
137

Sprogfærdigheder
Færdigheder i læreplaner for fremmedsprog 
i et sammenlignende fagdidaktisk perspektiv

Karen Sonne Jakobsen

Opfatt elsen af hvad et fremmedsprogsfag er, er uløseligt forbundet med færdighe-
der. I læreplaner, undervisningsmaterialer og tests indgår de fi re færdigheder - lytt e, 
tale, læse, skrive - som fast inventar. I læreplaner for alle niveauer i den danske 
grundskole og det almene gymnasium er færdighederne kombineret med andre 
områder – i grundskolens Fælles Mål tales om Centrale Kundskabs- og Færdigheds-
områder, i gymnasieskolen om færdighed, viden, kultur – men til stadighed med 
færdigheder på en central og styrende plads. 

Historisk set er det ikke nyt at de ´moderne fremmedsprog´ (dvs. levende 
sprog i modsætning til de klassiske) lægger vægt på færdigheder, alt efter sko-
leform og undervisningens formål med en forskellig vægtning og tilgang. Man 
kan skelne mellem en gymnasial tradition med vægt på tekstlæsning, oversætt else 
og grammatik med rødder i det 19. århundrede over for en ´real´ tradition fra 
begyndelsen af det 20. århundrede med vægt på mundtlighed og kommunika-
tion (jf. Jakobsen, Risager, Kristiansen, 1984). De fi re færdigheder blev konciperet i 
50´ernes moderniseringsbølge sammen med den audiolingvale metode, og selvom 
metoden som sådan ikke fi k nogen varig betydning for dansk sprogpædagogik, 
har forestillingen om sprogkunnen som bestående af færdigheder holdt sig op 
til i dag. Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog er således bygget op om 
færdighederne lytt e, læse, deltage i samtaler, tale sammenhængende, skrive. Færdighe-
derne er her tolket ind i den tilgang der siden 70´erne har præget sprogdidaktik-
ken, idet de ses som elementer i opnåelse af kommunikativ kompetence.
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At færdigheder er helt centrale, er der enighed om, til gengæld er spørgsmålet 
om hvordan de erhverves, og hvilken rolle undervisningen spiller for sprogtileg-
nelsen, ikke blot sprogpædagogikkens 10.000-kroners spørgsmål, men et spørgs-
mål der også stilles af politikere, forældre og elever. Sprog kan udmærket læres 
uden for skolens mure, er der mange i dagens mobile samfund der har erfaret. Er 
de mange timer til fremmedsprogsundervisning fornuftigt givet ud, eller skulle 
de hellere bruges til noget andet? Hertil kommer spørgsmål om sprogvalg: Skal 
kræfterne samles om at gøre den danske befolkning god til engelsk eller er der 
grunde til at undervise i fl ere sprog? En nylig (januar 2011) nedsat ministeriel ar-
bejdsgruppe, som skal fremlægge forslag til en National strategi for fremmedsprog, 
er et af mange forsøg i disse år på at skabe et nyt grundlag for fremmedsprogs-
undervisning i danske skoler.

I det følgende vil jeg med fokus på færdigheder fremstille og diskutere nogle 
sprogpædagogiske problemstillinger som et bidrag til en sammenlignende fagdi-
daktik. Udgangspunktet er et overordnet bud på hvad fremmedsprogsfærdighe-
ders samfundsmæssige funktion er i dag, og hvad skolens opgave er som formid-
ler af sprogfærdigheder. Dernæst vil jeg læse læreplanerne for fremmedsprogene 
(engelsk, tysk, fransk) for grundskolen og det almene gymnasium med blikket 
rett et på hvordan de opfatt er og begrunder færdighederne, dels samfundsmæs-
sigt, dels læringsteoretisk, sammenholdt med elevers ønsker til og opfatt elser af 
sprogtilegnelse. På baggrund heraf vil jeg diskutere to klassiske, men stadig ak-
tuelle sprogpædagogiske spørgsmål: det ene er spørgsmålet om grammatikkens 
rolle i sprogtilegnelsen eller, mere alment formuleret, kan sproglig viden forbedre 
vores sproglige kunnen? Hvordan kan man forestille sig det foregår? Det andet 
er spørgsmålet om den subjektive drivkraft til at lære sprog, eller motivationen, 
som man plejer at kalde det i sprogpædagogikken, forstået som identitetsdan-
nelse. Begge er paradigmatiske i moderne sprogpædagogik, men de tages op og 
besvares på nye måder i lyset af de opgaver sprogpædagogikken er konfronteret 
med. Jeg runder af med et forsøg på at identifi cere problemstillinger, som kan 
være af tværgående interesse i en sammenlignende fagdidaktik. 

Færdigheder i mangesprogede samfund
Der sker i disse år forskydninger i sprogsamfundet som påvirker skolens opgave 
som formidler af sproglige færdigheder: Sprogenes status og samfundsmæssige 
funktioner er under forandring. Fremmedsprog er i dag ikke blot et skolefag som 
eleverne måske – eller måske ikke – får brug for på et eller andet tidspunkt i deres 
senere liv. Skolen er langt fra det eneste og måske heller ikke det vigtigste sted 
hvor elever møder og bruger fremmedsprog. Børn og unge lever i et globaliseret 
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og medialiseret samfund hvor de møder og anvender forskellige sprog i hverda-
gen, i kammeratskabsgrupper, ungdomskulturer, som mediebrugere og endelig 
også i skolen. De erfarer dagligt at sprog bruges i praksis, en praksis som de på 
forskellig vis har del i. 

En enkel model til beskrivelse af denne komplekse sprogsituation som sam-
tidig giver stikord til mulige sprogdidaktiske konsekvenser, kunne se sådan ud 
(se fi gur 1).

Register Domæne Udbygning Didaktiske mål
formelt (universelt) Udbygning af kompetence 

i det/de offi  cielle sprog  
skriftkultur / transfer til 
andre (skrift)sprog

informelt arbejde-fritid Opbygning af kompeten cer 
i andre omgangssprog (”bi-
sprog”), startende med 
engelsk fremmed-
sprogs undervisning 

intimt det nære område: 
familie, naboskab

Opbygning af åbenhed over 
for andre sprog og kulturer 
(fl ersprogethed) 
”Begegnungssprachen” i 
førskole/grundskole

Figur 1: Model over skolens opgave mht. udbygning af sproglig kompetence. 
(Efter Maas, 2008: 662)

Figuren, der er hentet fra Maas (2008: 662), er her oversat og let tilpasset til dansk. 
De sociolingvistiske begreber til venstre udtrykker sprogets formalitetsgrad (regi-
ster) og det praksisfelt det tilhører (domæne). Til højre angives hvilke sprog der er 
tale om, og hvilken opgave skolen har i forhold til elevernes sproglige udvikling, 
eller rett ere udbygning som det hedder her. Med udbygning menes at det eller de 
sprog der er lært først, danner basis for at elever udbygger deres sproglige kunnen 
med fl ere sprog og med skriftsproglige registre.

Modellen illustrerer at der ikke er enkle relationer mellem bestemte sprog og 
bestemte funktioner: I alle registre og domæner optræder der fl ere sprog. Model-
len lægger op til at skolens opgave omfatt er hele feltet, men på forskellig vis. I 
førskolen og de mindste klasser undervises der i det intime register i det som 
i tysk sprogpædagogik kaldes Begegnungssprachen; sprogundervisningen skal 
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funderes i de sprog børn kender eller møder i deres umiddelbare livsverden. De 
kan omfatt e en lokal dialekt, fremmedsprog, som børn møder i medierne, nabo-
sprog og minoritetssprog med det formål at fremme forståelse og åbenhed over 
for andre sprog og kulturer. Dett e koncept er kendt i Danmark under betegnelsen 
sprogbevidsthed, men har fsva. minoritetssprog ikke nogen forpligtende status i 
danske læreplaner (jf. Daryai-Hansen, 2010).  

I det informelle register undervises der i engelsk og andre fremmedsprog 
af overregional rækkevidde. Betegnelsen bisprog understreger at der er tale om 
hjælpesprog der er nødvendige for kommunikation i arbejds- og fritidsliv. I dansk 
sprogundervisning spiller dett e register en central rolle fra mellemtrinnet og vi-
dere frem. 

En af skolens væsentligste opgaver er at sikre børn og unge adgang til skrift-
kulturens formelle registre, dels i standardsproget (dansk), dels i andre (skrift-)
sprog (fremmedsprogene). Modellen fremhæver denne udbygnings potentielt 
universelle karakter; tanken er at i og med at skriftkulturelle registre kan ekspli-
citere deres kontekster, kan de opnå maksimal grad af kontekstuafh ængighed, en 
mulighed der principielt er anlagt i alle sprog. 

Sammenfatt ende kan man sige at modellen opfatt er skolens sprogdidaktiske 
opgave som en horisontudvidelse og sprogudbygning med sprog og registre med 
national og international rækkevidde som giver elever adgang til fuld deltagelse 
i arbejds- og samfundsliv. 

Færdigheder i læreplanerne  
I læreplanerne for både grundskole og gymnasieskole (stx) er tilegnelse af sprog-
færdigheder en helt central del af fagenes formål og indhold. I læreplanernes 
målformuleringer og i vejledningerne gøres der rede for hvordan færdigheder 
opfatt es, begrundes, og hvordan man forestiller sig at de læres.

Grundskolen: Kommunikative færdigheder i autentiske situationer

I grundskolen har man ved den seneste revision af læreplanerne lagt den Fælles 
Europæiske Referenceramme for Sprog (CEF) til grund. CEF er Europarådets be-
skrivelsesapparat til udvikling af læreplaner, tests mv., som siden lanceringen i 
2001 har fået et bredt gennemslag, og som siden 2008 også foreligger i en dansk 
udgave. 

CEF er udviklet på basis af et kommunikativt-funktionelt sprogsyn hvor man 
starter med at stille det grundlæggende spørgsmål: Hvad skal den europæiske 
borger lære for at kunne kommunikere på tværs af sproglige og kulturelle græn-
ser inden for forskellige samfundsdomæner? Der skelnes mellem det private, 
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off entlige, erhvervsmæssige og uddannelsesmæssige domæne som igen underop-
deles i situationer, emner og ”kommunikative opgaver” som borgeren kan stilles 
overfor, som f.eks. ”at læse en jobannonce” (smst.: 84). Den anvendelsesoriente-
rede tilgang spiller i dag en betydelig rolle i dansk sprogundervisning, også i de 
almene uddannelser, forstået således at målet er at elever skal kunne anvende 
færdigheder i praktisk kommunikation. I Fælles Mål betyder det at færdighederne 
er defi neret som kommunikative færdigheder. 

De tre sprogfags formålsparagraff er refl ekterer på forskellig vis hvilke ”kom-
munikative opgaver” faget skal forberede eleverne til. Ved den seneste revision 
har engelsk i formålsparagraff en indført begrebet kulturteknik som i vejledningen 
udlægges således: 

”Det altovervejende hovedformål med engelskundervisningen er, at eleverne skal 
blive gode til at kommunikere på engelsk. Det skal de, fordi det i et moderne globa-
liseret samfund er nødvendigt at kunne engelsk for at deltage fuldt ud i samfunds-
livet, ligesom det er nødvendigt at kunne læse, skrive, regne og bruge it.”
(Fælles Mål, 2009, Engelsk)

Ændringen af formålsformuleringen kan ses som et udtryk for forandringen af 
engelske sprogfærdigheders samfundsmæssige status, selv om den ikke har ført 
til substantielle ændringer i læreplanen øvrigt (jf. Rohde, 2010). Fremrykning af 
engelsk til 3. klasse og undervisningsvejledningens afsnit om faglig læsning peger 
i samme retning. 

Begrundelserne for tysk og fransk har en anden karakter. Hvor nøgleordene 
i engelsk er kulturteknik og forberedelse til et liv i et globalt samfund, handler det i 
tysk og fransk om international og interkulturel forståelse (jf. Gregersen, 2011). Til 
forskel fra engelsk har man ikke på et overordnet niveau forsøgt at beskrive det 
franske og det tyske sprogs forskellige roller for danske elever - frankofonien og 
tysk som nabosprog og pluricentrisk, europæisk sprog - om end de fremgår i rigt 
mål af undervisningsvejledningernes eksempler. En anden karakteristisk forskel 
er at kun vejledningen for tysk og fransk omtaler fl ersprogethed:

”Tosprogede elever har gennem deres kendskab til fl ere sprog et stort potentiale 
for at udvikle sproglig bevidsthed (…) Det kan man fx gøre ved at arbejde med 
kontrastiv analyse, hvor man sammenligner sprogs ligheder og forskelle. Dett e kan 
alle elever i klassen tilmed have stor gavn og glæde af.” (Fælles Mål, 2009, Tysk/
Fransk Vejledning)

Selv om dett e afsnit handler specifi kt om ”tosprogede elever”, er der dog også et 
element af language awareness som en slags sidegevinst (tilmed!) ift. klassen som 
helhed (jf. Holmen, 2009).
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Læreplanerne i Fælles Mål har især trukket på CEF´s systematik ved defi nitio-
nen og beskrivelsen af de kommunikative færdigheder:

1. Lytt e – forstå 
2. Læse – forstå
3. Samtale
4. Redegøre
5. Skrive

De kommunikative færdigheder er omdrejningspunktet. Anvendelsesoriente-
ringen gennemsyrer undervisningsvejledningerne. I engelsk er autentiske kom-
munikationssituationer som eleverne skal kunne klare, et gennemgående tema. I 
tysk og fransk anbefales elektroniske medier som adgang til autencitet: ”Film og 
dvd/video giver autentiske muligheder for lytt e- og iagtt ageopgaver. Her bringes 
dagligliv og sprog ind i klasseværelset…” (Fælles Mål, 2009, Tysk Vejledning). 

Sprogets formelle aspekter, f.eks. grammatik, har ingen selvstændig status, 
men skal kunne anvendes i praksis, her citeret fra Slutmål for 9. klasse:

”tale og skrive engelsk, således at centrale grammatiske regler følges” (engelsk)

”anvende et grundlæggende kendskab til fransk sætningsopbygning” (fransk)

”anvende ordbøger, grammatiske oversigter, stave- og grammatikkontrol” (tysk) 

Synsvinklen på grammatik er udpræget funktionel: ”Hvis eleverne skal for-
tælle om en oplevelse, vil de hurtigt få brug for især de personlige, possessive 
og henførende pronominer, fordi de er med til at skabe sammenhæng i de fl este 
tekster.” (Fælles Mål, 2009, Tysk Vejledning) I engelskvejledningen hæves stem-
men advarende:

”Elever i 3. klasse kan sagtens blive bevidste om bøjningen af to be i nutid (am, 
are, is, are) – men IKKE, hvis den bliver givet som remse eller liste på tavlen og 
IKKE,  hvis der sætt es voksne grammatiske betegnelser på.” (Fælles Mål, 2009, 
Engelsk Vejledning)

Karakteristisk for grundskolens mål er at sprogtilegnelse har status som selvstæn-
digt mål i overensstemmelse med sprogfagenes formål: ”Undervisningen skal 
bidrage til, at eleverne får tillid til egne evner og lyst til at beskæftige sig med 
tysk sprog og kulturer til fremme af deres videre udvikling.” (Fælles Mål, 2009, 
Tysk). Bestemmelsen er formuleret sprogspecifi kt, men tanken må være at det er 
grundskolens opgave at gøde jorden for senere sprogtilegnelse i almindelighed. 
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Også denne tankegang er i overensstemmelse med CEF´s ambition om at under-
støtt e livslang læring af sprog. 

Læringsmålene består af strategier, både kommunikations- og læringsstrategier:

”vælge lytt e- og læsestrategier ift. tekstt ype, situation og formål” 

”vælge kommunikationsstrategier, først og fremmest bruge omskrivninger, over-
begreber og synonymer” 

”vælge arbejdsform, herunder praktiske og kreative arbejdsformer, ift. den forelig-
gende aktivitet eller opgave”. (Fælles Mål, 2009, Engelsk Slutmål)

Den store vægt der lægges på strategier, hænger sammen med den opfatt else af 
sprogtilegnelse Fælles Mål bygger på: Sprogtilegnelse opfatt es som en individuel 
kognitiv proces som eleven kan optimere gennem valg af passende strategier. På 
baggrund af sprogligt ”input” danner eleven hypoteser om sproglige regler som 
afprøves ved at bruge sproget, og som ved positiv feedback og øvelse efterhånden 
tilegnes. Strategier er derfor vigtige, ikke kun for at klare kommunikationen her 
og nu:

”de er især vigtige, fordi de sikrer, at hypotesedannelsen og hypoteseafprøvningen 
fortsat er i gang, fordi sproget bruges” og: ”Jo mere eleverne kaster sig ud i selv 
at  tale engelsk, jo mere får de mulighed for at afprøve hypoteser og automatisere 
deres sprog.” (Fælles Mål, 2009, Engelsk Vejledning)

I vejledningen for fransk omtales andre aspekter af sprogtilegnelse; i forbindelse 
med udtaleundervisningen fremhæves elevernes ”glæde over at kunne beherske 
et anderledes udtryksregister. Disse æstetiske og sanselige aspekter understreger, 
at det at lære et sprog ikke udelukkende er et kognitivt anliggende, men i høj grad 
også et sanseligt” (Fælles Mål, 2009, Fransk Vejledning). Men – som det fremgår af 
formuleringen – det er ikke det dominerende synspunkt.

De kommunikative færdigheder i grundskolen er således begrundet ikke alene i 
et kommunikativt sprogsyn, men også læringsteoretisk. 

Gymnasieskolen: Tekster og fremstillingsformer

Ligesom i grundskolen har færdighederne på gymnasialt niveau en central place-
ring. I læreplanerne for engelsk, tysk og fransk (stx) genfi nder man færdighederne 
i stort set samme afgrænsning og rækkefølge som i grundskolen, og også her er 
de forankret i et kommunikativt sprogsyn:
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”Eleverne skal først og fremmest kunne klare forskellige kommunikationssituatio-
ner – de skal kunne lytt e, forstå, tale, skrive og læse på tysk (på forskellige beher-
skelsesniveauer)” (Tysk A Vejledning. Her og i det følgende refereres til Tysk 
og Fransk som fortsætt ersprog)

Kravene til færdigheder er udvidet med krav til specifi kke fremstillingsformer 
og sprogligt niveau:

”mundtligt præsentere og redegøre for kendte problemstillinger på et klart og 
velstruktureret fransk” (Fransk A)

”tage aktivt del i diskussioner og argumentere for forskellige synspunkter” (Tysk 
A)

”give en længere, velstruktureret mundtlig og skriftlig fremstilling på fl ydende, 
korrekt engelsk…” (Engelsk A) (mine fremhævelser)

Gymnasiefagene har valgt ikke at bruge den Europæiske Referenceramme, 
muligvis fordi den med sin pragmatiske orientering ville komme i konfl ikt med 
sprogfagenes litt erære og kulturelle indhold. Men færdighederne kan uden van-
skeligheder relateres til CEF´s kategorier og taxonomiske niveauer, og der er på de 
højere niveauer en tydelig overensstemmelse i retning af studierelevante sproglige 
kompetencer. Justeringen af læreplanerne i 2010 – som er fælles for sprogfagene 
og de øvrige fag – er et yderligere skridt i denne retning, idet den er rett et mod at 
styrke elevernes skrivekompetence, dels som en fagspecifi k kompetence, dels som 
generel studiekompetence (jf. Krogh, Spanget Christensen, Hjemsted, 2009).

Fremmedsprogsfagene forholder sig forskelligt til denne udvikling, idet der er 
forskel mellem på den ene side engelsk, på den anden side tysk og fransk. Uden 
at anvende begrebet kulturteknik demonstrerer læreplanen for engelsk det engel-
ske sprogs funktion som uddannelsessprog. Forskellen kommer bl. a. til udtryk i 
prøveformen hvor der i engelsk skrives et essay, mens der i tysk og fransk ikke 
på samme måde stilles et specifi kt genrekrav til den skriftlige udtryksfærdighed. 
Den viser sig også i sprogenes forskellige tilgang til fagligt samspil: I vejlednin-
gernes oplæg til Samspil med andre fag er der eksempler på hvordan engelsk 
sprog kan anvendes til læsning og analyse af samfunds- og naturvidenskabelige 
tekster. Tysk fremhæver i beskrivelsen af den faglige identitet at faget omfatt er 
samfundsvidenskabelige elementer, men giver ikke i de styrende dokumenter 
bud på hvordan det kan omsætt es. Det samme gælder fransk, selv om ”Fagets 
alment sproglige, internationale og globale dimensioner åbner for samspil med 
andre fag.” (Fransk A)
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I begrundelsen for færdighedernes centrale placering er der nuancer. I engelsk 
er det evnen til at ”orientere sig og agere i en globaliseret verden” der nævnes 
først i formålsformuleringen (Engelsk A). Formuleringerne i tysk og fransk tager 
udgangspunkt i forståelsen af tysk- og fransksprogede kulturer, men rationalet er 
i lige så høj grad at eleverne herigennem skal opnå en ”øget omverdensforståelse 
og interkulturel bevidsthed” (Fransk A), og i tysk er ”interkulturel kompetence” 
et centralt mål. (Tysk A). Også i engelsk er det tanken at viden om de specifi kke 
engelsksprogede kulturer er vejen til ”forståelse af egen kulturbaggrund” og gi-
ver grundlag for at ”eleverne kan kommunikere på tværs af kulturelle grænser” 
(Engelsk A). I de tre sprog er færdighederne således forbundet med kulturer i et 
interkulturelt og horisontudvidende perspektiv.

I gymnasiefagene er kravene til sproglig form, herunder grammatik, vigtige 
krav til de sproglige færdigheder, mundtligt, men især skriftligt, jf. kravene under 
Faglige mål:

- give en længere, velstruktureret, mundtlig og skriftlig fremstilling på 
fl ydende, korrekt engelsk af komplekse sagsforhold med forståelse for 
kommunikationssituationen (Engelsk A)

- skrive et varieret og nogenlunde korrekt fransk om en given problemstil-
ling samt oversætt e en dansk tekst af en vis sværhedsgrad til et klart 
og præcist fransk (Fransk A)

- udtrykke sig skriftligt på tysk med et varieret og nuanceret ordforråd og 
med sikkerhed i morfologi og syntaks samt oversætt e en dansk tekst af 
en vis sværhedsgrad til et klart og korrekt tysk (Tysk A)

Ser man på vægtningen af sproglig form over for sprogtilegnelse, kan det konsta-
teres at i forhold til grundskolen er rollerne bytt et om:

Sprogbeskrivelse er en del af ”kernestoff et” i sprogfagene og har i engelsk en 
status som selvstændigt fagligt mål: ”analysere og beskrive engelsk sprog gram-
matisk og stilistisk med anvendelse af relevant terminologi” (Engelsk A). Men det 
understreges, med lidt forskellige formuleringer i de tre sprog, at ”Arbejdet med 
de sproglige aspekter sker med stadigt henblik på sproget i anvendelse” (Tysk A). 

Sprogtilegnelse har ikke samme omfatt ende og selvstændige status som i 
grundskolen. Men også her betones strategier: I engelsk skal der arbejdes med 
”strategier for fremmedsprogstilegnelse” (Engelsk A). I vejledningen for tysk 
fremhæves det som et didaktisk princip at eleverne skal gøres ”i stand til at 
forvalte deres egen indlæring”. Midlet hertil er strategier som anvendes på de 
forskellige færdighedsområder, lytt estrategier, læsestrategier, samtale- og ”kom-
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pensationsstrategier” samt skrivestrategi (Tysk A). I fransk er det et fagligt mål 
at eleverne lærer at ”benytt e viden om, hvordan man lærer fremmedsprog, i det 
daglige arbejde” (Fransk A).

Læringsteori er ikke repræsenteret i noget væsentligt omfang, men implicit 
bygger vejledningerne i lighed med grundskolen på kognitiv sprogtilegnelses-
teori, jf. strategibrugen. Arbejdet med færdighederne begrundes i gymnasiefagene 
i højere grad ud fra deres funktion som faglige arbejdsredskaber for tekstlæsning, 
kulturforståelse mv. 

Tilegnelse af færdigheder

Elev- og læringsteorier

”…Vi laver meget det samme i vores timer… Vi får en tekst for. Så gennemgår vi 
den 2 og 2, og så snakker vi om den på klassen og hvis der er mere tid tilbage gen-
nemgår vi grammatik.” (Andersen og Blach, 2010: 155)

Elevcitatet illustrerer en lektionsopbygning som mange i dag opfatt er som et 
overstået kapitel, men som ifølge denne gymnasieelev stadig fi ndes: den lærer-
centrerede klassesamtale med pararbejde om teksten som variationsmulighed. 
Eksemplet illustrerer også et grundlæggende problem i den traditionelle frem-
medsprogsundervisning som har været et hovedtema i sprogpædagogikken siden 
70´erne og frem: Det ensidige kommunikationsmønster, den begrænsede taletid 
og grammatik der gennemgås løsrevet fra sprogbrugen, er ikke optimal for tileg-
nelsen af sprogfærdigheder, især ikke i mundtlig kommunikation. 

Andersens og Blachs undersøgelse af tysk og fransk i et længdeperspektiv 
er interessant ikke mindst derved at den lader elever komme til orde og giver et 
indblik i hvilke prioriteter de har ift. sprogtilegnelsen, og hvordan de forestiller 
sig at den bedst foregår. I undersøgelsen indgår tysk- og fransk-elever fra grund-
skole og gymnasium samt universitetsstuderende.

Når eleverne i Andersens og Blachs undersøgelse svarer på spørgsmålet: 
”Hvad er vigtigt for dig når du lærer sprog?”, er de i forbløff ende grad enige om 
at prioritere sprogfærdigheden med kategorien ”selv at tale” som den højst prio-
riterede, det gælder både grundskole- og gymnasieelever. De er ligeledes enige 
om at kultur og samfund prioriteres lavest. Forfatt erne konkluderer at eleverne 
har en ”stærkt kommunikations- og færdighedsorienteret tilgang, hvor tale og 
lytt e er de vigtigste færdigheder”, og hvor der kun er ”en meget svag forbindelse 
til landet, kulturen og samfundet” (Andersen og Blach, 2010: 74). 
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”…eleverne… vil selv tale” er en af hovedkonklusionerne (smst.: 161), et 
ønske som de ikke får opfyldt i tilstrækkelig grad. Eleverne er dermed i god over-
ensstemmelse med læreplanernes intentioner, fokusering på færdigheder med 
talen som en klar prioritet. Når de efterlyser mere varierede undervisningsformer, 
er de også helt i overensstemmelse med sprogpædagogikken der har varierede 
kommunikationsformer i klasseværelset og opgavedesign der udfordrer og træ-
ner elevernes kommunikative færdigheder, som et hovedanliggende (jf. f.eks. 
Bjargum, Geist, Vonsbæk, 2003).

Der er en iøjnefaldende modsætning mellem læreplanernes intentioner og ele-
vernes oplevelse af undervisningen i praksis. Den kommunikative undervisning 
har tilsyneladende ikke fået et gennemslag i undervisningens hverdag så det kan 
spores i en undersøgelse som den foreliggende. Men – som bogens forfatt ere også 
er inde på – problemet kan stikke dybere. Når eleverne – trods et betydeligt fokus 
på sproglæring og pædagogik i både grundskole og gymnasium – ikke oplever 
at de lærer at kommunikere, kan det ligge i opfatt elsen af hvad færdigheder er, 
og hvordan de læres.

Siden 80´erne har sprogpædagogikken kunnet støtt e sig til empirisk forsk-
ning i sprogtilegnelse som frem til årtusindskiftet har været domineret af et 
´informations-forarbejdnings-paradigme´: Sproglæring opfatt es som individuel 
mental forarbejdning af sproglig information hvor ´lørneren´ danner hypoteser 
om det fremmede sprog som hun/han dernæst søger at be- eller afk ræfte gennem 
interaktion med talere af sproget. Færdigheder opfatt es følgelig som en særlig 
form for viden, den såkaldte ´procedurale viden´, der kan antage ´automatiserede´ 
og ´analyserede´ former (jf. f.eks. Kasper og Wagner, 1988). Denne opfatt else af 
sproglæring er slået bredt igennem i fagforståelsen og ligger i vid udstrækning 
til grund for læreplaner og vejledningers forslag til hvordan færdigheder læres, 
som det er fremgået.

Som del af dett e paradigme er strategier og strategianvendelse blevet genstand 
for bred interesse, især de såkaldte metakognitive strategier som anvendes til at sty-
re læringsprocessen, men også strategier der går ud over den sprogligt-kognitive 
ramme og berører læringens perceptuelle, i bred forstand æstetiske, emotionelle, 
motorisk-kropslige og sociale sider (jf. Jakobsen, 2006). Blandt de adspurgte elever 
i Andersens og Blachs undersøgelse er der mange – også gymnasieelever – der 
efterlyser ”nye, gerne fysiske måder at lære sprog på, såsom leg, sang, rollespil…” 
(Andersen og Blach, 2010: 157). Den brede interesse i denne tilgang kan tolkes som 
udtryk for at det kognitive paradigme snærer, og at der er brug for en bredere 
forståelse af hvad færdigheder er, og hvordan de læres. 
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”Languaging”

Sprog og tænkning

K:  when have you last give your car/
A:  new disc brake aah (skeptisk)
K:  nej, nej jeg er ikke færdig – give your car disc on – new disc on – brake 

system – det står her et eller andet sted
A:  det står her oppe
K:  ja (tilfreds) when have you last give your new car – sludder og vrøvl – 

when have you last give your car new disc on the brake system? 
(Jakobsen og Pedersen, 1994: 108)

Citatet er et eksempel på et pararbejde fra en engelsktime med automekaniker-
lærlinge. De to elever er i gang med at konstruere en kundesamtale, og de har 
i denne sekvens fokus på at konstruere en sætning med en ganske kompleks 
grammatisk struktur. 

Det der sker her, kan udmærket beskrives i informationsforarbejdnings-
paradigmet: Eleverne har tydeligvis en hypotese om hvordan spørgsmålet skal 
formuleres, og der er input til rådighed som de forarbejder til en grammatisk 
formulering. Men det vi også ser, er at sproglæring er en socialt formidlet proces 
hvor elever lærer af og med hinanden, et aspekt der kommer til kort med en blot 
kognitiv forståelsesramme.

I dag er informationsforarbejdnings-paradigmet ikke forladt, men det står 
heller ikke længere alene. I løbet af de sidste ca. 10 år er det suppleret af teorier 
som placerer sprog og sproglæring i en social og kulturel sammenhæng, de så-
kaldte sociokulturelle teorier (jf. Block, 2003, Lund, 2009). Vygotskys opfatt else af 
sproglæring som socialt medieret har vundet fornyet udbredelse i sprogtilegnelses-
forskningen, sandsynligvis fordi det på dett e grundlag er muligt at forene ideen 
om en individuel kognitiv sprogforarbejdning med en socialt medieret internali-
seringsproces. Anvendt på eksemplet ovenfor: for disse elever lykkes det gennem 
samarbejde at formulere en spørgende sætning på engelsk med en forholdsvis 
kompleks grammatik. Eller med den canadiske sprogtilegnelsesforsker Merill 
Swains ord: Det vi ser, er et eksempel på languaging.

Inspireret af Vygotsky har Merrill Swain på empirisk basis udarbejdet en teori 
om hvordan sprogfærdighed på højt niveau udvikles gennem samarbejde i en 
gruppe af peers, en proces hun kalder languaging. Languaging udtrykker at sprog 
opfatt es som handling, ”a dynamic, never-ending process of using language to 
make meaning”, hvor sproget fungerer som medium for problemløsning, hvad 
enten det handler om at fi nde det rett e ord, at formulere en sætning, at forklare 

Karen Sonne Jakobsen



149

resultater af et eksperiment eller at fortolke adfærd (Swain, 2006: 96). Swain har i 
sine eksperimenter skabt sociale situationer hvor elever med fransk hhv. engelsk 
som andetsprog samarbejder om først at skrive en tekst og dernæst korrigere 
den i fællesskab efter feedback fra en ´ekspert´ (taler af sproget). Resultater fra 
post-tests viser at de sproglige problemløsninger som har været genstand for lan-
guaging, læres. Andre forsøg med samarbejdende grupper viser at ´ekspert´-rollen 
kan overtages af gruppemedlemmer, idet ekspertrollen ´fl yder´ mellem delta-
gerne. Sammenligninger mellem forskellige kilder til ´ekspertise´ – deltagere, feed 
back fra ekspert og fra deltagende forskere – viser at den mest eff ektive ekspertise 
er den der skabes i interaktionen mellem deltagerne. ”The emergent expertise is a 
function of the group” (Swain, 2009: 80). Det betyder ikke at en ´udefrakommende 
ekspert´ ikke kan være til hjælp ved vanskelige problemer: 

”As a pedagogical model, this places learners as the fi rst source of expertise rather 
than the teacher; when learners cannot create a ZPD through interacting with each 
other (…) then the teacher can participate in the activity needed to construct the 
ZPD” (smst.: 80) (ZPD=zone of proximal development)

Swains eksperimenter er udsprunget af de canadiske immersionsprogrammer, dvs. 
programmer hvor elever bliver undervist i et fag på et fremmedsprog (fransk el-
ler engelsk); eleverne ´bader´ så at sige i det sprog de ikke kan, eller kan mindre 
godt end deres førstesprog. Men erfaringen er at for at elevernes sprog kan blive 
tilstrækkeligt nøjagtigt og korrekt, er sprogbadet i sig selv ikke nok, det er også 
nødvendigt at elever arbejder bevidst med sprogets udtryk og former. Languaging 
er et bud på hvordan det kan gøres på en mere virksom måde end den traditio-
nelle grammatikundervisning: Grammatik er ikke regler, paradigmer og udfyld-
ningsopgaver, men det elever gør når de arbejder med sproget. 

Af Andersens og Blachs undersøgelse fremgår at grammatik synes at fylde 
meget i elevernes opfatt else af sprog og sproglæring (Andersen og Blach, 2010: 
147), samtidig med at der er en betydelig usikkerhed mht. grammatikkens funk-
tion for at lære og beherske et sprog, som de følgende citater demonstrerer:

”Kan ikke grammatik. Dermed også umuligt for mig at føre en samtale på tysk” 
(smst.: 146)

”…hvis man kan grammatikken, kan man også tale fransk…” (smst: 119)
 
Hvad vil det sige at ´kunne grammatik´ som eleverne taler om her? Umiddelbart 
virker de mystifi cerede, som om de har et gammeldags synspunkt som sprog-
pædagogikken for længst har forladt. For at kunne tale og samtale er ordforråd, 
faste vendinger og samtalerutiner mindst lige så vigtige som grammatisk kunnen, 

Sprogfærdigheder i læreplaner for fremmedsprog



150 

dvs. de elementer som den kommunikative sprogundervisning lægger vægt på: 
Mundtlig kommunikation læres gennem øvelse hvor sproget efterhånden ruti-
niseres. Den kommunikative sprogundervisning er om ikke et sprogbad, så dog 
en sprogdouche hvor den primære pædagogiske udfordring er at få elever til at 
bruge sprog i praksis i klassen som basis for tilegnelsen. 

Alligevel har eleverne en pointe. Når de i tysk og fransk lægger så megen 
vægt på grammatik, tænker de formentlig på eksempelvis kasusbøjningen i tysk 
og verbalbøjningen i fransk. Tysk og fransk er – i modsætning til dansk og en-
gelsk – rigt fl ekterende sprog, og for så vidt har eleverne ret i at grammatikken 
i de to sprog udgør en særlig udfordring. (Engelsk indgår ikke i undersøgelsen, 
men det er sandsynligt at svarene for engelsks vedkommende ville være faldet 
noget anderledes ud.) Swains begreb languaging som indlejrer grammatik og 
grammatikundervisning som et moment i elevernes arbejde med at formulere 
sig, er et bud på hvad det vil sige at ”kunne grammatik”: at kunne løse sproglige 
problemer (jf. også Geist, 2008).

Et sprogs grammatik er en ressource der kan udbygges og anvendes til pro-
duktion af sprog i fl ere registre, og den spiller en særlig fremtrædende rolle i 
skriftkulturens formelle registre (jf. Figur 1 ovf.). Dvs. i tekster der gør rede for 
komplekse sagsforhold, analyserer de fremstillede fænomener, argumenterer 
for bestemte tolkninger og sætt er dem i perspektiv til bredere problemstillinger. 
I dett e register, som spiller en betydelig rolle i gymnasiets sprogundervisning, 
er sproget ikke primært medium for kommunikation, men for undersøgelse og 
erkendelse – eller i Vygotskys ånd – tænkning. I denne proces spiller tid en vigtig 
rolle. Mundtlig kommunikation foregår i højt tempo, men når grammatikken skal 
udbygges, skal tempoet sætt es ned og eleverne have tid og rum til at arbejde med 
sproglig problemløsning. 

Her ligger der et bud på et svar på spørgsmålet om nytt en af at lære frem-
medsprog i skolen. Kommunikation læres i mange tilfælde udmærket uden for 
skolen, forudsat at man har adgang til sproggrupper hvor sproget anvendes. Det 
er i dag for så vidt angår engelsk i vid udstrækning tilfældet. Skolens opgave er 
at udvikle de kommunikative færdigheder, ikke blot så de bliver mere formelt 
korrekte, men også så de udbygges som redskaber til erkendelse og læring. 

Det fl ersprogede subjekt

Sprog og identitet

”…folk har en tendens til at føle tysk som et kedeligt ”klamt” og grimt sprog – dét 
som nazisterne talte!”

”JEG ELSKER TYSK” (Andersen og Blach, 2010: 71)
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Det er almindeligt kendt at sprogholdninger – dvs. opfatt elser af og holdninger 
til det sprog der læres – har stor betydning for læringen. Kvaliteten af sprogtileg-
nelsen og af resultatet - hvor fl ydende og evt. accentfrit det bliver - er påvirket af 
relationen til sproget, dets talere og den kultur sproget forbindes med. Det gælder 
ikke kun for migranter, hvor sprog og integration er forbundne størrelser, men 
også for elever i et klasserum (jf. Riemer, 2006).

De to indledende citater illustrerer at der kan være stærke følelser på spil i 
forhold til sprog. I det første indgår en blanding af stærke aff ektive, æstetiske og 
politisk-historiske associationer som den citerede elev tillægger ”folk”(Andersen 
og Blach, 2010: 71). I det andet får vi ikke så meget at vide, men det kan være et 
eksempel på begær efter sprog som Claire Kramsch taler om (Kramsch, 2009: 14) 
eller, som det hedder i motivationsforskningen, integrativ motivation. Begæret 
efter sprog kan have mange rødder, det kan være båret af et stærkt ønske om at 
undslippe en sammenhæng som føles snærende, eller af tiltrækning mod et andet 
sprogsamfund og den kultur og de værdier det forbindes med. 

I sin bog The Multilingual Subject (2009) beskæftiger Claire Kramsch sig med 
unges og unge voksnes sprogbiografi er, hvad de forbinder med de sprog de har 
lært, eller er i færd med at lære, og deres erfaringer med at lære sprog. Grundla-
get for Kramsch´ analyse er nedskrevne beretninger, interviews, transkriptioner 
af klasserumsdiskurs og stile. Gennem analyser af elevers sprogbiografi er viser 
hun, at det at lære et nyt sprog ikke alene er en kognitiv proces, men at mødet 
med fremmede lyd, skriftt egn og betydninger har aff ektive, æstetiske, kropslige 
og sociale aspekter: At lære et sprog har betydning for identitetsdannelsen, eller af 
´selvet´ som det hedder hos Kramsch, hvormed hun understreger at det er identi-
tetsdannelsens subjektive side der har hendes interesse (smst.: 16f.) Fortolkningen 
af elevteksterne, som kan være skrevet på et eller fl ere sprog, samler sig om at 
forstå den subjektive mening med at lære sprog: 

”For young people who are seeking to defi ne their linguistic identity and their posi-
tion in the world, the language class is often the fi rst time they are consciously and 
explicitly confronted with the relationship between their language, their thoughts, 
and their bodies” (smst.: 4)

Blandt Kramsch´ kilder er også forfatt ere der har skrevet på fl ere sprog – herunder 
migrantforfatt ere – som med deres særlige afh ængighed af og sensibilitet over 
for det sproglige udtryk belyser forholdet mellem sprog og identitet. Man kunne 
tilføje en forfatt er som Peter Weiss der levede i eksil i Sverige siden 1939, og som 
blev svensk statsborger i 1945. Han beskriver en stærk forbindelse mellem sit 
modersmål og opfatt else af identitet:
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”I eksilet forsøgte jeg at skifte sprog, at udtrykke mig i det sprog, der omgav mig. 
Senere forstod jeg, at det betød: at skifte identitet. Forsøget på at bruge det svenske 
sprog som udtryksmiddel mislykkedes (…) Jeg mått e vende tilbage til grundlagene 
for  min person, og de var defi neret i det sprog, som jeg havde lært i min barndom 
og ungdom.” (Peter Weiss Notizbücher 1971-80 p. 724, egen oversætt else) 

I Notizbücher fortæller Weiss hvordan han efter i en årrække at have publiceret 
på svensk ”tilbageerobrer” sit modersmål tysk som sit skrivesprog. I vore dages 
migrantlitt eratur fi ndes mange eksempler på den modsatt e bevægelse, forfat-
terskaber der er skrevet på forfatt erens andetsprog, og hvor identiteten næres af 
fl ersprogetheden. 

Sprog er ikke et transparent og neutralt redskab for kommunikation. Kramsch er 
kritisk over for læringsteorier og lærere der betragter elever som ”talking heads” 
der skal undervises ”from the neck up, so to speak” (Kramsch, 2009: 28). Uden 
sans for sprogets æstetiske, aff ektive og kropslige dimensioner indfanger den 
kognitive tilgang kun en meget begrænset del af hvad det vil sige at lære et sprog. 
I klasserummene bliver elever undervist i standardudgaver af sproget med den 
indfødte taler som den (implicitt e) norm som de forventes at tilnærme sig. Men 
– med Kramsch´ ord: “While teachers are busy teaching them to communicate ac-
curately, fl uently, and appropriately, students are inventing for themselves other 
ways of being in their bodies and their imaginations” (smst.). 

Med baggrund i semiotikken vil Kramsch skabe en bredere tilgang til sprog 
og sproglæring. Ved at inddrage sprogtegnets ikoniske og indeksikalske fortolk-
ningsmuligheder kan de æstetiske og associative aspekter af elevers møde med 
et nyt sprog belyses: Nye sproglyd og nye skriftt egn kan have en stærk aura af 
positive eller negative associationer inden de med tiden – måske – normaliseres. 
Traditionelt prioriterer fremmedsprogsundervisningen sproglige tegn over andre 
semiotiske tegn – som i foregående afsnit hvor grammatikken stod i centrum – 
men med denne tilgang inkluderes forskellige koder og modi, udover tale og 
skrift også grafi ske udtryk, lyd, billeder, gestus etc. i forskellige medier. Den fl er-
sprogede elev har i dett e perspektiv en rigdom af semiotiske ressourcer, sproglige 
og ikke-sproglige, til at forstå og skabe betydninger.

Sprog opfatt er Kramsch som symbolsk i to betydninger, dels som konventio-
nelle symbolske former der repræsenterer den givne realitet, dels som symbolsk 
konstruktion af subjektive realiteter såsom perceptioner, følelser, holdninger, 
værdier (smst: 7). Begge betydninger er i spil for den der lærer et fremmedsprog, 
at tilegne sig standardsproget med dets givne betydninger og gennem det nye 
sprog at skabe nye subjektive realiteter:
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”Like poetry and creative writing in one´s own language, the acquisition of a for-
eign language can reveal unexpected meanings, alternative truths that broaden the 
scope of the sayable and imaginable” (smst.: 15). 

I en vis forstand taler en fremmedsprogstaler aldrig ”rent”, synligt eller usynligt 
blandes koderne og skaber nye betydninger. 

Denne opfatt else af sprog og læring levner ikke plads til at færdighederne 
isoleres fra sprogets øvrige aspekter. I en tidligere bog kommenterer Kramsch 
dikotomien ”skills versus content” som ansvarlig for trivialiseringen af frem-
medsprogsundervisningen, en tilstand der indtræder når man tror at dens eneste 
opgave er at få eleverne til at tale og skrive så godt og så fl ydende som muligt. 
Indhold og færdigheder kan ikke skilles ad; når elever og studerende lærer nye 
sproglige former, lærer de også indhold – muligvis uden at opdage det (Kramsch, 
1993: 4). Det kunne være noget i den retning der er på færde når danske elever 
giver udtryk for at de ønsker at lære at kommunikere på sproget, men ikke er 
interesseret i ”kultur og samfund” (jf. ovf.). Ligesom grammatikken bliver også 
færdighederne mystifi ceret når de ikke kan forbindes med et indhold som har 
subjektiv betydning for eleverne. 

En pædagogisk vej til bevidsthed om færdighedernes betydning er at elever 
fremstiller deres sprogbiografi er eller sprogportrætt er (se fi gur 2, nedenfor). 

Billedet illustrerer hvordan unge fl ersprogede opfatt er deres sprog. Der tegnes 
billeder af fl ersprogethed som et alment vilkår i dag som er symboliseret krops-
ligt: Modersmål, andetsprog, fremmedsprog i varierede kombinationer. Billede og 
tekst viser at sprogene for den enkelte elev har forskellige betydninger, forskellige 
funktioner og beherskes på forskellige niveauer. Sammenholdt med Figur 1 (ovf.) 
illustrerer de sprogenes forskellige registre og domæner, symboliseret gennem 
kropsbilledet: Sprog i de intime registre tilhører hjertet, det informelle omgangs-
sprog er arme og ben, det formelle register, uddannelsessproget, er lokaliseret i 
hjernen. 

I samfund præget af globaliseringens konsekvenser – migration, globale medier – 
er fl ersprogethed og interkulturalitet et centralt dannelsesmål som det er skolens 
opgave at bidrage til. Kramsch foreslår en ny formulering, symbolsk kompetence, 
som bygger på de kendte læringsmål, ”kommunikativ” og ”interkulturel kompe-
tence”, men tilføjer nye aspekter der bedre indfanger hvad det vil sige at blive et 
fl ersproget subjekt. At blive fl ersproget – og det er det der er fremmedsprogsun-
dervisningens mål – indebærer evne til at forstå symbolske former og de forskel-
lige kulturelle erindringer der er forbundet med forskellige symbolske systemer. 
Og det er evnen til at trække på den semiotiske diversitet der ligger i fl ere sprog, 
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og derigennem skabe nye forståelser af kendte begivenheder, skabe nye realiteter 
og fi nde subjektpositioner så at sige ´mellem sprogene´. 

Figur 2: Sprogportræt: ”Russisch ist in meinem Herz. Das ist meine Mutt ersprache. Ich 
liebe Russisch. Estnisch – meine Hände. Estnisch brauche ich wie die Hände. Ich wohne 
in Estland und ich muß diese Sprache können. Estnisch ist grün, weil in Estland schöne 
Natur ist. Deutsch ist in meinem Kopf. Das ist meine Lieblingssprache. Sie ist blau, weil 
blau ist für mich Traumsprache und ich hoff e, dass ich Deutsch irgendwann gut sprechen 
kann. Entschuldigung, hier gibt es Fehler.“ (Fra H.-J. Krumm (2001) Kinder und ihre 
Sprachen – lebendige Mehrsprachigkeit. Wien: eviva)

Hvad den symbolske kompetence indebærer for den enkelte elev, kan ikke for-
udsiges. Og det er så endnu et bud på hvad der kunne være skolens opgave: At 
skabe tid og rum til refl eksion af fl ersprogethed og dens subjektive betydninger 
som er den symbolske kompetences forudsætning.
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Afslutt ende refl eksioner: Sammenlignende fagdidaktik 
I det foregående har jeg nærmet mig en diskussion af sprogfærdigheder ud fra 
forskellige vinkler: et samfundsmæssigt perspektiv, den institutionelle selvop-
fatt else repræsenteret ved læreplanerne, elevstemmer fra empirisk forskning og 
endelige forskning som repræsenterer forskellige paradigmer i sprogtilegnelses-
forskningen. Den centrale problemstilling er spændingsfeltet mellem elevstem-
merne på den ene side og den institutionelle selvopfatt else på den anden, som på 
vigtige punkter viser en uoverensstemmelse der vækker til eftertanke. På punkter 
der ikke er nye, men nærmest klassiske emner i sprogpædagogisk forskning og 
didaktik, den mundtlige kommunikation i klassen og grammatikkens rolle.

Didaktikken – og sprogpædagikken – har som formål at komme med forslag 
til nye og bedre måder at tænke og handle pædagogisk, og dem er der da også 
nogle af i det foregående. Men i et sammenlignende fagdidaktisk perspektiv er det 
måske ikke svarene der er det mest interessante, det er snarere problemstillingen 
og hvordan den kan forstås. Derfor til sidst nogle forslag til aspekter der kunne 
have en tværgående karakter:

Sprogsamfundet ændrer sig i disse år til et fl ersproget samfund, indlejret i 
europæiske og globale netværk og magtforhold, og hvor der tegner sig nye møn-
stre for sprogenes funktioner i uddannelse, arbejds- og samfundsliv. Hvilke kon-
sekvenser har det for undervisningens vilkår og opgaver? Hvilke nye sproglige 
og færdighedsmæssige ressourcer kan undervisningen trække på og udbygge?

Den nøgleposition færdigheder har i læreplaner – og som er koblet med test-
ningens stigende betydning – er modsætningsfyldt. På den ene side kan den ses 
som udtryk for en politisk og pædagogisk vilje til at sikre at fl est mulige elever 
tilegner sig nytt ige og samfundsmæssigt nødvendige sproglige færdigheder – på 
den anden side tyder undervisningsvejledninger og elevstemmer på at under-
visningen er svær at få til at lykkes på netop dett e punkt. Har det at gøre med 
opfatt elsen af hvad færdigheder er – en tendentielt snæver og instrumentalistisk 
opfatt else? Hvilke konsekvenser har det for drivkraften og kvaliteten i tilegnelsen?

De elevstemmer der citeres, er ambivalente. De udtrykker en umiddelbar in-
teresse i sprogenes kommunikative og færdighedsmæssige aspekter og distance 
over for indholdet. Men også et ønske om at komme til orde, om sproglig udfol-
delse som ikke er udelukkende instrumentel. Er det undervisningens opgave at 
skabe rum for denne udfoldelse og samtidig at udbygge elevsprogene formelt, 
funktionelt og som personligt udtryk? Hvilke opgaver stiller det for den didak-
tiske forskning? 
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English summary

Language skills
Skills in foreign language curricula in a comparative didactic perspective

This contribution gives an introduction to foreign language skills in curricula in 
Danish schools and discusses some aspects that could be of relevance to compara-
tive disciplinary didactics. Point of departure is a general outline of function and 
purpose of teaching foreign language skills in European societies characterized 
by developing multilingualism. The curricula of English, German and French are 
studied in some detail, focusing on skill concepts and learning theories, compared 
with learners´ priorities and theories, resulting from an empirical study (Andersen 
& Blach). Discrepancies concerning the role of oral communication and the role 
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of grammar in acquisition of language skills are discussed and interpreted in 
the light of cognitive and sociocultural theories of language learning (Swain, 
Kramsch). Eventually some research questions that might be of common interest 
to comparative disciplinary didactics, are suggested. 

Keywords: Foreign language curriculum; skills; learning theories; comparative 
disciplinary didactics. 
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