre ting og processer, som deltager i læringen. Sprogtilegnelses-strategier er også et 

eksempel på mediering39. Her er vi i et felt hvor Vygotsky selv har taget de første spadestik. 

 
  For Vygotsky, the source of mediation was either a material tool 
 (for example, tying a string around one’s finger or using a computer); 
 a system of symbols, notably language; or the behaviour of another 
                      human being in social interaction….. 
 Mediation is, thus, the instrument of cognitive change40

 

Et klasseværelse set med sociokulturelle briller består af ”settings”: en ramme, et miljø - hvor der 

kan forekomme collaborative interaction, intersubjectivity and assisted performance41 - altsammen 

i den nærmeste udviklingszone. Kursisten er i gang med en aktivitet, at lære et nyt sprog. Dvs. han 

har et mål, som motiverer hans aktivitet. Målet kunne være at nå indfødt niveau i sprogbeherskelse 

– eller at bestå eksamen. Kursisten foretager nogle handlinger, iværksætter strategier, som er midler 

til at nå delmål. En sådan handling kunne være at udfylde retteark efter at have modtager error 

correction eller negative feedback eller other-repair42. ”Rettearksstrategien” tjener sandsynligvis til 

                                                 
38 Ibid. Min fremhævelse.      
39 Mediation, whether physical or symbolic, is understood to be the introduction of an auxiliary device into an activity 
that then links humans to the world of objects or to the world of mental behaviour. J. Lantolf: Sociocultural Theory and 
Second Language Learning. MLJ 78, iv, 1994, p.418 
40  Donato, R. and McCormick, D.: A Sociocultural Perspective on Language Learning Strategies: The Role of   
    Mediation. MLJ, 78, iv 1994 , p. 456   
41 Ibid. p. 455 
42 Leo van Lier: The Classroom and the Language Learner, London 1988, p. 211. Citeret  i  MLJ 78, p. 480 
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at opfylde mere end ét mål for kursisten: fx skrive mere korrekt, lære grammatikbogen at kende, 

modificere sit sprog (i mere korrekt retning), tilegne sig og formulere grammatiske regler. Hvis 

kulturen i det pågældende klasseværelse arbejder i den retning, kan resultatet også være to move 

students beyond thoughtful consumption to reflective consttruction of language learning 

strategies43. Det er Aljaafreh og Lantolfs påstand, at deres forskning i feedback i the zone of 

proximal development viser,   

  
 The ability of learners to generalise on the basis of negative 
  feedback [which] is important, because it provides evidence that 
  the learner’s linguistic representation has changed44

 
En learner, som er i stand til refleksivt at konstruere en læringstilgang, er kommet langt i retning af 

metakognition. 

3.1.4 Does error correction lead to learning?  

 En af de allertidligste bidragydere til SLA-forskningen, Pit Corder, havde en optik, som er specielt 

interessant for nærværende opgave. Hans ofte citerede artikel fra 1967 hedder nemlig The 

Significance of Learner’s Errors, og hans tese er at 

 
   .. the learner’s errors will, if  systematically studied, tell us  
                       something about [the way a learner learns]45  

 
Corders udgangspunkt er, at alle førstesprogsbrugere laver mange tilfældige fejl (errors of 

performance), som han døber ”mistakes”. En learner derimod begår ”errors”, som vidner om en 

udviklingsproces: we can regard the making of errors as a device the learner uses in order to 

learn.46 Den lærende kan ikke komme nogen vegne i sin tilegnelse uden at teste sine hypoteser, 

ifølge Corder. Det er en artikel og et synspunkt, som har dannet skole inden for tilegnelsesteorien. 

Spørgsmålet er, om man kan lære noget af at rette sine fejl? 

 
 ... does error correction lead to learning, or are corrective moves 
  by teachers or others caretakers ineffective?... 

                                                 
43 Donato & McCormick, op. cit. p. 463 
44 Ali Aljaafreh & James Lantolf: Negative Feedback as Regulation and Second Language Learning in the Zone of 
     Proximal Development. Modern Language Journal 78, iv, 1994, p. 482  
45 Pit Corder: The Significance of Learner’s Errors. International review of Applied Linguistics in Language 
    Learning V, 2-3, 1967. p. 169                 
46 Ibid. p. 167 
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 Does negative feedback lead to L2 learning47

 
Aljaafreh og Lantolf arbejder ud fra sociokulturel læringsteori, og de er helt på det rene med, at det 

nytter noget at rette:   

 
 we will have to limit our analysis here to only some of the data  
 that illustrate how the negotiation of corrective feedback, or 
 other-regulation, in the ZPD promotes learning48 (min fremhævelse) 
 
 
De begrænser deres undersøgelse til skrevne tekster, hvilket bringer dem inden for det felt, jeg 

beskæftiger mig med. Men deres rettemetode er dialogisk; vejlederen mødes simpelthen med den 

studerende og angiver, hvor i manuskriptet, der er fejl, efter at den lærende først selv har checket for 

fejl.49 Den form for udførlig feedback på samtaleplan ligger uden for den økonomi, som dansk 

gymnasial undervisning stiller til rådighed; så jeg vil inddrage andre undersøgelser, som har 

beskæftiget sig med effekten af fejlretning ”på papir”, altså lærerens kommentarer på elevens 

opgave.    

I 1996 samlede John Truscott resultaterne fra en stor mængde undersøgelser om Grammar 

Correction in L2 Writing Classes, og han opsummerer selv resultatet: 

 
 The paper argues that grammar correction in L2 writing classes 
 should be abandoned, for the following reasons...[it is] ineffective, 
 .. not helpful…. and it has harmful effects…50

 

Det ekstreme synspunkt, at det slet ikke hjælper at rette fejl, ser jeg som en fortsættelse af 

argumenter fra Krashens no-interface, no negative evidence: non- interventionist position.  Hvis 

holdningen er den, at learnerens sprogtilegnelse kun baserer sig på kommunikation - og tilegnelsen 

følger sine egne stadier, så kan man ikke lære noget af, at en vejleder ”viser vej” til et mere korrekt 

sprog. Truscott siger, at teachers can help students’ accuracy at least as much by doing nothing as 

by correcting their grammar51. Truscotts lange artikel er læseværdig, men det bliver mere 

                                                 
47 Aljaafreh. & Lantolf, op. cit. p. 465 
48 Ibid., p. 468 
49 Deres konklusioner handler derfor om, at fejlretning afhænger af den mediering, der gives af læreren i den nærmeste 
udviklingszone, og de lægger væk på the collaborative endeavor. Desuden lægger de meget vægt på at vejlederen ikke 
må hæmme novicen med for meget vejledning, der skal være plads til self-repair, og til at den lærende selv kan tage 
ansvaret for, og til sidst få kontrol over, egne sproglige præstationer. Lantolf & Aljaafreh, op cit p. 480 
50 John Truscott: The Case Against Grammar Correction in L2 Writing Classes. Language Learning 46, 1996, p. 327 
51 Truscott, op. cit. p.360 
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underholdende, da Dana Ferris tre år senere publicerer en modartikel til Truscott under titlen The 

Case for Grammar Correction in L2 Writing Classes: A Response to  Truscott 52. Ferris kan påvise, 

at mange af Truscotts påstande er ufunderede. Hun kan godtgøre, at hans forskningsmæssige 

baggrund (undersøgelser af klassers og læreres rettearbejde) er løs, skæv og lægger for meget vægt 

på negative resultater. Endvidere argumenterer Ferris, at der en logisk brist i Truscotts 

argumentation, når han uden belæg påstår, at forskning har bevist, at rettelser aldrig hjælper elever, 

selv om hun gerne medgiver, at der er foretaget relativt få undersøgelser, som giver belæg for, at 

fejlretning er effektiv. Hun er enig med Truscott i nogle didaktiske pointer, først og fremmest at 

elever kan lære self-editing, hvis de får træning i at genkende mønstre af alvorlige og ofte 

forekommende fejl, og efterfølgende får undervisning i de regler, der ligger bag disse fejl. Hun 

fastslår, at effektiv fejlretning kan hjælpe elevers sprogtilegnelse, i modsætning til Truscott, som 

påstod, at rettemetoden var uden betydning. Ferris lægger vægt på at anvende indirekte fejlretning 

(fejlen identificeres blot) frem for direkte fejlretning (læreren retter elevens fejl).53     

Den form for formfokuseret arbejde, som denne opgave interesserer sig for, er corrective feedback 

på skriftligt arbejde. Jeg har flere gange refereret til mundtlige rettestrategier, som muligvis er mere 

kendte end skriftlige, i hvert fald efter publikationen af Lyster og Rantas artikel fra 1997, 

Corrective Feedback and Learner Uptake54 Det interessante ved den artikel er blandt andet, at den 

er formfokuseret, og de har undersøgt, hvilke rettestrategier (fra lærerens side) som fører til uptake 

hos eleverne. Den af lærere oftest benyttede fremgangsmåde, recasts, har desværre også den 

ringeste indflydelse på elevsproget. Recasting vil sige, at læreren omformulerer en elevsætning, så 

den bliver korrekt (She never drink up - She never drinks up?), måske med let spørgende tonefald. 

For at retteindsatsen skal have effekt, skal der gerne foregå både repair og  uptake55 hos eleven. 

Grunden til, at jeg dvæler ved denne pointe vedrørende mundtlig retteteknik, er, at jeg ser en 

parallel mellem recasting og den direkte rettemetode ved skriftligt arbejde. Når effekten af recasts 

er ringe, mener Lyster og Ranta, at det kan skyldes, at learneren muligvis slet ikke opdager, at 

                                                 
52  Dana Fer ris: The Case for Grammar Correction in L2 Writing Classes: A Response to Truscott (1996). Journal of 
Second Language Writing 8, 1999 
53 Ferris er forfatter til en lærebog i fejlretning, Dana Ferris: Treatment of Error in Second Language Student Writing. 
    Univ. of Michigan, Ann Arbor, 2002. Heri uddyber hun sine pointer fra tidsskrift artiklen angående ‘hvad læreren har 
brug for’: For the teacher, the answer lies in preparation, practice and prioritizing. Clearly ESL teachers need a 
thorough grounding in linguistic/syntactic  theory and in how to teach grammar to L2 learners, Ferris, 1999 op. cit. p.6 
54 Roy Lyster and Leila Ranta: Corrective Feedback and Learner Uptake. Negotiation of Form in Communicative 
Classrooms. SSLA, 20, 1997 
55 Den efterhånden kendte og beklagelige konklusion er at the recast, the most popular feedback technique, is the least 
likely to lead to uptake of any kind. Lyster og Ranta, op. cit. p.34 
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læreren modificerer udtrykket. Det er vanskeligt for learneren i kommunikativt fokuserede 

klasseværelser at skelne og skifte mellem form- og indholds-fokusering. Muligvis hører eleven slet 

ikke lærerens modificering. Læreren kan også betjene sig af eksplicit fejlretning i mundtlig samtale: 

Husk at bøje verbet – pas på med tiden der, osv. Men hverken recasts eller explicit correction kan 

føre til rettelser som er student-generated.  Derfor bedømmes de af Lyster og Ranta som de mindst 

effektive rettemåder, hvilket efter min mening kan overføres til skriftlige rettelser: hvis der ikke 

sker student-generated corrections, er der ringe chance for uptake og dermed for læring eller 

modificering af fejl. Hvis vi stadig skal undgå at sætte hesten foran vognen i henhold til Doughty, så 

må en indirekte henvisning (en fejl er understreget) være at foretrække for en direkte (læreren 

skriver den rigtige løsning). For dermed er learneren tvunget til selv at tænke/arbejde. 

I Fiona Hylands ret aktuelle artikel (2003), Focusing on form: student engagement with teacher 

feedback56 blive Dana Ferris’ tilbagevisning af Truscott fulgt op. Hyland fremdrager netop 

vigtigheden af den indirekte rettemetode, selv om direkte rettelser kan være på sin plads ved fx. 

sætningskonstruktionsproblemer. Hun konkluderer, at processen er værdsat af learnerne og bidrager 

til deres motivation. Det er endvidere understreget i Hylands konklusion, at der skal gives 

individuelt tilpasset feddback. Hendes svar på spørgsmålet did the students engage productively 

with the feedback on form? er positivt. De brugte feedback’en og de værdsætter den57 Hyland 

understreger indledende, at hun ikke mener, rettelser skal stå alene: form-focused feedback can be 

effective – when accompanied by classroom instruction58, hvilket kan ses som en forbindelse til 

stilladseringen fra den sociokulturelle læringsteori: læreren må assistere på forskellige måder i den 

nærmeste udviklingszone, og ”mundtlig” og ”skriftlig” er blot forskellige sprogudtryk eller 

”genrer”, som deltager i samme læringsproces. 

 

3. 2. Hvordan opnås metakognition og studiekompetence? 
Når man fordyber sig i fag-faglige spørgsmål, såsom hvordan sprogtilegnelsen foregår, fristes man 

til at glemme den større sammenhæng, som læringen foregår i ,og fagene indgår i. Spørgsmålet 

dukker imidlertid uundgåeligt op, når man som lærer skal fungere i den institutionelle 

sammenhæng, skal planlægge undervisning efter helt ny retningslinjer, og skal se sit fag i 

                                                 
56 Fiona Hyland: Focusing on form: student engagement with teacher feedback. System 31:2, 2203 
57 If you correct me once I may forget that time, and the next time and the next time. But the teacher should keep  
   correcting me and some time I will remember.  Hyland, op. cit. p. 226 
58 Ibid. p. 218 
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sammenhæng med andre fag. Kursisten i engelsk kan imidlertid heller ikke leve i en verden, hvor 

det at lære sprog består i at tilegne sig gloser, syntaktiske strukturer, tale- og skrivefærdighed osv. 

De kulturelle, historiske og litterære aspekter af faget engelsk skal selvfølgelig også med på banen, 

men dermed er læreplanen ikke opfyldt, for den indeholder også krav om at  

 
 Undervisningen i fagets forskellige discipliner bidrager til at udvikle  
 kursisternes sproglige, kulturelle og æstetiske viden og bevidsthed  
 og dermed deres generelle studiekompetence.59 Min fremhævelse 
 
 
Generel studiekompetence defineres i Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser 

1999 som:     

• faglige kompetencer 

• almene tværfaglige kompetencer  

• personlige kompetencer 

• sociale kompetencer60 

 
Der skete imidlertid en udvikling i terminologi (og dermed indhold) i løbet af reformforberedelses- 

processen. I Bedre uddannelser 2002, Regeringens handlingsplan, som førte til fremsættelse af 

Reformlovforslaget i marts 2003, opereres der med et ændret begreb: 

 
 ......Kravene skal ses i et fremadrettet perspektiv, så eleverne opnår 
 en reel studiekompetence rettet mod de videregående uddannelser. 
 Min fremhævelse. 
  

Denne reelle studiekompetence formuleres som følger i regeringens redegørelse til Folketinget 

marts 2003  

 Kompetencebegrebet benyttes her ikke om en formel ret til 
  optagelse på et studium erhvervet gennem aflagt eksamen,  
 men om de reelle forudsætninger og potentialer, den enkelte  
 har erhvervet sig i form af kundskaber, viden, færdigheder, 
 motivation mv., der skal til for at gennemføre et studium i praksis61

 Min fremhævelse. 
 
                                                 
59 http://www.retsinfo.dk/DELFIN/HTML/B2004/0134505.htm#B12
60 Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser, Uddannelsesstyrelsen temahæfte 23 1999, pp 15-16 
  De sociale kompetencer vakte mest diskussion da programmet kom frem: Er det et krav at kunne deltage i 
   gruppearbejde? Et bekræftende svar virker ikke nær så provokerende i 2005 som i 1999. 
61 De gymnasiale uddannelser. Redegørelse til Folketinget 2003, p. 37 http://pub.uvm.dk/2003/gym/hel.pdf  

http://www.retsinfo.dk/DELFIN/HTML/B2004/0134505.htm#B12
http://pub.uvm.dk/2003/gym/hel.pdf
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Der er ingen tvivl om, at begrebet den reelle studiekompetence drejer sig om, hvad den lærende 

faktisk skal være i stand til at ”udrette”, dvs. både praktisk set og med hensyn til refleksion over 

egen handling og situation. Steen Beck har en mere mundret version af det samme:  

 
 Kompetence er at have en evne eller bevidsthed, som man kan  
 transformere til færdigheder, når man kommer i ukendte situationer.62  
 
 
I perioden siden 1999 var Steen Beck og Birgitte Gottliebs rapport om studiekompetence 

udkommet, faktisk indgik den i udviklingsprogrammet, og har haft stor indflydelse på den udvikling 

af lærings- og kompetencebegrebet, som er foregået i undervisningsministeriet og de af ministeriet 

nedsatte arbejdsgrupper.63 Det var rapportens konklusion, at overgangen fra elev til studerende var 

vanskelig, og at gymnasieeleverne bogstavelig talt har behov for at ”lære”, hvordan man 

selvstændigt tilegner sig viden – men at der er forskelligartede faktorer, som stiller sig i vejen for 

deres læring, og for deres vilje til læring.64

Som vi så i kapitel 2 Reformdokumenterne giver Undervisningsvejledningen grundige 

anvisninger på, hvordan lærings/studiekompetencen skal opøves og udøves. Man kan formode, at 

denne præcisering kan bruges til at modgå en diffus tilgang til at lære (det som Beck og Gottlieb 

diagnosticerer som et problem for gymnasieelever i dag, (se note 65) 

 

  Den overordnede læringskompetence omfatter således de tekniske 
  /metodiske færdigheder, som er beskrevet ovenfor, men også strategiske  
  og motivationsmæssige aspekter. Kompetencen forudsætter endvidere  
  bevidsthed om egne læringsprocesser. Denne bevidsthed udtrykkes bl. a. 
                      ved rutine og evne til at planlægge og vurdere egne læringsprocesser 
  med henblik på realisering af selvstændig læring65

 

                                                 
62 Foredrag 3.2. 2005. Beck har i sin undervisning brugt eksemplet med en hammer: den kan også slå søm i næste gang, 
i et andet rum, end der hvor man lærte at bruge den. 
63 I Steen Beck og Birgitte Gottlieb: Elev/student - en teoretisk og empirisk undersøgelse af begrebet studiekompetence, 
DIG, Gymnasiepædagogik nr 3, Bind I, 2002 udtaler forfatterne sig om deres udsigelsessituation i feltet mellem politik 
og videnskab og om faren for blinde pletter, pp 12-13 
64 Udgangspunktet for disse overvejelser er, at det på baggrund af den empiriske undersøgelses resultater kan 
konstateres, at der i gymnasiet findes en ret stor gruppe elever, som socialt fungerer udmærket, men som også har svært 
ved at engagere sig helhjertet i skolearbejdet. Det skyldes ikke uden videre, at de ikke har evnerne, men snarere, at de 
kan have svært ved at identificere sig med det, der foregår i undervisningen. Disse elever er meget kritiske, både 
overfor lærerne og over for sig selv, og de besidder i nogle sammenhænge en imponerende evne til selv- og 
omverdensrefleksion. Denne kombination af en udviklet evne til tænksomhed og en lidt diffus tilgang til at lære, 
forekommer os at præge en del moderne gymnasieelever... Elev/student, op. cit. Bind II, p. 69 
65 Undervisningsvejledning for engelsk HF B, p. 8 
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 Iflg. Aljaafreh og Lantolf har den sociokulturelle læringsteoris fader, Vygotsky, større krav til 

eleven end erhvervelse af færdigheder eller input-intake-output: 

 
 The ability of learners to generalise on the basis of negative feedback 
  is important, because it provides evidence that the learner’s linguistic 
  representation has changed. Vygotsky, in fact, insisted that there can 
  be no mastery in learning if learners cannot extend what they have 
  learned in one context to new contexts.66  
 
 
Kursistens læringskompetence indbefatter evnen til at anvende det man har lært, evnen til analysere 

parallelsituationer og perspektivere. Danske gymnasie- og Hf-elever vil i fremtiden blive bedømt på 

om de can[...] extend what they have learned in one context to new contexts på tværs af fag og i 

eksamenssituationen, hvor et emne fra årets arbejde skal perspektiveres i den ekstemporal- 

eksamenstekst, de er kommet op i (det gælder generelt i sprogfagene). 

Kursisterne skal arbejde selvstændigt, i grupper, tværfagligt og projektfagligt, og de skal reflektere 

metakognitivt over de processer, de indgår i. For at definere metakognition bliver det nødvendigt at 

inddrage et par læringsteoretikere. Lars Qvortrup opererer med tre læringsniveauer (egentlig fire). 

Viden af 1. orden er viden ”om noget”, Viden af 2. orden kræver metakognition: 

 
 den etableres og udvikles, når elever iagttager hinanden og sig selv 
 og dermed lærer at styre erkendelsesprocesser som en kombination 
 af selv- og fremmediagttagelser.67

 
 
 Qvortrups Viden af 3. orden stiller ret store krav, den defineres af kreativitet og indebærer 

forandring af vidensformen og et paradigmeskift.68 Men allerede ved viden af 2. orden er tre 

kompetencer på banen: refleksions-, relations- og meningskompetence, som særligt udvikles i 

projektarbejdsformen (og gruppearbejde iflg. S. Beck).  

Steen Beck inddrager Ronald A. Schön69 i sin definition af kompetence: først består den i en 

praksisrelateret viden, dernæst i evnen til at tænke over det, man vil gøre og har gjort og eventuelt 

justere og ændre kurs. Dette repræsenterer en udmøntning af Schöns knowing-in-action, som 

                                                 
66 Aljaafreh & Lantolf, op. cit., p. 482 
67 Beck og Gottlieb, op. cit., p. 71 
68 Lars Qvortrup: Det lærende samfund, Gyldendal 2002 pp 106-109 
69 Donald A. Schön: Educating the Reflective Practitioner. San Francisco 1987, Kap. 2 – læst i Knud Illeris: Læring. 
    Roskilde Universitetsforlag 2000, 254-269         
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omsættes til reflection-in-action. Jeg citerer endnu en mundret formulering af Sten Beck angående 

læring og refleksion: Metakognition er at vide hvad man gør og hvorfor man gør det.70

I 2003 udsendte Undervisningsministeriet de fire fagrapporter, som om noget har defineret 

læreplanernes indhold. I dansk, matematik, naturfagene og fremmedsprog blev nedsat ministerielle 

arbejdsgrupper, og for sprogfagene71 hedder resultatet Fremtidens sprogfag – vinduer mod en 

større verden.72 Grundstenen i rapporten er kompetencer – bygget på The Common European 

Framework of Reference.73 Der præsenteres en 4-søjlet kompetencemodel for fremmedsprog (p. 

41): Færdigheder – Strategier - Sproglig viden – Indhold, og der opstilles niveauer af kompetence 

inden for færdighederne. Med søjlerne og niveauerne som udgangspunkt bliver evaluering, ansvar 

og overdragelsesforretninger (mellem skoleformer) nemme at styre/administrere. Det er en central 

målsætning, at progression skal sikres i hele uddannelsesforløbet, trinvis kan man sige, for det 

fastsættes, hvilke dele af fagligheden, de enkelte niveauer er særligt forpligtede på at opbygge74. 

I fagenes Undervisningsvejledninger er den ny reformfaglighed forsøgt beskrevet i større detaljer og 

med inddragelse af de læringsmæssige nyskabelser (fx, arbejdsformer, ansvar, metakognition). 

Som den foreløbigt sidste i rækken af reformpublikationer fra UVM udkom i 2004 en bog om ”Den 

ny faglighed”, som fastslår: 

 
 At udvikle og sikre en ny faglighed der er karakteriseret ved  
 markant faglig progression og sammenhæng, er et ambitiøst mål.75

 

For elever og kursister gælder, at for at opfylde dette mål får de brug for at vide, hvad de skal lære 

og hvorfor, og for at se fagene i sammenhæng får de brug for studiekompetence. 

                                                 
70 Foredrag 2.3.2005 og Steen Beck og Hanne Beck: Gyldendals Studiebog, 2005, En engelsk version lyder: 
Metacognition is the process of thinking about thinking  (Flavell) 
71 Jeg finder mig nu i rollen som lærer i to sprogfag – det er en betegnelse som sidder lidt stramt, i hvert fald i engelsk. 
72 Uddannelsesstyrelsens temahæfte nr. 5 – 2003. 
73  Common European Framework of Reference for Languages, CUP, Council of Europe 2001  
http://www.culture2.coe.int/portfolio/documents_intro/common_framework.html 
74 Fremtidens sprogfag op. cit., p. 39 
75 Fremtidens uddannelser. Den ny faglighed og dens forudsætninger. Udd. Styrelsens temahæfte 2 – 2004, p.21 
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4. Undersøgelsesmetode  
 I John Truscotts artikel The Case Against Grammar Correction in L2 Writing Classes 76 påstår 

han, at det ikke nytter at rette elevfejl i skriftlige opgaver. Hans påstande er tilbagevist, fx af Dana 

Ferris og af Fiona Hyland, men spørgsmålet er for mig stadig: 1) nytter det noget at rette? 2) 

hvilken metode er bedst? – for diskussionen er på ingen måde afsluttet. Hvor Truscott påstod, at 

rettemetoden er ligegyldig, at det under alle omstændigheder er spild af tid at rette elevers 

grammatikfejl, fremhæver Ferris nødvendigheden af at fokusere på valget af metode, at favorisere 

brugen af indirekte retteanvisninger, og at tage individuelle hensyn til eleven. Hyland argumenterer 

også for, at feedback på skriftligt arbejde er effektivt, men hun fremhæver nytten af at tilføje 

grammatiklektioner om de relevante fejl.77  

Jeg har foretaget to undersøgelser 1) en spørgeskemaundersøgelse om brugen af retteark og 2) 

kvalitative interviews med fem kursister om sprogtilegnelse og retteark. Jeg analyserer desuden 

retteark fra et års arbejde på to VUC-hold. Men selv om antallet og behandlingen af fejl er 

udgangspunktet for min interesse, er det i højere grad kursisternes holdninger til metoden og deres 

udsagn om den oplevede effekt af redskabet retteark på deres sprogtilegnelse, som er 

undersøgelsens egentlige genstand. Min tese er, at hvis kursisten mener, at der opstår en bevidsthed 

om fejltyper, en viden om, hvordan man kan rette, eller en større kunnen hvad angår grammatik, så 

har rettemetoden også virket, fordi kursistens motivation i forhold til læring af sprog er styrket.78  

Fordelen ved at have flere forskellige tilgange til kursisternes erfaringer og reaktioner er, at den 

triangulering, der opnås ved at have adgang til flere vinkler på ”det samme”, giver undersøgelsen 

større validitet, hvilket er velkomment i en undersøgelse, som overvejende bruger kvalitative og 

ikke kvantitative metoder.79 Fordi den lærendes hjernevirksomhed og læringsproces forbliver privat 

og skjult (måske også for learneren selv), er det vanskeligt at få reel viden om 

sprogtilegnelsesprocessen. Det er kun produktet, der kommer frem i lyset. Derfor vil mit endelige 

resultat ikke være entydigt, men et billede på en nuanceret undervisningsvirkelighed.   

                                                 
76 Truscott, op. cit. 
77  …form-focused feedback can be effective – when accompanied by classroom instruction, Hyland, op. cit., p. 218 
78 Se Hyland ang. motivation, p. 228 
79 Steinar Kvale: InterView. En Introduktion til det kvalitative forskningsinterview. København 1997, pp 238-239 
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4.1 Informanter og indsamlingsprocedure              
Undersøgelsens population består af to forskellige typer hold: 1) Klasse 2, som har fem fag 

sammen, deriblandt dansk og engelsk. 2) et ’almindeligt’ enkeltfagshold som kun undervises 

sammen i faget engelsk. Spørgeskemaerne er opdelt efter hold, så det vil være muligt at analysere 

om klassekursister har en anderledes respons end enkeltfagskursister, hvilket kunne være relevant 

for spørgsmålet om studiekompetence. Kursisterne i Klasse 2 er mellem 19 og 33, kun to er over 30 

– med hovedvægten mellem 21 og 25. Aldersprofilen på enkeltfagsholdet skal have tilføjet tre 

kvinder omkring de 40 og en mandlig kursist på 30; men flertallet af kursister på begge hold er 

unge. På begge hold finder man kursister, som har væsentlige træk af ”den ny kursisttype”, dvs. den 

ny jeg-svage socialisationstype, hvor Giddens og Ziehes refleksivitet, formbarhed og 

individualisering gør sig gældende.80 At uddannelsessystemet har brug for at støtte tilegnelsen af tre 

kompetencer: Menings-, relations-, og refleksionskompetence, har Lars Qvortrup beskrevet i 2001, 

hvilket har indvirkning på valget af pædagogik: vi er ved at skifte fra formidlingspædagogik til en 

pædagogik, hvor kursisterne selv har hovedrollen i de processer, hvor der konstrueres viden.81 De 

har tilegnet sig studiekompetence i det omfang, hvor dette lykkes. Brug af rettearket i 

sprogundervisningen tvinger kursisten til at ”tænke selv”, hjulpet på vej af lærerens kodede 

retteanvisninger, som fungerer som stillads. Kursisten kan derved komme ”længere” i 

læreprocessen end ved egen hjælp, og hensigten er, at kursisterne arbejder med selv at konstruere 

viden.  

Da jeg i marts 2005 besluttede at bruge Rettearkene som omdrejningspunkt for min Master- 

afhandling, viste det sig vanskeligt at få ”genindsamlet” de gamle retteark. Jeg skulle have afsat 

undervisningstid til processen, så havde jeg fået bedre respons. Men jeg havde for stor respekt for 

mine holds behov for at repetere eksamensstof, og det samme gjorde sig gældende, da jeg skulle 

have udfyldt spørgeskemaer. Disse tids- og ressourceproblemer har været determinerende for 

omfanget af mit materiale. Jeg har ikke tilstræbt personsammenfald mellem 

spørgeskemabesvarelser (de er jo anonyme) eller interviewpersoner og de indsamlede retteark, men 

                                                 
80 Lisbeth Barløse: ’De ny kursister’ på VUC. Der er kommet flere kursister med den såkaldte ny socialkarakter. En lidt 
behovsnyderisk type. Gamle kursister er mere disciplinerede og vil have noget ud af undervisningen, mens de unge er 
mere uortodokse i deres forhold til undervisning og gør mere hvad der passer dem. Camilla Scavenius: VUC-profil. 
VUCs identitet og læringsmiljø. UVMs forlag 1996 
81 Se i afsnit 3.1.4 om studiekompetence, der refereres til Lars Qvortrup, Det lærende samfund, Gyldendal 2002 pp 106-
109 
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det forholder sig sådan, at tre af de 5 interviewede har afleveret retteark, hvilket jeg vil drage nytte 

af i opgaven.  

Jeg bruger retteark til det skriftlige arbejde på alle de tre gymnasiale niveauer, som jeg underviser 

på: C - B og A. Der er forskel på, hvor let det går, og på, hvor selvstændigt kursisterne kan arbejde. 

Man kan øge kravene til selv-refleksion og selv-regulering ved f. eks. bare at markere fejlen og ikke 

angive en kode for fejltypen. Men på fællesfag er der i høj grad brug for at tage kursisterne ved 

hånden, i det mindste i starten af processen, hvilket nogle af de interviewede gør opmærksom på. 

Det at B- og A-niveau-kursister er studievante inden for faget gør det nemmere at introducere 

retteark, og deres større kendskab til grammatik er også en fordel. Som kursisten Astrid siger, 

måske er det bare et spørgsmål om at kunne den danske grammatik.  På fællesfag kræves virkelig 

tids- og undervisningsmæssig indsats for at få processen til at køre, det er studieteknik der skal 

trænes, og kursisterne skal motiveres.  

 

4.2 Spørgeskemaundersøgelsen 
Mange undervisere føler det som en stor byrde at rette elevernes skriftlige arbejde, måske fordi det 

ikke er evident, at der kommer noget ud af anstrengelserne. Her skal arbejdsbyrden ikke negligeres 

eller romantiseres, men siden jeg i mine første år som lærer fik idéen om en Rettenøgle med retteark 

fra en mere erfaren kollega, har det været styrende for min rettemetode at sikre, at arbejdsbyrden 

også ligger hos eleverne, og dernæst at processen har udsigt til at føre til læring. Jeg plejer at sige til 

mine kursister (når de stønner over antallet af fejl, som skal rettes), at ”fejl er en dejlig ting, for dem 

kan man lære noget af”. Kursisten kan arbejde på at forbedre sit sprog ved at opsøge viden om 

problemet, og derved finde frem til den rigtige ”løsning”. Man kan også arbejde sammen med en 

dygtigere nabo eller en nabo, man er på niveau med, og derved få hjælp til at gennemarbejde 

problemstillingen. Det at forklare for en anden, hvad der skal rettes, producerer ny viden eller ny 

sikkerhed: her arbejdes der i den nærmeste udviklingszone. Det er min erfaring, at i de allerseneste 

år viser der sig træk ved ”den nye socialisationstype”, som manifesterer sig i en stor grad af 

usikkerhed. En usikkerhed, som gør kursisterne utilpasse ved at arbejde offentligt med egne fejl, 

selv om læreren gentager sit mantra om at ”fejl er en god ting, dem kan man lære af”. Fejlretning 

både som klasseaktivitet og individuelt arbejde har elementer af processkrivning, hvor produktet 

gennemgår adskillige bearbejdninger evt. ved hjælp af gruppe- eller pararbejde med 

klassekammeraters udkast. I Klasse 2 oplevede dansklæreren, at den procedure, hun havde foreslået, 

om at medbringe den danske stil i første udkast, og så lade naboen rette og komme med 
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ændringsforslag, blev forkastet af klassen. Kursisterne ville simpelthen ikke være med til at være 

”censor”, som det blev oplevet. Det eneste dansklæreren kunne formå kursisterne til, som da 

lugtede lidt af ”proces”, var at stilene blev læst op for naboen.82   

Der er her tale om en sårbarhed – paradoksalt nok kombineret med en evne til at sige fra – som 

udgør bagsiden af den selviagttagende, refleksive, unge83. De affektive faktorer omkring 

læringsprocessen må i høj grad medtænkes, når arbejdsmetoder lægger op til fælles stilladsering. 

Når rettearket bruges til individuel besvarelse, kommer man uden om disse problemer og bevarer 

alligevel den interaktive bearbejdelse af fejlen, der ligger i at rette sig selv og skriftligt redegøre for 

reglen. Mit synspunkt er, at det er den der arbejder der lærer noget.84 Det er den tese, rettearket 

bygger på: først når eleven aktivt arbejder med fejlretning, kan eleven lære noget. Dette er påvirket 

af konstruktivistisk og Vygotsky-inspireret sociokulturel læringsteori, og af Lave og Wengers85 

virksomhedsteori. I Steen Becks læringscirkel-model er det væsentligt, at elever og lærer kan skifte, 

og være bevidst om at skifte, mellem forskellige læringsrum: passivt lyttende, klassediskuterende 

og selvstændigt arbejdende i ’træningsrummet’86.  

Spørgeskemaet beder kursisten om at kommentere den fremgangsmåde, som bruges til rettearket, 

og spørger til udbyttet af rettearbejdet, til vigtigheden af at skrive korrekt engelsk samt beder om 

kursistens holdning: For eksempel 11: Kan du lide at arbejde med rettearket? Flere af spørgsmålene 

lægger op til ja/nej - svar, men beder så om en begrundelse eller uddybning i næste spørgsmål. 

Spørgeskemaet har indtil flere spørgsmål, som bevæger sig rundt om samme emne i lidt forskellig 

forklædning, nemlig spørgsmål 2. Kommenter fremgangsmåden,... 3. Er principperne til gavn for 

sprogindlæringen? 7. Hjælper processen til at skrive bedre engelsk? 8. Har du lært noget? 

Skemaets udformning skal tjene til at skærpe svarene, og til at få eventuelle modsætningsfyldte 

formuleringer frem, hvilket jeg synes har fungeret efter hensigten. 

Jeg har en svarprocent på ca. 50 % fra begge hold, men det var ligesom med rettearkene tungt at få 

kursisterne til at aflevere et udfyldt, anonymt spørgeskema. Det ville have forbedret nogle af 

svarene, hvis kursisterne havde kunnet spørge mig undervejs i en time, hvordan spørgsmålene 

                                                 
82 Kursisterne har helt klart ikke læst Undervisningsvejledningen: Selve skrivningen, udarbejdelsen af den første kladde, 
vil oftest foregå individuelt, hvorimod par-  eller gruppearbejde kan være et effektivt redskab i forbindelse med revision 
og korrekturlæsning. I det hele taget er det vigtigt at gøre kursisterne opmærksom på, hvor meget udbytte de kan få af 
at læse hinandens opgaver og komme med forslag til forbedringer. Undervisningsvejledningen for engelsk Hf B, p. 32 
83 Sammenlign kommentarer i Elev/student op. cit. p. 69 ( note 64, side 19) 
84  Steen Larsen, Enzymisk pædagogik, Eget forlag 1994 
85 Viden har at gøre med deltagelse og aktivt engagement Wenger, E: Communities of practice, Learning, Meaning and 
Identity OUP 1998 
86 Beck og Gottlieb, op. cit.  Bind II p. 86 
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skulle forstås. Det at lægge op til selvstændige besvarelser stiller ret store krav til kursister på C-

niveau. 

 

 4.3 Interviews med 5 kursister 

Til sidst i spørgeskemaet skriver jeg til svareren, at besvarelsen er anonym og afleveres på kontoret, 

men at jeg gerne vil interviewe et par kursister fra hvert hold. Fem kursister, to fra Klasse 2 og tre 

fra enkeltfagsholdet, henvendte sig efterfølgende til mig, og i maj måned stillede jeg en båndoptager 

an til 5 x ca. 20 minutters samtale. Jeg havde lavet en interviewguide87 for at få nogenlunde ens 

mønstre i samtalerne. Alle interviewene følger guiden, således forstået at mine forberedte spørgsmål 

faktisk bliver diskuteret. Jeg starter med generelle spørgsmål til kursistens skolebaggrund og 

tidligere erfaring med engelskundervisning, fordi jeg gerne vil have et personligt element i samtalen 

og give et - i øvrigt ægte – indtryk af, at jeg interesserer mig for dem som personer og 

enkeltkursister. Det giver mig anledning til at stille brede spørgsmål som ”Hvordan er dine 

erfaringer med sprogundervisning?” og at få forskellige vinkler på tusindkroners spørgsmålet, ”Er 

retteark til gavn for sprogundervisning?”. 

Jeg havde forberedt interviewguide både til kursister, som har afleveret spørgeskema og kursister, 

som ikke har afleveret. Det viste sig, at alle fem havde fået afleveret, så samme interviewguide er 

brugt til alle. Især de to kursister fra Klasse 2, Steen og Kira, bidrog selv til, at samtalen kom rundt 

til mange emner, som ikke var planlagt, men det forøger kun kvaliteten af interviewet, for jeg er 

især interesseret i deres spontane holdninger til sprog, læring og retning. Jeg kan frygte, at den 

interviewede udtaler ”det som læreren gerne vil høre”, idet det er svært at sætte sig ud over, at de 

fem skal til mundtlig eksamen hos mig en måned senere. Jeg kan også frygte, at de kursister, som 

melder sig til et interview, er mere positive over for rettearket end det gennemsnitligt er tilfældet på 

deres hold. Den uinteresserede, umotiverede kursist vil næppe ulejlige sig med at mødes med 

læreren. Dette er en kendt bias ved den slags ”frivillige” interviews, hvor interviewofrene ikke er 

objektivt udvalgt ved statistiske tilfældigheder. Men som Steinar Kvale skriver om 

forståelsesformen i det kvalitative forskningsinterview:  

 
  Formålet med det kvalitative forskningsinterview er at indhente 
  beskrivelser af den interviewedes livsverden med henblik på fortolkninger  

                                                 
87 Se Bilag III 
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   af meningen med de beskrevne fænomener.88

 

Kvale placerer interviewet som en metode baseret på intersubjektiv interaktion, hvor målet ikke er 

den kvantificerbare objektive sandhed, men frembringelsen af data, som er konstrueret i interaktion 

mellem intervieweren og den interviewede. 

De 5 kursisters identiteter er i sagens natur kendte for mig, men i fremstillingen her optræder de 

anonymt under konstruerede navne. De er ikke ’udvalgt’ ud fra nogen statiske eller 

tilfældighedsbaserede principper. De henvendte sig, og jeg har inkluderet dem alle 5, selv om mit 

oprindelige mål var 3 eller 4. Som vi skal se, viser de sig at have samtaleperspektiver og 

”livsverdener”, som er forskellige på meget interessant vis. 

                                                 
88 Kvale, op. cit. p. 19 



 29   

5. Analyse: At blive opmærksom på sine fejl. 

I min analyse vil jeg først redegøre for brugen af redskabet retteark i praksis. På rettearkene kan 

man ikke alene se kursisternes antal af fejl, man kan også aflæse hvilken grad af forståelse og 

indsigt, de opnår i deres sprogtilegnelse. Dernæst vil resultater fra min analyse af 

spørgeskemaundersøgelsen og interviewene bidrage til en triangulering af emnet: (Hvordan) virker 

rettearket som stillads for sprogtilegnelsen i engelsk? Redegørelsen for udtalelserne i 

spørgeskemaerne sammenholdt med de fem interviews fører frem til behandling af to centrale 

temaer, sprogtilegnelse og studiekompetence, som især vil blive udfoldet i diskussionsafsnittet.  

 

5.1 Analyse af retteark   

I skoleåret 2004-2005 har jeg undervist to Hf fællesfagshold (C-niveau) på VUC Århus. De skal 

aflevere 15 korte skriftlige opgaver og 8 længere, ”friere” opgaver. Min fremgangsmåde med 

hensyn til retning er at give dem et retteark, som er den kopierbare bagside af Rettenøglen 89. Jeg 

retter skriftlige opgaver ved at understrege fejl og skrive en kode: fx. K = kongruensfejl. S= 

stavefejl, og Kap 7 = fejl i navneordenes flertal, som omtales i holdets grammatikbog Kapitel 7. Når 

kursisterne får deres opgave tilbage udleveres et tomt retteark, som skal afleveres til læreren udfyldt 

med rettelser fra opgaven. Mulighederne for at vælge mellem lærerstyret/kollektivt/selvstændigt 

arbejde er legio – læreren vælger i forskellige timer, om der skal arbejdes sammen, eller om 

opgaven gennemgås af læreren. Kursisten skal under all omstændigheder 1) bearbejde, dvs. rent 

fysisk omskrive, sin tekst, sine fejl 2) eksplicit formulere den viden eller den regel, der skal bruges 

for at korrigere fejlen 3) reglen må gerne, ja helst, formuleres med egne ord. Følgende teser, som er 

underbygget i teoriafsnittet, ligger til grund for anvendelsen af rettearket. 

 

 Det nytter 1) at læreren retter fejl – med en indirekte markering 
  2) at eleven retter sine fejl og skriver ”det rigtige” 
  3) at eleven eksplicit formulerer ”reglen”  
 
 
Den instruks som bliver givet første gang et hold laver retteark er: 

                                                 
89 Helle Briegel: Engelsk rettenøgle, Forlaget Kaleidoscope 1984. 
Der findes Rettenøgler til de fleste sprogfag. Rettenøglen indeholder nummererede forklaringer til ”fejl” – men jeg gik 
efter et par år over til at bruge et holds grammatikbog som ”nøgle”, og blot anvende den kopierbare bagside som 
retteark.  Se bilag I og II, et tomt og et udfyldt retteark. 
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• skriv lærerens fejlsignatur fra opgaven i margen til venstre på rettearket (fx K, G, Kap 7) 

• skriv den regel/viden, der skal bruges for at rette fejlen (fx. Kap 7: ”-s på navneord i flertal”) 

• skriv den rigtige sætning (ikke blot ét ord).90 

 

En kursist, som har afleveret 14 retteark af 19 mulige, har på de tidligste ark problemer med at finde 

den rigtige procedure: hun retter en K-fejl ved at rette ordet peck til pecks uden at angive, hvad 

grundleddet er, eller hvad reglen er. Det er ikke en givtig rettemåde, for den viser ikke om kursisten 

har forstået fejlens årsag. På ark 2 skriver hun ikke ”reglen” ved nogen af rettelserne, men blot den 

forkerte sætning efterfulgt af den rigtige sætning. Disse rettelser kan kun fungere, hvis man kigger 

på den oprindelige opgave, og det er meningen, at rettearkene skal kunne stå alene – for at give 

overblik og forståelse til repetitionsformål. Fra ark 3 går det fremad, i alle K-fejlene formulerer 

kursisten selv reglen ”der skal ikke –s på, kun i 3. prs ental”. På ark 4 mestrer hun flere forskellige 

kongruensregler, som hun selv formulerer: ”Kun –s én gang i sætningen”, suppleret med ”Grundled 

og udsagnsled skal passe sammen”. 

På ark 6 sker der regression: alle 7 fejl er blot rettet ved at gentage fejlen - vi mangler altså hver 

gang en regel. Men fra ark 10 sker der store fremskridt, ”simple” K-fejl forsvinder, der er kun ét 

tilfælde af manglende kongruens ved everyone, som er rettet med den korrekte regel. Sidste 

afleverede retteark hører til en ret svær oversættelse med relativsætninger i nutid, her laver kursisten 

tre K-fejl, men de rettes korrekt, dog med korte regler: ”Endelser..” 

En kursist med et meget svagt udgangspunkt har tydeligvis udviklet sin sprogfærdighed og sit 

begreb om grammatik, således at hun kan rette sine K-fejl, og endda reducere antallet af disse i de 

afleverede opgaver. Det er mit klare indtryk, at hun har haft et godt samarbejde med sidemanden 

om lektier – det kan evt. forklare de ret store udsving i forståelse, som præger hendes retteark. 

En anden flittig kursist har afleveret 15 retteark, som efter de første par ark, hvor signaturen og 

engang imellem reglen mangler, viser, at hun har greb om retteproceduren, og vidner om et 

særdeles korrekt engelsk. Dvs. at hun blot har glosefejl og manglende ord at rette – og det gør hun 

omhyggeligt. Nogle teoretikere91 mener, at glosefejl ikke ligger inden for det felt, som med gavn 

                                                 
90 Jeg nummererer rettearkene kronologisk: ark 1, ark 2 etc. Kursisterne skriver opgavens navn på arket, når de laver  
    det, så arkene er nemme at identificere. Det skal de også være, for kursisterne skal selv bruge dem til at repetere. 
91 only errors which were rule governed such as agreement and article problems were ’treatable’ in this way through 
feedback, while other more idiosyncratic errors such as word choice and word order[sic]might need a more directive 
feedback strategy… Hyland op. cit 218. 



 31   

kan gøres til genstand for indirekte feedback, men denne kursist udtaler i spørgeskemaet, at hun 

”synes hun har lært mye af denne måde at rette på.” (Det er på grund af den norske stavemåde, at 

jeg kan knytte forbindelsen mellem spørgeskema og retteark.)  

En meget arbejdsom kursist, som afleverer 16 retteark af 19 mulige, har mange fejl, stavefejl og 

kongruensfejl, ordstilling, forveksler pronominer (her/his). Desuden store problemer med nutid - 

datid. Men efter jul gør hun en stor indsats med de sammensatte tider, og skriver en god personlig 

version af grammatikbogens regel på rettearket. Ark 7 har 7 kongruensfejl, men fra ark 10 bliver der 

færre fejl, dog fortsætter K-fejl med en 2-3 stykker pr opgave. Brugen af rettearket er efterhånden 

indarbejdet, og uomtvisteligt er der fra gang til gang arbejdet grundigt med de fejl, læreren har 

markeret. Men grundigt rettearbejde gør det ikke alene, opgaverne er ikke blevet fejlfri. 

 En kursist, som kun har afleveret retteark til 6 opgaver (tidligt på året), retter fra første opgave med 

korrekte personligt formulerede regler: ”Førdatid skal være had ikke have.” ”Husk altid at ende på 

–ed”. I næste korte opgave er der 4 kongruensfejl, som får kursisten til at formane sig selv: ”Husk 

så 3. person ental”, ”Husk så det - s i endelsen”, ”Nu må to be snart sidde fast.”, ”Fy, igen forkert 

bøjet.”. Det lyder lovende, kursisten er opmærksom og engageret, nærmest ”irriteret” over at 

opdage sine fejl. Iflg. Petterson skulle irritation kunne drive læringen frem.92 Men på næste retteark 

er der igen 2 K-fejl i første opgave: ”Nu må det snart sidde fast.”, og det fortsætter i fjerde opgave: 

”Husk nu at tjekke hvad person grundleddet er.” Kursisten får ros af læreren for sine rettelser, i 

næste opgave er der kun 2 K-fejl, og på det sidste ark er der ingen K-fejl at rette. Jeg vil ikke drage 

konklusioner om tilegnelse af kongruens på dette spinkle grundlag, men jeg formoder, at enhver 

lærer vil være positivt tilfreds med at få de forklaringer, som leveres – en forståelse er langsomt 

under opbygning – den skal ”blot” omsættes til sprogproduktionen.  

En mandlig kursist har rettelser til i alt 12 af holdets 19 opgaver, men har kun få fejl i hver opgave. 

Nogle af rettelserne er lavet længe efter opgavens aflevering, fordi læreren insisterede på at få dem. 

Kursisten har fuldstændig greb om arbejdsmåden for retteark, men insisterer på at skrive den 

forkerte sætning (og evt. strege den over), for så at skrive den rigtige sætning og reglen i en 

personlig iklædning: ”Lad være med at skrive i udvidet tid. (Skriv i simpel tid)”, ”With staves ikke 

whit og jeg ved det godt.” ”Kongruensfejl. Jeg kan det godt men har ikke været grundig nok.” 

                                                 
92 ... kan eleverne ikke simpelthen påhældes viden, kan de derimod ”irriteres”… eller engageres…”irritationen” 
foregår via undervisningen Erling Pettersson: Ansvar for egen læring – et modefænomen. IN C. Nejst Jensen, Om 
voksenundervisning, Billesøe og Baltzer 2000, p. 286 
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”History er noget historisk. Story er en fortælling.”93 Der bliver ved med at være et par K-fejl på 

hvert ark, men kursisten hævder vedholdende, at han godt ved, hvordan det skal gøres. En mere 

avanceret regel, som kun er markeret, fordi kursisten er dygtig, 32E om -ing-form efter 

præpositioner, får den rigtige formulering, men fejlen er ikke rigtigt rettet: She was not used to do 

anything. Hvilket demonstrerer, at C-niveau kursister ikke kan bruge grammatikbogen som 

opslagsbog, når stoffet ikke har været gennemgået. Denne kursist er blevet gjort opmærksom på, at 

på trods af gode sprogkundskaber optræder der fejl, så hans opmærksomhed skal skærpes. 

En anden mandlig kursist har kun afleveret retteark til fire opgaver blandt de syv første i skoleåret. 

Derefter ingen. Rettelserne er meget mangelfulde – ofte blot et bud på en rigtig sætning. Reglerne er 

ikke anført. Sidste retteark vidner om, at kursisten kan rette fejl, men ikke i forbindelse med 

forklaring/forståelse. Kursisten holdt op med at aflevere retteark, og var dårlig til at aflevere 

opgaver. Få retteark er ikke ensbetydende med dårlige sprogkundskaber og ringe forståelse for 

læring – men der er på den anden side kursister, som aldrig rigtig er kommet i gang med processen, 

og som ser ud til at have opgivet ret kort tid efter introduktionen af rettearkene 

 

5.1.1 De interviewede kursisters retteark 

Lise afleverer rettelser til 6 opgaver, endvidere et øvelsesark med rettesætninger. Hun er særdeles 

god til ikke blot at skrive den rigtige sætning på rettearket, men hun formulerer også ”reglen” med 

egne ord, f.eks. ”al geografisk skal være med stort”. Rettelserne er rigtige, og hendes forståelse ser 

ud til at være i orden. Men hun har afleveret bemærkelsesværdigt få retteark, så den irritation hun 

tilkendegiver i interviewet har ikke virket igangsættende. 

Katinka har kun afleveret retteark om 2 opgaver. Men hun har særdeles kreative formuleringer af 

”reglen”, hun taler til sig selv, fx ”det staves sammen”: everybody. Og hun skriver stavefejlene 

gentagne gange: night, night, night, night. Hvis Katinka havde fået lavet sine retteark i årets løb, 

kunne hun sikkert have fået meget ud af det! 

Astrid er ordblind i stærk grad, så bare det at finde rundt i en tekst er en voldsom opgave for hende. 

Hun får hjælp til lektielæsning, hvilket hun også informerer mig om på et retteark, bare så du ved at 

jeg ikke pludselig er blevet meget dygtig til dette. Inden hjælpen kommer på banen har A. afleveret 

et retteark, som er helt mangelfuldt udfyldt. Det er faktisk sådan, at instruktionen i, hvordan arkene 

skal udfyldes, skal gentages kollektivt og individuelt flere gange end læreren tror muligt på begge 

                                                 
93 Sammenlign note 91: god rettelse af glosefejl, som Hyland skriver ikke er velegnet til teacher feedback. 
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hold af C-niveau kursister. A. skriver til mig på sit ark, når hun er i tvivl, hvilket er fint. Derved får 

rettearket lidt af en portfolio funktion. 

Astrid bruger reglen: ”-s på i 3. prs ental” til at sætte et flertals -s på year; og hun retter ”Orloff hate 

it”, som jeg har givet fejlsignaturen K, med den af hende formulerede regel ”3. prs ental datid”. Det 

er tvivlsomt, om Astrid med sit stærke handicap kan klare det selvstændige arbejde, som kræves for 

at lave retteark som hjemmearbejde. Hun kan bedst med en hjælper – eller ville have brug for 

værkstedsundervisning. Måske havde hun så undgået at foreslå følgende rettede sætning I wood 

(ved!) already the Statue of Liberty Head can hold 40 persons94. En ordblind kursists ordbogsbrug 

kan godt være helt i skoven! Astrid valgte flere gange den løsning at skrive en rettet opgave helt 

om, hvilket hun fandt mere overskueligt (jævnfør interviewet). I interviewet udtaler hun sig også 

om det uhensigtsmæssige i at læreren retter alle fejl – det bliver simpelthen uoverskueligt. 

 

5.2. Spørgeskemaundersøgelsen  
Fra de to fællesfagshold er der en respons på hhv. 47,6 % og 47,3 %.  Af de i alt 19 besvarelser95 

angiver 5 at have afleveret 0-4 retteark, 7 har afleveret 5-10, og 7 kursister angiver at have afleveret 

11-16 retteark. De finder, at fremgangsmåden med retteark er god (spørgsmål 2): Godt man tvinges 

til at tænke selv, men fem har undladt at besvare spørgsmålet, hvilket jeg antager skyldes 

usikkerhed over for min formulering af spørgsmålet. Dette kunne have været opklaret ved at bruge 

undervisningstid på besvarelsen. To svarer, at systemet er uoverskueligt, hvis man har mange fejl, 

hvilket er sammenfaldende med udtalelser fra to af de interviewede (det kan være de samme to 

personer). 11 af svarene er positive over for rettearkets indirekte rettemetode, dvs. læreren giver 

ikke den rigtige løsning. I spørgsmål 3, om rettearkets principper er til gavn for sprogindlæring, er 

der overvældende enighed blandt personerne 4K-10K og alle enkeltfagskursisterne11E-19E, om at 

det er tilfældet. Person 8K finder det dog lidt svært at skrive reglen. Der er meget positive udsagn 

fra 6 af besvarelserne, man får et bedre syn på sine fejl, jeg lægger merke til hvilke fejl jeg laver og 

husker bedre når jeg skriver noget nytt. Det er symptomatisk når 15 E skriver Det er helt fint, det 

gør at man tager ansvar for sine fejl og forhåbentlig mindsker muligheden for at gentage dem. De 

første 3 blandt svarerne fra klasse 2 synes ikke at rettearket gavner sprogindlæringen – de vil hellere 

bruge tiden på øvelser i grammatikbogen. Til det vil jeg nævne, at de to aktiviteter bestemt ikke skal 
                                                 
94 Oversæt: (Jeg har kun været her en uge, men) jeg ved allerede at Frihedsstatuens hoved kan rumme 40 mennesker. 
95 Efter afleveringen har jeg mærket skemaerne 1K, 2K osv. for kursisterne fra Klasse 2, og 1E, 2E for kursisterne fra 
enkeltfagsholdet. 
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udelukke hinanden, tværtimod anbefaler Hyland, Form-focused feedback can be effective, when 

accompanied by classroom instruction.96  

På spørgsmål 5 om de hyppigste fejl er blevet færre, svarer 15 ja og kun 4 kursister nej, hvilket er 

markant positivt. Men man kan selvfølgelig ikke slutte, at rettearkene alene har ført til dette resultat 

– undervisningen består jo af mange elementer, som alle har en effekt på sprogtilegnelsen og på 

korrektheden.  

De kursister som på spørgsmål 6 svarer, at det er vigtigt/meget vigtigt at skrive korrekt engelsk, er 

ikke helt sammenfaldende med dem, som angiver, at de vil fortsætte på B-niveau, hvilket man ellers 

godt kunne antage. Men af de 12, som svarer inden for kategorien vigtigt/meget vigtigt, svarer 9 at 

de vil fortsætte på B-niveau, hvor der er skriftlig eksamen. Korrekt sprogbrug vurderes altså højt i 

over halvdelen af svarene.  

Ved spørgsmål 7 er det helt konsistent med spørgsmål 3, at person 1K, 2K og 3K svarer 

benægtende på, om retteark kan hjælpe dem til at skrive engelsk bedre. De synes, at opgaver i 

grammatikbogen sætter sig bedre fast. 97 11E vil helst rette sine fejl i stilen, når den bliver 

gennemgået. Men de øvrige 15 svarer enslydende ja, man bliver tvunget til at udbedre sine fejl i 

stedet for at lægge afleveringen til side.” ”... det er møgirriterende (og motiverende) at skulle have 

bøvlet med at rette.. og person 8K nævner endda at der sker sprogtilegnelse: ... endelser er det 

vigtigt at lære og det synes jeg rettearkene er med til at gøre. Til spørgsmål 9 om man har lært 

noget, er kun 3 svar negative. De to, som hellere vil lave grammatikøvelser, siger, at de har lært 

hvilke fejl de begår og gentager. De øvrige mener, de har lært at finde ud af deres fejl, lært 

grammatik generelt og lært at være mere omhyggelige, f. eks. fjerne begynderfejl. De centrale ord, 

når kursisterne skal beskrive deres udbytte, er Opmærksomhed, at tænke over... Det vil jeg beskrive 

som et meget positivt resultat af rettearksarbejdet, fordi det betyder, at kursisterne føler, at deres 

iagttagelsesevne er skærpet.98 Person 10K kommer endda til at tænke over, hvordan sproget 

kommer til at flyde bedre skriftligt.  At fluency, stil og generel formuleringsevne skulle bedres af 

arbejdet med retteark, er noget af en påstand – og ikke én som jeg personligt vil fremsætte!  

                                                 
96 Hyland, op. cit. p. 218 
97  Se ovenfor og Hyland, op. cit. p. 218 
98 Doughty, noticing, Gass, attention 
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Til gengæld er de fleste svar på, om man kan lide at arbejde med retteark (sp.11) negative: 16 nej og 

2 ja – og så én forsigtig: ja nogle gange.99  Kursist 11E (som hellere vil rette i sin stil) foreslår, at 

brugen af retteark indskrænkes til de længere opgaver, og at korte oversættelsesopgaver rettes på 

anden måde. Men holdningen til rettearbejdet beskrives meget godt af de kommentarer, der har 

været om, at det er møgirriterende at blive gjort opmærksom på sine fejl. I samme kommentar blev 

det motiverende dog også nævnt. Men flertallet af kommentarer siger surt, men gavnligt, og det 

føles åbenbart som en ”ekstra” tjans, oveni den skriftlige aflevering.  Endnu mere kategorisk er 19E 

Det er irriterende og dødkedeligt, og skaden er jo sket. Men det er nok derfor det virker ☺.  Glosen 

nødvendigt onde bruges af en tredje kursist. Igen synes elementet af irritation at være 

fremherskende. Jeg har modtaget en kommunikation fra en forhenværende kursist, som 

kommenterer det affektive aspekt af arbejdet med retteark. 

 

  Retteark? jo - jeg tror de virker - men de stresser kursisterne, der jo i det daglige har 
 nok at lave (de serioese af dem), saa de bliver nok lidt irriterede paa dem - det er tit at 
 folk bliver irriteret paa noget, der er godt for dem - naar det paapeger deres 
 svagheder og piller ved deres eget lidt flotte selvbillede - saa lidt psykologi er der vel i 
 det - men man skal jo ogsaa tage kursisternes tilbagemeldinger alvorligt... 
 
Det er temmelig væsentligt aspekt ved et pædagogisk redskab, at det er i stand til at ”motivere”, og 

jeg synes at ovenstående kommentar angiver nogle gode grunde til den manglende motivation. 

  

5.2.1 Klassekursister over for enkeltfagskursister 

Der viste sig kun at være ringe forskel på klassekursisternes og enkeltfagskursisternes svar på 

spørgeskemaerne. Det statistisk mest iøjnefaldende er svarene på, om man kan lide at arbejde med 

retteark: 3 af klassekursisterne svarer ja (fordi det er en udviklingsmulighed 6K) – blandt 

enkeltfagskursisterne svarer alle nej. Men det er så lille en afvigelse, at jeg har valgt at behandle og 

beskrive svarene under ét, hvor min første analyse ellers var opdelt i de to hold. Det væsentlige for 

min opgave er den enkelte kursists respons, og de mange præcise og prægnante svar à la så ved jeg 

hvor mine fejl er, og hvad jeg skal arbejde med er interessante som indgang til de tilegnelses-

diskussioner, som følger i interviewafsnittet. 

 

                                                 
99 I den ny Undervisningsvejledning redegøres der for den voksne kursists problemer med at kunne gå ind i en elevrolle, 
når man har været vant til at være ”kompetent” i sit liv? Men bliver sat i en slags hjælpeløshedsposition. Se opgavens p. 
6 
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5.3 Interviews med fem kursister 

Fem kursister stillede sig til rådighed for interviews, som skal afdække hvordan retteprocessen har 

bidraget til deres sprogtilegnelse. Kursistens holdning til andre aspekter af faget engelsk kommer 

frem i løbet af samtalen. 

 

 
Astrid: den ordblinde, hårdtarbejdende kursist 
Kira: arbejder målrettet, giver læreren kritik om undervisningens mål (Klasse 2) 
Lise: den modne kursist   
Katinka: har ikke lavet retteark! (næsten)  
Steen: den kreative, dybt interesserede kursist (Klasse 2) 
 
 

 5.3.1 Astrid: At komme over det der med at være flov 

Astrid på 21 er meget optaget af nødvendigheden af at kunne engelsk, og hun mener, at man lærer 

sproget ved at høre meget engelsksproget fjernsyn og musik og ved rejser. På grund af meget 

alvorlig dysleksi har hun ikke deltaget i den grundlæggende engelskundervisning i folkeskolen, 

fordi hun skulle være på ’læseklinik’. Derfor kæmper hun en kamp mod hårde odds – selvfølgelig 

især i den skriftlige disciplin. Det er forbløffende at overvære, hvor godt hun klarer f.eks. at holde 

mundtlige oplæg uden manuskript, og hun kan på tavlen skrive støttord som er rigtig stavet. Hun 

arbejder særdeles målrettet med aflevering af retteark, men det er hårdt, så det er forståeligt, at hun 

siger, at retteark er til gavn for sprogindlæring, hvis man ikke har for mange fejl – for så virker det 

uoverskueligt.  Hun foreslår, at læreren i starten af en opgave retter de første par linjer med den 

foreslåede teknik (streg og koder), så kan resten af opgaven rettes direkte, dvs. læreren skriver det 

rigtige ord i kursistens opgave. Hun ved godt, at det er mere effektfuldt for indlæringen, hvis man 

selv retter sine fejl, så husker man det bedre. Det vil sige, at hun giver mig ret i den foreslåede 

rettearks-pædagogik, men melder ud, at hun ikke kan overskue at rette det store antal fejl, som hun 

har. Det er gammelkendte didaktiske overvejelser, om det er det mest hensigtsmæssige at få rettet 

alt – eller tydeliggøre få eksempler. Det svarer nøjagtig til anvisningerne i 

Undervisningsvejledningen, se opgavens side 4 og 6. Astrid har ikke blot svært ved at overskue 

antallet af fejl, hun har også vanskeligt ved at overskue sin grammatikbog. Hun siger, det er svært at 

skrive reglen med egne ord, svært at sammenfatte ned på en linje når man læser deres regel 

(grammatikbogens). 
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Man må konstatere, at Astrids faglige og sproglige standpunkt giver hende så store vanskeligheder 

med at læse og med skriftlig engelsk, at det er forbløffende, at hendes kampånd overlever. Måske 

skyldes dette, at hun har gode læringsociale tiltag. Hun nævner fx samarbejdet med en nabo, man er 

tryg ved, som en god måde at bearbejde sine fejl på. Hun kan altså arbejde i den nærmeste 

udviklingszone og gøre brug af den stilladsering, som pararbejde tilbyder. Hun synes, det er svært 

med åbenhed om fejlene over for hele klassen – men man kan have den med en enkelt person. Hun 

vil imidlertid gerne komme over det der med at være flov. Med Astrids skolemæssige baggrund 

(som man kan forestille sig den) er der ikke noget at sige til, at hun føler trang til at holde sig tilbage 

fra ”klasseoffentligheden”. Hun viser visse social-psykologiske træk, som hører til ”den ny 

socialisationstype” med et relativt svagt udviklet jeg, hvor arbejdsglæde og selvfølelse ikke er givet 

på forhånd, men skal opbygges. Dog har jeg beundret hendes kamp mod hårde odds lige fra starten 

af skoleåret. 

 

5.3.2 Kira: Det der med stavning har jeg ladet ligge 

Kira er 26 og mor til to. For hende er formålet med engelsk på C-niveau at tale og lære nye ord, og 

grammatikken er et redskab, så man ikke ender op i et eller andet kludder. Hun har dårlige 

erfaringer med sprogundervisning - der stod en lærer deroppe... og skrev ”cup” og ”bread” osv.  

Kira mener, at der skal noget leg ind, både for børn og voksne, der skal lære sprog. Rettearkene har 

hun fra starten forholdt sig instrumentelt til, nemlig ved at sortere stavefejlene fra, fordi der var så 

mange (Kira har også et læse-stave problem). Resultatet er blevet, at hun er blevet mere bevidst om, 

når jeg skriver endelserne og hvordan en sætning skal bygges op. Sidste kommentar giver 

interessante syntaktiske perspektiver. Hun mener, at metoden med, at læreren skriver en streg og en 

kode, er god, læreren kan ikke nøjes med en streg. Først på A-niveau mener hun, det ville være en 

god øvelse. Det at skrive reglen, synes Kira virker godt:  

 
 jeg lever i billeder.... og så får jeg lavet mit eget lille billede af,  
                     hvordan... fx den ”s” i tredje person ental er.. så kan jeg bedre huske det. 
 
 
Det virker bedre for hende end at skrive den rigtige sætning igen. Kira begrunder sit positive 

udbytte af rettearkene med, at de virker ved gentagelse, og at hun har samlet rettearkene bag i 

engelskmappen, hvor hun har kigget på dem bagefter. Der ser ud til at være en fin sammenhæng 

mellem Kiras opfattelse af læring som en proces, hvor eleven skal være aktiv, hendes indsigt i egen 

læringsstil (jeg lever i billeder), og den måde hun arbejder med skriftlige rettelser: så får jeg lavet 
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mit eget lille billede af hvordan ”s” i tredje person ental er. Hun er som person netop bevidst om, 

hvordan undervisningen foregår og hjælper gerne læreren med råd og vejledning. Hun slutter af 

med at give kritik af den måde, rettearkene blev introduceret på – formålet skal forklares bedre for 

eleverne, siger hun. Hun synes også, det er vigtigt, at brugen af arket gennemgås grundigt – for det 

er faktisk svært i starten. Kiras samtale slutter med, at hun slår fast, at den manglende motivation, 

hun kom til skolen med, er forbedret – på engelsk er hun  

 
 begyndt at downloade alle de lækre sider på nettet omkring 
  alternative måder at opdrage sine børn på, fordi det er jo det 
  jeg gerne vil læse, men det er ikke oversat til dansk endnu 
 

5.3.3 Lise: Som i gamle dage hvor vi fik lov at skrive 100 gange 

Lise er den ene af tre kvinder tæt på de fyrre på sit hold. Fuldtidskursist, med to negative 

skoleoplevelser med engelsk i bagagen. Folkeskolen, hvor hun fik at vide, at hun ikke duede til 

engelsk, og handelsskolen i 1983, hvor hun var placeret på et alt for højt niveau, og måtte opgive at 

læse de alt for svære lektier. For at få en Hf-eksamen er engelsk på C-niveau obligatorisk, og Lise 

kom på holdet med en vis skepsis. Oplevelsen af at det var helt vildt let at følge med i... blev 

startpunktet for en udvikling, hvor hun nu har opdaget, 

 
 at jeg godt kan kommunikere som mig selv – på engelsk. ...  
 Jeg sad jo der og troede at jeg ingenting kunne, og det synes  
 jeg selv – at jeg kan få min person ind i det – det synes jeg er helt vildt godt. 

 
Lises opfattelse af, hvordan man lærer sprog, er: ved at gøre noget. Læse – altså lave sine lektier... 

og desuden være aktiv i timerne. Hun er bevidst om den styrkelse af selvtilliden, der sker ved, at 

hun finder ud af, at hun godt kan.  Så kan man måske prøve én gang til, ikke? Lises selvfølelse 

bliver faktisk styrket af 

 
  den der kamp om bare at kæmpe med at kunne få sat en 
  sætning sammen – overhovedet. Så der var nogen der var 
  tilfreds med det.  

 
 Lise mener, at rettearkene er til gavn for sprogindlæring, fordi de er så irriterende! Eller på 

århusiansk: de er trælse – jeg tror ikke der er mange på holdet som synes de er spændende 

Men de virker netop, fordi man husker alle sine dumme fejl, siger hun. Lise skelner imellem at 

skrive godt – og få fejlene på plads, og hun mener ikke, rettearkene fører til, at man bliver sprogligt 
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god (lig med større ordforråd, ekspressivitet), men nogen gange så er det træls banken ind, men 

man lærer altså noget af det. Hun går ind for den indirekte rettemåde, hvor læreren ikke skriver det 

rigtige, Mange gange lærer man jo mere ved selv at finde ud af det.  Hun synes, det er fint at blive 

tvunget til at forholde sig til fejlene. Det at kursisten skal skrive den rigtige sætning på rettearket er 

ikke spændende for Lise, men noget der skal være på plads. Og det minder hende om tidligere tiders 

pædagogik,  

 

 Altså nogen gange – det er det samme som i gamle dage, hvor  
 vi fik lov til at skrive 100 gange på et stykke papir. Et eller andet  
 sted, så tror jeg, at når man er færdig med det, så tror jeg ikke,  
 man har glemt det lige foreløbig. 
 Man kan så sige – det der, det er så knap så træls. Men det er da også 
  lidt træls. Men det gør da, at man husker det. 
 
Rettearket som gammeldags autoritær straffemetode! – det føles nok sådan for nogle kursister, men 

som Steen Beck påpeger i Elev/student, kan det hårde slid være nødvendigt for at tilegne sig 

redskaberne til mere selvstændige udfoldelser.  

  

 hvordan kan eksempelvis tysk indgå i et spændende projektarbejde, 
 fx ved at eleverne bruger tekster på tysk, hvis ikke de har tilegnet 
 sig et vist ordforråd og en viden om tysk grammatik?100

 
 
Det er ikke vigtigt for Lise at skrive reglen på rettearket, hun får mere ud af at skrive den rigtige 

sætning. 

  Hvis jeg nu bare havde siddet og læst den igennem, så var jeg kommet 
  til én fejl og én fejl og én fejl – og så måske lige et par stavefejl. Så  
  havde jeg ikke lige tænkt over måske: "Hallo!". Men hvis jeg skal sidde  
  og skrive dem op, så bliver jeg opmærksom på, at det her, det er altså for 
                       dårligt, lille dame. 
 
- og derfor synes hun, retteark er en god idé. Lises læringsstil må betegnes om den ”ekspressive” – 

det at kunne udtrykke sig selv er den væsentlige drivkraft. Hun er villig til at gøre indsatsen for at 

fjerne f.eks. grammatikfejl, der er irriterende, men det er noget, der skal overstås. Som afsnit 5.1.1 

viser, er hun god til at udfærdige arkene, men lidt overraskende har hun ikke lavet retteark til mere 

end halvdelen af opgaverne.  

                                                 
100  Elev/student bind II p. 81, citeret i Lisbeth Barløse: Progression i engelsk. p. 14 
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5.3.4 Katinka: Jeg har jo heller ikke været seriøs omkring de retteark 

Katinka er fuldtidskursist, 23 år. Hendes erfaringer med engelskundervisning omfatter at komme et 

år bagefter på grund af familiens Tysklandsophold, et år på læseklinikken med ekstra engelsk og en 

rigtig ond – nej hun var ikke særlig sød - lærer. Engelsk har aldrig været særlig sjovt for Katinka, 

indtil hun opdagede på ferie, at [hun] har det bedst med at være der og være tvunget til at snakke 

det... bruge kroppen. På spørgsmålet om man lærer noget af at lave retteark, er Katinkas svar logisk 

nok Ja, hvis man vil lave dem! Hun kan godt se, at man får overblik over sine fejl, og kan prøve at 

lade være med at lave dem forkert igen; men på grund af en form for omvendt perfektionisme (Jeg 

skal altid lave nummer 1, så kan jeg gå til nummer 2 osv.) – kom Katinka altså ikke rigtig i gang. 

Hun har afleveret 2 retteark. (se afsnit 5.1.3). Hun foreslår, at læreren kun skulle markere fx tre fejl 

som du synes er væsentlige. Alle de fejl, der er i en stil, kan hun ikke overskue.  

K. synes godt, læreren må rette direkte, fordi hun synes, det er svært at finde rundt i 

grammatikbogen, og den danske grammatik, har jeg faktisk heller ikke rigtig lært. Men hun tilføjer, 

at hendes indstilling over for rettearket var negativ i starten. Hun undrer sig gentagne gange over, at 

hun bliver ved med at lave så mange kongruensfejl, for som hun siger, så ved hun det godt! Ved 

spørgsmålet om at skrive den rigtige sætning og en regel, føler K sig overvældet – det virker 

uoverskueligt, at der er hele to ting man skal.  Men da hun bliver gået på klingen, er det svært at få 

præciseret hvad der er dårligt (eller evt. godt) ved at skrive reglen eller sætningen. Hun ender med 

at slå sig fast på interessen – måske er det bare det, der skal til for at lære noget. Hun kan fx huske 

gadenavne og bykvarterer i Århus udenad, når hun skal sende pizzabudene ud fra Byens Burger. 

Det er sandsynligt, at den pædagogik, som kunne anvendes over for Katinka, er den samme som 

Astrid anbefalede: ikke alle fejlene, det er uoverskueligt. Til gengæld virker K. langt mindre 

fokuseret, således at læringsudbyttet af, at hun retter ”tre fejl per opgave”, kan frygtes at blive 

begrænset. Katinka er nok det mest gennemførte eksempel på den ny kursisttype i materialet. Hun 

skulle så ifølge Qvortrup have hovedrollen i de processer, hvor der konstrueres viden, se p.23). Den 

”ny socialtype” skal gerne have lov at beholde initiativet selv på grund af deres lidt diffuse tilgang 

til at lære101, men det er sjovt, at hun kalder sig ”perfektionist”, når hun kun har fået lavet to 

retteark. Og virker det solidt at hævde, man ikke kan holde to bolde i luften samtidig – skrive en 

sætning og en regel? Men selverkendelsen er til stede: Jeg har jo heller ikke været seriøs omkring 

de retteark. 

                                                 
101 Beck og Gottlieb op. cit. p. 69, se note 64  
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5.3.5 Steen: - det er møgirriterende at lave retteark 

Steens ”motto” dækker ikke over manglende seriøsitet, tværtimod. Han er 28, ser ud som én på 21, 

og gør alt det rigtige for at lære engelsk  

 
 Altså, jeg bruger meget Internettet og læser nogle nyheder og sådan 
  hver dag og holder mig up to date. Med nogle engelske internetsider. 
                      Og der er det meget sådan med at slå ord op, som jeg ikke forstår for 
                      eksempel, som jeg finder i teksten. Det gælder også formuleringer og 
                       sådan noget, der er værd at lægge mærke til. 
 
 
Han har haft engelsk på 10. klasse (igen) sidste år for at komme i gang, og han synes især, at det at 

lære engelsk handler om at lære at bruge sproget. (Han referer til en diskussion, han og jeg har haft 

om de kulturelle aspekter i engelskfaget.) Hans egen sprogindlæring er fint beskrevet i citatet 

ovenfor, men han siger pessimistisk, at han ikke tror, han kan lære så meget engelsk i Danmark,  

men må til udlandet. Han mener, at børn starter for tidligt med at lære engelsk i Danmark! 

Steen siger ja til rettearks gavnlige effekt, fordi man bliver konfronteret med de fejl, man har lavet. 

Han synes, det er godt at skulle rette sine fejl, fordi det er møgirriterende. Han mener, det giver et 

incitament til at få trælse begynderfejl rigtige til næste gang. 

Med hensyn til retteteknikken har han et ret vidtgående forslag, som uden tvivl ville fungere for 

ham selv, men næppe for fx Astrid og Katinka. Han tænker sig at 

 
  få sådan en lille følgeseddel med sin aflevering som siger, 
  hvor mange fejl der er i teksten, og så skal man selv finde 
  dem på den måde 
 

Dvs. stilladseringen er minimeret. Eleven kunne dog godt få en enkelt fejlkode, hvis det er en 

sjælden fejl! Fordelen er, iflg. Steen, at 

 
 eleven så selv skal finde fejlen og selv være opmærksom på, hvad 
                      han har skrevet – og kunne se fejlene. Så vil det blive nemmere næste 
 gang, han skal skrive en opgave, hvor han skal finde fejlene, mens det 
                     bliver skrevet. 
 

Denne måde føles som det perfekte læringsincitament for Steen. Han synes godt om at skrive reglen 

for en fejl, at terpe den lidt – gerne 100 gange, som jeg foreslår med Lise in mente. Han forklarer 

meget indsigtsfuldt, hvorfor det er godt at formulere reglen med egne ord:  
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 Jah, fordi mens man formulerer sig, så skal man også tænke 
  over, hvad det er, man skriver, hvis det er sådan – altså hvis  
 man fik en regel, man bare skulle skrive ned, så kunne det godt 
  være sådan, at man bare lirede af. 
 

 I slutningen af samtalen tilkendegiver Steen, at han har haft udbytte af at arbejde med rettearkene, 

og vender tilbage til sin idé om, at læreren ikke skal markere fejlene: 

  
 fordi der bliver overdraget mere til eleven selv, så man skulle 
  kunne gøre noget mere selvstændigt. Det tror jeg, ville være rigtig 
  godt. Fordi så er det op til en selv ligesom at lære tingene frem for  
 at få det mere serveret af en lærer. 
 
 
 Det perfekte manifest for ansvar for egen læring – i hvert fald en tilkendegivelse af, at nogle 

kursister er nået et langt stykke på vej med deres studiekompetence. Steen søsætter den idé, at 

matematiklæreren kunne bruge samme princip! Til sidst understreger han sin nysgerrighed om 

læring ved at indlede en snak om, hvordan man egentlig lærer sprog!  
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6. Diskussion 

Rettearket bruges til behandling af fejl, så den ultimative succes må være, at kursisten ved 

afslutningen af forløbet ikke har nogen fejl og derfor ikke udfylder retteark. Men udbyttet af at 

arbejde med fejlretning skal også aflæses i den indsigt og forståelse om sprog, som fremgår af en 

kursists retteark, og af kursistens sprogtilegnelse i det hele taget. Desuden skal metakognition – 

viden om hvad man har lært og hvorfor – være en del af læringsudbyttet.     

Det første væsentlige resultat af min undersøgelse fremgår af analysen af spørgeskemaerne:15 ud af 

19 kursister siger ja til, at antallet af deres hyppigste fejl er blevet mindre. Man kan naturligvis 

ikke slutte, at rettearkene alene har haft denne effekt – undervisningen består af mange elementer, 

som alle tilsigter en effekt på korrektheden og sprogtilegnelsen. Rettearbejdet befordres af og hører 

tæt sammen med opmærksomhed på grammatik, og må man antage, af at have adgang til korrekt 

input. 

Dernæst tilkendegiver kursisterne, at de har lært noget af at arbejde med retteark. Det er kun de 3, 

som foretrækker grammatikøvelser som et alternativ, som svarer negativt. Det er 

bemærkelsesværdigt, at mindst 9 af de 19 informanter omtaler det, de har lært, som mere 

opmærksomhed/ være mere opmærksom 102. Spørgsmålet indeholder ikke dette ord – så det er 

åbenbart, at formuleringerne bunder i oplevet virkelighed for hver enkelt kursist. Der er god 

samklang med disse formuleringer fra mine kursister og det teoretiske materiale, som er 

gennemgået i afsnit 3.1.1. Vi må gå ud fra, at det, som bliver genstand for mere opmærksomhed, er 

det, der læres. Intake is what the learners consciously notice (Schmidt, se note 26). Hos Gass 

anvendes en formulering om at bemærke forskellen,  

 
 ”noticing the gap”, that is, noticing where learner production 
 and target language differ. Conversation provides the means for  
 the contrast to become apparent. The immediate juxtaposition of  
 correct and erroneous forms may lead to a learner to recognize that  
 his or her own form is in fact erroneous.103

 

                                                 
102 Jeg har lært at være mere opmærksom på fejl, og undgå dem derefter – husker bedre – opmærksom omkring – 
omhyggelig og opmærksom - mere opmærksom – hvad det er for nogle fejl jeg laver – se tilbage på fejl – fundet svage 
sider – mere opmærksom 
103 Gass, op. cit., pp 247-248 
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Rettearkene fungerer jo på den måde, at kursisten i sin opgave har en fejl-form, og på rettearket 

skriver den rigtige form, og det ser ud som om, at Gass kunne bifalde det med sin forklaring af 

noticing the gap. 

Jeg kan konkludere, at spørgeskemaerne indeholder meget klare svar, hvad angår kursisternes 

opfattelse af rettearkenes funktion. De mener, de kan lære noget, og hvad mere er, enkelte nævner 

endda, at der sker sprogtilegnelse på syntaksplanet: ... endelser er det vigtigt at lære og det synes 

jeg rettearkene er med til at gøre. I Kiras interview siger hun også, at hun er blevet mere bevidst om 

endelserne og hvordan en sætning skal bygges op. I en anden besvarelse af spørgeskemaet nævner 

en kursist, at hun/han kommer til at tænke over hvordan sproget kommer til at flyde bedre skriftligt. 

Det er ikke noget, jeg som lærer har forudset, men det er klart, at i samme øjeblik kursisten bringes 

til at fokusere og reflektere, kan rettearket fungere som et instrument, der medierer mange 

forskellige processer. 

Efter disse positive meldinger fra informanterne er det særdeles bemærkelsesværdigt, at flertallet  

svarer negativt på, om de kan lide at arbejde med retteark. Kun 3 ud af 19 svarer, at de kan lide 

denne arbejdsform, én af de tre siger reflekterende fordi det er en udviklingsmulighed. De tre 

positive er alle fra Klasse 2. De øvrige 16, som er negative, har bl. a. følgende reaktioner: 

 

 - møgirriterende (og motiverende) 
 - surt, men gavnligt 
 - irriterende og dødkedeligt 
 - et nødvendigt onde 
 
 
Kursisterne kan åbenbart ikke lide det hårde slid, den træls banken ind (Lise), og spørgsmålet rejser 

sig, hvordan de kan blive motiveret, og hvordan de kan få styrket deres læringskompetence. Igen 

trænger Steen Beck-citatet om tyskundervisning sig på, og jeg bliver i den forbindelse mindet om 

Lars Qvortrups Salmevers..-artikel, hvor han påpeger, at det er nødvendigt at terpe for at blive i 

stand til at lave kreativt projektarbejde, eller rettere sagt, at de to poler i debatten ikke er 

modsætninger, men arbejdsformer som kan/skal kombineres. De er komplementære størrelser, fordi 

godt projektarbejde forudsætter et stillads at lave projektarbejde ud fra.104 Lise er bevidst om den 

styrkelse af selvtilliden, der sker ved, at hun finder ud af, at hun godt kan.  Så kan man måske prøve 

én gang til, ikke? Hun viser derved, at hun har en anden socialkarakter end de unge kursister, 

                                                 
104 Qvortrup Salmevers eller projektarbejde?  Se Beck og Gottlieb, op. cit. bind II p. 81 citeret opgavens p. 38 
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nemlig den ”jeg-stærke” personlighed, som mestrer behovsudskydelsen - hendes selvfølelse bliver 

styrket af den der kamp om bare at kæmpe med at kunne få sat en sætning sammen – overhovedet. 

Så der var nogen der var tilfreds med det. Hun viger endda ikke tilbage for at anbefale ekstremt 

gammeldags metoder som i gamle dage, hvor vi fik lov til at skrive 100 gange på et stykke papir. 

Det er vigtigt for diskussionen af studiekompetence at bide mærke i, at et fåtal af kursister og elever 

er sådan i dag105. Flertallet kan man se beskrevet hos Giddens og Ziehe og Qvortrup et alii – og vi 

træffer dem blandt mine informanter: Astrid er sammensat, hun har styrke til at slås med sin 

dysleksi, men hun giver alligevel op og siger velformuleret fra - hun kan ikke overskue det store 

antal fejl. Katinka er nok den mest rendyrkede ”ny kursist”: hendes ’vilje til læring’ er ikke udtalt 

(men hun vil gerne have en uddannelse, det er på tide at blive student når man er 23, siger hun), og 

hun har som Beck og Gottliebs informanter svært ved at identificere sig med det der foregår i 

undervisningen106 Hendes selvbillede som perfektionist står noget uoverbevisende. Men selvindsigt, 

det har hun: Jeg har jo heller ikke været seriøs omkring de retteark.107 For at ”ny kursisters” læring 

skal have fremgang, skal der være mulighed for selvstændige valg – dvs. de skal kunne lide det, de 

foretager sig. På den anden side skal læreren sætte ind med motivering, det kunne fx være ved hjælp 

af tydelige målbeskrivelser, som Kira var så venlig at indsparke. Lars Qvortrup siger,  

 

  Godt projektarbejde forudsætter, som det hedder i det pædagogiske 
 sprog, et stillads at lave projektarbejde ud fra. Omvendt tilegner  
 man sig bedre kongerækker og tabeller, hvis der er en lyst og et 
 formål med det108. 
 
 
  Den pædagogiske stilladsering, som fx udgøres af rettearket, virker kun, hvis kursisten selv 

arbejder, og det krævede befinder sig inden for den nærmeste udviklingszone. Man kunne derfor 

godt være fristet til at udvikle Lantolf og Aljaafrehs dialogiske metode, og ønske sig, at det var 

muligt som lærer at gå ind i hver enkelt kursists udviklingszone under fire øjne. Så ville 

medieringen blive mere personligt tilpasset, og vejlederen måtte så arbejde på at fremme kursistens 

selvstændige arbejde, så han/hun bevæger sig i retning af at blive self-regulatory, for self-repair109 

er at foretrække frem for lærerens understregninger, som måske kan hæmme elevens 
                                                 
105 Lisbeth Barløse: ’De ny kursister’ på VUC  
106 Elev/student, op. cit. p. 69 ... har svært ved at engagere sig helhjertet i skolearbejdet... 
107 Disse elever er meget kritiske, både over for lærerne og over for sig selv, og de besidder i nogle sammenhænge en 
imponerende evne til selv- og omverdensrefleksion. Ibid. p. 69 
108 Qvortrup,  Salmevers art. cit 
109 Aljaafreh og Lantolf, op. cit. p. 480 
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læringsaktivitet.110 Det er præcis hvad Steen ytrede ønske om: større selvstændighed i 

retteprocessen, fx at kursisten kunne få sådan en lille følgeseddel med sin aflevering som siger, hvor 

mange fejl der er i teksten, og så skal man selv finde dem på den måde. Han begrunder det med, at 

det højner kursistens opmærksomhed, så er det op til en selv ligesom at lære tingene frem for at få 

det mere serveret af en lærer. Som Bruner siger, Checked out to fly on his own.  Både Steen og de 

to andre kursister er meget tæt på det, som kursisterne skal kunne under Reformen, nemlig at vide 

hvad de gør og hvorfor de gør det. Set i denne sammenhæng er det meget væsentligt, at 

undervisningsvejledningen nu inkorporerer læringskompetence og læringsstrategier, og det bliver 

meget fristende at konkludere, at sprogtilegnelsen faktisk er afhængig af, at der primært findes en 

læringskompetence. 

                                                 
110 Van Lier worries  - correctly we believe – that too much guidance, or in his words ”other-repair”, might inhibit, or 
at least retard, the development of self-repair, which he views as an ”important learning activity”. The very goal of 
interaction in the ZPD, as formalized in Vygotsky’s law of cultural development, is for novices to appropriate the 
responsibility for their own linguistic performance. Ibid., p. 480 



 47   

7. Konklusion og perspektiv 

Konklusionen på min undersøgelse er, at rettearket i engelskundervisningen har en effekt på 

kursisternes sprogtilegnelse, men kun hvis man vil lave dem, som Katinka siger. Det er naturligvis 

logisk, at der ingen effekt er for de kursister, som ikke udfylder rettearkene. Men det fungerer 

pædagogisk godt at synliggøre, at der er et arbejde, som ikke er lavet. Derved skabes en bevidsthed 

om, at der er en grund til at kursistens sprog ikke udvikler sig eller forbedrer sig langsomt. 

Kursister, som faktisk arbejder med deres rettestrategi, som den ny undervisnings-vejledning 

anbefaler, vil se udvikling i deres læringskompetence, såvel som i deres sproglige kunnen. 

Rettearkene kan nemlig for det første bruges til at dokumentere en progression i sprogtilegnelse. Et 

eksempel er Kira, som tager rettearkene frem og kigger på dem, fordi hun selv mener, de virker ved 

gentagelse. Det er af betydning for kursisten, at det stillads, der har været benyttet i undervisningen, 

efterlader nogle spor, som kan observeres og analyseres af kursisten selv. Det er generelt fordelen 

ved skriftligt arbejde, at der står et ’monument’ tilbage. 

For det andet gør selve stilladseringen, at den ønskede ”mindskelse af fejlhyppighed”, bliver et 

målbart fænomen. Kursisterne i spørgeskemaundersøgelsen har besvaret mit spørgsmål 

desangående positivt: der er blevet færre fejl i deres opgaver. Som bemærket på side 33 kan man 

selvfølgelig ikke slutte, at rettearkene alene har ført til dette resultat, men jeg mener, det er 

sandsynliggjort ved hjælp af opgavens teoretiske afsnit, at rettearket ved at sætte fokus (noticing) på 

bestemte sprogfænomener, kan blive startpunktet for en tilegnelsesproces. Det er 

bemærkelsesværdigt, at spørgeskemabesvarelserne siger nøjagtig dette, fx: Jeg har lært at være 

mere opmærksom på fejl, og undgå dem derefter. Som næste trin i tilegnelsesprocessen er der basis 

for at inddrage den eksplicitte eller deklarative viden (men det fungerer ikke for alle). Det er også 

værd at overveje, hvad der sker, hvis man ikke sætter fokus (noticing) på gentagne fejl, men 

fænomenet fossilering er ikke diskuteret i denne opgave. Ved årets slutning kan kursisten se på de 

samlede retteark, hvad han ikke kan – en slags custom-designed grammatikbog – og dette kan så 

repeteres. Ud fra en devise om, at det ikke kan betale sig at repetere det, man godt kan: Det ville jo 

være resten af grammatikbogen.  

Arbejdet med stilladsering virker kun, hvis kursisten selv arbejder – og det krævede befinder sig 

inden for den nærmeste udviklingszone. Spændvidden af det stillads, som de lærende får tilbudt, 

skal være meget stor, for, som det fremgår af min undersøgelse, er spredningen blandt kursisterne 

med hensyn til både færdighed og læringskompetence meget stor. Men learnersproget kan udvikles 
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og fejl rettes med god effekt, hvis læreren retter fejl indirekte og så vidt muligt lader learneren 

overtage ansvaret for sin ”sproglige adfærd” (linguistic performance). Metoden burde på den ene 

side være velegnet til ”ny kursister”, som gerne vil vælge og have selvbestemmelse, på grund af at 

rettearket lægger op til selvstændigt arbejde (som også kan laves i samarbejde med naboer). På den 

anden side er der afgjort et element af surt slid. Lige præcis her støder vi ind i de 

læringsvanskeligheder, som to af mine interviewofre tilkendegiver at have (Astrid og Katinka), og 

som Beck og Gottliebs rapport har leveret teoretisk baggrundsmateriale til at forstå. De påpeger, at 

der skal være en faglig systematik som forudsætning for, at en studieforberedende 

ungdomsuddannelse kan eksistere: Først de tyske (engelske) verber, så det spændende 

projektarbejde. 

I mine interviews møder vi tre kursister, som allerede er på vej til at have den studiekompetence: 

Steen, Kira (og Lise fra en anden generation). Det kan ikke bortforklares, at social-psykologiske 

træk hos kursisterne spiller en væsentlig rolle for deres sprogtilegnelse, hvilket tydeligt fremgår af 

min undersøgelse. Hvordan får man ”ny kursister” til at arbejde med noget, som kræver slid, terperi, 

træls banken ind? Hvordan får man dem til at holde mere end én bold i luften ad gangen? Der må i 

hvert fald arbejdes på tværs af fagene. Kursisterne kan også arbejde sammen med ”a more capable 

peer”, og værkstedsundervisningen må tilbyde stilladsering til at vide hvad man gør og hvorfor man 

gør det. Så vil det sikkert blive klart, at hammeren skal bruges til den træls banken ind - det kan 

man lære sprog af. Men hammeren skal også kunne overføres til ny situationer og der transformeres 

til ny færdigheder. Så har man lærings- og studiekompetence. 

Udviklingsmuligheden for arbejdet med retteark ligger i en balance mellem at overlade initiativ og 

indsats til kursister og elever, således at de kan sigte mod at arbejde selvstændigt i deres nærmeste 

udviklingszone – og på den anden side give tilstrækkelig opbakning til (fagligt) svage 

kursister/elever, som der ikke bliver færre af fremover. Muligheden for at arbejde mere dialogisk, 

dvs. diskutere redigering af skriftligt arbejde inklusive feedback på fejl i en mundtlig udveksling 

mellem lærer og kursist/elev, ville være velkommen. Men Gymnasie- og Hf-reformens 

nedprioritering (timetalsmæssigt) af skriftligt arbejde, levner ikke udsigt til dette. 
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English abstract  
 
The central tenet of this dissertation is the conviction, built on 20 years’ practice, that error 
correction can lead to learning. Learners do not always like to review their errors, and indeed we 
might ask - why should they? Why not get on with something useful and encouraging, such as 
listening to the natural, fluent language of native speakers. But if we suppose – as does SLA theory 
from the 90es and the present decade - that learners’ errors are not random mistakes, but important 
evidence of the learner’s transitional competence, the learner himself might very well profit from a 
form-focused study of his own errors.  
Vygotskian concepts such as the zone of proximal development form part of the dissertation’s 
theoretical basis. According to socio-cultural linguistic theory, the tutor can mediate between the 
tutee’s actual language capability and a new, potential goal set by tutor and tutee together. The 
correction sheet, which is the scaffolding chosen to advance the process, challenges the student to 
rewrite errors from his written work as identified by the teacher, and to write down relevant 
grammatical information. 
In questionnaires and five interviews my adult students have answered questions about their 
acquisition of English, and given me their honest and anonymous opinion about the correction 
sheet. An overwhelming majority stated that they learn a lot from correcting their errors. The same 
majority declare the correction sheet a nuisance to work with, but very effective. 
An integral part of the argument of this paper revolves around the changes which are about to take 
place in Danish secondary education resulting from the August 2005 Reform. With regard to the 
learning of languages, all is not said and done when the learner produces the correct verbal tenses, 
successfully employs articles or is fluent in the target language. There is more to linguistic 
competence than meets the eye – the students are required to reflect on what they learn, how they 
learn and why they learn. Without answers to these abstract questions, there can be no learning 
competence, and learning competence is what self-reflective students in a contingent and dynamic 
education system need. 
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Bilag III 
Interviewguide til interviews om ”Hvordan virker arbejdet med retteark?”   Lisbeth Barløse 
____________________________________________________________________________ 
 
Fakta: 
1) Vil du fortælle navn, alder? 
2) Antal fag på VUC? 
3) Hvor længe har du gået på VUC? 
4) Hvornår havde du sidst engelsk og på hvilket niveau? 
 
Indledning: 5) Hvad forstår du ved at lære engelsk? 
                   6) Hvordan er dine erfaringer med sprogundervisning? 
 
 
Kursisten har afleveret spørgeskema 
 

Kursisten har ikke afleveret spørgeskema 

 
 
7) Er Retteark til gavn for sprogindlæring? 
 
8) Jeg skriver kun en streg ved jeres fejl. 
    Foretrækker du at læreren skriver det rigtige  
    ved siden af? 
 
9) Foretrækker du at læreren blot markerer at  
   der er fejl med en streg? 
 
10) Hvad har du ud af at skrive den rigtige   
      sætning (igen)? 
 
11)Hvordan virker det at skrive ”reglen” (gerne 
     med egne ord)? 
 
12) Hvad har du haft ud af at holdet har brugt 
      retteark?  
 
13) Kan du begrunde dit positive /eller negative/ 
      udbytte? 
 
18) Hvilke spørgsmål ville du gerne selv have  
      stillet til mig? 
 

 
 
14) Er du klar over hvordan arbejdet med  
      retteark virker? 
      (markering, skriv sætning, formulere regel) 
 
15) Hvad kunne det gavne at gøre de ting? 
 
16) Hvad er grunden til at du (evt) har lavet få  
      retteark? 
 
17) Var det at foretrække altid at udarbejde 
      rettearkene på klassen? 
 
12) Hvad har du haft ud af at holdet har brugt 
      retteark? 
 
 
18) Hvilke spørgsmål ville du gerne selv have  
      stillet til mig? 

 
Interviewet finder sted på baggrund af et (muligvis) udfyldt spørgeskema 
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