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Case 6:   

Fransk og tysk fra grundskole til universitet: en undersøgelse af læ-
replaner 
 
Hanne Leth Andersen & Christina Blach 
 
BAGGRUND OG METODE 
Vi har valgt at beskæftige os med problematikken omkring overgange i uddannelsessystemet i forhold til 
fremmedsprogsfagene tysk og fransk, som begge udbydes i grundskolen som 2. fremmedsprog39. Således 
er det muligt at se på eventuelle overgangsproblemer i forhold til gymnasiet og dernæst universitetets 
sproguddannelser. Undersøgelsen er i øvrigt i høj grad relevant for disse to fag, fordi de efterhånden står 
svagt flere steder i uddannelsessystemet40. Tendensen gælder hele Norden, og eleverne synes ofte at være 
af den holdning, at engelsk er det eneste nødvendige fremmedsprog, hvorfor de ikke længere ”gider” tysk 
og fransk og i øvrigt vælger et helt andet fremmedsprog i gymnasiet såsom spansk eller kinesisk41. Fokus 
for kapitlet er en undersøgelse af progressionen i beskrivelserne af kompetencerne i læringsmålene på de 
forskellige niveauer samt af hvilket sprogsyn og læringssyn, der ligger bag beskrivelserne af mål, eksa-
mensformer og anbefalede undervisningsformer.   
 
Overgangsproblemer i forbindelse med fremmedsprogundervisning er også en problemstilling, som der er 
sat fokus på i Europa med AU-projektet Transition problems, der fokuserer på engelsk, tysk og fransk, og 
ligesom nærværende projekt skal indhente materiale fra lærere og elever i grundskole og gymnasium. Det 
europæiske projekt antager, at den didaktiske udvikling fra grundskole til gymnasium er en bevægelse fra 
et kommunikativt orienteret til et formelt (grammatisk) orienteret syn på sprog og sproglæring: 
     

This transition from rather informal and holistic to more formal and conscious ways of language 
learning is often experienced as a problematic one by pupils and teachers alike due to different 
teaching approaches and a lack of communication and cooperation between teachers of both lev-
els. Whereas language learning at the primary level is communicative, content-based and multi-
sensory, rule-oriented learning and written language prevail at the secondary level.42 
 

Også i rapporten Fremmedsprog til fremtiden (2008) anerkendes overgangsproblemer som et vigtigt 
fokusområde i forhold til fremmedsprogsundervisning. En af anbefalingerne herfra lyder således:  

     
Opbygning af større kompetence på flere sprog forudsætter, at forståelseskløften mellem uddan-
nelsestrin - folkeskolen, de gymnasiale uddannelser og de højere læreanstalter – reduceres væ-
sentligt. (Fremmedsprog til fremtiden 2008: 10) 

 

                                                      
39 Det bemærkes dog at fransk udbydes med stor geografisk ujævnhed og tydelig overvægt i hovedstads-
regionen (Lauridsen 2008). 
40 I grundskolen vælger en del elever 2. fremmedsprog helt fra (Lauridsen 2008), i gymnasiet står frem-
medsprog generelt svagere blandt andet efter reformen, og på universitetet falder tallet over optagne på 
bacheloruddannelses i tysk og i fransk.  
41 Dette var et klart signal på konferencen Nordisk Læreplanseminar 2.-4. oktober 2008 afholdt af det 
danske undervisningsministerium, og påvises ligeledes i Andersen 2004. 
42 Projektets hjemmeside findes på http://www.pri-sec-co.eu/ 
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Der peges i samme publikation på, at det netop nu er ekstra interessant og væsentligt at se nærmere på 
situationen i Danmark i forhold til 2. fremmedsprog, og der argumenteres for, at danskerne efterhånden 
risikerer at marginalisere sig ved i så høj grad at lægge hovedvægten på engelskkundskaber. Trods diverse 
tiltag fra europæisk og nordisk side reageres der ikke fra politisk hold på EU-kommissionen og Europarå-
dets tiltag/udmeldinger, på Deklarationen om nordisk sprogpolitik43 eller på Globaliseringsrådets strategi 
(2006)44 for uddannelser med globalt perspektiv, som netop også anbefaler bedre sprogkompetencer og 
større indsigt i andre kulturer og samfund. 
 
FREMMEDSPROG I DANMARK, NORDEN OG EUROPA  
Det kan ikke længere betvivles, at fremmedsprogene (bortset fra engelsk) er i krise. Udbuddet bliver 
mindre og mindre, og søgningen til sprogfagene ved universiteterne falder. Samtidig lukkes fremmed-
sprogsuddannelserne (især fransk) på seminarierne: der er i 2008 kun startet fransk op på én dansk profes-
sionshøjskole, mod ti for få år siden. Handelshøjskolen i København (CBS) har lukket italiensk og russisk 
samt tolke- og translatørprofilen, og både Aalborg Universitet (AAU) og Syddansk Universitet (SDU) har 
lukket deres humanistiske uddannelser i fransk. Disse tendenser står i kontrast til Europarådets Language 
Policy Division, der ønsker at styrke flersprogethed og innovation i fremmedsprogsindlæring og samtidig 
anbefaler en øget indsats inden for national sprogpolitisk planlægning. Der tales da også om at starte 
fremmedsprogsundervisningen tidligere, og erfaringerne med tysk fra 6. klasse er foreløbig kun positive. 
Erfaringer fra vore nabolande peger også på behovet for en tidligere start (jf. Fremmedsprog til fremtiden 
2008: 10 og 14-15). 
 
I Sverige og Norge er man ligeledes opmærksom på problemerne. I Sverige er der indført et pointsystem, 
efter hvilket gymnasieeleverne får forhøjet eksamensgennemsnit, hvis de har to fremmedsprog på højni-
veau. I Norge skrev tidligere undervisningsminister Øystein Djupedal i udgivelsen Språk åpnar dører i 
december 2006 om et initiativ til såkaldt ”tilpasset” sprogundervisning for at modvirke fravalget af sprog 
allerede i folkeskolen. Han påpeger her vigtigheden af sproglærernes viden om sprogtilegnelse og sprog-
didaktik: 
  

En viktig årsak til bortvalg kan også ha vært selve opplæringen i fremmedspråk, som i stor grad 
har dreid seg om å lære om språket, ikke kommunisere på det. [...] Tilpasset språkopplæring 
forutsetter lærere med gode språkferdigheter og metodisk innsikt, og mangelen på kvalifiserte 
språklærere er bekymringsfull. 

 
Også DI (tidligere Dansk Industri) har markeret sig med publikationer og udmeldinger om behovet for 
sprog. Ifølge rapporten Mere (end) sprog (2008) taber danske virksomheder ordrer og opgiver handels-
fremstød på grund af manglende fremmedsprogskompetencer. En relateret undersøgelse har vist, at 24 % 
af de store danske virksomheder støder ind i ”en barriere for deres aktiviteter” fordi, deres egne medar-
bejdere ikke er klædt godt nok på sprogligt, og endnu flere virksomheder (42 %) konstaterer manglende 
sproglige kompetencer hos samhandelspartneren45. 
 
På europæisk niveau kan der også konstateres en tydelig markering af behovet for flere sprog. Europarå-
det anbefaler i sin politik for sproguddannelse flersprogethed, sproglig variation og gensidig forståelse 
mellem europæiske borgere, som skal have ret til både at lære deres eget sprog og til at lære andre sprog. 
At være demokratisk borger i flersprogede samfund kræver flersproglighed. Man argumenterer ligeledes 
                                                      
43 Deklaration om nordisk sprogpolitik (2006) kan findes på 
http://www.norden.org/pub/kultur/kultur/sk/ANP2007746.pdf 
44 Globaliseringsådets pjece (2006) kan findes på http://www.globalisering.dk/multimedia/55686_strat.pdf 
45 Undersøgelsen er udarbejdet af Lisbeth Verstraete-Hansen fra Institut for International Kultur og 
Kommunikationsstudier, CBS (2008). Den bygger på en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt 957 
medlemsvirksomheder i DI, hvoraf 312 har svaret. 
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for, at social kohæsion og mulighed for personlig udvikling kræver, at man har livslang mulighed for at 
lære sprog46. Europarådet argumenterer for, at det er muligt at sikre fred og samarbejde i Europa via 
fremmedsprog. Europarådets to enheder European Centre for Modern Languages og Language Policy 
Division vil øge vægtningen af fremmedsprogslæringen med en introduktion til flere sprog og tidlig 
fremmedsprogsindlæring. EU-kommissionens anbefaler tidlig start på fremmedsprog, og at man eventuelt 
kan lære andre fag på fremmedsprog, samt at man skal indføre innovative projekter i sproglæringen for at 
skabe en flersproglig forståelse. Ambitionen er at alle EU-borgere skal være kompetente på tre sprog: 
modersmål + 2 47.  
 
Det engelske sprogs dominans er også et væsentligt element i den verserende debat om fremmedsprogene 
både i Danmark og Europa. Fremmedsprog som tysk og fransk kæmper med holdningen om, at ”det er 
nok at kunne engelsk” – men det er af flere grunde ikke nok at kunne engelsk. Formand for Dansk Sprog-
nævn Niels Davidsen-Nielsen fremstiller i et radiointerview48 dette som modsætningsforholdet mellem, at 
mange danskere er nødt til at sige ”det de kan” og ikke nødvendigvis ”det de vil”. Det gælder i de tilfæl-
de, hvor engelskkundskaberne ikke er tilstrækkeligt gode, men også der hvor den enkelte ikke har andre 
sprogkundskaber til sin rådighed end engelsk. Alligevel er engelsk efterhånden det eneste sprog, der har 
opnået anerkendelse i Danmark, og det smitter af på de unges valg af fremmesprog i uddannelserne. 
Davidsen-Nielsen sætter fokus på dette problem og gør opmærksom på, at EU-kommissionen i 2005 slår 
til lyd for mangesprogethed med det officielle mål modersmål + 2 for at fremme økonomisk konkurren-
cedygtighed og arbejdskraftens frie bevægelighed. 
 
LÆREPLANSANALYSE 
Opfattelsen af hvad et sprogfag er, kan være forskellig fra niveau til niveau og alene på denne baggrund 
skabe usikkerhed hos de elever og studerende, som vælger at beskæftige sig med sprog. Sprog som fag 
kan opfattes med udgangspunkt i sprogfærdigheden, som et kulturorienteret fag med eller uden fokus på 
litteratur eller som en teoretisk orienteret beskæftigelse med de sproglige discipliner. I det følgende vil vi 
inden for de forskellige læreplaner og studieordninger se nærmere på den overordnede afgrænsning af det 
faglige fokus, de opstillede mål og eksamensformernes sammenhæng med de opstillede mål samt gram-
matikkens rolle, sprogsyn og læringssyn. 
 
I grundskolen undervises i fransk og tysk fra 7. /8.-10. klasse49. Fagene betragtes som kundskabs- og 
færdighedsfag med fire centrale kundskabs- og færdighedsområder: kommunikative færdigheder, sprog 
og sprogbrug, sprogtilegnelse samt kultur- og samfundsforhold (Fælles Mål, fransk og tysk 2004: 10). 
 
Ifølge gymnasiets læreplaner er tysk og fransk ”vidensfag, færdighedsfag og kulturfag”. Denne balance er 
i sig selv en udfordring både for undervisere og elever. Sprogundervisning i gymnasiet har inden 60’erne 
handlet om dannelse og finkultur, mens undervisningen i dag i højere grad har fokus på færdighed og 
kommunikation. De direkte årsager til dette findes i Bologna-processen: som en af konklusionerne fra 
Barcelona-mødet (15.-16. april 2002) vedtog de europæiske undervisningsministre, at alle EU-borgere ud 
over deres modersmål skal kunne to fremmedsprog, og at det primære mål er kommunikation med andre 
EU-borgere. Dette skal ses som et led i gensidig forståelse og derved som et middel til arbejdskraftens frie 
bevægelse inden for EU. Når der i dag arbejdes med kommunikation, sådan som det defineres i forsk-
ningsområdet, inddrages imidlertid i meget højere grad end tidligere bred viden om kultur, samtalekultur, 

                                                      
46 Europarådets Language Policy Division findes på http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Division_EN.asp 
47 Handlingsplanen for 2004-2006 fra juli 2003 findes på 
http://ec.europa.eu/education/doc/official/keydoc/actlang/act_lang_da.pdf 
48 ”Engelsk kvæler andre sprog”, P1 formiddag 20. november 2008 kl. 09.09. 
49 Det er muligt at udbyde 2. fremmedsprog fra 6. klasse, hvilket en del skoler gennemfører med stor 
succes, dog indtil videre kun hvad angår tysk. 
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mundtlige genrer og interaktionsmønstre. Der lægges herudover i læreplanerne vægt på viden og kultur, 
herunder litteratur, og balancen i faget ses afspejlet i prøveformer og bedømmelseskriterier, hvor disse 
områder tydeligt genfindes. Både fransk og tysk skal herudover i gymnasiet indgå i samspil med andre 
fag omkring sproglige, kulturelle, interkulturelle og historiske emner, og særligt i samspil med andre 
sprogfag, hvilket giver mulighed for at opbygge en generel sproglig bevidsthed og viden om, hvordan 
man tilegner sig fremmedsprog. 
 
I universiteternes studieordninger opdeles sprogfagene ofte i relativt separate videns- og færdigheds-
områder, typisk sprogvidenskab, litteratur, kultur og sprogfærdighed. Således hedder det relevante institut 
ved Aarhus Universitet (AU) ”Institut for sprog, litteratur og kultur”, og profilen for kandidatuddannelsen 
i fransk ved Københavns Universitet (KU) beskrives ud fra disse områder samt historie og samfundsfor-
hold: 

 
Uddannelsen i Fransk handler både om sprog, litteratur, kultur, samfundsforhold og historie i Frank-
rig. Derudover bliver der arbejdet med de mere sprogteoretiske fag såsom fonetik, gramma-
tik/lingvistik og oversættelse.  

 
Franskfaget ved AU betegnes i studieordningen for Bacheloruddannelsen i fransk sprog, litteratur og 
kultur som bestående af tre hovedområder: ”Sprog, litteratur og historie/samfundsforhold”, og Bachelor-
uddannelsen i tysk sprog, litteratur og kultur ved AU lægger tilsvarende vægt på ”tysk sprog, tysk littera-
tur, tysk historie og tyske kultur- og samfundsforhold”. Det bemærkes, at sprogfærdighed i den overord-
nede kvalifikationsbeskrivelse synes betonet på et højere niveau på tyskstudiet med ”en sikker og nuance-
ret kommunikationsfærdighed, mundtligt og skriftligt”, hvor franskstudiet omtaler ”færdigheder i skriftlig 
og mundtlig formidling, herunder argumentation og retorisk bevidsthed”. 
 
Det grundfaglige studium i tysk ved KU har et tilsvarende bredt sigte ligeledes med fokus på sprogfær-
digheden som udgangspunkt for de øvrige discipliner:  
 

På Tyskstudiet beskæftiger man sig med sprog, litteratur, kultur og samfund i de tysksprogede 
lande - i nutiden og fortiden. Centralt i studiet står sprogfærdigheden, både som mål i sig selv og 
som forudsætning for at beskæftige sig med tysksprogede tekster ud fra forskellige sprog-, littera-
tur-, og kulturvidenskabelige aspekter. 

 
Det er påfaldende, at universiteternes studieordninger for sprogfagene er meget forskellige og tydeligvis 
tolker og præsenterer sprogfagligheden forskelligt. Ud over denne differentiering mellem sprog og uni-
versiteter kan den enkelte studerende vinkle sin uddannelse i kraft af særlige profilforløb, herunder valg af 
emneopgaver og speciale. Helt overordnet er det derfor svært at karakterisere sprogfaglighed, men det er 
uafviseligt, at sprogfærdighed altid er en central del af den. Dette, kan man også konstatere, er en af de 
klare forventninger hos aftagerne af sprogkandidater og en af de kompetencer, som færdige kandidater 
oplever at anvende i deres job: således angiver 90,9 % af tyskkandidaterne og 68,7 % af franskkandida-
terne, at sprogfærdighed efterspørges i deres job, mens endnu flere (tysk: 94,6 % og fransk: 96,9 %) 
angiver, at evnen til at formidle mundtligt efterspørges (Erhvervsundersøgelse Humaniora AU 2008). 
 
FAGENES OFFICIELLE DOKUMENTER 
De officielle og formelle mål for undervisningen på de tre behandlede niveauer skal findes i forskellige 
typer af dokumenter, som forbindes med den konkrete undervisning og dens tilrettelæggelse. For grund-
skolen findes der henholdsvis læreplaner og undervisningsvejledninger samt en underinddeling i slutmål 
og trinmål. I de senest reviderede læreplaner (efteråret 2008) skelnes der ikke længere mellem læseplaner 
og beskrivelser, og den nye læreplan indeholder: formål, slutmål og trinmål samt læseplanen som også 
indeholder en progression fra 6./7. klassetrin til 9./10. klassetrin. Slutmålene svarer nogenlunde til trinmå-
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lene efter 9. klasse50, og vi har i arbejdet koncentreret os om slutmål. Når det gælder gymnasieskolens 
fagbeskrivelser, kan man konsultere såvel fagenes læreplaner, som er bekendtgørelsestekster og dermed 
gældende lov for fagene, samt deres undervisningsvejledninger, som er fortolkende og eksemplificeren-
de51. På universiteterne udarbejdes studieordningerne af det enkelte studienævn og godkendes på fakul-
tetsniveau52 efter høring hos det relevante censorformandskab. De udgør sammen med de relevante 
bekendtgørelser53 den juridiske ramme for uddannelserne. De overordnede mål for tysk og fransk i grund-
skolen er sammenfaldende, mens der på detailniveauet findes forskellige fokuspunkter eller sprogligt 
orienterede differentieringer når det gælder progressionen. I gymnasiets læreplaner er der fælles eksa-
mensformer, ligesom de overordnede målformuleringer er parallelle med enkelte differentieringer. 
 
På universiteterne ligger lovteksterne (studieordningerne) lokalt og formuleres af fag eller studienævn, og 
der er ingen tradition for at samordne eller sammenligne studieordningerne mellem sprogfagene og 
dermed heller ikke mellem tysk og fransk, hverken på landsplan eller på det enkelte universitet, men i 
forhold til at opnå kompetence til undervisning i gymnasieskolen stilles der en række konkrete krav til 
indholdet i sprogfagenes studieordninger. Dog er man i de seneste par år begyndt at diskutere mulighe-
derne for at skabe såkaldte ”rammestudieordninger” hvor man lægger sig fast på en vis fælles struktur og 
vægtning af de forskellige vidensområder, færdigheder og kompetencer.54 
 
MÅLSÆTNINGER  
Grundskolens målsætninger for fransk og tysk (slutmål) 
Grundskolens officielle målsætninger for fransk ses udtrykt i Fælles Mål, faghæfte 18 (2004) og for tysk i 
faghæfte 17 (2004)55. Fransk og tyskundervisningens formål i grundskolen er imidlertid først og fremmest 
kommunikativt:  
 

Formålet med undervisningen i fransk/tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdighe-
der, således at de kan forstå talt og skrevet fransk/tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skrift-
ligt (Fælles Mål, fransk og tysk 2004: 11).  

  
Der arbejdes med fire centrale kundskabs- og færdighedsområder (Fælles Mål, fransk og tysk 2004: 10):  

• Kommunikative færdigheder 
• Sprog og sprogbrug 
• Sprogtilegnelse  
• Kultur- og samfundsforhold  
 

Det angives, at de enkelte undervisningsforløb skal omfatte alle fire områder, som er indbyrdes afhængi-
ge. Det ovenfor citerede formål med fransk- og tyskundervisningen kommer til udtryk i de fire centrale 
kundskabs- og færdighedsområder, der alle vægter anvendelsesaspektet højt.  
 

                                                      
50 Der er en vis tilpasning til det faktum at det er muligt at fortsætte med fransk og tysk i 10. klasse. 
51 Herudover kan man finde megen værdifuld dokumentation af undervisning og oplæg til undervisnings-
forløb på fagenes introguide, EMU’en. 
52 Fra 2008 skal alle uddannelser akkrediteres og godkendes på nationalt niveau. 
53 Videnskabsministeriets uddannelsesbekendtgørelse, eksamensbekendtgørelse og censorbekendtgørelse. 
54 Der er i 2008 blevet indført en rammestudieordning for de tre romanske sprog på AU primært med henblik på at 
kunne samlæse discipliner på de romanske sprog (fx tekstanalyse, fonetik, historie og i et vist omfang grammatik) 
hvilket konkret betyder at alle discipliner afvikles på samme tidspunkt og med samme prøveform.  
55 Faghæftet er som allerede nævnt opdelt i en læreplan og i en undervisningsvejledning med metodisk-
didaktiske overvejelser omkring undervisningen.  
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Under kategorien kommunikative færdigheder fremhæves det at eleverne skal blive i stand til at forstå 
hovedindholdet af talt fransk/tysk og af lyd- og billedmedier om centrale emner samt læse og forstå 
hovedindholdet indenfor forskellige tekstgenrer (Fælles mål, fransk og tysk 2004: 12). Endvidere skal de 
med udgangspunkt i nære og genkendelige emner lære  

• at deltage i samtaler 
• at redegøre for noget oplevet eller læst 
• at udveksle informationer 
• at referere og kommentere  
• at præsentere et forberedt emne 
• at kunne udtrykke sig skriftligt i et forståeligt sprog 

 
I forhold til sprog og sprogbrug skal eleverne kende til udtale, sætningsopbygning, retstavning, de mest 
almindelige faste vendinger og kulturbundne udtryk samt centrale sprogbrugsregler, således at de kan 
udtrykke sig forståeligt og kommunikationen lykkes. Stadig med udgangspunkt i nære og genkendelige 
emner skal de opbygge et centralt ordforråd, og endvidere skal de kunne bruge deres viden om ligheder 
mellem fransk/tysk og dansk, men også i forhold til andre sprog (Fælles mål, fransk og tysk 2004: 12). 
 
Hvad angår sprogtilegnelse, skal eleverne først og fremmest have kendskab til, hvordan man bedst tileg-
ner sig fransk/tysk. Dette sikres ved, at eleverne præsenteres for forskellige strategier: lytte-, læse- og 
kommunikationsstrategier, som de skal lære at benytte sig af i arbejdet med sproget. I forbindelse med det 
skriftlige arbejde skal eleverne lære om skriveprocessens faser. Desuden skal de opnå indsigt i mulighe-
derne med it og medier samt kunne anvende ordbøger, grammatiske oversigter og stavekontrol. Praktisk-
musiske udtryksformer er ligeledes en integreret del af undervisningen (Fælles mål, fransk og tysk 2004: 
12-13). 
 
Til slutmålene hører også viden om franske/tyske kultur- og samfundsforhold, som skal kunne anvendes i 
tekstarbejdet og til sammenligning med egen kultur. Endvidere skal eleverne blive i stand til at benytte sig 
af fransk/tysk som kommunikationsmiddel i mødet med fransk-/tysktalende personer (Fælles mål, fransk 
og tysk 2004: 13).  
 
I efteråret 2008 udkom Fælles Mål II, som træder i kraft for grundskolen i 2009. De nye Fælles Mål er 
konsekvent bygget op efter rækkefølgen af kategorierne i den europæiske referencerammes, nemlig: 1) 
lytteforståelse, 2) læseforståelse, 3) samtalefærdighed 4) redegørelse 5) skrivefærdighed. Herudover er 
der arbejdet med placeringen af strategier, således at anvendelse af de forskellige strategier er placeret 
under ” Sprog og sprogbrug” (Fx: ”anvende relevante læsestrategier”), mens valg af strategier er placeret 
under ”Sprogtilegnelse” (Fx: ”vælge relevante læsestrategier”).  Strategierne skal bruges, så eleven 
tilegner sig relevante kompetencer og bliver i stand til at tilegne sig og beherske et fremmedsprog.  
 
Gymnasiets målsætninger for fransk og tysk på B-niveau 
Vi har i gennemgangen af gymnasiets læreplaner og vejledninger valgt at tage udgangspunkt i fortsætter 
B-niveauet (5-årigt forløb) idet det kan betragtes som værende det midterste niveau, imellem begynder A 
(3-årigt forløb) og fortsætter A (6-årigt forløb). Da der imidlertid ikke indgår en skriftlig eksamen på dette 
niveau, henviser vi i denne sammenhæng til fortsætter A-niveauet.  
 
Gymnasiebekendtgørelsens læreplaner er for alle fags vedkommende disponeret i fire afsnit:  

• Identitet og formål 
• Faglige mål og fagligt indhold 
• Tilrettelæggelse 
• Evaluering 
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Af de centrale faglige mål for fransk fremgår det, at der skal fokuseres på sprogets anvendelsesaspekt: 
Eleverne skal blive i stand til at forstå hovedindholdet af talt fransk, ligesom de skal kunne læse og forstå 
forskellige genrers ubearbejdede fransksprogede tekster. Endvidere skal eleverne kunne deltage i samtale 
og diskussion og kunne præsentere og redegøre for en problemstilling (Læreplan fransk B 2008: 1).  
 
Til de faglige mål hører endvidere, at eleverne skal kunne analysere og fortolke tekster inden for forskel-
lige genrer samt perspektivere til relevante sammenhænge indenfor kultur, historie, samfundsforhold og 
litteratur. Træning i forskellige sprogtilegnelsesstrategier er også et vigtigt mål med det for øje at gøre 
eleverne bevidste om, hvordan de mest effektivt lærer fremmedsprog. Hertil hører hukommelsesstrategier, 
kognitive strategier og kompensationsstrategier (Undervisningsvejledning fransk B 2007: 4). 
 
Af de faglige mål for tysk fremgår det ,at både receptive og produktive færdigheder har en central plads i 
undervisningen. Eleverne skal blive i stand til at forstå talt tysk, ligesom de skal kunne læse og forstå 
forskellige genrers ubearbejdede tysksprogede tekster. I den tilhørende undervisningsvejledning pointeres 
det, at læseforståelsen udgør grundlaget for elevernes sprogtilegnelse, idet de herigennem får udvidet 
deres forståelse for kulturen samt bliver udfordret sprogligt (Undervisningsvejledning tysk B 2007: 5). Til 
de produktive færdigheder hører redegørelse for og analyse af studerede tekstmaterialer samt perspektive-
ring, og hertil er kravet et nuanceret ordforråd og korrekt anvendelse af elementær morfologi og syntaks 
samt kendskab til de grundlæggende regler for udtale og intonation. Endvidere skal eleverne blive i stand 
til at deltage i samtale og diskussion omkring forskellige synspunkter på et sammenhængende og nogen-
lunde flydende tysk om kendte og almene emner, hvilket fordrer kendskab til talehandlinger og gambitter 
samt til omgangsformer i den tysksprogede kultur (Undervisningsvejledning tysk B 2007: 6). Hvad angår 
emner, som eleverne ikke er fortrolige med, skal de kunne udtrykke sig ved hjælp af et enkelt ordforråd 
og faste vendinger og udtryk. Skriftligt er målet, at eleverne skal kunne demonstrere et varieret ordforråd 
og sikkerhed i den centrale morfologi og syntaks. Endvidere skal de trænes i relevante lytte- og læsestra-
tegier samt mundtlige kommunikationsstrategier, samtalestrategier og kompensationsstrategier, og skrift-
lige kommunikationsstrategier (Læreplan tysk B 2008: 1).  
 
Der lægges imidlertid også stærk vægt på den konkrete indholdsdimension med fokus ikke mindst på den 
kulturelle dimension i en bred forståelse. Undervisningen i fransk og tysk i gymnasiet organiseres gennem 
6-8 forskellige emner med fokus på den faglige progression, således at eleverne opnår studiekompetence 
og selvstændighed i deres arbejde med sproget. Emnerne for fortsætterfransk på B-niveau i gymnasiet 
skal begrænses til kendte og almene emner for at bevare fokus på sprogbrugen, og der stilles krav om et 
klart og nogenlunde flydende sprog (Læreplan fransk 2008).  Til de faglige mål i tysk hører, at eleverne 
skal blive i stand til at reflektere over, analysere og fortolke litterære tekster, og tekstforståelse fremhæves 
i undervisningsvejledningen som endnu en grundlæggende færdighed i tyskfaget (Undervisningsvejled-
ning tysk B: 8). Yderligere skal eleverne kunne redegøre for kulturelle, historiske og samfundsmæssige 
forhold i tysksprogede lande. Den viden, de opbygger omkring levevilkår, værdier og normer, skal de 
kunne inddrage i arbejdet med tekster og medier samt perspektivere til andre kultur- og samfundsforhold 
(Læreplan tysk B 2008: 2). 
 
Universitetet: mundtlig sprogfærdighed som tværgående disciplin 
For at opnå en parallel sammenligning mellem de tre niveauer i undersøgelsen har vi valgt at fokusere på 
den mundtlige sprogfærdighed uden at udelukke dens sammenhæng med indholdsdimensionerne. Herved 
opnås en synsvinkel på en disciplin blandt flere ligesom fransk og tysk blandt andre fag i grundskole og 
gymnasium, ud over at sprogfærdigheden er en central del af fagligheden i det samlede forløb. Vi har 
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udvalgt bacheloruddannelserne i tysk og fransk ved AU56. Begge indeholder prøver i mundtlig sprogfær-
dighed, men studieordningerne lægger op til ret forskellige tilgange til opøvelsen af den mundtlige sprog-
færdighed. Ifølge studieordningen undervises der ikke i mundtlig sprogfærdighed på tysk, men til gen-
gæld gennemføres størstedelen af den øvrige undervisning ifølge studieordningen på tysk57. På franskfa-
get undervises der primært på dansk, men der lægges i flere af studieordningens disciplinbeskrivelser op 
til en mundtlig sprogfærdighedsundervisning med fokus på dialog og aktiv deltagelse (fx i fonetik og i 
mundtlig sprogfærdighed). På franskstudiet prøves der tre gange i sprogfærdighed inden for modulet 
”Sprog og Kommunikation”. De to første gange er der fokus på hhv. fonetik og formidling. Det er dog 
først i den sidste prøve, mundtlig og skriftlig sprogfærdighed, at bedømmelsen er gradueret og med 
ekstern censur. På tyskstudiet er der kun en prøve i mundtlig sprogfærdighed (prøven i fonetik er skriftlig 
og vidensbaseret). Prøven i mundtlig sprogfærdighed hedder mundtlig kommunikation. Der knytter sig 
ikke specifik undervisning til denne prøve, idet ”den mundtlige kommunikationsfærdighed opøves i 
forbindelse med den undervisning, der foregår på tysk, i særdeleshed i forbindelse med undervisningen i 
disciplinerne Kultur og samfund I og II, hvor der specifikt fokuseres på den mundtlige udtryksfærdighed”.  

 
PRØVEFORMER  
Grundskolen 
Afgangsprøven i fransk og tysk i grundskolen58 er mundtlig, og den omfatter redegørelse for et selvvalgt 
emne og samtale med udgangspunkt i et overordnet tema fra tekstopgivelserne. Ved bedømmelsen vurde-
res, hvorvidt eleven formår at ”udtale fransk/tysk forståeligt” og ”udtrykke sig forholdsvis klart i et enkelt 
sprog”, samt om eleven kender til kultur- og samfundsforhold i fransk-/tysktalende lande (UVM 2007). 
Fra skoleåret 2010-2011 bliver prøven enten mundtlig eller skriftlig på baggrund af udtræk i Ministeriet. 
 

Gymnasiet 
a) Den mundtlige prøve i fransk og tysk fortsættersprog B 

På gymnasiets fortsætter B i fransk og tysk afholdes der en mundtlig prøve, som for fransks vedkommen-
de består af tre dele og for tysk vedkommende af to dele. Den første del er en præsentation på fransk/tysk 
af en ukendt tekst (ca. 4 normalsider til fransk og ca. 6 normalsider til tysk), der har tilknytning til et af de 
studerede emner, og dette emne inkluderes i præsentationen og i den efterfølgende uddybende samtale. 
Prøven er en 24-timers prøve, hvor eksaminanden har alle hjælpemidler til rådighed. Ved prøven i tysk 
skal eksaminanden i den uddybende samtale demonstrere spontan kommunikativ kompetence, mens der 
ved prøven i fransk er en anden del, som består i en samtale på fransk om et ukendt billedmateriale, hvor 
den vigtigste faktor er den spontane samtale og interaktionen. Endvidere skal eksaminanden ved både den 
franske og tyske prøve demonstrere tekstforståelse hvor en ukendt, ubearbejdet prosatekst refereres på 
dansk, med 30 minutters forberedelsestid. Ved bedømmelsen vurderes hvorvidt eksaminanden honorerer 

                                                      
56 Vi sammenligner når det er relevant med tilsvarende uddannelser ved KU samt med bacheloruddannel-
sen i spansk ved KU. Udvælgelsen hænger sammen med hvilke undervisere vi har interviewet i de kvali-
tative interviews (se nærmere herom i kapitel 3). 
57 Ud af 17 discipliner gennemføres 6 på tysk, 8 på tysk eller dansk, 2 på tysk og dansk, 1 på dansk. 
58 Ved fransk og tysk som valgfag kan eleverne aflægge en skriftlig og/eller mundtlig prøve eller undlade 
at gå til prøve. Den skriftlige prøve omfatter opgaver i lytte- og læsefærdighed, hvor ingen hjælpemidler 
er tilladt, samt opgaver i sprog og sprogbrug plus en kortere opgave i skriftlig fremstilling ud fra et oplæg. 
I sprog og sprogbrug og skriftlig fremstilling må der bruges hjælpemidler (ordbøger og grammatiske 
oversigter). Eleverne skal demonstrere kommunikative færdigheder i skriftligt at anvende elementære 
sprogbrugsregler, samt sikkerhed i brugen af et fundamentalt skriftsprog inden for det centrale ordforråd 
og i retskrivning. Prøven skal vise noget om elevens kendskab til funktionelt at anvende forskellige ord 
og ordklasser i en kommunikativ sammenhæng (UVM 2007).   
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de faglige mål om præsentation, perspektivering samtalefærdighed og om tekstforståelse er i overens-
stemmelse hermed. Det fremhæves i forhold til prøven i fransk, at ”sammenhængende sprogbrug er 
vigtigere end korrekthed i detaljen” (Læreplan fransk B 2008: 4) og i forhold til tysk, at ”et sammenhæn-
gende og nogenlunde flydende sprog er vigtigere end korrekthed i detaljen” (Læreplan tysk B 2008: 4). 
Det vigtigste er, at eksaminanden formår at udtrykke sig, idet den fransk- og tysksprogede del har størst 
betydning for bedømmelsen. I undervisningsvejledningen uddybes dette forhold:  
 

En indholdsrig samtale med nogle sproglige fejl skal vurderes højere end en samtale, hvor ek-
saminanden ikke vover sig ud over de mest almindelige konstruktioner og derfor heller ikke la-
ver så mange fejl” (Undervisningsvejledning, fransk B 2007: 17 + Undervisningsvejledning tysk 
B 2007: 40).  

 
b) en skriftlige prøve på tysk og fransk fortsættersprog A 
På fransk og tysk fortsættersprog A afholdes foruden en mundtlig prøve også en centralt stillet skriftlig 
prøve. Den omfatter oversættelse fra dansk til fremmesproget og fri skriftlig udtryksfærdighed og har en 
varighed på 5 timer. I tysk er det muligt at vælge mellem oversættelse fra dansk til tysk eller resumé på 
tysk af en dansk tekst. Alle hjælpemidler er tilladt, undtagen kommunikation med omverdenen samt brug 
af oversættelsesprogrammer. Som bedømmelseskriterier inddrages eksaminandens grad af sikkerhed i 
morfologi og syntaks, ordforrådets variation og idiomatik, indholdets disponering og fremstilling; samlet 
set hvorvidt eksaminanden lever op til de faglige mål (Læreplan fransk og tysk A 2008: 3-4). Det fremgår 
tydeligt, at der på fortsætter A stilles større krav til det skriftlige end på fortsætter B. For fransk gælder 
det, at hvor eleverne på fortsætter B skal kunne udtrykke sig enkelt og sammenhængende skriftligt, skal 
de på fortsætter A kunne skrive et varieret og nogenlunde korrekt fransk. Syntaks og morfologi begrænses 
ikke længere til kun at omfatte de relevante former og strukturer for den konkrete anvendelse af sproget, 
men omfatter de generelle principper for sprogets opbygning og anvendelse. Ordforrådet skal ikke blot 
være alment men også varieret. Fluency har stadig højere prioritet end sproglig præcision, men til forskel 
fra fortsætter B, fokuseres der på udvikling af sproglig opmærksomhed og bevidsthed med det formål, at 
elevernes sproglige refleksionsniveau og præcision højnes (Læreplan, fransk A 2008).  
 
Universitetet 
I universiteternes studieordninger er der traditionelt altid mindst én prøve i mundtlig og skriftlig sprog-
færdighed. Det gælder da også for de to studieordninger, vi har undersøgt. På fransk bachelor er der tre 
prøver, som benævnes Sprogfærdighed I, II og III. Den første består af Fonetik og mundtlig sprogfærdig-
hed. Ud over undervisningsdeltagelse udarbejdes der en række skriftlige opgaver, som efter godkendelse 
samles i en portfolio. Desuden holdes i løbet af semestret et mundtligt oplæg på fransk bestående af et 
resumé af en udleveret nufransk tekst på maks. 3000 typeenheder. Sprogfærdighed II omhandler Mundtlig 
sprogproduktion og formidling. Her skal den studerende tage udgangspunkt i en tekst, som skal præsente-
res og diskuteres: ”Den studerende skal præsentere tekstens tematik og være i stand til at indgå i en 
diskussion med udgangspunkt i teksten.” I Sprogfærdighed III prøves Mundtlig og skriftlig sprogfærdig-
hed i en kombineret skriftlig og mundtlig eksamen. Den studerende udfærdiger på baggrund af et selv-
valgt emne inden for et af fagets tre hovedområder en synopsis på fransk på maks. 5 sider samt en littera-
turliste. Den skriftlige synopsis danner udgangspunkt for en mundtlig fremlæggelse med efterfølgende 
diskussion på fransk. Den skriftlige og den mundtlige sprogfærdighed og formidlingsevne vægtes ligeligt 
i bedømmelsen. 

 

Studieordningen i tysk lægger i modulet Skriftlig og mundtlig kommunikation op til en samlet beherskel-
se af det tyske sprog. Den studerende skal ”kunne udtrykke sig frit og nuanceret på et korrekt og adækvat 
tysk om faglige og almene emner, skriftligt og mundtligt,” hvilket udtrykkes i følgende kvalifikationer: 
”en sikker færdighed i oversættelse fra dansk til tysk og fra tysk til dansk, en sikker færdighed i fri skrift-
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lig fremstilling på tysk, grundlæggende viden om praktisk-grammatiske problemer med henblik på 
praktisk sprogbeherskelse, viden om dansk-tyske kontrastive sproglige ligheder og forskelle samt færdig-
hed i kritisk benyttelse af relevante hjælpemidler, herunder elektroniske ordbøger og tekstkorpora.” 
Modulet består af følgende prøver: Oversættelse og praktisk grammatik I, Oversættelse og praktisk 
grammatik II, Skriftlig kommunikation I, Mundtlig kommunikation og Skriftlig kommunikation II. I 
mundtlig sprogfærdighed lægges der ved bedømmelsen vægt på, at den studerende ”kan udtrykke sig frit 
og nuanceret og indgå i en dialog om aktuelle samfundsmæssige og kulturelle problemstillinger på et 
korrekt, adækvat og flydende tysk”. Prøven aflægges som en individuel mundtlig prøve og har form af et 
kort referat efterfulgt af en samtale på baggrund af en forelagt ikke-skønlitterær tysk tekst på ca. 500 ord. 

 

De mundtlige fremstillingsformer, der nævnes i prøverne i mundtlig sprogfærdighed i studieordningerne 
for tysk og fransk, er således fremlæggelse, diskussion, formidling, referat og samtale. 

 
UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE: VÆGTNINGER OG FOKUS 
Grundskolen: fokus på intersprog og aktivitet 
Der redegøres i læseplanerne for fransk og tysk i grundskolen for, at begynderfasen (7. klassetrin) lægger 
hovedvægten på lytte- og talefærdighed, mens 2. forløb (8.-9. klassetrin) centrerer sig omkring sproget 
som kommunikationsmiddel og som udtryk for fransk/tysk kultur. Undervisningen skal ifølge beskrivel-
serne for 2. forløb primært foregå på fremmedsproget, og det understreges, at eleverne fra starten skal 
have adgang til spontant og autentisk talesprog. Undervisningen skal endvidere tilrettelægges under 
hensyntagen til, at eleverne har en række forudsætninger og erfaringer fra andre sprogfag, herunder dansk 
og engelsk og – når det gælder fransk – måske også tysk. Det anbefales i undervisningsvejledningen, at 
læreren især søger at udnytte de sproglige erfaringer, eleverne har fra danskundervisningen (Fælles mål, 
fransk 2004: 73). Der skal i undervisningen lægges vægt på, at eleverne opbygger selvtillid som sprog-
brugere, og derfor skal de ret hurtigt opdage, at de har brug for sproget: ”Sproget som anvendeligt kom-
munikationsmiddel er i centrum, og der vælges aktiviteter, som udvikler elevernes selvstændige anven-
delse af fransk/tysk” (Fælles mål, fransk og tysk 2004: 31).  
 
Undervisningen skal endvidere tilrettelægges i samarbejde med eleverne: ”Undervisningen tilrettelægges 
sådan, at eleverne bliver opmærksomme på, at sprogtilegnelse er en proces, de selv har indflydelse på” 
(Fælles mål, fransk 2004: 78). Læringsprocessen bygger på en forståelse af, at eleverne udvikler deres 
eget intersprog ved at de opstiller og afprøver hypoteser om sprogets funktion. Derfor betragtes fejl som 
en naturlig og uundgåelig del af processen og er udtryk for elevens mentale arbejde med sproget: ”Ele-
verne skal hele tiden opmuntres til at afprøve hypoteser ved at deltage i samtaler og til at forbedre deres 
sprog, så det ikke stivner i de samme typer af fejl og et begrænset ordforråd” (Fælles mål, fransk og tysk 
2004: 32). Læreren skal være bevidst om sin retteadfærd og være tilbageholdende med rettelser: ”Bøj-
ning, køn og tal, modus og lignende spiller faktisk ikke den store rolle på dette niveau” (Fælles mål, 
fransk 2004: 79). Derimod er ordstilling, udtale og intonation af væsentlig betydning for at gøre sig 
forståelig, og disse færdigheder er oplagte at træne i forbindelse med lytteforståelsen. Den skriftlige 
sprogfærdighed integreres som en funktionel disciplin og kombineres så vidt muligt med mundtlige 
aktiviteter. Det pointeres endvidere, at det er vigtigt for eleverne at læse meget, og kendskabet til læse-
strategier er også med til at udvikle evnen til egen tekstproduktion.  
 
Gymnasiet: fokus på kommunikative opgaver 
Undervisningen skal tilrettelægges således, at fransk- og tyskfagets forskellige discipliner udgør en 
helhed, og den viden eleverne opbygger omkring sproget, skal understøtte de mundtlige og de skriftlige 
kommunikative kompetencer. Det fremhæves i begge læreplaner, at kommunikativ kompetence har første 
prioritet: ”Fluency prioriteres højere end sproglig præcision” (Læreplan fransk B 2008: 2), ”Et sammen-
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hængende og nogenlunde flydende sprog er vigtigere end korrekthed i detaljen” (Læreplan tysk B 2008: 
4). Undervisningen skal derfor så vidt muligt foregå på fremmedsproget, og sprogbrugen skal stå centralt 
i undervisningen: ”Arbejdet med de sproglige aspekter sker med stadig henblik på sproget i anvendelse” 
(Læreplan tysk B 2008: 2).  
 
Ved hjælp af forskellige sproglæringsstrategier, lytte-, læse- og kommunikationsstrategier lærer eleverne 
at igangsætte og opretholde kommunikationen, og dermed bliver de bekræftet i at kunne udtrykke sig på 
fremmedsproget. Ligeledes er viden om samtalens opbygning af stor betydning: ”[…] eleverne erhverver 
sig viden om og forståelse af samtalens grundlæggende struktur og enkle teknikker til at indlede samtalen, 
beholde ordet, give ordet videre, skifte emne, give feedback, konkludere samt afslutte” (Undervisnings-
vejledning fransk B 2007: 6). For at kunne præsentere et emne skal eleverne lære om fremstillingens 
enkeltelementer: ”[…] indledning, kerne, argumentation, diskussion og konklusion” (Undervisningsvej-
ledning fransk B 2007: 6). Endvidere pointeres vigtigheden af, at eleverne aktiveres til selvstændigt at 
formulere sig på fransk for derigennem at få mulighed for at opstille hypoteser om sprogets funktion: 
”Det er altafgørende for elevernes evne til at udfolde sig og kommunikere på fransk, at de undervejs i hele 
læringsprocessen opmuntres til aktivt at danne og afprøve egne hypoteser om sprogets opbygning” 
(Undervisningsvejledning fransk B 2007: 6). Derfor opfordres til, at kommunikativt orienterede opgaver 
skal have en central plads i undervisningen, og at læreren er bevidst om sin retteadfærd, således at der 
skelnes mellem vigtige og mindre vigtige fejl.  
 
At tilgangen til tysk i læreplanen er kommunikativ, ses tydeligt ud fra fremhævelsen af, at eleverne skal 
kunne anvende sproget i forskellige funktionelle sammenhænge. Der lægges vægt på, at eleverne får 
mulighed for selv at opstille og afprøve hypoteser omkring sprogets funktion. I forhold til samtalefærdig-
hed lægges vægt på, at eleverne opbygger en vis pragmatisk kompetence, således at de er i stand til at 
bruge sproget adækvat og med de fornødne høflighedsmarkører (Undervisningsvejledning tysk B 2007: 
12). Ligeledes skal de trænes i diskussion og stillingtagen til et emne ved hjælp af en række faste vendin-
ger til at udtrykke mening, skepsis, enighed, uenighed og lignende, og det anbefales at opøve samtalefær-
digheden ved brug af rollespil og ’information gap’-øvelser. Endvidere skal elevernes trænes i at struktu-
rere en redegørelse: ”bl.a. ved hjælp af strukturmarkører som ’erstens, zweitens, drittens…’, ’einerseits – 
andererseits’” (Undervisningsvejledning tysk B 2007: 12-13). 
 
Universitetet: fokus på fremstilling 
I de seneste studieordningsrevisioner har man indført en modulopbygning59 med det formål at skabe mere 
sammenhæng og kompetencebevidsthed på tværs af discipliner. På tyskfaget er ”skriftlig og mundtlig 
kommunikation” samlet i et modul med fokus på færdigheder: oversættelse fra dansk til tysk og fra tysk 
til dansk, fri skriftlig fremstilling på tysk, grundlæggende viden om praktisk-grammatiske problemer med 
henblik på praktisk sprogbeherskelse, viden om dansk-tyske kontrastive sproglige ligheder og forskelle og 
færdighed i kritisk benyttelse af relevante hjælpemidler, herunder elektroniske ordbøger og tekstkorpora. 
Modulet består af oversættelse og praktisk grammatik, skriftlig og mundtlig kommunikation. I studieord-
ningen for fransk modulet ”sprog og kommunikation” finder vi en lang række enkeltdiscipliner, nemlig 
grammatik og tekstproduktion, fonetik og mundtlig sprogfærdighed, kommunikation, mundtlig sprogpro-
duktion og formidling, grammatik og kommunikation, oversættelse og interkulturel formidling (til og fra 
fransk), grammatik, mundtlig og skriftlig sprogfærdighed. Der indføres i grammatik, fonetik, genreteori, 
kommunikationsformer, og målet er netop i kraft af modultænkningen at skabe forbindelse mellem teori 

                                                      
59 Ifølge uddannelsesbekendtgørelsen (Universitetsloven 2003) §2, kapitel 6 skal alle uddannelser være 
opbygget af et antal moduler: ”Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som 
mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme 
angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer, 
der er angivet og afgrænset i studieordningen.” 
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og praksis. Hvis man ser på mål og eksamensformer inden for den mundtlige sprogfærdighedsundervis-
ning, kan man konstatere, at der lægges mere vægt på fremstilling end på dialog, hvilket også svarer til 
den progression, der lægges op til i Fremtidens sprogfag, men indimellem ikke modsvarer de studerendes 
lyst til at kommunikere og deres fornemmelse af ikke at have den tilstrækkelige viden om dialogmønstre, 
talehandlinger eller kulturelle tilgange til interaktion. Ikke desto mindre lægges der op til undervisning i 
dialog. 
 
FÆRDIGHEDER, ARBEJDSFORMER OG PROGRESSION 
Når man ønsker at undersøge sproglig kompetence på langs, er mulige grundlagsdokumenter, ud over de 
separate læseplaner og studieordninger, Den Europæiske Referenceramme for Sprog og Fremtidens 
sprogfag (2003). Der anvendes begge steder den samme inddeling af de sproglige færdigheder i fem 
typer, nemlig lytteforståelse, samtalefærdighed, læseforståelse, mundtlig fremstilling og skrivning. 
Referencerammen præciserer færdigheder og kompetencer på seks forskellige niveauer inden for de fem 
færdighedsområder (fra C2 til A1). Det væsentlige begge steder er at anskueliggøre, hvordan de indgår i 
en progression og dermed mindske overgangsproblemer mellem niveauerne og skabe bedre vilkår for de 
såkaldte ”overdragelsesforretninger” (Fremtidens sprogfag 2003: 42). Således har grundskolen som sit 
hovedansvarsområde at tage sig af lytteforståelse og samtalefærdighed, mens fortsætter A-niveauet har 
skrivefærdighed som et af sine hovedansvarsområder.  
 
UNDERVISNINGS- OG ARBEJDSFORMER: VARIATION OG PARARBEJDE  
I grundskolen skal eleverne ifølge beskrivelser for undervisningens 2. forløb præsenteres for varierede 
materialer og arbejdsformer (individuelt, par, gruppe, klasse), som vælges i forhold til den foreliggende 
aktivitet. Det prioriteres højt at, de kommunikative aktiviteter er meningsfulde og formålsorienterede:  
 

I en kommunikativt orienteret undervisning er arbejdet med mundtlig sprogfærdighed baseret på 
kommunikative hensigter og behov, der realiseres ved talehandlinger (Fælles mål, fransk 2004: 70).  

 
Eleverne skal opnå færdigheder i brug af centrale talehandlinger som at præsentere sig, at spørge om vej 
og at udtrykke sin mening o. lign., og ligeledes skal de arbejde med samtalestrukturer, hvilket er oplagt at 
gøre i forbindelse med par- og gruppearbejde samt i form af rollespil. ”Almindeligt forekommende tiltale- 
og omgangsformer trænes gennem fx rollespil og dialoger” (Fælles mål, fransk 2004: 29). ”Undervisnin-
gen indeholder varierede muligheder for at arbejde med forskellige samtalestrukturer i klassen fra par- og 
gruppearbejde til rollespil og klassesamtaler” (Fælles mål, fransk 2004: 31). Arbejdet med centrale ord og 
vendinger skal ifølge læreplanerne ske i en meningsfuld kontekst, da ordene således nemmere huskes, og 
opbygning af et centralt ordforråd betegnes som en nødvendig forudsætning for oparbejdelsen af kommu-
nikative færdigheder:  
 

At kunne det rigtige ord er i mange tilfælde vigtigere end at kunne konstruere en sætning kor-
rekt (Fælles mål, fransk 2004: 74).  

 
I gymnasiets læreplaner både for tysk og fransk fremhæves det, at arbejdsformer og metoder skal være 
varierede og i overensstemmelse med de faglige mål understøtte elevernes kommunikative kompetencer 
og deres evne til at læse og forstå tekster. Sproglæreren skal anerkende den erfaring eleverne på fortsæt-
terniveau har:  
 

Det er af stor betydning, at læreren respekterer eleverne som fortsættere med visse færdigheder 
og anerkender deres kompetence med hensyn til fx talefærdighed, således at elevernes lyst til at 
give sig i kast med faget bevares (Undervisningsvejledning, fransk 2007: 7).  
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I læreplanen for tysk fremhæves det, at arbejdsformer, opgavetyper og metoder i undervisningen skal 
være varierede (under hensyntagen til den faglige progression), idet det anerkendes, at elever tilegner sig 
færdigheder på forskellige måder. Ligeledes skal undervisningen tilrettelægges så eleverne udvikler 
selvtillid og dermed bevarer motivationen og glæden ved at lære sprog (Undervisningsvejledning tysk B 
2007: 14-15). Arbejdsformer og opgavetyper skal understøtte udviklingen af elevernes kommunikative 
kompetencer og kreative evner (Læreplan tysk B 2008: 2). I forhold til mundtlig interaktion tilråder begge 
undervisningsvejledninger brug af par- og gruppearbejde for at give eleverne mere taletid end i klasseun-
dervisningen og gode muligheder for at udvikle sit intersprog. Der lægges vægt på konkret samtaletræ-
ning: ”eleverne skal trænes i at indgå i en samtale, at tage ordet, bruge gambitter, udtrykke enighed og 
uenighed, argumentere og konkludere” (Undervisningsvejledning fransk B 2007: 9). Der skal arbejdes 
med såvel samtalekompetence som præsentationskompetence, og begge færdigheder er oplagte at træne i 
forbindelse med tekstforståelsen:  
 

præsentationskompetencen, hvor eleven har forberedt en fremlæggelse af teksten med inddra-
gelse af relevante struktur-, redegørelses- og holdningsmarkører, og samtalekompetencen, der 
baseres på spontan samtale, hvori indgår brug af ofte forekommende faste vendinger og udtryk, 
der tilkendegiver den talendes holdninger, ønske om at tage eller afgive ordet, enighed og 
uenighed i samtalepartnerens synspunkter osv. (Undervisningsvejledning tysk B 2007: 8). 

 

I universitetsundervisningen anvendes der ifølge studieordningen i fransk en række forskellige arbejds-
former, som træner den mundtlige sprogfærdighed. I Fonetik (fransk) anvendes en række forskellige 
genrer og øvelsestyper: 

 
Der trænes i mundtlig sprogproduktion i form af diskussioner, mundtlige oplæg samt praktiske 
øvelser, fx lytteøvelser, rollespil o.l. Der lægges vægt på arbejdsformer der fremmer den stude-
rendes aktive mundtlige sprogfærdighed. […] Der arbejdes desuden med dagligdags kommuni-
kation, samtale og dialog.  

 

Det samme gælder for Mundtlig sprogproduktion og formidling (fransk):  

 

Undervisningen gennemføres som forelæsninger, dialog og diskussioner samt praktiske øvelser, 
fx lytteøvelser, rollespil o.l. Der lægges vægt på arbejdsformer, der fremmer den studerendes 
aktive mundtlige sprogfærdighed. 
 
Disciplinen omfatter arbejde med dagligdags kommunikation og mere formel formidling og ar-
gumentation. 

 
I studieordningen for tysk lægges der ikke konkret op til, hvordan undervisningen i sprogfærdighed 
tilrettelægges, ikke mindst fordi der ikke undervises specifikt i mundtlig sprogfærdighed som samlæses 
med Kultur og samfund I+II. I disse to forløb henvises der til, at der lægges vægt på/trænes mundtlig 
udtryksfærdighed på tysk, hvilket foregår i forbindelse med fremlæggelse og diskussion. Herved arbejdes 
med korrekthed, variation og kommunikation: 
 

Disciplinen omhandler dels de overordnede politisk-samfundsmæssige forhold, dels udvalgte 
fokusområder, hvor den studerende trænes i at opsøge, bearbejde og fremlægge viden. I forbin-
delse hermed lægges der vægt på opøvelsen af den mundtlige udtryksfærdighed på tysk. 
 



Overgangsproblemer som udfordringer i uddannelsessystemet  
 

 
 
 145 

Færdigheden opnås dels ved, at holdet i undervisningen beskæftiger sig med udvalgte kulturelle 
og interkulturelle problemstillinger og deres kulturteoretiske aspekter, dels ved at de studerende 
i grupper definerer og bearbejder kulturelle problemstillinger, som fremlægges og diskuteres i 
undervisningen. I forbindelse med denne fremlæggelse trænes den mundtlige udtryksfærdighed 
med henblik på opnåelse af morfologisk og semantisk korrekthed, evne til at udtrykke sig varie-
ret og situationsadækvat og indsigt i talehandlingers kommunikative aspekter. 

 
GRAMMATIKKENS VÆGTNING OG ROLLE 
Grundskolen: kommunikation før system 
I grundskolens læreplaner lægges der vægt på, at det er de kommunikative behov, der skal trække gram-
matikken med sig, og arbejdet med sprogets system og med sprogbrugsregler skal være implementeret i 
den øvrige undervisning:  
 

Eleverne præsenteres for centrale grammatiske områder i varierede, kommunikative sammen-
hænge. Isolerede grammatiske øvelser prioriteres lavt, men kan være nødvendige til at automati-
sere indlæringen af visse regler, som er underordnet den funktionelle brug af sproget (Fælles 
mål, fransk 2004: 32).  

 
Dette forhold understreges ligeledes i undervisningsvejledningen:  
 

Det [grammatikken] introduceres i små bidder, hvor det er relevant i forbindelse med de kom-
munikative aktiviteter, og illustreres ved hjælp af det sproglige materiale eleverne er i gang med 
(Fælles mål, fransk 2004: 73).  

 
Den funktionelle tilgang til sproget betyder, at eleverne skal opnå en forståelse for, hvordan sproget 
bruges i forskellige sammenhænge alt efter hensigt, situation og emne, og denne sproglige opmærksom-
hed og bevidsthed skal styrke elevernes praktiske sprogfærdighed. I læseplanen til undervisningens andet 
forløb ekspliciteres det, at undervisningen bl.a. skal indeholde viden om sætningens grundstruktur og om 
de vigtigste sætningstyper og ordklasser (Fælles mål, fransk 2004: 53). Bisætningsindledere60 og konnek-
torer nævnes i undervisningsvejledningen som en vigtig del af tekstgrammatikken med den begrundelse, 
at det kan være svært at nuancere og skabe sammenhæng, hvis man ikke behersker disse redskaber 
(Fælles mål, fransk 2004: 77-78). Det er et af de fænomener, som er revideret i Fælles mål 2, efterår 
2008. Her lægges der vægt på en række fænomener, som i højere grad understøtter den mundtlige kom-
munikative kompetence, såsom anvendelse af interaktionsmarkører og gambitter. 
 
Gymnasieskolen: sproglig viden og anvendelse 
I gymnasiets franskundervisning lægges der op til, at viden om såvel fremmedsprogstilegnelse som 
grammatik skal være behovsrelateret og afstemt med den faglige progression. Det tilrådes i både tysk og 
fransk at gøre brug af en induktiv, inputorienteret tilgang til grammatikundervisning, således at fokus 
ligger på sproglig opmærksomhed og bevidstgørelse (Undervisningsvejledning, fransk B 2007: 6 og 
undervisningsvejledning, tysk B 2007: 17-18). 
 
For at opfylde de faglige mål kræves en vis grammatisk viden, men det pointeres i den tilhørende under-
visningsvejledning for fransk, at den skal begrænses til kun at omfatte den relevante morfologi og syn-
taks:  
 

                                                      
60 Eleverne skal aktivt beherske bisætningstyper indledt med qui, que, quelle, quoi, où, comment, 
pourquoi, parce que, pour que, avant que, après que, pendant que (Fælles mål, fransk 2004: 77). 



Overgangsproblemer som udfordringer i uddannelsessystemet  
 

 
 
 146 

Eksplicit grammatisk viden om sproget er underordnet anvendelsen af sproget, og centralt står 
de grundlæggende principper inden for såvel morfologi og syntaks. Den grammatik, der inddra-
ges, skal være relevant for den konkrete anvendelse af sproget (Undervisningsvejledning, fransk 
B 2007: 4).  

 
Der opfordres ikke til, at eleverne kender alle regler for bøjning, orddannelse eller ordstilling, men at de 
behersker den grammatik, der sætter dem i stand til at kunne bruge sproget. Det betyder, at fokus skal 
ligge på funktion i sproget og ikke på en systematisk gennemgang af grammatikken. I overensstemmelse 
hermed fokuseres der på de grundlæggende principper for udtale og intonation, og tilegnelse af ordforråd 
og idiomatiske udtryk tager udgangspunkt i de studerede emner – altså en opfordring til at behandle form 
og indhold i sammenhæng. 
 
I undervisningsvejledningen i tysk for gymnasiet henledes opmærksomheden på, at det at kunne gramma-
tiske regler ikke direkte fører til kommunikativ kompetence, og derfor anbefales det, at elevernes kom-
munikative behov skal være drivkraften bag sprogtilegnelsen:  
 

Tager man det ene grammatiske fænomen op efter det andet i en rækkefølge, der intet har med 
kontekst eller kommunikationssituation at gøre, risikerer grammatik let at blive et mål i sig selv, 
uden at det lykkes at skabe grammatisk bevidsthed som et middel til, at eleverne bliver i stand 
til at forvalte deres egen indlæring (Undervisningsvejledning, tysk B 2007: 17).  

 
Det understreges at sproglig opmærksomhed er en nødvendig forudsætning for at tilegnelse kan finde 
sted. Fokus på formelle træk i sproget skal ske i en kontekst, hvor eleven kan koble form, funktion og 
betydning, hvilket ikke er tilfældet i den traditionelle form for grammatikundervisning. Derfor anbefales 
det i tråd med den moderne sprogtilegnelsesforskning, at gennemgang af grammatikken er behovsrelate-
ret, at opgaverne i overvejende grad er forståelsesorienterede, at tilgangen til grammatikken er induktiv, 
hvor eleverne selv forsøger at formulere regler, og at de efterfølgende får lejlighed til at afprøve egne 
hypoteser om sproget, hvilket skal ske i en meningsfuld kontekst, både skriftligt og mundtligt (Undervis-
ningsvejledning tysk B 2007: 18). Den grammatik der tages op til behandling, skal altid være afstemt med 
elevernes behov og endvidere optræde i en relevant kontekst, hvor eleverne kan se forbindelsen mellem 
form, funktion og betydning. 

Universitetet: sprogfærdighedsundervisning og grammatik 
På universitetet er grammatik og sprogfærdighed principielt forbundne, idet grammatikundervisningen 
både har fokus på sprogforståelse og på at kunne gennemskue egen sprogproduktion med henblik på at 
forbedre den. I tysk skriftlig sprogproduktion nævnes det, at grammatik og kontrastiv sprogbeskrivelse 
bidrager til at få færdighed i skriftlig sprogproduktion: 
 

Færdigheden opnås gennem skriftlig produktion af varierede teksttyper under hensyntagen til 
potentielle målgrupper. I undervisningen indgår en fokuseret beskæftigelse med praktisk-
grammatiske problemfelter inden for morfologi og syntaks, herunder kontrastive forskelle mel-
lem dansk og tysk. 

 
I modulet Skriftlig og mundtlig kommunikation lægges der op til en samlet beherskelse af det tyske 
sprog. Den studerende skal ”kunne udtrykke sig frit og nuanceret på et korrekt og adækvat tysk om 
faglige og almene emner, skriftligt og mundtligt.” De kvalifikationer der hører til dette er bl.a. en ”grund-
læggende viden om praktisk-grammatiske problemer med henblik på praktisk sprogbeherskelse” og 
”viden om dansk-tyske kontrastive sproglige ligheder og forskelle”. 
 
I de overordnede mål for den sproglige del af franskuddannelsen fremhæves det, at lingvistisk teori og 
fonetisk og grammatisk viden opfattes som ”indsigt i grundlæggende lingvistiske paradigmer og teorier, 
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samt viden om sprogtilegnelse og sprogpædagogik”, hvilket modsvarer nogle af de krav, der er opstillet 
for at give de færdige kandidater undervisningskompetence i gymnasieskolen. Dette nævnes ikke eksplicit 
i den tyske studieordning. 
 
I studieordningen for fransk findes der tre forskellige grammatikprøver, som alle ligger inden for modulet 
sprog og kommunikation. I Grammatik I: Grammatik og tekstproduktion lægges der ved bedømmelsen 
bl.a. vægt på i hvor høj grad den studerende kan reflektere over progressionen i egen fejltypologi og 
læring, hvilket viser at grammatikken forventes anvendt i en tilegnelsessammenhæng. I Grammatik II: 
Grammatik og kommunikation lægges der vægt på et generelt kendskab til moderne teorier inden for 
områdets discipliner og metoder, sætningsanalysere, identifikation og redegørelse for en grammatisk 
problemstilling. Grammatiksynet er bredt og der behandles således ”centrale emner inden for almen og 
anvendt sprogvidenskab, herunder sproglige kommunikationsteorier, argumentation og retorik, tekstling-
vistik, sprogtypologi, sociolingvistik samt sprogtilegnelse og sprogpædagogik”. Grammatik III hedder 
ganske enkelt Grammatik, og her skal den studerende bl.a. dokumentere et solidt kendskab til det franske 
sprogs morfologi og syntaks samt færdighed i sætningsanalyse. Der lægges i undervisningsbeskrivelsen 
vægt på ”moderne teoretisk og anvendt fransk grammatik med vægt på syntaks og sprogproduktion”. Den 
systematiske gennemgang af centrale grammatiske områder gives ”med henblik på at opøve den stude-
rendes indsigt og færdigheder i det franske sprog”.  
 
Vi kan konstatere, at der arbejdes en del med grammatik i universitetets sprogstudieordninger, og at 
forbindelsen til sprogfærdigheden, især naturligt nok den skriftlige, er tydeliggjort i teksterne, som udgør 
grundlaget for undervisningen. Herudover bemærkes det, at sprogpædagogiske problemstillinger og viden 
om sprogtilegnelse nævnt som indholdsområder i grammatikundervisningen. 
 
SPROGSYN 
Vi anvender begrebet sprogsyn til at beskrive den grundlæggende opfattelse af, hvordan sprog defineres 
og opfattes. De skelnes i denne sammenhæng ofte mellem to grundlæggende opfattelser, nemlig et kom-
munikativt sprogsyn som anskuer sprog primært som et redskab til kommunikation med fokus på sprog-
handlinger og scenarier for interaktion, og et strukturelt sprogsyn som anskuer sprog primært som et 
system, der er bygget op af grammatiske enkeltelementer (fokus på strukturer og syntaks).  

Grundskolen: Sprog er kommunikation 
Læreplanen for fransk i grundskolen afspejler et kommunikativt sprogsyn, idet den intenderer, at fokus 
ligger på sproget som kommunikationsmiddel. Ordforrådstilegnelse og varierede arbejdsformer med 
fokus på sprogets kommunikative funktioner vægtes højt. Bl.a. anbefales hyppig brug af par- og gruppe-
arbejde samt rollespil, hvor elevernes samtalefærdighed og brug af talehandlinger kan trænes. Ligeledes 
prioriteres mulighederne for at kommunikere med ægte fransktalende højt. Arbejdet med den sproglige 
form skal foregå med afsæt i indhold, da de kommunikative behov skal være bestemmende for valg af 
grammatiske fokusområder, og det reflekterer en funktionel tilgang til sproget.  
 
Gymnasieskolen: Grammatikken understøtter sprogbrugen 
Læreplanerne i såvel tysk som fransk giver udtryk for et kommunikativt sprogsyn i dens sigte mod at give 
eleverne en grundlæggende kommunikativ kompetence. Der er fokus på, at eleverne opøver samtalefær-
dighed og på ordforrådstilegnelse. Undervisningsvejledningen i tysk prioriterer tydeligt kommunikation: 
”Eleverne skal først og fremmest kunne klare forskellige kommunikationssituationer” (Undervisningsvej-
ledning tysk B 2007: 16). I begge fag fremhæves det, at eleverne frem for alt skal kunne begå sig i for-
skellige kommunikationssituationer, og resultatet skal være, at de kan tale et ”klart og nogenlunde flyden-
de fransk”/”sammenhængende og nogenlunde flydende tysk,” hvilket også kommer til udtryk i prøvefor-
men, der vægter kommunikativ kompetence højere end sproglig præcision.  
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Der arbejdes med en funktionel tilgang til sproget: grammatikken er underordnet sprogbrugen og skal 
derfor altid være relevant for den konkrete anvendelse af sproget. Fokus skal ligge på grammatik som 
bevidstgørelse og sproglig opmærksomhed, og derfor tilrådes brug af en induktiv, inputorienteret tilgang 
og opgavetyper med forståelsesbaseret feedback, der er mest læringsfremmende. Samtidig med, at der er 
stor fokus på kommunikativ kompetence, lægges der også stor vægt på tekstlæsning med den begrundel-
se, at eleverne herigennem får en forståelse for sprogets opbygning og anvendelse generelt samt for 
fransk/tysk kultur. Således består én del af den mundtlige eksamen i tekstforståelse.  
 
Sprogsynet ses også tydeligt i kraft af anbefalinger om træning af samtalefærdighed gennem par- og 
gruppearbejde, hvor fokus ligger på interaktionen mellem eleverne for at de får taletid. De skal trænes i at 
indgå i en samtale, at tage ordet, bruge gambitter, udtrykke enighed og uenighed, argumentere og konklu-
dere. I arbejdet med ordforråd anbefales det, at eleverne i varierede, autentiske kontekster aktivt indøver 
nye ord, fx gennem dialoger, forespørgsler, diskussioner, rollespil og lignende:  
 

For at lære, huske og kunne anvende nye ord og vendinger, skal eleverne høre, se, bearbejde og 
anvende dem mange gange. Det kræver stor variation i både receptiv og produktiv bearbejdning 
af ordforrådet, idet ordene bedst huskes, hvis eleverne træffer dem igen og igen i forskellige 
sammenhænge, som helst skal have et autentisk, kommunikativt præg, så eleverne får opfattel-
sen af, at sproget kan bruges til noget, der er relevant for dem nu eller i kommende situationer i 
privatliv, samfunds- og arbejdsliv (Undervisningsvejledning, fransk B 2007: 9). 

 
Men det bemærkes, at oparbejdelse af kommunikativ kompetence også kræver kendskab til grammatik, til 
faste vendinger og gambitter samt en god udtale. 
 
Universitetet: flere sprogsyn 
I studieordningerne for fransk og tysk ses flere sprogsyn repræsenteret. I sprogfærdighedsdisciplinerne er 
der hovedsageligt fokus på sproget som mundtlig og skriftlig fremstilling med diskussion, men i fransk 
ses der også flere gange nævnt undervisning i dialogisk kommunikation via rollespil og andre kommuni-
kativt orienterede øvelser. I grammatikundervisningen lægges der vægt på at dække såvel teoretisk som 
anvendt grammatik (Fransk grammatik III) at give ”indsigt i grundlæggende lingvistiske paradigmer og 
teorier, samt viden om sprogtilegnelse og sprogpædagogik” (Franskuddannelsens overordnede mål). Det 
er således vigtigt i en sproguddannelse på universitetsniveau, at de studerende får kendskab til flere 
sprogsyn via lingvistiske teorier og viden om sprogtilegnelse og sprogpædagogik.  
 
I modulet Sprogbeskrivelse på tysk skal de studerende opnå en række kvalifikationer, som peger på 
samme brede vinkel på sproget som i franskstudiet. Der lægges således vægt på grundlæggende viden om 
de centrale begreber inden for morfologi og syntaks, kendskab til forskellige grammatiske beskrivelses-
modeller, sammenhængende og argumenterende redegørelse for sproglige fænomener i moderne tyske 
tekster, viden om det tyske sprogs historiske udvikling og indsigt i kontrastive forhold mellem tysk og 
dansk. 
 
Hvis man ser nærmere på bedømmelseskriterierne for sprogfærdighedsdisciplinerne på fransk, kan man 
ligeledes konstatere en bred vifte af felter som belyser et nuanceret forhold til, hvad sprog er i kommuni-
kative sammenhænge: lytteforståelse, udtale, brug af talesprogets fundamentale former og konstruktioner, 
sikkerhed i det centrale ordforråd, i ortografi, morfologi og syntaks samt tegnsætning og forståelse for og 
sikkerhed i valg af kommunikationsstrategier. Samtidig må det siges at være påfaldende, at mundtlig og 
skriftlig sprogfærdighed bedømmes sammen. 
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LÆRINGSSYN OG SPROGTILEGNELSESSYN 
Læringssynet defineres her helt grundlæggende opfattelsen af, hvordan mennesker lærer. Når det gælder 
sproglæring tales der ofte om sproglærings- eller sprogtilegnelsessyn, som handler om, hvordan man 
opfatter at sproget læres eller tilegnes. Ofte har sprogsynet præget læringssynet sådan, at et strukturelt 
sprogsyn indebar, at indlæring af strukturer var vejen til også at beherske sproget aktivt, mens et kommu-
nikativt sprogsyn nogle gange fulgtes af en antagelse om, at sproget lærtes ved, at eleverne talte sproget. 
Den fremherskende holdning i dag er, at der er brug for såvel kommunikativ aktivitet og træning med 
fokus på sproghandlinger og scenarier som for fokus på form. Herved opbygger eleverne hele tiden såvel 
kommunikativ kompetence som sproglig bevidsthed. Der tales i denne sammenhæng om et kognitivt 
læringssyn hvor eleverne opbygger deres eget personlige intersprog bestående af deres egne hypoteser om 
sprogets former og funktioner. 

Der findes en lang række teorier om, hvordan sprogtilegnelsen bedst foregår, og den enkelte underviser 
har i sin tilrettelæggelse nødvendigvis en bagvedliggende antagelse om, hvordan eleverne bedst lærer det 
som er målet med undervisningen.  

I grundskolens læreplaner lægges der klart op til et konstruktivistisk læringssyn: eleverne har aktiv 
indflydelse på læringsprocessen, hvorfor undervisningen skal tilrettelægges i samarbejde med dem. Den 
viden, eleverne har erhvervet sig igennem andre sprogfag, skal de benytte sig af, og endvidere bygger 
sprogtilegnelsen på elevernes aktive hypotesedannelser om, hvordan sproget fungerer. Derfor skal fejl ses 
som en naturlig del af processen, der handler om, at elevernes intersprog bevæger sig i retning af større 
lighed med målsproget, hvilket tilsammen giver udtryk for et kognitivt læringssyn. 
 
Også gymnasieskolens læreplaner i fransk og tysk giver udtryk for et kognitivt læringssyn, hvilket bl.a. 
kan konstateres ved, at sprogtilegnelsen bygger på elevernes opstilling og afprøvning af hypoteser om-
kring, hvordan henholdsvis det franske og det tyske sprog fungerer. Læring opfattes således som en 
konstruktionsproces, og det anerkendes, at sprogtilegnelsen er en mental og kreativ proces, hvor eleven 
må være aktiv. I forhold til grammatik tilrådes primært en induktiv tilgang, hvilket ligeledes understøtter 
det kognitive læringssyn. Desuden lægges der op til igennem samspillet med andre fag, at eleverne skal 
kunne anvende den viden, som de har opnået i andre kontekster til at forstå de sproglige input de modta-
ger, og til at skabe betydning i det sprog, de producerer. 
 
Der er ikke et entydigt læringssyn i de to undersøgte bachelorstudieordninger, men der kan konstateres en 
tydelig forbindelse mellem viden og kompetence, således at de studerende bl.a. lærer grammatik for at 
kunne forbedre deres sprogproduktion. Viden om sprogets opbygning – herunder kontrastive tilgange til 
sprogbeskrivelsen – bidrager til opbygning af sprogfærdighed: ”Grundlæggende viden om praktisk-
grammatiske problemer med henblik på praktisk sprogbeherskelse” og ”viden om dansk-tyske kontrastive 
sproglige ligheder og forskelle” giver i modulet Skriftlig og mundtlig kommunikation en samlet beher-
skelse af det tyske sprog. I studieordningen for tysk ses der en klar forbindelse mellem grammatik, stili-
stik og egen færdighed. Rækkefølgen er meget eksplicit først forståelse og derefter egen produktion. 
Herudover er det påfaldende, at der ikke er egentlig undervisning i mundtlig sprogfærdighed. Det er her et 
klart strukturelt og læringsmæssigt valg at sammenkæde indhold og færdighed. I studieordningen for 
fransk lægges der op til at arbejde med færdighedstræning i konkrete situationer i form af dialoger og 
rollespil.  
 
LÆRINGSSTRATEGIER, UNDERVISNINGSSPROG, DIFFERENTIERING OG OVERGANGE 
Det er ifølge læreplanerne i såvel grundskole som gymnasium betydningsfuldt, at eleverne hurtigt erfarer, 
at de kan bruge sproget, og derfor skal de præsenteres for kommunikationsstrategier, eksempelvis om-
skrivning med andre ord eller brug af kropssprog (mimik og gestus), der i starten kan kompensere for 
manglende sprogbeherskelse. Ligeledes er det vigtigt at introducere eleverne for hensigtsmæssige læ-
ringsstrategier, således at de kan blive bevidste om, hvordan de hver især bedst tilegner sig sprog. Eksem-
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pelvis kan eleverne opfordres til at lave grammatiske oversigter og personlige ordbøger, og de skal 
anspores til at udnytte mulighederne for at anvende fremmedsproget i og uden for skolen samt til at bruge 
deres erfaringer opnået igennem arbejdet med andre sprog, hvilket styrker deres bevidsthed om, hvordan 
de bedst lærer fransk/tysk. Der lægges op til, at eleverne præsenteres for strategier, der i starten kan 
kompensere for manglende gloser eller vanskeligheder mht. formuleringer. Eleverne skal tilbydes forskel-
lige arbejdsformer så sproget trænes i varierede kontekster, idet det anerkendes, at elever tilegner sig 
sprog på forskellige måder. Udvalget af teksttyper skal være bredt med temaer, der kan være med til at 
motivere eleverne. Lyst og motivation styrkes og bevares især ved at sproget bruges som ægte kommuni-
kationsmiddel, og særligt højt vægtes mulighederne for at kommunikere med indfødte, herunder via nettet 
eller skolerejser (Fælles mål, fransk 2004: 33). På universitetet er der ikke noget eksplicit fokus på tileg-
nelsesstrategier i studieordningerne. 
 
Ifølge et kommunikativt tilegnelsessyn og de inputorienterede tilegnelsesteorier er det en fordel, at sprog-
elever præsenteres for så meget input som muligt og anvender sproget i kommunikation, så snart det er 
muligt. I grundskolens 2. forløb lægges der op til, at der primært undervises på fremmedsproget. I gymna-
siet skal undervisningen ligeledes så vidt muligt foregå på fremmedsproget (Læreplaner, tysk og fransk, § 
3.1). På universiteterne har det i årtier været en fast diskussion, hvorvidt der uden for sprogfærdighedsun-
dervisningen skal undervises på fremmedsproget og i hvor høj grad, dette går ud indholdsdimensionen. På 
franskstudiet ved AU er hovedreglen, at der undervises på dansk uden for sprogfærdighedsundervisnin-
gen. På tysk ved AU er hovedreglen, at der undervises på tysk, men der undervises ikke isoleret i mundt-
lig sprogfærdighed.  
 
I grundskolens læreplan for fransk tilrådes anvendelse af undervisningsdifferentiering, således at den 
enkelte elevs behov og forudsætninger tilgodeses, samtidig med at fællesskabets muligheder bevares. Der 
lægges vægt på ”indbyrdes respekt af hinandens forskellige forudsætninger, fx at nogle overkommer 
meget, andre ikke så meget, dels vigtigt at arbejdets tilrettelæggelse afspejler denne balance” (Fælles mål, 
fransk 2004: 97). I læreplanen for tysk understreges undervisningsdifferentiering som et vigtigt princip, 
idet den enkelte elevs faglige progression er omdrejningspunktet. Læreren bør søge at udnytte de færdig-
heder, eleverne allerede har tilegnet sig:  
 

Når eleverne kommer til en ungdomsuddannelse, er det vigtigt, at de kan høste anerkendelse for 
de kompetencer, de har med fra folkeskolen, samtidig med at man gør dem opmærksom på de 
nye og højere krav, som nødvendigvis må stilles i fx gymnasiet (Læreplan tysk B 2008: 16). 

 
Den løbende evaluering danner bl.a. grundlag for tilrettelæggelsen af undervisningen med differentierede 
arbejdsformer og materialer. Brug af portfolio til at dokumentere hvad eleven har arbejdet med: eleverne 
bevidstgøres om deres sproglige progression, og læreren kan herigennem få indsigt i på hvilke områder, 
der er behov for støtte, og hvor der er behov for udfordringer for den enkelte elev. 
 
Overgangen fra det foregående niveau vægtes mest i gymnasiesammenhængen. Ifølge gymnasielærepla-
nerne for fransk som fortsættersprog må læreren kende til franskundervisningen i grundskolen, således at 
undervisningen i den første tid forvaltes under hensyntagen til elevernes faglig-didaktiske baggrund, både 
hvad angår arbejdsformer og niveau (Undervisningsvejledning fransk B 2007: 7). Sproglæreren skal 
anerkende den erfaring, eleverne på fortsætterniveau har: ”Det er af stor betydning, at læreren respekterer 
eleverne som fortsættere med visse færdigheder og anerkender deres kompetence med hensyn til fx 
talefærdighed, således at elevernes lyst til at give sig i kast med faget bevares” (Undervisningsvejledning 
fransk B 2007: 7). I læreplanen for tysk understreges det, at undervisningen skal tilrettelægges med 
udgangspunkt i elevernes faglige niveau fra grundskolen, og derfor er undervisningsdifferentiering et 
vigtigt princip, eftersom den enkelte elevs faglige progression er omdrejningspunktet. Læreren bør søge at 
udnytte de færdigheder, som eleverne allerede har tilegnet sig: ”Når eleverne kommer til en ungdomsud-
dannelse, er det vigtigt, at de kan høste anerkendelse for de kompetencer, de har med fra folkeskolen, 
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samtidig med at man gør dem opmærksom på de nye og højere krav, som nødvendigvis må stilles i fx 
gymnasiet” (Undervisningsvejledning tysk B 2007: 16). Der ses ikke nogen eksplicit reference til gymna-
sieskolens undervisning i de to bachelor-studieordninger for tysk og fransk. 
 
DISKUSSION OG KONKLUSION 
Vi har i dette kapitel set nærmere på de to sprog- og kulturfags grunddokumenter og fundet både forskelle 
og fælles udfordringer i forhold til det fagdidaktiske arbejde.  
 
Hvad angår den overordnede progression, følges den europæiske referenceramme for sprog (se også 
Andersen 2006) og den progression, der ligger i Fremtidens sprogfag (2003, s. 41), og man kan også i 
forhold til forskningens indikationer omkring progression i sprogtilegnelsen fastslå, at der i forhold til 
læreplansmaterialet overordnet lægges op til en meningsfyldt progression fra fokus på dialog til mundtlig 
fremstilling og med inddragelse af mere og mere skriftlighed fra grundskole til gymnasium. I grundskolen 
lægges vægt på kommunikation, mens der i gymnasiet bliver større fokus på sprogbevidsthed, som 
konkret manifesterer sig i oversættelse og i et fokus på skriftlighed og større grammatisk korrekthed. 
Læreplanerne i gymnasiet opfordrer samtidig tydeligt lærerne til at lægge vægt på kommunikative fær-
digheder og kommunikativt orienterede opgaver. Ud fra mål og eksamensformer inden for den mundtlige 
sprogfærdighedsundervisning på universitetet, har vi kunnet konstatere en vægtning af fremstilling, men 
der lægges også op til undervisning i dialog. 
 
Målsætningerne er grundlæggende ikke så forskellige på det tre niveauer idet kommunikation og kultur 
fremhæves overalt. Prøveformer og eksamenskrav giver imidlertid nogle forskelle, ikke mindst når man 
ved, hvor stor en rolle de spiller for den konkrete planlægning af undervisningen og for elevernes indsats 
og fokus. Når der indføres en skriftlig prøve med oversættelse, sådan som det er tilfældet på gymnasieni-
veau (både begynder A og fortsætter A), så opstår der er fokus på sproglig korrekthed, og der vil nødven-
digvis opstå behov for en del beskæftigelse med oversættelse af tekster i undervisningen. Selvom der i 
vejledningerne lægges vægt på, at flydende sprog vægtes højere end korrekthed i detaljen, så kan det være 
svært ved at holde fast på at arbejde med samtalefærdighed og interkulturel kommunikation61. Undervis-
ningsformer der lægges op til er i høj grad par- og gruppearbejde, som kan understøtte det kommunikative 
fokus.  Undervisningssproget veksler en del i de indikationer, vi finder i læreplanerne. I grundskolen skal 
undervisningen ifølge beskrivelserne for 2. forløb primært foregå på fremmedsproget, og det understre-
ges, at eleverne fra starten skal have adgang til spontant og autentisk talesprog. I gymnasiets læreplaner 
lægges der ligeledes op til, at undervisningen gennemføres på fremmedsproget (§ 3.1: ”Undervisningen 
foregår i størst muligt omfang på fransk/tysk”).  På universitetet angives det i studieordningerne, at megen 
undervisning på tyskfaget gennemføres på tysk, mens der primært undervises på dansk i indholdsdiscipli-
nerne på fransk. I mundtlig sprogfærdighed undervises på fremmedsproget. 
 
Grammatikken har en tydelig vægtning og rolle på alle tre niveauer, men det er tydeligt, at der arbejdes på 
at nedtone grammatikkens relativt løsrevne rolle som et studieområde for sig. Især i grundskolen lægges 
der vægt på, at grammatikken indgår i kommunikative sammenhænge, men samtidig, at de centrale 
grammatiske områder er dækkede, og at isolerede grammatiske øvelser kan indgå, men prioriteres lavt. 
Det konstateres at de kan være nødvendige for at automatisere indlæringen af visse regler, som er nød-
vendige for at kunne bruge sproget. Ifølge gymnasiets læreplaner er grammatikken underordnet sprogbru-
gen og den skal derfor altid være relevant for den konkrete anvendelse af sproget. Samtidig skal gramma-
tikken give større sproglig opmærksomhed. I gymnasiet lægges der stor vægt på tekstlæsning med henblik 
                                                      
61 De grammatikker der er til rådighed beskæftiger sig normalt mest med korrekthed i detaljen (morfologi og 
syntaks) og mindre med dialogens opbygning og samtalens pragmatik. Forskningen inden for overordnede diskursi-
ve strukturer er relativt ny og derfor endnu ikke en fast del af uddannelserne og slet ikke af lærebogsmaterialet i 
grundskole og gymnasium. 
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på at eleverne få forståelse for sprogets opbygning. På universitetet arbejdes en del med grammatik i 
studieordningerne inden for de moduler som også indeholder sprogfærdighed, men som noget nyt i 
forhold til tidligere studieordninger nævnes sprogpædagogiske problemstillinger og viden om sprogtileg-
nelse som elementer i grammatikundervisningen. 
 
Læringsstrategier og motivation nævnes som væsentlige elementer i forløbet i grundskole og gymnasium, 
bl.a. ved, at der lægges vægt på, at eleverne får mulighed for at udtrykke sig mundtligt uden at blive rettet, 
hvilket også er den tilgang, der anbefales ud fra forskning i sprogtilegnelse (Chandler 2003, Ferris 2004). 
Fejlsynet i grundskolens læreplaner svarer til forskningen resultater, og læreprocessen bygger på en 
udvikling af elevernes intersprog ved, at de opstiller og afprøver hypoteser og får lov til at begå fejl som 
et udtryk for det mentale arbejde med sproget. Læreren opfordres i Fælles mål direkte til at være tilbage-
holdende med morfologiske rettelser. Dette gentages i gymnasiets læreplaner, hvor læreren opfordres til 
at være bevidst om sin retteadfærd og skelne mellem vigtige og mindre vigtige fejl.  
 
Synet på sproglæring på de forskellige uddannelsestrin er ifølge læreplanerne tæt på sprogtilegnelsesteo-
riens mest generelle resultater, og der lægges op til et moderne sprogsyn, hvor sprog opfattes primært som 
kommunikationsmiddel og i mindre grad forventes tilegnet som et grammatisk system, hvor en eksplicite-
ring af reglerne går forud for en tilegnelse af sproget som kommunikationsmiddel. Ikke desto mindre ses 
der præciseringer af, at der skal arbejdes med de dele af grammatikken, som understøtter de sproglige 
funktioner, og at der i relation til automatisering kan indgå egentlige isolerede grammatiske øvelser.  
 
VIDERE FORSKNING 
Som en fortsættelse af dette delprojekt har vi valgt at gennemføre en større spørgeskemaundersøgelse 
samt en række interviews med undervisere på de tre niveauer. Denne undersøgelse viser, at der ikke altid 
er overensstemmelse mellem læreplaner og undervisningens konkrete vægtning af aktiviteter, og at såvel 
undervisernes som elevernes sprogsyn kan være et stykke vej fra det sprogsyn, vi finder i læreplanerne 
(Andersen & Blach under udg.). Det peger på, at det sted der i fremtiden er brug for at sætte ind, ikke er 
på læreplansniveau, men i forhold til efter- og videreuddannelse samt udvikling af læremidler og gram-
matikker, der understøtter det kommunikative sprogsyn uden at gøre grammatikken til et mål i sig selv 
(Andersen 2007). 
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Rapportens tværgående emner 
Bettina Dahl Søndergaard, Camilla Kølsen de Wit, Dorte Ågård, Hanne Leth Andersen, 
Karsten Enggaard, Lena Lindskov, Morten Misfeldt og Helle Mathiasen 
 
 
Forventninger  
Dette afsnit behandler først de forventninger, man finder hos aktørerne i uddannelsessystemet, og derefter 
de systemforventninger, som kommer til udtryk i styredokumenter. 

Aktørers forventninger 
FORVENTNINGER SOM SELEKSTIONSHISTORIE  
Dette tværgående tema drejer sig om aktørernes forventninger til de forskellige niveauer i uddannelsessy-
stemet. Der er særligt fokus på forventningerne til fag og studiers mål og den måde, som lærere og under-
visere gennem undervisning og didaktiske valg forsøger at aktualisere disse mål i samspil.  ”Forventnin-
ger dannes følgelig ved mellemliggende selektioner af et snævrere repertoire af muligheder, ved hvilke 
man kan orientere sig bedre og frem for alt hurtigere”, Sociale systemer (2000:136). Under forventnin-
gerne er der en underliggende meningssammenhæng, som forventningerne løbende henviser til – her er 
der materiale, der ofte inddrages i forventningerne, og som derfor udvikler sig til generaliserede forvent-
ninger som normer, og andre dele synker efterhånden bort (Luhmann, 2000:137). Denne generalisering og 
normdannelse af forventningerne er i sagens natur en meningsreduktion. Forventningerne bliver for de 
enkelte aktører til en slags ’selektionshistorie’ gældende for netop dén aktør, som samtidig bliver til 
aktørens omverden. Med Luhmanns ord erhverves omverden gennem forventningerne, hvor meget er 
muligt men kun lidt er relevant. 
 
I forbindelse med at skifte niveau i uddannelsessystemet bliver forventninger set på denne måde til et 
tveægget sværd. Forventningerne hjælper elever og studerende med at træffe beslutninger om, hvordan de 
skal forholde sig og agere i en ukendt kontekst, men på den samme tid udgør forventningerne anseelige 
blinde pletter og former derved den nye omverden og kontekst, aktørerne indgår i på det nye niveau i 
uddannelsessystemet. Kan der med andre ord skabes nye undervisningssammenhænge og organiseringer 
for elever og studerende, hvis lærere og undervisere og deres didaktiske valg altid indsættes i en forvent-
ningshorisont, som ikke angår det nuværende uddannelsesniveau, men derimod et foregående niveau 
(selektionshistorien fra tidligere undervisningssammenhænge)? Hvis ikke lærere og undervisere ønsker at 
skabe nyt, er forventningerne hos elever og studerende en stærk struktur at koble undervisningen på, som 
formentlig kan skabe en oplevelse af progression, fordi den selektion af mening, man er vant til, fortsætter 
uhindret. 
 
CASE-EKSEMPLER  
I dette forskningsprojekt indgår forventninger eksplicit i 3 cases. Det drejer sig om case 1, 3 og 4. Der er 
ikke en ensartet opfattelse eller anvendelse af forventningsbegrebet i de 3 cases, men i det følgende 
beskrives kort et uddrag af casenes behandling af forventningerne og deres betydning i forbindelse med 
overgangsproblematikker set på baggrund af det ovenstående forventningsbegreb. 
 
I case 3: Overgang fra gymnasiet til engelsk på universitetet er forventninger et nøglebegreb. Der står 
følgende under afsnittet om antagelser bag undersøgelsen: ”Jeg (casens forfatter, red.) tager således 
udgangspunkt i, at forventninger om et universitetsstudium, som er forkerte eller urealistiske, og som ikke 
opfyldes, kan være medvirkende til utilfredshed blandt nye studerende og i sidste ende være årsag til 
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frafald. Man kunne således argumentere for, at realistiske forventninger baseret på relevant viden er en 
del af studiekompetencen”. I denne formulering bliver selektionshistorien og dens generaliseringer til en 
del af det at kunne begå sig på et nyt trin i uddannelsessystemet og til en medvirkende faktor i oplevelsen 
af tilfredshed. Formuleringen om de ”realistiske forventninger” som en del af studiekompetencen peger 
på, at forventninger er en vigtig del af at kunne klare sig på et nyt studium, og at der kan arbejdes med at 
indstille forventningerne hos de kommende studerende.  
 
Casen påpeger flere steder, at der er uoverensstemmelser mellem, hvad hhv. undervisere og de studerende 
på engelsk 1. år forventer af hinanden, fx i forhold til sprogfærdighed og undervisningsformer. Disse 
divergerende forventninger peger på, at der er behov for en forventningsafstemning, så de studerende kan 
blive klar over, hvad de kan forvente. Det kan betyde, at overgangsproblematikken kan afhjælpes ved at 
kvalificere de generaliserede forventninger, som de nye studerende møder op med i deres selektionshisto-
rier. Samtidig argumenteres der i case 3 for, at universitetspædagogikken skal udvikles, så underviserne 
kan håndtere en bred vifte af undervisningsorganiseringer, fordi det tilgodeser en større del af studenter-
gruppen.  
 
Case 4: Overgange imellem stx og universitet – fagligheder og introforløb arbejder med introforløb på 
universitetet (KU) og overgangen hertil fra det almene gymnasium. Introforløbet er rettet mod det faglige 
indhold, dvs. introaktiviteterne drejer sig om det at arbejde med nanoscience. Dette modsvarer ikke de 
nye studerendes forventninger, idet de snarere forventer at få lektier for end at få en praktisk introduktion 
til fagligheden, eller mere præcist: spurgt et halvt år efter deres introducerende forløb er overstået, frem-
hæver de studerede manglende lektier som et argument for ringe læringsudbytte. I analysen af case 4 
forstår vi det på den måde at de studerendes forventninger måske nok mødes af de to introforløb på 
nanoscience og kemi, men at den faglighed de måler deres introforløb med, når de er i gang med universi-
tetet, ikke svarer til den faglighed de mødes med i introforløbet. Dette er formentlig et udtryk for, at de 
studerende refererer til den kendte selektionshistorie fra gymnasiet, som fortsætter på universitetet efter 
endt introforløb, hvor lektier er den mekanisme, der er med til at skabe læring og viden. Fagligheden på et 
universitetsstudium forventes af de studerende at hænge mere sammen med studier og lektier end at 
hænge sammen med laboratoriekurser, hvor der arbejdes med det faglige i praksis. 
 
Case 1: It-anvendelse, it-faglighed og it-tilgange beskæftiger sig med, om der kan iagttages en progressi-
on i uddannelsessystemet i forhold til begreberne it-anvendelse, it-faglighed og it-tilgange på baggrund af 
en analyse af styredokumenter og en empirisk analyse af interviews fra elever i grundskolen, på gymnasi-
et (stx) og studerende på universitetet (datalogi, it og informationsvidenskab). Hele konceptualiseringen 
af it-tilgange er et forsøg på at iagttage, hvad der findes af forventninger hos aktørerne i og omkring it-
feltet i uddannelsessystemet. 
 
Forventninger aktualiseres i casen gennem elever og studerendes egen italesættelse af deres forventninger 
til it-anvendelsen mellem niveauerne i uddannelsessystemet. I grundskolen og gymnasiet forventes det, at 
it er et redskab, der anvendes til at udfolde og uddybe de fag-faglige problemstillinger og kompetencer, 
hvilket spejles af læreplaner, fagbeskrivelser mv. fra de to uddannelsesniveauer. Der er med andre ord 
forventninger til øget it-anvendelse gennem uddannelsessystemet, hvilket potentielt kan støtte skiftet 
mellem niveauer i uddannelsessystemet. På de undersøgte it-uddannelser på universitetsniveauet indgår it-
anvendelse ikke i de formelle styredokumenter, men de studerende fortæller, at der er en hel ny it-
anvendelse (fx på datalogi), idet opgaver mv. ikke længere løses i et Windowsmiljø, men derimod i fx 
Linux eller andre terminalmiljøer. Dette opleves i begyndelsen som en situation, hvor de studerende så at 
sige må starte forfra, og situationen aktualiserer blinde pletter i forhold til, at der findes andre miljøer end 
Windows og de studerendes egen rolle som fx ekspert. 
 
It-fagligt er der ikke forventninger at spore, hverken blandt eleverne i gymnasiet, folkeskolen eller i 
styredokumenterne. Dermed er de it-faglige studier ikke en del af elevernes selektionshistorie og faktisk 
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heller ikke deres meningshorisont, i det de ikke har hverken erfaringer eller meningsselektioner i relation 
til it-faglighed, når de står overfor valg af videregående uddannelse efter gymnasiet. 
 
 
KONKLUSION 
Sammenfattende kan man sige, at de tre cases viser, at selektionshistorierne er betydningsfulde, og at de 
indlejrede blinde pletter, fx at et universitetsstudie indeholder praktisk arbejde med fagligheden, skaber 
overraskelser og forstyrrelser, når elever og studerende skifter niveau i uddannelsessystemet. Forståelsen 
af forventninger som en nedsivning af selektioner, der gentages og gentages og derefter generaliseres, 
giver input til, hvordan der kan arbejdes videre med de blinde pletter, som de tre cases aktualiserer. Det 
skal forstås på den måde, at casene påpeger konkrete tilfælde, hvor forventningerne enten brydes eller 
opfyldes, og hvordan elever og studerende opfatter dette. Dermed kan lærerne og underviserne bevidst 
forholde sig til, hvordan de didaktisk kan bruge forventningerne, når de skal planlægge undervisningen i 
starten af et nyt niveau i uddannelsessystemet: skal de udfordre forventningerne eller bekræfte dem? 
 
Det er vigtigt hele tiden at udfordre den antagelse, at opfyldte forventninger og progression fremmer 
læring og velgennemførte niveauskift. Det kan være, at en sammenhængende selektionshistorie vertikalt i 
uddannelsessystemet er konserverende og dermed i længden ikke udfordrer de studerendes forventninger 
om nyhed og udfordring ved skift i uddannelsessystemet. Man kan sige, at fokus på forventningerne 
aktualiserer det didaktiske valg af en balance mellem nysgerrighed og forstyrrelse, hvor forventningerne 
ikke opfyldes på den ene side og behovet for en vis meningsreduktion og forudsigelighed via opfyldte 
forventninger på den anden side. 
 

Systemforventninger 
CURRICULABESKRIVELSER OG SAMMENHÆNG PÅ TVÆRS AF FAG 
Mht. systemforventninger tænkes der primært på, hvad der er nedskrevet i curricula mv. på de tre trin af 
uddannelsessystemet: universiteters kursusbeskrivelser, læreplaner for stx samt Fælles Mål for grundsko-
len. Der er i det følgende fokus på sammenhæng i systemforventninger inden for et fagområde henover 
alle tre trin samt sammenhæng på tværs af fag. Der vil også blive fokuseret på arten af systemforventnin-
ger, eksempelvis om disse er kompetencebeskrevet. 
 
DISKUSSION  
For matematiks (case 5) vedkommende blev de systemforventninger, der er udtrykt i læringsmålene 
analyseret ud fra SOLO-taksonomien med henblik på at undersøge progression henover hele uddannelses-
systemet, men særligt ved overgangene. SOLO-taksonomien beskriver kompetenceprogression i fem trin, 
hvor SOLO 1 indikerer mangel på forståelse, SOLO 2-3 en kvantitativ øgning, hvor den lærende bliver i 
stand til at anvende stadig flere aspekter, mens SOLO 4-5 indikerer en kvalitativ forbedring, hvor den 
lærende bliver stadig bedre i stand til at integrere, danne strukturer og generaliserer.  
 
For grundskolen og stx er der en intern progression inden for hvert trin i de kompetencer, der udtrykkes 
som systemforventninger. Dette ses eksempelvis i, at 3., 6. og 9. klasse kunne klassificeres som havende 
henholdsvis 3,1; 3,2 og 3,5 i SOLO-gennemsnit. For stx havde henholdsvis Niveau C og A henholdsvis 
3,0 og 3,4 i SOLO-gennemsnit. Niveau C er det lavest niveau på stx og samtidig obligatorisk for alle, 
mens Niveau A og B kan tilvælges, men Niveau A er det højeste og et adgangskrav til alle naturvidenska-
belige og tekniske universitetsuddannelser. På universitetet har vi refereret til en anden undersøgelse, som 
viste, at der var tale om en mindre regression i systemforventningerne til kompetencer, hvilket ses i at 
SOLO-gennemsnittene for henholdsvis Bachelor- og Kandidatniveau er på 3,0 og 2,9. Denne undersøgel-
se refererede til Aarhus Universitet (AU) og Syddansk Universitets (SDU) matematikuddannelser. Det 
kan ikke udelukkes, at eksempelvis Aalborg Universitet og Roskilde Universitet ville have andre SOLO-
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niveauer, idet kursusbeskrivelserne til dels er en refleksion af undervisningstraditionen og disse universi-
teter har en anden undervisningstradition.  
 
Det overordnede SOLO-niveau er således tilsyneladende kontant til faldende henover hele uddannelses-
systemet, og det er kun på Kandidatdelen (AU og SDU), at SOLO-gennemsnittet falder til under 3. Der er 
desuden en kløft i systemforventninger ved overgangene på henholdsvis 0,5 (grundskole til stx) og 0,4 
(stx til universitet). Det er disse forventninger til kompetencer, som er beskrevet i de læringsmål, som er 
udgangspunktet for karaktergivning med 7-trinsskalaen.  
 
Mht. it (case 1) er der undersøgt systemforventninger i hele uddannelsessystemet. It opfattes som redskab 
i alle fag. Yderligere ses, at systemforventningerne til matematik indtager en særstilling, idet matematik 
inkluderer it både som redskab og som it-faglighed. It er ikke inkluderet i slutmålene for grundskolen, 
men forventes at være et middel undervejs. Dette forhold passer sammen med case 5’s resultater, der 
beskriver et fald i SOLO-niveauet for hjælpemiddelskompetencen henover grundskolen. Case 1 og 5 
bekræfter således hinanden i analysens konklusioner på systemforventninger til fx it og matematik i 
grundskolen. Mht. stx konkluderer case 1, at der er progression i dybden mellem grundskolens it-
anvendelser og gymnasieskolens anvendelser af it, men igen skiller matematik sig ud. Her bruges it 
særligt som hjælpemidler til elevernes arbejde med begrebstilegnelse og problemløsning. Sammenligner 
man dette med case 5 og dennes udregning af SOLO-gennemsnittene for Niveau A og C for de faglige 
mål for stx (case 5), bliver dette indtryk bekræftet, idet de steder, hvor læreplanerne omtaler anvendelse af 
it, ikke er tale om en SOLO-progression, men om at de faglige mål er formuleret præcist på samme måde 
for Niveau A og C. SOLO-niveauet er her moderat og således ’3’ for både A og C på trods af, at der 
generelt sker en væsentlig progression i systemforventninger fra C (3,0) til A (3,4). Mht. det universitære 
niveau er it-fagligheden beskrevet gennem mål- og kompetenceformuleringer i studieordningerne. Dvs, at 
indholdet i studierne så at sige er it-fagligheden. It-anvendelsen er ikke beskrevet i studieordningerne. 
Dermed kan dog ikke konkluderes, at der ikke er nogle systemforventninger til it-faglighed, men det kan 
antages, at disse systemforventninger på dette område indgår i andre områder af curricula. 
 
Mht. matematik og naturfag generelt (case 2) er der forskel i systemforventninger mellem grundskolen og 
stx set fx i, at der i grundskolen fortrinsvis arbejdes med givne formler og ligninger, mens stx (C) lægger 
op til at anvende variabelsammenhænge. Netop dette sted i de gymnasiale læreplaner har et højt SOLO-
niveau (case 5). Dette SOLO-(del)gennemsnit er på 4, idet det indgår i en sammenhæng med, at eleverne 
skal modellere (SOLO 4), foretage fremskrivninger (SOLO 3) og reflektere (SOLO 4) over disse. Dvs., 
selvom man umiddelbart ser forskellige systemforventninger ved denne overgang mellem grundskole og 
stx, er der i SOLO-niveau stadig tale om progression fra 9. klasses med eksempelvis modelleringskompe-
tencen på 3,8 og problembehandling på 3,6 (som benytter sig af formler og ligninger) og SOLO-
delgennemsnittet for Niveau C på stx for tilsvarende sted på 4,0. 
 
Mht. sprogfagene tysk og fransk (case 6) blev disse fag også studeret ud fra analyser af Fælles Mål for 
grundskolen, læreplanerne for stx og studieordninger for universitetsniveauet. Et af målene var at under-
søge, om der er sammenhæng mellem synet på sprog og sproglæring på de forskellige uddannelsestrin. 
Analysen viser, at læreplanerne er ret opdaterede i forhold til et sprogsyn og et læringssyn i pagt med 
moderne forskning inden for sprogtilegnelse og nyere teorier inden for sprogdidaktik samt at der er en 
ganske fin progression. I sammenligning med eksempelvis matematik ser man, at systemforventninger for 
grundskolens Fælles Mål også er opdelt i fire centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF’er), og 
også her er der fokus på kompetencer, set fx i ”Kommunikative færdigheder” som en af de fire CKF’er 
for fransk og tysk. Af de faglige mål for stx fremgår det, at der skal fokuseres på sprogets anvendelses-
aspekt – hvilket også kan ses som kompetencetænkning og også på universitetet er mundtlig sprogfærdig-
hed en tværgående disciplin. Kompetencetænkningen er således at finde i systemforventningerne inden 
for alle fagområder på alle tre uddannelsestrin. Denne vægtning af kompetencer som beskrivelse af 
læringsmål er i tråd med 7-trinsskalens (og Bolognaprocessen), som netop forudsætter målbeskrevne 



Overgangsproblemer som udfordringer i uddannelsessystemet  
 

 
 
 158 

curricula. Det giver anledning til at diskutere, hvorledes disse kompetencer skal beskrives for at sikre 
sammenhæng både inden for fag, der findes på mere end et uddannelsestrin, men også på tværs af fag 
inden for samme uddannelsestrin. SOLO-taksonomien er ét bud, som fokuserer på kompetencer. Det er 
dog også en udfordring at benytte en sådan taksonomi, idet kompetencer altid skal ses i sammenhæng 
med det faglige område, indhold og abstraktionsniveauet. Eksempelvis ”at reflektere” eller ”at modellere” 
vil således ikke være det samme, eller havde samme sværhedsgrad, i eksempelvis grundskolen og på stx. 
Dette tager taksonomierne ikke umiddelbart forbehold for. Omvendt kan man antage, at undervisning i ”at 
reflektere” og ”at modellere” alt andet lige, fordrer lægger op til andre vidensformer (og undervisnings-
metoder), end undervisning i ”at recitere” og ”at anvende”. Dette er dog et område, der fortjener en 
dybere analyse,  
 
KONKLUSION 
Det ses at systemforventninger for alle fag og trin alle indeholder kompetenceformuleringer. Det tyder 
således på, at 7-trinsskalaens fagets mål alle steder tolkes som læringsmål og kompetencebeskrivelser. 
Forskellige analyser af systemforventninger bekræfter og forklarer hinanden. Dette ses eksempelvis med 
it’s rolle i forhold til matematik, hvor it ikke er inkluderet i slutmålene for grundskolen, og dette hænger 
sammen med beskrivelsen af hjælpemiddelkompetencen for matematik i grundskolen. De to cases for-
skellige forskningsoptikker synes at have ækvivalerende findings, hvad dette emne angår. Dette kan 
endvidere ses som et udtryk for en sammenhængstænkning i grundskolen, i den forstand at it indgår som 
et af flere aktualiserede medier i matematikundervisningen.  

 

Progression 
PROGRESSIONSBESKRIVELSE SOM REDSKAB OG KRAV 
Progression kan defineres som fremadskriden i læring og beskrives ofte i taksonomier og med forskellige 
metaforer der alle giver associationer til bevægelse, hvor retningen enten er fremad, opad eller i dybden. 
Der kan også tales om en progression i bredden. I projektet her er progressionsbegrebet centralt, fordi det 
forventes at kunne skabe en fælles bevidsthed om læringsvejen på tværs af niveau og institutionel foran-
kring. Samtidig skal der ifølge lovgivningen på området, både når det gælder grundskole, gymnasium og 
universitet, være en eksplicit progression inden for det enkelte niveau. Ikke mindst af denne grund er 
taksonomiske tilgange til forståelse af læring blevet meget populære i de senere år, og de anvendes 
direkte i undervisningen til at bevidstgøre eleverne om mål og midler i forbindelse med faglige opgaver. 
Vi har i arbejdet især fokuseret på progression ift. målbeskrivelser, men også i arbejdsformer, i relation til 
samarbejde og selvstændighed.  
 
PROGRESSIONSBEGREBER 
Når det gælder målbeskrivelser på de forskellige niveauer, har vi i de forskellige cases påvist både sam-
menhængende progressionsforløb og spiraliske bevægelser, hvor såvel grundskolen som gymnasiet og 
universitetsuddannelserne bevæger sig fra et vidensorienteret til et anvendelsesorienteret niveau. Selvom 
progressionsforløbet overordnet er relativt sammenhængende, er beskrivelsen af det så relativt generel, at 
der samtidig kan være store forskellige i fagsyn og læringssyn – eller undervisningstraditioner – på de 
forskellige niveauer. 
 
At progressionen inden for de forskellige delområder er analyseret ud fra forskellige taksonomier, umu-
liggør ikke en overordnet sammenligning af de forskellige cases, men giver indsigt i forskellige beskrivel-
sesmåders og taksonomiers styrker og svagheder. SOLO-taksonomien ser på kompetencer og ikke på 
abstraktionsniveau, og den er således særligt velegnet til at tænke tværgående og til at udvikle undervis-
ningsmetoder og tænke i vidensformer. Samtidig kan progressionen selv med taksonomiske beskrivelses-
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værktøjer være svær at gribe: De emner der arbejdes med i matematik og i naturfag i grundskole og 
gymnasium, fremstår ofte som værende de samme, og progressionen kan således bestå i en gentagelse af 
et taksonomisk gennemløb på et nyt niveau. SOLO-taksonomien er en global taksonomi, men kan vendes 
lokalt ved, at den anvendes lokalt i delforløb, som hver for sig gennemgår den taksonomiske udvikling. 
Det er således muligt at tale om lokale taksonomier: SOLO 1, SOLO 2 etc. 
 
Når det gælder den overordnede tænkning af progression fra grundskole til gymnasium og videre i ud-
dannelsessystemet, er det vigtigt, at den ikke skal opfattes som en stor global udvikling der først afsluttes 
i sidst i systemet. Et vigtigt formål er også, at elever efter såvel grundskole som gymnasium skal kunne 
anvende deres viden og kompetencer uden for uddannelsessystemet. Dette må imidlertid ikke betyde at 
hensynet til de mange elever der skal videre i uddannelsessystemet, må glemmes, hvorved eleverne 
oplever en kløft mellem niveauerne.  
 
Progression beskrives i de forskellige taksonomier som noget relativt generelt, ofte fremstillet ved hjælp 
af kognitive verber, idet der i denne sammenhæng fokuseres mere på den kognitive udvikling end på den 
affektive eller personlige tilgang62. Enhver læringsmæssig progression indeholder dog meget specifikke 
processer som indebærer en stærk præcisering af verbernes konkrete semantik og dermed er langt mere 
differentieret end man umiddelbart kan tro. Videnstyper, fagligheder og faglige kompetencer kan både ses 
i et generelt perspektiv og udkrystalliseres i meget forskellige konkrete og specifikke former, sådan som 
det kan konstateres på tværs af de 6 cases.  
 
Samtidig indebærer enhver progression i nær tilknytning til den kognitive udvikling også andre typer af 
udvikling, som kan hænge sammen med arbejdsformer og læring. Vi ser også i nærværende projekt 
nærmere på, hvordan man kan arbejde med progression i arbejdsformer, hvis man fx ønsker at opnå større 
selvstændighed eller større samarbejdskompetence.  
 
CASE-EKSEMPLER 
I forbindelse med case 1 arbejdes der med progression både inden for it-faglighed og it-anvendelse. I 
denne case skelnes der mellem en dybde- og en breddeprogression i relation til grundskole (GS), gymna-
sium (GYM) og universitet (UNI). Der argumenteres for, at progression i bredden for ingen af de to 
former for it-faglighed dækker hele uddannelsessystemet, og for at it-faglighed slet ikke findes som 
progression i dybden, udenfor de datalogiske it-faglige universitetsstudier. 
 
I gymnasiet er it-fagligheden anvendelsesorienteret, bortset fra i faget programmering hvor it-fagligheden 
i sig selv kan være tema for undervisningen, og der eksisterer faktisk en progression mellem valgfaget 
medier i grundskolen og mediefag i gymnasiet. 
Derudover omtales matematik og statistik som nødvendige kompetencer for at forstå de datalogiske/ it-
faglige discipliner. Den datalogiske it-faglige progression fra det almene gymnasium til universitetet 
bygger således implicit på matematikfaget i stx-uddannelsen. 
 
I case 2 der omhandler matematik og naturfagene i overgangen mellem grundskole og gymnasium, er 
fagligheden både i grundskole og gymnasium anvendelsesorienterede, og desuden er gymnasiet teoriori-
enteret.  Progressionen i den anvendelsesorienterede faglighed går fra fagligt fokus på konkrete anvendel-
ser til fagligt fokus, hvor konkrete anvendelser tillige – og måske allermest – er eksempler på generelle 
fænomener, sammenhænge og begreber. Der er ligeledes progression i faglige metoder. Grundskolens 
matematikundervisning lægger ifølge forskrifterne i Fælles Mål fx vægt på, at de specifikke algoritmer 

                                                      
62 Bloom opererer dog med såvel en kognitiv som en affektiv og en psykomotorisk taksonomi: Bloom, Benjamin et 
al. (1956). Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. New York: McKay. 
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der bruges: ”Eleverne arbejder med løsning af enkle ligninger. Gennem ræsonnementer og efterprøvning 
udvikler de metoder til at finde løsningen til en ligning. Grafisk løsning af ligninger og ligningssystemer 
indgår”. Disse krav opleves som ’forståelige’ og ’ræsonnable’, og det er mindre vigtigt, at eleverne 
behersker fælles algoritmer, end at hver enkelt elev behersker ’sin egen’ algoritme.  
 
I gymnasiet er fokus ikke at beherske og finde sig tilrette med en enkelt algoritme, men snarere hvorvidt 
algoritmer og beskrivelsen af dem opfylder almene logiske præmisser. Det indebærer, at der i gymnasie-
undervisningen gøres op med hverdagssproglige og grundskole-fagsproglige termer, som ’jeg flytter over 
på den anden side af lighedstegnet’, og ’jeg ganger overkors’, fordi termerne ikke kan gives en entydig 
mening. Det kan til gengæld ’jeg trækker samme tal fra på begge sider af lighedstegnet’ (generaliseret: 
jeg anvender samme bijektive funktion på begge sider af lighedstegnet, hvorved sandhedsværdien beva-
res). For naturvidenskab er det tilsvarende udførelse af eksperimenter og rapportering, der følger særlige 
retningslinjer, der er væsentlige i gymnasiet, jf. formålet for det naturvidenskabelige grundforløb: ”Ele-
verne skal gennem undervisningen i grundforløbet indse betydningen af at kende til og forstå naturviden-
skabelig tankegang, og de skal kunne forholde sig til naturvidenskabelig videns styrker og begrænsnin-
ger.” 
 
Man kan sammenfattende konstatere, at grundlaget for målene i grundskolen er, at eleverne skal bruge sig 
selv som udgangspunkt, men at gymnasiet har fokus på, at eleverne skal kunne teoretisere og generalisere. 
Den væsentlige udfordring i denne forbindelse er at undgå at få det udlagt som om, elevernes grundskole-
baserede metode ved starten af gymnasieforløbet ikke kan anvendes som udgangspunkt, men må forkastes 
Hvis eleverne får denne oplevelse, opstår der overgangsproblemer.  
 
I case 3, der omhandler studiekompetence og overgangen mellem gymnasium og universitet, er der fokus 
på den progression, der sker, når den lærende går fra at være elev til studerende. Ifølge stx-
bekendtgørelsen handler denne faglige og pædagogiske progression om at udvikle faglig indsigt og 
studiekompetence og selvstændighed, samarbejde og sans for at opsøge viden. Også i de enkelte fag 
indgår krav om denne type af progression. Det konstateres at gymnasieskolen endnu ikke har løst opgaven 
at udvikle elevernes studiekompetence og selvstændighed, hvilket bl.a. har afstedkommet revisioner, når 
det gælder vejledning i studieretningsprojektet. Et af de problemer, eleverne støder ind i, er, at de skal 
lære at disponere og strukturere deres tid, men samtidig er det vigtigt, at de ikke overlades til sig selv i 
denne læringsproces, fordi selvstændighed ikke handler om ensomhed, men om at arbejde med stoffet ud 
fra en selvvalgt vinkel og at blive bevidst om metodevalg (Andersen & Jensen 2007: 18-21). 
 
I case 4 anvendes begrebet praksisfællesskab og det dertil hørende læringsbegreb, fordi indgangen til at 
være universitetsstuderende i høj grad handler om at blive del af nye fællesskaber. I denne sammenhæng 
forstås progression i læring metaforisk som en indad-spiralerende proces i den forstand, at den lærende 
bevæger sig fra perifer til mere central deltager i et praksisfælleskab. 
 
Forståelsen af progression i case 4 kommer fra data, der lægger vægt på det faglige curriculum. Den 
centrale kompetence er her parathed til det næste, der skal læres og evne til at bruge det, man har lært i et 
fag i forbindelse med et senere fag. Denne progressionsforståelse kan ses som en kombination af en 
affektiv og personlig forståelse og en forståelse af progression som byggesten, hvor det næstfølgende 
fagelement bygger på det foregående. Det påvises, at det betyder meget for de studerende, at de møder 
forløb, der er veltilrettelagte efter en progressions- og curriculumorienteret faglighed. Når der er store 
mængder stof, der skal bearbejdes, kan det naturligt nok give store vanskeligheder for de studerende, hvis 
de møder forløb, der er tilrettelagt uden hensyntagen til progression i curriculum, fordi de så ikke føler sig 
parate til at tilegne sig stoffet.  
 
I casen vises det overraskende, at to kurser, der fremstår som gode forsøg på at skabe en god overgang fra 
gymnasiet med en eksplicit progression, af de studerende et halvt år senere betegnes som kurser med 
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relativt ringe læringsudbytte. Det skyldes tilsyneladende, at kurset på et senere tidspunkt måles med en 
progressions- og curriculumsorienteret faglighed, som står i et modsætningsforhold til dette mere brobyg-
ningsorienterede forløb. De foreløbige resultater omkring fagopfattelser på fysik viser da også, at der sker 
en bevægelse sig fra en holistisk til en langt mere teknisk fagopfattelse i løbet af de første otte måneder. 
Det kan altså konstateres, at de studerendes vurdering af det tidlige forløb er farvet af den faglighed, de 
møder og udvikler senere. 
 
I case 5 anvendes SOLO-taksonomien til en analyse af progression i matematik, og der udregnes et 
SOLO-gennemsnit for de forskellige niveauer gennem hele uddannelsessystemet, hvorefter der kan 
konstateres en global udvikling inden for det enkelte institutionelle niveau, med undtagelse af universite-
tet hvor der fra bachelorniveau til kandidatniveau (på de to undersøgte universiteter) tilsyneladende er en 
mindre regression når man opgør progressionen ved hjælp af SOLO-taksonomien. På denne måde vises 
det, at hvert enkelt niveau indeholder en progression fra forståelse til anvendelse og overordnet sammen-
hæng og syntese. Dette kan i mindre grad konstateres, når man sammenligner to uddannelsesniveauer 
(bachelor og kandidat) end når man ser på progressionen inden for det enkelte niveau. 
 
Det konstateres herudover i matematikeksemplet at et højt niveau på SOLO-taksonomien forudsætter en 
højere grad af konceptuel viden, mens et lavt niveau på SOLO-taksonomien hænger sammen med en 
stærkere procedural viden. Dette giver i enhver overgangsfase en ny cyklus som kan opleves som et 
spring tilbage i vidensniveau og kompetence.  
 
Samtidig kan man i kraft af at SOLO-cyklusserne gentages i lokale sammenhænge, antage, at jo højere 
niveau en uddannelse befinder sig på, jo sværere er det at opnå et højt niveau på SOLO-taksonomien. Der 
sker samlet set en akkumulation af viden og kompetencer, og det principielt samme niveau stiller større 
og større krav, før det enkelte SOLO-niveau er opnået. 
  
I casen om andet fremmedsprog (case 6) ses det, at den progression, der er lagt op til i læreplanerne, i høj 
grad følger en progressionsopfattelse, der bygger på sprogtilegnelsesforskningens resultater og den 
progression, som grundlagsdokumentet i Fremtidens sprogfag (2003) lægger op til. Dvs., at læringen 
bevæger sig igennem en række delkompetencer, som alle hører med til sprogfærdigheden, men hvor hvert 
niveau har forskellige hovedansvarsområder og dermed har mulighed for at fokusere og for at bygge mere 
eksplicit på det eller de foregående niveauer. Dette er et opgør med en tidligere progressionsopfattelse i 
sprogfagene, hvor alle delkompetencer dyrkes simultant og dermed kan fremstå uoverskuelig; denne 
progressionsopfattelse benævnes ofte ”mere af det hele”. Ud over delkompetencer lægges der op til større 
fokus på kommunikation fra starten og en stigende bevidsthed om form op igennem forløbet. Sproglæring 
kan i starten være meget lidt baseret på grammatisk viden, mens denne får delkompetencen skriftlighed 
bliver et af hovedansvarsområderne, får en ret stor vægt. Læreplanerne leverer således et grundlag for en 
tydeligere progression og større sammenhæng mellem niveauerne, som imidlertid ikke nødvendigvis er 
implementeret i den konkrete undervisning.  
 
KONKLUSION 
Progressionsbegrebet er centralt for faglig og personlig læring og rummer derfor ikke overraskende en 
langt større kompleksitet end enkeltstående overordnede taksonomier kan redegøre for i de enkelte fag 
med de faglige delkompetencer og pædagogiske tilgange, der kendetegner dem. Vi kan ligeledes på tværs 
af de behandlede cases konkludere, at der på de tre undervisningsniveauer, vi arbejder med, eksisterer 
forskellige og i visse tilfælde isolerede fagsyn eller undervisningstraditioner. Det konstateres fx, at der på 
de tre niveauer eksisterer et forskelligt syn på, hvad det vil sige at lære matematik, ligesom der på de tre 
niveauer er forskellige tilgange til sproglæring, med større eller mindre integration af teoretisk sproglig 
viden. Hvis dette gøres til en bevidst del af progressionen, sådan som der lægges op til i sprogfagenes 
baggrundspapirer, kan det være en styrke.  
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Hvis antagelsen er at faglig progression er frugtbar, må denne være et centralt omdrejningspunkt for 
lærernes didaktiske beslutninger og refleksioner over erfarede konsekvenser ved forskellige didaktiske 
tilgange til den faglige progression.    
 

Organiserings- og arbejdsformer 
BEGREBSDEFINITION 
I forskningsprojektet bruges to forskellige begreber, organiserings – og arbejdsformer som betegnelser for 
parametre der forventes på et didaktisk grundlag at blive aktualiseret i en konkret form. Undervisere skal 
således foretage valg, når det gælder undervisningens organisering: 1) Organiseringsformer betegner de 
fysiske og strukturelle opdelinger, man kan foretage, fx valg mellem individuelt arbejde, par- eller grup-
pearbejde, enkeltfagligt, flerfaglig og tværfagligt., og om der er planlagt undervisning på ugebasis, 
månedsbasis eller eksempelvis holdundervisning, der er skemalagt på årsbasis. 2) Arbejdsformer betegner 
de aktivitetsformer, som underviseren kan vælge, og som har forskellige læringspotentialer uden, at der er 
en triviel kobling mellem arbejdsformer og læringspotentialer, fx forelæsning, opgaveløsning, lærerstyret 
projektarbejde, problemorienteret projektarbejde osv.  
 
 
EFTERSPØRGSEL EFTER NYE ORGANISERINGS- OG ARBEJDSFORMER 
Der har inden for uddannelsessystemet i de senere år været fokus på udvikling af nye organiserings- og 
arbejdsformer, herunder også eksamensformer, og man har inden for de fleste områder et stærkt ønske om 
at modernisere arbejdsformerne enten i en mere autentisk retning, der spejler arbejdslivet, eller i retning 
af mere involverende former.  
 
I case 1, der omhandler progression inden for it-faglighed og it-anvendelse, vises det, at anvendelsen af it 
endnu ikke for alvor har fået didaktiske konsekvenser for undervisningen. Forskere og fagpersoner 
fremlægger dette synspunkt, men det må betones, at eleverne og de studerende ikke reflekterer dette i 
denne undersøgelse. Brugen af it er på alle niveauer stadig noget, som læreren skal ”krydse af”, fordi det 
er et krav, men det ændrer kun lidt ved organiserings- og arbejdsformer, at der fx bliver sat strøm til 
tavlen, hvis man stadig arbejder som før. It kan i stedet tænkes ind som en ressource og give anledning til 
nye overvejelser over fx elevforudsætninger og roller og dermed nye organiserings- og arbejdsformer. 
Den nye investering fra Undervisningsministeriet i den fagdidaktiske anvendelse af it i undervisningen i 
grundskolen, tager endnu engang tager fat i spørgsmålet om, hvordan it kan blive integreret i undervis-
ningen. 
 
Case 3 om studiestart på engelsk afdækker en efterspørgsel efter nye organiserings- og arbejdsformer på 
universitetet. Det moderne universitet optager en langt større del af en studenterårgang end tidligere, hvor 
de studerendes sociale og kulturelle baggrund var forholdsvis homogen, og den mere heterogene studen-
termasse i dag stiller krav om et bredt didaktisk repertoire. Et bredere repertoire vil imødekomme de 
studerende, som ikke fra starten mestrer universitets krav, især forelæsningen og det større selvstændige 
ansvar for studiet. Desuden bekræfter casen, at de studerende har forskellige tilgange og forudsætninger 
for at studere. Holdundervisning og forelæsninger, som bruges hyppigt, kunne således med fordel fx 
suppleres med individuelt arbejde, gruppearbejde, it-baseret undervisning og en øget brug af skriftligt 
arbejde. 
 
Ved at skabe større bredde og variation i organiserings- og arbejdsformer vil man samtidig tage højde for 
de studerendes ”læringshistorie” (den måde, de er vant til at blive undervist på), idet gymnasieelevers 
erfaring med organiserings- og arbejdsformer er langt bredere end det, de præsenteres for på universitetet, 
og de har således nogle studiekompetencer, som med fordel kan udnyttes. 
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Case 6 behandler tysk og fransk i et længdeperspektiv. I den del af undersøgelsen, som publiceres i denne 
rapport, undersøges det fagsyn og læringssyn, der kommer til udtryk i fagenes læreplaner og studieord-
ninger gennem hele uddannelsessystemet. I den anden halvdel undersøges den konkrete undervisnings-
praksis igennem en spørgeskemaundersøgelse med elever og lærere, og i forbindelse med dette arbejde 
viser det sig, at både gymnasieeleverne og de studerende på universitetet i høj grad efterspørger nye 
organiserings- og arbejdsformer, især dialogbaseret undervisning, gruppearbejde og bedre muligheder for 
at deltage aktivt i undervisningen. Den relativt lave fokus på dialog i undervisningen er særligt eklatant, 
når det drejer sig om sprogundervisning, der som minimum har kommunikation som delmål. 
 
 
KONKLUSION 
Organiserings- og arbejdsformer udgør en central ramme for den faglige og fagdidaktisk udvikling. Vi 
kan på tværs af casene konstatere, at der i læreplanerne lægges op til arbejdsformer, der i højere grad 
spejler arbejdslivets. De mere traditionelle akademiske former ønskes suppleret med anvendelsesoriente-
rede og interaktive former, ideelt set med inddragelse af nye medier og nye kommunikationsformer. Det 
skal dog nævnes, at it-anvendelse i styredokumenter ikke ses som en faglighed i sig selv, men mere eller 
mindre eksplicit som ses som en potentiel facilitator i forhold til forskellige undervisnings- og arbejds-
former. IT-anvendelse betragtes der ud over primært som en støtte til fag-faglige aktiviteter. It-anvendelse 
betragtes med andre ord primært som et redskab og en læringsressource, men har ikke en selvstændig 
formulering i læreplanerne udover de i case 1 nævnte mere generelle sætninger.  
 
Fra elevside udtrykkes der ofte ønske om mere inddragelse og interaktion, men det er påfaldende, at en 
del elever og studerende giver udtryk for et behov for at få struktureret deres tid og for at få klare udmel-
dinger med hensyn til hvad der forventes af dem i hvilke typer af undervisningsorganiseringer og arbejds-
former. Området er centralt for den pædagogiske udvikling på alle niveauer og kan samtidig være med til 
at skabe kontinuitet og klare rammer for fagene hele vejen igennem uddannelsessystemet.  
 

Sammenfatning og anbefalinger 
Flere af de præsenterede cases fortæller, at de tre uddannelsesniveauerne skal være opmærksomme på, 
hvori fagligheden giver sig udtryk, og hvordan den faglige udvikling har forskellige fremtrædelsesformer 
på de forskellige uddannelsesniveauer, ikke mindst i overgangen fra grundskole til gymnasium, hvor 
eleverne ofte oplever, at deres faglighed ikke anerkendes og bringes videre.  
 
I det følgende vil de seks cases på baggrund af konklusionerne udlede konkrete anbefalinger, som kan 
understøtte elevers overgange til hhv. gymnasiet og universitetet: 
 
Case 1: It-anvendelse, it-faglighed og it-tilgange 
Casen viser, at der kan ses en progression i it-anvendelse fra grundskole til gymnasium men ikke tilsva-
rende, når det gælder den it-faglige progression. Sidstnævnte vedrører de ganske få elever, der vælger it-
valgfag i grundskole og gymnasium. Desuden iagttages it-fagligheden på universitetets it-uddannelser 
som værende af en anden beskaffenhed. Dette ses både af styredokumenter og den empiriske undersøgel-
se. Den empiriske undersøgelse viser endvidere, at piger og drenge er lige gode til det, der kræves af dem 
i undervisningen, men drengene har en anden tilgang til it og bruger it til noget andet, dog ikke nødven-
digvis mere datalogisk it-fagligt kvalificerende, hvilket inkluderer bl.a. matematiske discipliner.    
 
Erhvervslivet efterspørger flere kvinder i datalogiske it-faglige brancher, hvilket pt. er et ønske, der er et 
problem for universiteterne at opfylde, idet statistikkerne fortæller, at de kvindelige studerende udgør få 
promiller i de datalogiske it-uddannelser. Hvis antagelsen er, at it-faglighed i grundskolen og gymnasiet 
kan bidrage til valg af it-relaterede universitetsuddannelser, så kunne det være befordrende, at eleverne i 
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grundskolen og gymnasiet har mulighed for at stifte bekendtskab med it-faglighed i højere grad end i 
valgfagene, fx i perspektiver som it og samfund, it og design, it og matematik. Mht. erhvervslivet generelt 
set kunne det være en anbefaling at lave et systematisk studie på baggrund af dimittendundersøgelser fra 
de it-faglige studier, for at undersøge denne sidste overgang mellem uddannelsessystemet og det efterføl-
gende arbejdsliv. Måske kan der ad denne vej dels skabes motivation for de kvindelige studerende, og 
dels måske indbygges aspekter af den datalogiske it-faglighed i uddannelsessystemet, der reelt efterspør-
ges i erhvervslivet. 
 
Casen viser endvidere særligt i kontekstanalysen, at it-anvendelser ikke har udviklet sig som intenderet de 
seneste år, specielt i gymnasiet. Reformarbejdet har sat udviklingen af it-anvendelser set i et didaktisk 
perspektiv på ”stand by”. Det anbefales i den sammenhæng, at der fortsat og med øget styrke sættes fokus 
på it som emne i bredeste forstand og på fortsat udvikling af lærernes it-kompetencer, inkluderende it-
didaktiske kompetencer - hvis antagelsen er, at it-anvendelse kan bidrage til undervisningsmiljøets mang-
foldighed, at it-anvendelse er en nødvendig kompetence pt. og i fremtiden, samt at it-anvendelse kan 
understøtte læring, 
  
Case 2: Progression i matematik og naturvidenskab fra grundskole til STX: 
Casen konkluderer, at det ville kunne afhjælpe overgangsproblemer mellem grundskole og gymnasium, 
hvis de to systemers lærere kendte til hinandens bestemmelser og dermed havde en større forståelse af 
hinandens grundvilkår, da de i højere grad ville kunne ”oversætte” og anvende den forforståelse, som 
eleverne har. Progressionen er noget, der kommer til syne i dagligdagens undervisning i samtaler mellem 
lærere og elever om deres forudsætninger. De velbegavede elever kunne udfordres ved at møde noget af 
det, som kommer senere, hvis deres lærere kendte progressionen. Der er potentialer hos eleverne, som 
ikke bliver brugt. 
 
Eleverne befinder sig meget forskellige steder i forhold til de faglige mål, og læreren ved ikke hvor 
heterogen en elevgruppe, man står over for. 
 
Case 3: Overgang fra gymnasiet til engelsk på universitetet  
Undersøgelsen af overgangen fra gymnasium til engelskstudiet på universitetet giver anledning til anbefa-
linger over for både gymnasiet og universitetet, som begge kan bidrage til, at de nye studerende får en 
bedre studiestart: 
 
Gymnasiet kan i endnu højere grad end hidtil arbejde på at udvikle elevernes selvstændighed og studie-
kompetence. Det gælder i særdeleshed evnen til at planlægge og strukturere sin egen tid, og det gælder 
beherskelse af de traditionelle universitære arbejdsformer, fx forelæsningen. 
 
På universitetet vil det være relevant for den enkelte underviser og for fag og institutter at udvikle en mere 
varieret og involverende pædagogik. Desuden kan man med fordel udvikle arbejdsfællesskaber omkring 
de studerende, fx en effektiviseret struktur for arbejdet i studiegrupper. Der er behov for, at underviserne 
kollektivt påtager sig at blive helt ajour med de læreplaner og bekendtgørelser, der ligger til grund for 
gymnasiereformen 2005. Tilsvarende er der behov for, at de studerende får et bedre kendskab til studie-
ordningen, og at krav og forventninger til de studerende formuleres tydeligere. På engelskfaget bør man 
endvidere sørge for, at de studerende er klar over, hvad de realistiske kan forvente vedr. sprogfærdig-
hedstræning, og man kan overveje, om man også på andre måder kan komme de studerende i møde i 
deres ønske om større vægt på sprogfærdighed. 
 
Case 4: Overgange imellem STX og universitet – fagligheder og introforløb 
Det væsentligste resultat af casen er, at faglighed i studieintro kan være mange ting. Analysen giver nogle 
bud på hvilke fagligheder, der er i spil på de udannelser der er undersøgt. Det drejer sig om en progressi-
ons og curriculum orienteret faglighed, hvor det er centralt, at man bliver gjort klar til det næste kursus i 
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studieforløbet. Man kan også tale om en Fagets kernefaglighed, hvad vil det sige at tænke som en mate-
matikker eller kemiker, og vi kan tale om et bredere aspekt af naturvidenskabelig faglighed fx med den 
videnskabelige metode i centrum. Desuden giver det nogen gange mening at tale om en professionsorien-
teret faglighed rettet imod jobfunktioner efter endt studium, og endelig er der en faglighed som studeren-
de, som kan fylde mere eller mindre i studieintroduktionen. Disse kategorier er ikke universelle, men vi 
tror, at de vil være udmærkede i en konkret diskussion af hvilken faglighed, man på et givent fag ønsker 
at møde de studerende med.  
 
På baggrund af casen anbefaler vi at støtte udvikling af studieintrokurser lokalt samt at understøtte og 
videreformidle de gode eksempler. De fagligheder, der er i spil, afhænger af bl.a. af undervisningskultu-
ren på institutionen, faget og hvilke jobfunktioner, som uddannelsen fører frem imod. Derfor ser vi ikke 
en fælles introduktion til alle naturvidenskabelige uddannelser som attraktivt.  
 
Uddannelser og undervisere kan blive bedre til at kommunikere omkring læringsmål og udbytte af intro_ 
aktiviteter. I en for simpel forståelse af hvad læring og faglig kompetence er, risikerer man at visse vigtige 
aspekter af studieintro, som fx at støtte opbygning af et fagligt fællesskab og udvikling af fornuftige 
arbejdsformer, betragtes som spild af tid.  
 
Vi mener, at de forskellige fagligheder, som casen blotlægger, kan bruges til at kommunikere og diskutere 
læringsmål i studieintroen, dels blandt universitetslærere, fx i forbindelse med udbredelse af ”best practi-
ce” eksempler, og dels imellem lærere og studerende til at diskutere udbyttet af introducerende kurser.  
 
Case 5: Progression i matematiske kompetencer? En analyse af systemforventninger for matematik i 
overgangene mellem grundskolen, det almene gymnasium og universitetet  
Der kan konstateres progression i kompetencer forstået som SOLO-kompetencer internt på hvert niveau. 
Det overordnede SOLO-niveau er konstant faldende fra grundskole til universitet. Dette forklares med, at 
der udover den kompetenceorienterede SOLO-progression sker en progression på indhold og abstraktion. 
Jo højere op man kommer i det faglige system, jo sværere bliver det at opnå det højeste SOLO-niveau: 
definition på kontinuitet på universitetsniveau er meget mere abstrakt end definitionen på universitetsni-
veau. Man skal for at beskrive progression globalt igennem hele systemet tage hensyn til både taksono-
misk beskrivelse, viden og kompetence. 
 
Anbefaling:  
Et øget opmærksomhed på hvad det er, eleverne kan fra det foregående niveau kan antages at gøre over-
gangene til de senere niveauer mere sammenhængene, især for de særligt dygtige elever. Det er her også 
centralt at de senere niveauer tager hensyn til de undervisningsformer, som eleverne har været vant til på 
tidligere trin og at eventuelle ændringer introduceres gradvist. 
 
Case 6: Fransk og tysk fra grundskole til universitet: en undersøgelse af læreplaner 
Læreplanerne viser en generel progression, som overordnet set svarer til den europæiske referenceramme 
for sprog samt et fagsyn, der forsøger at gøre op med et mere strukturelt sprogsyn. Der er arbejdet med 
inddragelse af sproglæringsstrategier og forskningsbaseret viden om sprogtilegnelse i læreplanerne, og 
der er samtidig fokus på forskellige veje til sproglig viden og kunnen på de forskellige niveauer. Det 
påfaldende synes at være det klare fokus på grammatikkens rolle som støtte for den kommunikative 
kompetence samt et skift i mål fra kommunikation til fremstilling. Den relativt klart skitserede progressi-
on i læreplanerne svarer dog ikke nødvendigvis til undervisningspraksis, hvor eleverne i nogen grad 
oplever, at de ikke lever op til de krav og forventninger, de møder, når de skifter til det næste uddannel-
sesniveau.  
 
Sammenfattende viser projektet, at systemerne i uddannelsesforløbet lukker sig om sig selv i den forstand, 
at grundskolen, gymnasiet og universitetet opererer inden for deres egen selvforståelse uden i nævnevær-
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dig grad at kommunikere med nabo-niveauerne. Derved bliver det i høj grad den enkelte elevs egen 
opgave at konstruere en ”bro” i den forstand, at uddannelsesniveauerne ikke stiller sig kommunikativt til 
rådighed med en understøttende kommunikation, der kan give næring til denne konstruktion. Dette kan af 
flere grunde betragtes som problematisk. Det stiller bl.a. de elever og studerende, som kommer fra ud-
dannelsesfremmede miljøer, i en vanskelig situation, fordi de har sværere ved at få hjælp til at knække 
koden end dem, der har kulturel kapital at trække på hjemmefra. Desuden øges risikoen for, at det faglige 
arbejde i 1.g eller på 1.år på universitetet bliver mere eller mindre ineffektivt, fordi lærerne kommer til at 
ramme ved siden af elevers og studerendes forforståelser, faglige begreber og de videns- og undervis-
ningsformer, de har været vant til på tidligere niveauer.  
 
Dette udsagn bør dog ses på baggrund af, at elever og studerende ofte vil have divergerende og subjektive 
opfattelser af begreber og uddannelser. Det peger måske også på, at en central aktivitet ligesåvel er at 
eksplicitere forventninger og opfattelser hos både lærere, elever og studerende med henblik på at etablere 
en ’bro’ mellem uddannelsesniveauerne, som kan iagttages af de relevante aktører i fællesskab. Kernen i 
brobygningen kan ses sådan, at ’broen’ også er et element i læringen på det nye uddannelsestrin, ligesom 
den kan støtte uddannelsesfremmede elever og studerende og effektivisere undervisningen på det første år 
på et nyt uddannelsestrin. Dette bliver uddybet i det følgende. 
 
Forskningsrapporten kan anbefale, at institutionerne omkring hver enkelt overgang, hhv. grundskole og 
gymnasium og gymnasium og universitet, indleder et forpligtende fortløbende samarbejde, hvor det ikke 
alene drejer sig om institutionsbesøg for elever, der skal på gymnasium eller universitet, men om at lærere 
på de implicerede institutioner indgår i samarbejdet. Det skal ikke kun ske for at gøre overgangen ”smer-
tefri” men også for at sikre gensidig viden om, hvordan fagene praktiseres, og hvilke betydningsindhold 
der ligger i faglige begreber og i pædagogiske begreber om fx projektarbejde og tværfaglighed. Det drejer 
sig om klart at kommunikere, hvilke krav og forventninger, der stilles på de to niveauer, og om at sikre 
sig, at der etableres et fælles fagsyn og læringssyn på tværs af niveauerne. 
 
Projektet har som udgangspunkt haft den antagelse at progression er efterstræbelsesværdig, og at der med 
fordel kan tænkes mere tydeligt i overlevering af viden og kompetencer mellem niveauerne, således at 
elever og lærere ikke spilder deres tid med modsatrettede antagelser om, hvad fagene omhandler og 
hvilke metoder og arbejdsformer, de omfatter. Samtidig er det tydeligt, at hvert enkelt forløb og hvert 
enkelt niveau gentager nogle grundlæggende mønstre inden for opbygning af viden og kompetencer og 
derved peger på, at progression ikke altid skal forstås som byggesten i en logisk fortløbende bevægelse, 
men i højere grad som en række simultane spiraliske bevægelser, hvor eleverne på forskellige tidspunkter 
bringes tilbage til en form for udgangspunkt, men hele tiden på et højere niveau. Denne bevægelse kan 
ekspliciteres og klargøres og dermed medvirke til at skabe bevidsthed om læring og udvikling, hvorved 
elever og studerende måske kan opleve mindre frustration eller ligefrem kan opleve frustrationen som et 
led i læring og udvikling. På den måde kan det for mange flere elever, end det er tilfældet i dag, blive en 
god oplevelse at blive udfordret på nye måder og at få nye lærere, nye rammer, nye krav og forventninger, 
nye arbejdsformer med alt, hvad det kan indebære af ny læring.  
 
Progression er fortsat et nøglebegreb i undersøgelser af overgangsproblematikker, men det er samtidig 
centralt, at begrebet udfoldes og præciseres sådan. Vi har i nærværende projekt taget første spadestik og 
inviterer til fortsat forskning inden for temaer omfattende overgangsudfordringer i uddannelsessystemet, 
og hertil kan føjes overgangsudfordring fra uddannelsessystemet til erhvervslivet.  
 


