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Forord

Idet der henvises til undervisningsmini- 
steriets cirkulæreskrivelse af 18. decem- 
ber 1975 om udsendelse af vejledende 
forslag til læseplaner samt undervis- 
ningsvejledninger for folkeskolen, ud- 
sendes hermed undervisningsvejledning 
for fremmedsprog.

Hæftet bygger på lov om folkeskolen 
af 26. juni 1975 samt på det materiale, 
der er udarbejdet af det nu ophævede 

Folkeskolens Læseplansudvalg. Det in- 
deholder de formål for engelsk, tysk, 
fransk og latin, der er fastsat af under- 
visningsministeren i bekendtgørelse af 
24. september 1975, §§ 15, 17, 18 og 19. 
Desuden indeholder det en fælles under- 
visningsvejledning for engelsk, tysk og 
fransk samt en for latin og endvidere de 
vejledende forslag til læseplaner for de 
nævnte fag.

Undervisningsministeriet, direktoratet for folkeskolen, 
folkeoplysning, seminarier m. v., den 2. januar 1976.

Asger Baunsbak-Jensen / Per Iversen
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Indledning 1

1.1. Formål
Engelsk

Formålet med undervisningen er, at ele- 
verne tilegner sig færdighed i at forstå 
det talte engelske sprog, i at tale sproget, 
i at opfatte indholdet af en engelsk tekst 
og i skriftligt at benytte sig af sproget.

Stk. 2. Undervisningen skal øge ele- 
vernes muligheder for at orientere sig om 
levevilkårene og kulturen i de lande, 
hvor sproget tales, således at de opnår et 
bedre grundlag for mellemfolkelig for- 
ståelse.

Stk. 3. Undervisningen skal medvirke 
til, at eleverne bevarer lysten til at bruge 
sproget, og at de får interesse for at dyg- 
tiggøre sig yderligere heri.

Tysk

Formålet med undervisningen er, at ele- 
verne tilegner sig færdighed i at forstå 
det talte tyske sprog, i at tale sproget, i 
at opfatte indholdet af en tysk tekst og i 
skriftligt at benytte sig af sproget.

Stk. 2. Undervisningen skal øge ele- 
vernes muligheder for at orientere sig om 
levevilkårene og kulturen i de lande, 
hvor sproget tales, således at de opnår et

bedre grundlag for mellemfolkelig for- 
ståelse.

Stk. 3. Undervisningen skal medvirke 
til, at eleverne bevarer lysten til at bruge 
sproget, og at de får interesse for at dyg- 
tiggøre sig yderligere heri.

Fransk

Formålet med undervisningen er, at ele- 
verne tilegner sig et grundlag for at for- 
stå det talte franske sprog, for at tale 
sproget, for at opfatte indholdet af en 
fransk tekst og for skriftligt at benytte 
sig af sproget.

Stk. 2. Undervisningen skal øge ele- 
vernes muligheder for at orientere sig om 
levevilkårene og kulturen i de lande, 
hvor sproget tales, således at de opnår et 
bedre grundlag for mellemfolkelig for- 
ståelse.

Stk. 3. Undervisningen skal medvirke 
til, at eleverne bevarer lysten til at bruge 
sproget, og at de får interesse for at dyg- 
tiggøre sig yderligere heri.

(Undervisningsministeriets bekendtgø- 
relse af 24. september 1975 om formålet 
med undervisningen i folkeskolens fag, 
§§ 15, 17 og 18).
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1.2. Generelle synspunkter
Fremmedsprogsundervisningen kan og 

bør navnlig på følgende områder bidrage 
til opfyldelse af folkeskolens formål:

Den kan give eleverne mulighed for at 
erhverve sig færdigheder og indsigt, der 
har en umiddelbar praktisk værdi for 
den enkelte og for samfundet, idet det 
tillægges stor betydning, at eleverne til- 
egner sig et centralt ordforråd, de almin- 
deligste og mest anvendelige sætnings- 
mønstre samt daglige udtryk og vendin- 
ger. Endvidere får undervisningen værdi 
for eleverne gennem deres tilvænning til 
og forståelse af sprogtilegnelsens arbejds- 
principper og metoder.

Kendskab til fremmedsprog åbner for 
videre udsyn. Det sætter eleverne i stand 
til at orientere sig bedre og mere direkte 
om mennesker i andre lande, deres for- 
udsætninger, følelser, tanker og handlin- 
ger, deres samfundsforhold og livsvilkår. 
Dette bredere oplevelses- og erfarings- 
grundlag medvirker til den enkelte elevs 
alsidige udvikling og fremmer mellem- 
folkelig forståelse.

Den betydning, man således må til- 
lægge fremmedsprogsundervisningen, 
motiverer, at den indtager en naturlig 
plads i folkeskolens fagkreds.
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Placering i folkeskolen 2

2.1. Almindelige 
bemærkninger
Det voksende internationale samkvem 
og samarbejde medfører, at fremmed- 
sprogsundervisning får en stærk place- 
ring i uddannelsesbilledet, og det føles 
naturligt, at den har et bredt grundlag i 
befolkningen og ikke forbeholdes specia- 
lister.

Det hører med til et lille sprogområ- 
des vilkår, at det fortrinsvis påhviler det 
at muliggøre kommunikation med større 
sprogområder, og det er derfor af betyd- 
ning, at fremmedsprogsundervisning får 
en stærk placering i den danske folke- 
skole.

2.2. Placering
i skoleforløbet
2.2.1. Engelsk.
Engelsk er 1. fremmedsprog i folkesko- 
len, og engelskundervisningen er obliga- 
torisk i hele sit forløb. Den skal påbegyn- 
des i 5. klasse og fortsætte på hvert af 
folkeskolens efterfølgende klassetrin.

På 8., 9. og 10. klassetrin kan under- 
visningen gives i to kurser af forskelligt 
indhold.

Det tidlige indførelsestidspunkt og fa- 
gets stærke placering som obligatorisk i 
hele forløbet sikrer engelskundervisnin- 
gen en længde og en bredde, der sigter 
mod at gøre Danmark tosproget med en- 
gelsk som det sprog, der følger nærmest 
efter modersmålet.

Denne stærke placering af faget kan 
motiveres med sprogets betydning som 
førende verdenssprog og er en naturlig 
konsekvens af den udvikling, der har 
fundet sted på dette område her i landet.

2.2.2. Tysk.
Tysk er 2. fremmedsprog i folkeskolen. 
Tyskundervisningen påbegyndes i 7. 
klasse og er tilbudsfag på dette klasse- 
trin og hvert af de følgende. På 8., 9. og 
10. klassetrin kan undervisningen gives 
i to kurser af forskelligt indhold.

Denne placering af faget kan motive- 
res med Danmarks geografiske beliggen- 
hed som nabo til det tyske sprogområde 
og med de relativt stærke turist-, han- 
dels- og kulturrelationer de to områder 
imellem.

Fagets placering som tilbudsfag kan 
desuden motiveres med dets betydning 
for videregående uddannelser på mange 
områder.
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2.2.3. Fransk.
Fransk er tilbudsfag på 10. klassetrin.

Denne placering motiveres med spro- 
gets betydning i europæisk samarbejde 
og kultur.

2.3. Placering på 
ugeskemaet
2.3.1. Almindelige bemærkninger.
Timetætheden er af overordentlig stor 
betydning for udbyttet af sprogundervis- 
ningen, og det gælder i særlig grad be- 
gynderundervisningen. Samtalefærdig- 
hed kræver daglig træning, hvis virkelig 
effekt skal opnås. Derimod spiller lekti- 
onslængden en mindre rolle end hyppig- 
heden. En modulordning med flere, men 
kortere tidsenheder til sprogundervisnin- 
gen, er at foretrække, hvor en sådan or- 
ganisation er mulig, frem for få lektions- 
længder à 45 minutter.

Ved fordelingen af sprogtimerne bør 
man også være opmærksom på, at det 
giver en bedre effekt i sprogundervisnin- 
gen, når timerne i et sprog er jævnt for- 
delt over ugens skoledage. Sammenkob- 
ling af timer med deraf følgende lange 
intervaller har ugunstig virkning.

2.3.2. Grundkursus og udvidet kursus.
Hvor undervisningen gives i to kurser, 
må det tilrådes, at et klassetrins kurser 
får samme placering på skemaet. Det vil 
lette holddannelsen og overgangsmulig- 
hederne, og det vil øge mulighederne for 
opfyldelse af ønske om valgfag.

2.3.3. Støtte- og specialundervisning.
Sproglæreren må dels i forvejen være

orienteret om, dels i sin undervisning 
være opmærksom på, om der blandt ele- 
verne skulle være nogle med handicap af 
en eller anden art, som kan vanskelig- 
gøre sprogindlæringen.

Er dette tilfældet, må han i tilrette- 
læggelsen af undervisningen søge at tage 
hensyn hertil og i tilfælde, hvor det 
skønnes nødvendigt, søge bistand hos 
særlig sagkundskab på det pågældende 
område, så der kan tages stilling til, om 
der kræves særlige metoder eller særligt 
materiale, om der bør gives støtte- eller 
specialundervisning, eller om der måske 
kan blive tale om foranstaltninger, der 
må klares uden for folkeskolens område.

Det må anses for rimeligt, at støtte- og 
specialundervising i første række må 
komme eleverne til gode i de obligatori- 
ske fag, ikke alene, fordi eleverne har 
pligt til at deltage i denne undervisning 
uanset interesse og forudsætninger, men 
også, fordi disse fag i prioriteringen er 
tillagt særlig vægt.

Engelsk får et obligatorisk forløb på 5 
år (6 år, hvis 10. klasse medregnes). På 
grund af den betydning, engelskunder- 
visningen herved tillægges, og af hensyn 
til elever med svage forudsætninger for 
sprogtilegnelse bør dette sprog medtages 
ved tildeling af timer til støtte- og spe- 
cialundervisning.

For sprogligt meget svage elever vil det 
under visse forhold være en fordel at 
kunne opnå dispensation for den obliga- 
toriske fremmedsprogsundervisning. Om 
dette – som for hele dette afsnit – kan 
henvises til undervisningsministeriets 
cirkulære af maj 1974.
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Sprogundervisningens 
første fase 3

3.1. Almindelige 
bemærkninger

Sprogundervisningen har ændret sig 
efter 2. verdenskrig som en konsekvens 
af udviklingen i de mellemfolkelige rela- 
tioner, af videnskabelig forskning og pæ- 
dagogiske forsøg og af indførelsen af 
elektroniske hjælpemidler.

Tidligere brugte man fortrinsvis tekst- 
læsning som grundlag for undervisnin- 
gen og trænede eleverne i tekstforstå- 
else og i at udtrykke sig mundtligt og 
skriftligt gennem sammenligning med og 
oversættelse til og fra modersmålet. Den 
samlende betegnelse for denne form for 
undervisning er »den indirekte metode«, 
fordi indlæringen i stor udstrækning fo- 
regår via modersmålet.

Nyere metoder, der ofte samles under 
betegnelsen »den direkte metode«, søger 
at undgå brug af modersmålet i frem- 
medsprogsundervisningen, altså at lave 
en etsprogsundervisning, byggende på de 
principper, der ligger til grund, når små 
børn lærer at forstå og at tale deres mo- 
dersmål. Man vil have eleverne til at rea- 
gere umiddelbart på sproget, og man 
fremhæver derfor situationens betydning 
i undervisningen. Sproget skal indgå som

et naturligt led i en levende situation. 
Man prøver at skabe et engelsk »miljø« i 
klassen i engelsktimen, et tysk i tyskti- 
men osv.

Tendensen mod den sidst beskrevne 
undervisningsform er ret klar, og den 
skyldes også et ændret mål for frem- 
medsprogsundervisningen. Man kan be- 
skrive dette ny mål med næsten samme 
ord som det tidligere, men ordene har 
ændret rækkefølge og prioritet. Det hed- 
der nu: lytte – tale – læse – skrive.

Formålet er, at eleverne tilegner sig et 
brugssprog. Sproget skal være et medde- 
lelses- og et kommunikationsmiddel af 
praktisk værdi. Vægten bør i denne fase 
først og fremmest lægges på den mundt- 
lige sprogfærdighed, og derfor står ordene 
lytte og tale først. Ordet lytte betegner 
fortrinsvis noget receptivt, tale noget 
produktivt, ligesom ordene læse og 
skrive fortrinsvis betegner noget hen- 
holdsvis receptivt og produktivt.

Der kan anføres både fordele og 
mangler ved begge de nævnte sæt meto- 
der. Derfor kan ingen af dem anses for 
tilstrækkelig alene og i den rene form. 
Man må stadig søge at have overensstem- 
melse mellem det fastsatte mål, den an- 
vendte metode og den aktuelle øvelse. Et
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forekommer dog sikkert. Det er af stor 
værdi, at eleverne får lejlighed til at 
høre så meget som muligt af det talte 
fremmedsprog og blive trænet i forstå- 
else af det, og at de får udstrakt mulig- 
hed for øvelse i selv at udtrykke sig 
mundtligt på fremmedsproget.

Det anbefales, at man i begynderun- 
dervisningn arbejder med lytte-, tale- og 
evt. skriveøvelser, fortrinsvis uden brug 
af lærebog, med støtte af lydbånd, sange, 
ting, illustrationsmateriale, overheadpro- 
jektor, dias, billedbånd, flonellograf, flip- 
over og selvfølgelig tavle og kridt. UV- 
midlerne bør være til rådighed i lokaler, 
der benyttes til begynderundervisning i 
sprog.

Det er fra starten vigtigt, at eleverne 
vænnes til at lytte til og derefter at imi- 
tere den fremmede udtale. De specifikke 
lyde bør indøves grundigt. Intonation og 
sprogrytme læres bedst gennem imita- 
tion. (Se i øvrigt 3.2.2.).

Eleverne bør helt fra starten kunne 
opleve sproget som et meddelelsesmid- 
del. De bør derfor så tidligt som muligt 
opøves i at stille og besvare spørgsmål 
og i at bruge sproget i enkle situationer, 
f. eks. ved dramatisering. Man bør sigte 
mod indøvelse af et centralt og virkelig 
aktivt ordforråd fra det almindelige tale- 
sprog med lette sætningsmønstre i et si- 
tuationsprog.

Efter nogle måneders forløb (afhæn- 
gigt af klassetrinet for indførelsen af det 
pågældende sprog) kan det være hen- 
sigtsmæssigt at inddrage noget læsestof, 
eventuelt en lærebog, i arbejdet, men de 
mundtlige øvelser bør stadig indtage en 
dominerende plads.

Læseøvelserne og de skriftlige øvelser 
har på begyndertrinet den vigtige opgave 
at understøtte de mundtlige øvelser ved

udvidelse og fæstnelse af ordforråd og 
lette sætningsmønstre.

På dette trin bør der ved siden af læ- 
seøvelserne forekomme oplæsningøvel- 
ser, så eleverne bliver fortrolige med 
ordenes skriftbillede og lærer at gå fra 
det talte sprog til skriftsproget og om- 
vendt. Der er grund til at understrege, at 
oplæsningsøvelser bør være direkte øvel- 
ser med kun dette formål. De bør ikke 
samtidig skulle tjene til en orientering i 
stofindhold.

De skriftlige øvelser bør være lette, 
kortvarige og hyppige og på dette trin 
hovedsagelig sigte mod fæstnelse af ord, 
daglige udtryk og vendinger samt lette 
sætningsmønstre.

Henimod slutningen af indførelsesåret 
bør eleverne have lejlighed til at forsøge 
at læse meget lette tekster på egen hånd, 
så de også på dette trin vænnes til læs- 
ning.

Om indholdet af disse tekster skal føl- 
gende anføres: De første tekster, det 
være sig trykte tekster eller bånd, som 
eleverne præsenteres for, når de tager fat 
på et fremmedsprog, kan ikke have så 
meget indhold, at man kan regne med 
ved hjælp af dette alene at fange elever- 
nes interesse.

Eleverne behøver imidlertid ikke en 
sådan motivation på de allerførste trin, 
idet sproget i sig selv er et nyt og interes- 
sant emne.

Efterhånden som sprogbeherskelsen 
skrider frem, er det imidlertid af største 
vigtighed, at teksternes indhold interes- 
serer eleverne. Først og fremmest må de 
svare til elevernes alderstrin, dvs. være 
hverken for barnlige eller for »voksne« 
med hensyn til emne eller synsvinkel, og 
de må i det store og hele beskæftige sig 
med emner, der hører dagliglivet til. En
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stor del af dem kan derfor passende 
være dialoger, der vedrører daglige situ- 
ationer i skole, hjem osv. (se 3.3.).

Endvidere må teksterne rumme udtryk, 
som bruges i typiske kommunikationssi- 
tuationer: hvordan man opfordrer til at 
foretage sig noget, hvordan man fortæl- 
ler, hvad man har oplevet, hvordan man 
spørger om vej, hvordan man hilser, 
hvordan man siger tak for noget, hvor- 
dan man siger undskyld, og så videre. 
Den ret stærke betoning af denne side 
udelukker imidlertid ikke, at dialogerne 
og småhistorierne er aktuelle, af almen- 
menneskelig interesse, og at de beskriver 
karakteristiske træk ved de lande (kul- 
turer), hvor pågældende sprog tales.

Der må i første fase lægges vægt på, 
at de anvendte tekster er holdt i et en- 
kelt sprog, der er lig med talesproget 
eller ligger dette meget nær. Det er 
næppe tilrådeligt at indføre ubearbej- 
dede litterære tekster eller fagtekster i 
første fase, og poesien kan kun repræ- 
senteres ved lette sange og for engelsks 
vedkommende ved nursery rhymes. (Dis- 
se sidste er et udmærket middel til ind- 
øvelse af engelsk sætningsrytme og into- 
nation).

Allerede et par måneder efter, at ele- 
verne har lært at læse fremmedsproget, 
kan der anvendes ekstensiv læsning af 
mindre historier (hæfter). Disse må 
selvsagt være holdt i et meget let sprog 
og af indhold være af interesse for bør- 
nene.

Franskundervisningen i folkeskolen 
strækker sig kun over ét år. Det meget 
korte forløb motiverer ikke, at faget skil- 
les ud fra beskrivelsen af principper for 
undervisningen i de levende sprog, men 
faserne må her trænges sammen inden 
for et kortere tidsafsnit. Dette kan ikke

gøres uden konsekvenser for delmålene 
i de forskellige discipliner, og det hedder 
da også i formålet, at eleverne tilegner 
sig et grundlag i de fire færdigheder. I 
dette grundlag indgår de fire færdighe- 
der med forskellig vægt, idet kravene 
til elevernes udtryksfærdighed må være 
ret begrænsede, og de skriftlige øvelser 
først og fremmest skal understøtte den 
øvrige indlæring.

For engelskundervisningens vedkom- 
mende vil 1. fase komme til at strække 
sig over flere skoleår, og overgangen til 
2. fase vil derfor blive mere glidende og 
langstrakt end for de andre fremmed- 
sprog.

Læseøvelserne og de skriftlige øvelser 
bør derfor gradvis indtage en noget 
større plads i undervisningen, og de bør 
ligeledes gradvis stille større krav til ele- 
vernes selvstændige og aktive indsats.

Den længere varighed af det udelte 
forløb betyder også, at man her må 
lægge større vægt på at søge en under- 
visningsdifferentiering iværksat og gjort 
effektiv (se herom senere).

En individualiseret undervisningsform 
med godt udbytte er måske på grund af 
den nødvendige stærke vekselvirkning 
mellem lærer og elev vanskeligere at 
gennemføre i sprogene end i mange 
andre fag.

Den kan sikkert praktiseres ved læse- 
øvelser og skriftlige øvelser, når det rette 
og tilstrækkelige, individualiserede un- 
dervisningsmateriale er for hånden, men 
der bliver vanskelighed ved lytte- og 
samtaleøvelserne, der er af så afgørende 
betydning og derfor bør omfatte en 
meget stor del af sprogundervisningen.

Vanskelighederne kan i nogen grad 
imødegås, hvor man disponerer over et 
fuldt udbygget indlæringsstudie (se side
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29) og lærere, der er uddannet i dets 
brug, men også kun i nogen grad. Den 
levende kontakt og vekselvirkning mel- 
lem lærer og elev kan vanskeligt undvæ- 
res i sprogundervisingen.

En anden mulighed er inddeling af 
eleverne i hold eller grupper. Den bør 
nok kun forekomme periodevis. En for 
fast og langvarig opdeling efter stand- 
punkt kan medføre, at man med forstør- 
ret virkning overfører elevdifferentierin- 
gens problematik til klasseværelset.

Meget kan dog opnås ved graduering 
af spørgsmålenes sværhedsgrad og kra- 
vet til besvarelsen efter den enkelte elevs 
forudsætninger.

3.2. Særlige funktioner 
og øvelser
3.2.1. Almindelige bemærkninger.
Det er af største betydning, at sprogets 
tre planer: det fonetiske, det grammati- 
ske og det leksikalske, ikke skilles ad i 
undervisningen i sproget. Når der her 
skal siges noget om hvert af disse planer 
for sig, er det derfor kun for den over- 
skuelige fremstillings skyld.

3.2.2. Fonetiske øvelser.
Det antal elementer, man på dette om- 
råde må kræve, at elevene skal beherske, 
er ikke særlig stort. En acceptabel udtale 
kan derfor af flertallet af eleverne læres 
på nogle få måneder (med en acceptabel 
udtale menes her en udtale, der umid- 
delbart forstås af folk, der har det på- 
gældende sprog som modersmål).

Det er meget vigtigt, at eleverne for- 
nemmer, at fremmedsproget har sit eget 
fonetiske mønster, dvs. et bestemt antal 
fonemer (vokaler og konsonanter), der

lader sig kombinere på bestemte måder 
– og kun på disse –, og at fremmedspro- 
get har et karakteristisk intonations- og 
tryksystem, der bl. a. udtrykker den ta- 
lendes holdning til den/dem, han taler 
med, og til det, han taler om.

Ud fra en undervisningssynsvinkel er 
der særlig to sider af dette, der har inter- 
esse:

1) eleverne skal lære at udtale en del 
lyde og kombinationer af lyde samt en- 
kelte intonationsmønstre, der ikke findes 
i dansk, dvs. de skal lære at gøre noget, 
de ikke har prøvet før;

2) eleverne skal lære at undlade at 
bruge danske fonemer og at overføre 
danske intonationsmønstre til det frem- 
mede sprog, dvs. de skal forstå, at der er 
visse ting, man ikke »må« gøre på det 
fremmede sprog, idet det derved bliver 
uforståeligt (eller vanskeligt forståeligt) 
for dem, der har det pågældende sprog 
som modersmål.

Der er ingen tvivl om, at langt det 
meste af et fremmedsprogs fonetiske side 
læres bedst (dvs. hurtigst og sikrest) ved, 
at eleverne direkte efterligner, hvad de 
hører (fra læreren eller fra et bånd). 
Det er af største vigtighed, at eleverne 
altid hører de fremmede lyde i kombina- 
tion med andre, dvs. at de lærer lydsy- 
stemet at kende, som det præsenterer sig 
i større sproglige helheder, helst hele 
sætninger (jfr. gestaltpsykologien). Ind- 
læring af udtale må ske i nøje forbindelse 
med den øvrige indlæring, så problemer- 
ne behandles, efterhånden som de op- 
står – og i en meningsfuld sammenhæng. 
Der skal lægges lige så stor vægt (i be- 
gyndelsen endda større) på intonation 
og rytme som på de enkelte fonemer. 
Grundmetoden må være imitation, hvor
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der kun gives anvisninger i meget be- 
grænset omfang. Intonation læres i al- 
mindelighed bedst gennem en sådan di- 
rekte efterligning. Metoden må da være, 
at eleverne straks fra første time efterlig- 
ner de sætninger, de hører. Fejludtale af 
enkeltlyde og lydkombinationer må så 
rettes hos de enkelte elever, og her kom- 
mer lærerens artikulatoriske viden ind 
som en nødvendig forudsætning for en 
effektiv korrigeren.

I almindelighed kan man sige, at en 
fremmedsprogsundervisning, hvor bogen 
i de første måneder slet ikke benyttes el- 
ler holdes i baggrunden, vil give de bed- 
ste muligheder for, at eleverne tilegner 
sig en god udtale. Skriftbilledet påvirker 
næsten uvægerligt udtalen i retning af at 
gøre den danskpræget (man har f. eks. 
erfaret, at det engelske /r/ langt lettere 
tilegnes, når eleverne ikke ved, at det er 
et r, de skal udtale, dvs. når de ikke ser 
det trykt eller skrevet samtidig med, at 
de hører det).

Til støtte for lydindlæringen kan be- 
nyttes lydskrift. Om effektiviteten af dette 
undervisningsmiddel er der diver- 
gerende meninger. I vore dage, hvor 
båndoptageren må betragtes som stan- 
dardudstyr i ethvert sprogundervisnings- 
lokale, er lydskriften af langt mindre be- 
tydning end tidligere, og i almindelighed 
kan det siges, at de gunstige og de ugun- 
stige virkninger af lydskriften i begynder- 
undervisningen af børn nok nogenlunde 
neutraliserer hinanden. De gunstige virk- 
ninger kan i korthed siges at være: 1) 
den nøjagtige udtale gøres eleverne be- 
vidst, hvad der især har interesse ved 
rettelsen af forkerte udtaler; 2) ele- 
verne kan uafhængigt af lærer eller 
båndoptager finde ud af et ords udtale 
ved hjælp af ordbog. De ugunstige virk-

ninger er følgende: 1) lydskriftbilledet 
er et forstyrrende element ved retskrift- 
indlæringen; 2) brugen af lydskrift i 
undervisningen får eleverne til at koncen- 
trere sig om de enkelte lyde, de enkelte 
stavelser og de enkelte ord, og sætnin- 
gens fonetiske helhed tabes af syne, 
hvad der især går ud over intonationen; 
udtalen bliver da karakteriseret ved, at 
enkelthederne er korrekte, men helheden 
forkert, dvs. der tales med stærk frem- 
med accent, hvad der ofte er en hindring 
for kommunikationen.

Lydskrift bør sikkert ikke anvendes i 
den første begynder undervisning (for 
engelsk: det første års tid), men først 
indføres lidt senere. Når lydskriften ind- 
føres, bør eleverne nøje have forklaret 
dens principper, og det bør sikres, at de 
bliver så fortrolige med den, at de uden 
vanskelighed kan slå et ord op i en ord- 
bog og læse sig til, hvordan det udtales.

Ovenstående må ses som et led i en 
generel advarsel mod på et for tidligt 
stade at gøre eleverne alt for sprogbevid- 
ste. Dette vil nemlig hos flertallet af ele- 
verne være en ikke ringe hindring for er- 
hvervelsen af et flydende talesprog. Man 
kunne generelt sige, at mens sprogindlæ- 
ringen i ældre tid (hvor hovedformålet 
var at lære at læse og skrive sproget) 
altid anskuedes ud fra princippet: først 
reglen, så anvendelsen og eksemplet, 
dvs. en bevægelse fra teori til praksis, er 
man i nyere tid (hvor vægten lægges på 
det talte sprog) tilbøjelig til at se om- 
vendt på det: få eleverne til at gøre 
noget (dvs. sige noget) og så langsomt 
lade dem gøre sig bevidst, hvad de gør.

Dette sidste hovedprincip, der altså 
her har været anvendt på den fonetiske 
side af sproget, gælder i allerhøjeste grad
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også for, hvad der skal indlæres på det 
grammatiske plan.

3.2.4. Grammatiske øvelser.
Flertallet af eleverne lærer fremmedspro- 
gets grammatiske regler mest effektivt 
ubevidst, altså på samme måde som de i 
sin tid lærte modersmålets: de hører 
sproget talt, og idet de efterligner, hvad 
de har hørt, danner eleverne sig efter- 
hånden ubevidst eller halvbevidst deres 
egen »grammatik«. Denne »grammatik« 
er i de fleste tilfælde ikke »korrekt« til 
at begynde med, men bliver efterhånden 
mere og mere korrekt. Dette betyder 
ikke, at der her plæderes for en frem- 
medsprogsundervisning, hvor eleverne 
ikke rettes, tværtimod, det er netop gen- 
nem rettelserne, elevernes egen »gram- 
matik« efterhånden korrigeres, men ret- 
telserne har kun ringe effektivitet, hvis 
de sker under stadig henvisning til ud- 
trykkeligt formulerede regler. Eleverne 
vil nemlig da tvinges til at tænke på disse 
i stedet for at koncentrere sig om det, de 
gerne vil udtrykke. Det vil heller ikke 
sige, at en »grammatikløs« undervisning 
anbefales, tværtimod må hele undervis- 
ningen nøje planlægges, så at de gram- 
matiske mønstre præsenteres i en række- 
følge, der imødekommer følgende krav: 
1) det enkle skal komme før det kompli- 
cerede, 2) det almindelige skal komme 
før det sjældne og 3) det, der ligner mo- 
dersmålet, skal komme før det, der ad- 
skiller sig derfra. Ordenen af disse krav 
er en prioriteringsorden, og det er indly- 
sende, at det sidste krav ikke altid kan 
efterleves i praksis og ofte vil komme i 
strid med de to første.

I øvrigt må det siges, at grammatikun- 
dervisningen spiller en lidt forskellig rolle 
i engelsk, tysk og fransk. I engelskunder-

visningen er det nok mest formålstjenligt 
at vente temmelig længe med at indføre 
formulerede grammatiske regler, hvori- 
mod man i tysk- og franskundervisnin- 
gen nok er nødt til at indføre en del ret 
tidligt i undervisningsforløbet. Dette kan 
begrundes dels i forskel i undervisnings- 
forløbenes længde, dels i forskel i spro- 
genes struktur, dels i, at eleverne er æl- 
dre og har større erfaring i sprogtileg- 
nelse, når de tager fat på tysk og fransk. 
Brug af en egentlig grammatikbog må 
dog frarådes i hele første fase. I øvrigt 
henvises til 4.3.6.

Medens man i det store og hele kan 
sige, at eleverne bliver »færdiguddan- 
net«, hvad angår det fonetiske plan, i 
løbet af det første års undervisning, gæl- 
der dette langt fra for det grammatiske 
plan og i endnu mindre grad for det lek- 
sikalske plan.

3.2.4. Leksikalske øvelser.
Dette område er rent bogstaveligt uende- 
ligt, og kun den mest centrale del af det 
kan man gøre sig håb om, at eleverne 
skal kunne nå at lære i løbet af deres 
skoletid. Det skal her stærkt fremhæves, 
at »nye ord« læres bedst i sammenhæng 
med andre (kendte) ord og ved, at de 
anvendes i situationer, hvoraf deres be- 
tydning fremgår, og der skal kraftigt ad- 
vares mod »gloseoverhøring« som et 
middel til indlæring. Gloseoverhøring, 
hvor læreren nævner et dansk ord, og 
hvor eleven skal nævne det »tilsva- 
rende« ord på engelsk, tysk eller fransk, 
giver næsten uundgåeligt eleven den 
helt forkerte forestilling, at der til hvert 
dansk ord svarer et engelsk, tysk og 
fransk ord med nøjagtig samme betyd- 
ning. Gloseoverhøring er at betragte som
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et led i den pædagogik, der tvinger ele- 
verne til at oversætte fra modersmålet, 
når de taler fremmedsproget.

I denne forbindelse skal der her også 
advares imod en udstrakt brug af over- 
sættelse i undervisningen. En udstrakt 
anvendelse af oversættelse fra fremmed- 
sproget til dansk er ikke nogen økono- 
misk anvendelse af undervisningstiden, 
og oversættelse fra modersmålet til frem- 
medsproget er i almindelighed en alt for 
vanskelig opgave at stille eleverne over 
for i første fase og er kun i meget ringe 
grad medvirkende til at indlære sproget. 
Gennemtvinges en sådan undervisnings- 
form i udstrakt grad, tvinges eleverne 
væk fra et umiddelbart forhold til frem- 
medsproget.

3.3. Udvælgelse af emner 
og stof
Det tilrådes, at man efter parlørprincip- 
pet bygger undervisningen op omkring 
emner eller situationer, således at ele- 
verne trænes i aktiv beherskelse af det 
ordforråd og de vendinger, der naturligt 
danner grundlag for behandling af på- 
gældende emne eller situation.

Af emner, der egner sig, kan eksem- 
pelvis nævnes: skolen, hjemmet, tallene, 
klokken, farverne, vejret, påklædning, 
kalenderordene.

Af situationer kan eksempelvis næv- 
nes: ved morgenbordet, telefonsamtale, 
på sportspladsen, det begynder at regne, 
hos boghandleren, jeg besøger en ven, vi 
går i biografen, jeg vælger en grammo- 
fonplade.

Ofte kan det være en fordel i forvejen 
at få forslag til emner fra eleverne og 
drøfte, om de muligvis kan medbringe 
eller fremstille ting (evt. i form af lege- 
tøj) eller illustrationsmateriale, der kan 
konkretisere eller anskueliggøre ord og 
handling, f. eks. legetøjstelefon, biograf- 
plakat, tegninger på tavlen, transparen- 
ter til overheadprojektoren.

Hvis man således inddrager eleverne, 
får man også større sikkerhed for, at em- 
nevalget korrigeres og bedre kommer til 
at svare til elevernes udviklingstrin, i in- 
teresser som i sproglig formåen.

3.4. Deletimers indhold
Eventuelle deletimer bør tillægges selv- 
stændig værdi. Man bør i disse timer 
navnlig lægge vægt på aktiviteter, der 
med større udbytte lader sig praktisere 
med det mindre hold, medens man i fæl- 
lestimerne lægger vægt på de aktiviteter, 
hvor holdstørrelsen er mindre afgørende. 
Det betyder, at f. eks. samtaleøvelser, 
dramatisering og andre mundtlige øvel- 
ser bør have en meget stor del af tiden i 
en deletime, medens stillelæsningsøvel- 
ser, strukturøvelser og skriftlige øvelser 
kan finde sted i fællestimer.

Det må således frarådes, at man ved 
tilrettelæggelsen af timernes indhold be- 
tragter deletimer som forberedelse til 
fællestimer. Dette indebærer måske, at 
man ikke »slavisk« kan følge et lære- 
bogssystem, men må disponere friere.

Deletimernes værdi vil uden tvivl 
have sammenhæng med, i hvor høj grad 
det lykkes at udnytte dem som anført.
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4 Sprogundervisningens anden fase

4.1. Almindelige 
bemærkninger
Der er ingen markeret grænse mellem 
sprogundervisningens 1. og 2. fase, og 
man kan derfor heller ikke sige bestemt, 
hvornår den ene hører op, og den anden 
begynder. Sprogundervisningens længere 
eller kortere forløb i skolebilledet og 
dens intensitet vil også have indflydelse 
på spørgsmålet, og forholdet vil derfor 
også være forskelligt for engelsk-, tysk- 
og franskundervisningen.

Omstående er beskrevet, hvorledes 1. 
fase må have et længere forløb i under- 
visningen i engelsk end i de andre sprog.

Forskellen mellem de to faser består 
metodisk i en glidende ændring i vægt- 
fordelingen mellem fagets forskellige dis- 
cipliner og i de større krav til eleverne. 
Organisatorisk giver skiftet sig til kende 
ved, at undervisningen i engelsk og tysk 
kan gives i to kurser af forskelligt ind- 
hold på 8., 9. og 10. klassetrin, men un- 
dervisningsministeren kan efter indstil- 
ling fra skolenævnet, lærerrådet og skole- 
kommissionen godkende, at delingen i to 
kurser undlades på 8. og 9. klassetrin. 
Tilbydes der undervisning i to kurser, er 
det eleven og dennes forældre, der efter

skolens rådgivning vælger mellem de to 
tilbud, nøjagtig som det er tilfældet ved 
de forskellige valgfag.

Overflytning fra et kursus til et andet 
skal kunne finde sted efter skolens råd- 
givning og elevens ønske, almindeligvis i 
forbindelse med et skoleårs afslutning.

4.2. Elevdifferentiering/ 
undervisningsdifferentiering
4.2.1. Almindelig beskrivelse.
Dette, at eleverne deler sig efter interesse- 
og styrkeområder i forskellige klasser, 
benævnes almindeligvis elevdifferentie- 
ring, medens en tilrettelæggelse af un- 
dervisningen, således at den tilpasses for- 
skellige elevers forskellige behov, be- 
nævnes undervisningsdifferentiering.

Fordelen ved elevdifferentiering er, at 
der ofte på denne måde dannes forholds- 
vis homogene klasser, hvilket simplifice- 
rer lærerens tilrettelæggelse af under- 
visningen og hans instruktioner og støtte 
til eleverne i timerne, således at et større 
arbejde kan sættes ind på de enkelte op- 
gaver og elevernes faglige udbytte derfor 
blive større.

Der hersker blandt sprogpædagoger 
uenighed om, hvorvidt en elevdifferentie-
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ring bør finde sted omkring ved den tid, 
hvor den egentlige begynderundervisning 
nærmer sig sin afslutning. Men de fleste 
mener, at en elevdifferentiering er nød- 
vendig.

Hvis eleverne holdes sammen i frem- 
medsprogstimerne hele skoleforløbet 
igennem, vil dette på grund af store elev- 
forskelle i klassen stille meget store 
krav til lærerens evne til at lægge under- 
visningsdifferentiering til rette, og man 
må på indeværende tidspunkt se i øjne- 
ne, at der ikke findes undervisningsma- 
teriale, der egner sig til en så vidtgående 
undervisningsdifferentiering, som dette 
ville kræve.

Dette materiale må først udtænkes, 
fremstilles og afprøves, og lærerne må 
gøres fortrolig med brugen af det, lige- 
som der ved faglig-pædagogisk forskning 
og pædagogisk udviklingsarbejde må ud- 
formes og afprøves en ny sprogpædago- 
gik, væsensforskellig fra den, der almin- 
deligvis anvendes i den traditionelle 
klasseundervisning.

I et par afsnit senere i dette hæfte vil 
disse forhold få en lidt mere udførlig 
omtale. Først skal dog de to kursers ind- 
hold og omfang beskrives. Kurserne be- 
nævnes henholdsvis grundkursus og ud- 
videt kursus.

4.2.2. Grundkursus.
4.2.2.1. Beskrivelse af kursets indhold og 
omfang.
Undervisningen bør sigte mod, at ele- 
verne erhverver færdighed i at forstå 
det talte fremmedsprog og i mundtligt at 
udtrykke sig forståeligt i enkle sætninger, 
således at de har mulighed for at klare 
sig i dagligdags samtalesituationer.

Det bør endvidere tilstræbes, at ele- 
verne – alt efter deres individuelle for- 
udsætninger – opnår færdighed i ved 
læsning at tilegne sig det væsentligste af 
indholdet i lettere trykte tekster.

Det bør tilstræbes, at de opnår færdig- 
hed i at meddele sig skriftligt i kortfat- 
tede, enkle formuleringer.

4.2.2.2. Bemærkninger til beskrivelsen. 
Med ovenstående delmålsbeskrivelse sig- 
tes der med undervisningen på dette 
kursus i første række mod det talte 
sprog, et funktionelt sprog, et brugs- 
sprog.

Eleverne bør have mulighed for at er- 
hverve sig et redskab, der først og frem- 
mest er funktionsdygtigt. Det skal sætte 
dem i stand til at kunne modtage en 
mundtlig meddelelse og til at kunne 
meddele sig mundtligt. Dette brugssprog 
kan så raffineres mere eller mindre efter 
den enkeltes behov og forudsætninger.

Mange vil sikkert have interesse for 
en sådan »praktisk« sprogundervisning, 
der kan sætte dem i stand til at klare sig i 
dagligdags samtalesituationer og i turist- 
eller handelsforhold, til at få udbytte af 
grammofon, radio eller fjernsyn, og som 
kan give dem større orienteringsmulig- 
hed.

Et mindre, virkelig aktivt ordforråd 
må tillægges stor betydning, og et krav 
fra 1.000 til 2.000 ord må anses for 
passende mål for undervisningen i en- 
gelsk. For de andre sprog må kravet til 
ordforråd ansættes i forhold til deres 
kortere undervisningsforløb.

Større individuelle forskelle i interes- 
ser og forudsætninger vil sikkert gøre sig 
gældende ved tekstlæsning og ved skrift- 
ligt arbejde.
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Disse sidstnævnte aktiviteter bør 
indgå i undervisningen for alle delta- 
gende elever som nødvendig støtte for de 
mundtlige øvelser, men for elever, der 
har interesse og forudsætning derfor, bør 
de også have selvstændig værdi, således 
at disse elever bliver i stand til ved 
hjælp af ordbog at tilegne sig det væ- 
sentlige af indholdet i lettere, bearbej- 
dede tekster og skriftligt at udtrykke sig 
forståeligt på fremmedsproget.

4.2.3. Udvidet kursus.
4.2.3.1. Beskrivelse af kursets indhold og 
omfang.
Undervisningen bør sigte mod, at ele- 
verne erhverver færdighed i at forstå 
det talte fremmedsprog, mundtligt at ud- 
trykke sig i en nuanceret sproglig form 
og med et relativ fyldigt ordforråd, at til- 
egne sig indholdet af tekster af passende 
sværhedsgrad, skriftligt at udtrykke sig i 
sammenhæng, med et forholdsvis fyldigt 
ordforråd og med god sikkerhed i den 
sproglige udformning.

4.2.3.2. Bemærkninger til beskrivelsen. 
Med ovenstående delmålsbeskrivelse sig- 
tes mod færdighed inden for alle fire 
grundlæggende færdigheder i fremmed- 
sprogsundervisningen.

Færdighed i at forstå det talte frem- 
medsprog og i selv at udtrykke sig 
mundtligt på fremmedsproget må have 
1. prioritet, og et aktivt ordforråd på 
2.000 til 3.000 ord må anses som et pas- 
sende mål for engelskundervisningen. 
For de andre sprog må det ansættes i 
forhold til deres kortere undervisnings- 
forløb. På dette kursus må man stile 
mod en i det væsentlige rigtig sproglig 
udformning.

Færdighed i at tilegne sig indholdet af 
tekster af passende sværhedsgrad bør 
også prioriteres som væsentlig.

Som eksempel på, hvad der på dette 
kursus må anses for »passende sværheds- 
grad« kan nævnes:

Engelsk: Sommerset Maugham: The 
Verger. Agatha Christie: Ten Little Nig- 
gers. Ernest Hemingway: A Farewell to 
Arms. The Old Man and the Sea.

Tysk: Wolfgang Borchert: Nachts schla- 
fen die Ratten doch. Heinrich Böll: Das 
Brot der frühen Jahre. Anne Frank: Das 
Tagebuch der Anne Frank.
Susanne Ehmcke: Anne Mone. Die Ge- 
schichte eines kleinen Mädchens.

Fransk: Eleverne vil almindeligvis være i 
stand til ved hjælp af ordbog at tilegne 
sig det væsentlige af indholdet i lettere, 
bearbejdede tekster.

På dette kursus bør eleverne opøves i 
virkelig nærlæsning af en tekst og i for- 
ståelse af dens sproglige opbygning.

Det skriftlige arbejde bør i første 
række støtte de øvrige færdigheder, men 
elever med interesse og forudsætninger 
derfor bør have mulighed for at tilegne 
sig færdigheder inden for dette område i 
et omfang som nævnt i indholdsbeskri- 
velsen.

4.3. Sprogundervisningens 
funktioner og organisation
4.3.1. Almindelige bemærkninger.
Et sprog er en enhed, forstået på den 
måde, at nok kan man tale om forskel- 
lige discipliner og forskellige færdighe- 
der inden for sprogundervisningen, og 
disse kan også i nogen grad behandles
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eller øves isoleret, men de vil samtidig 
gribe ind i andre discipliner og færdighe- 
der. De er så nært beslægtede, at de ofte 
føles som forskellige sider af samme sag, 
støttende hinanden og førende mod 
samme hovedmål.

Det er en sproglærers opgave i sin un- 
dervisning at forene alsidighed med sy- 
stematik, variation med gentagelse, 
sproglig tolerance med faste normer, at 
udvælge eller kombinere metoder og at 
tilmåle vægtfordelingen inden for sprog- 
undervisningens forskellige områder, alt 
under ansvar over for det fastsatte mål.

Her skal derfor kun beskrives visse 
funktioner eller øvelser, der bør indgå i 
arbejdet i ugens sprogtimer.

4.3.2. Lytteøvelser.
Det er nødvendigt her at understrege be- 
tydningen af, at eleverne ofte får lejlig- 
hed til at lytte til fremmedsproget, og at 
det tilstræbes, at de lærer at lytte aktivt. 
Formålet med lytteøvelsen bør således 
stå klart for dem, og den bør efterfølges 
af kontrol med resultatet.

Lytteøvelserne kan indordnes under 
følgende hovedgrupper:

a. Lytteøvelser, der har til formål at 
træne eleverne i at opfatte fremmedspro- 
get i dets lydlige fremtræden: sprogets 
melodi og rytme, vokalernes klangfarve 
og længde og konsonanternes karakteri- 
stika o. a. (herunder også vigtige nuan- 
ceforskelle imellem nært beslægtede 
lyde). Se: 3.2.2.

b. Lytteøvelser, der har til formål at 
træne eleverne i at forstå indholdet af 
det, de hører. Kontrollen kan her være 
mundtlig eller skriftlig og kan f. eks. 
bestå i, at eleverne gengiver de – efter 
deres mening – vigtigste elementer i det

hørte: enkelte ord og ordforbindelser 
eller hele sammenhængende udtryk og 
sætninger. Lærerens opgave må så være 
at rette og koordinere elevernes bidrag, 
således at en fornyet aflytning og kon- 
trol fører til fremskridt.

c. Lytteøvelser, der har til formål at sti- 
mulere eleverne til at udtrykke sig 
mundtligt, enten ved gentagelse eller 
gengivelse af det sagte eller ved besva- 
relse af spørgsmål – i begyndelsen simple 
ja/nej-spørgsmål eller alternativ-spørgs- 
mål.

Grundlaget for disse øvelser kan være 
lærerens fortælling eller oplæsning, men 
eleverne bør også vænnes til andre stem- 
mer end lærerens, og her er lydbånd et 
godt hjælpemiddel.

Almindeligvis bør lytteøvelserne være 
ret kortvarige. Eleverne bør ikke ved 
første lytning følge med i en tekst, men 
støtte gennem illustrationsmateriale kan 
være formålstjenlig.

4.3.3. Taleøvelser.
Det er ønskeligt, at eleverne allerede fra 
første time ikke alene vænnes til at lytte 
til fremmedsproget, men også prøver selv 
mundtligt at udtrykke sig på det som be- 
skrevet ovenfor i 4.3.2. Disse funktioner 
bør ikke senere komme til som særlige 
aktiviteter, men tværtimod være det 
grundlag, de øvrige færdigheder gror ud 
fra.

En vigtig forudsætning for, at ele- 
verne får færdighed i at udtrykke sig 
mundtligt på fremmedsproget, er, at de 
tilegner sig et virkelig aktivt ordforråd.

Hvad dette punkt angår, er der imid- 
lertid en forskel mellem engelsk og tysk. 
Tysk er i højere grad end engelsk karak- 
teriseret ved bøjningsformer. Medens en 
elev kommer langt i engelsk med hensyn
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til aktiv sprogfærdighed, når han kender 
ordene i deres grundform, må han i tysk 
lære flere bøjningsformer af samme ord, 
hvis han vil tale korrekt. Dette forhold 
indebærer, at tilegnelsen af et aktivt her- 
redømme over et ordforråd i tysk må 
foregå i et langsommere tempo. Man må 
give eleverne tid til at få fodfæste inden 
for et bestemt grammatisk fænomen, før 
man går videre til det næste. Dette behø- 
ver ikke at medføre stivhed i metoden; 
koncentration om et hovedfænomen ude- 
lukker ikke udvidelse af ordforrådet på 
anden måde, f. eks. inddragning af vig- 
tige ubøjelige »småord«, heller ikke an- 
vendelse af forskellige sætningsformer: 
hovedsætninger og bisætninger. Men at 
gå for hurtigt frem skaber kun usikker- 
hed og i det lange løb utilfredshed hos 
eleverne.

Et aktivt ordforråd opnår man nok 
bedst, når man tilstræber at gøre under- 
visningen konkret. Det vil sige, at det 
bedste grundlag for undervisningen er 
tingen selv eller en model af den, evt. i 
legetøjsform. Det næstbedste er en illu- 
stration af tingen. Positivt virker det 
også, hvis det behandlede emne kan gø- 
res situationsbestemt.

På denne måde opnår man bedst et 
naturligt talesprog, og man kan lettere 
styre og fæstne det relevante ordforråd, 
idet man fra et sådant grundlag stadig 
associerer til de samme ord og sætnin- 
ger. Vægtavlen er et værdifuldt hjælpe- 
middel under opbygningen af et fast, ak- 
tivt ordforråd.

Taleøvelserne kan også tage deres ud- 
gangspunkt i lærerens – evt. senere en 
elevs – fortælling eller oplæsning på 
fremmedsproget, fra et lydbånd, en trans- 
parent, et lysbillede eller en film. Men 
man må stadig holde sig for øje ved

øvelserne, at deres formål er indøvelse af 
et aktivt ordforråd, hvilket foruden den 
systematiske opbygning indebærer genta- 
gelse, ikke blot i næste time, men også i 
følgende med stadig større mellemrum.

Som udgangspunkt kan man også tage 
et egnet tekststykke. Man må her påse, 
at det naturlige talesprog ikke påvirkes 
for stærkt af skriftsproget, og at eleverne 
ikke drukner i mængden af nye gloser, så 
de i stedet for et aktivt ordforråd i bed- 
ste fald kun tilegner sig et passivt.

Den naturlige form for denne under- 
visning – og den form, eleverne senere 
almindeligvis vil få brug for – er samta- 
len.

Denne vil nok være mest frugtbar, 
hvis den foregår i stadig vekselvirkning 
mellem lærer og elever, men en del af 
øvelserne kan også foregå mellem elever 
indbyrdes, eller en del af træningen kan 
foregå ved hjælp af båndoptagelser eller 
sproglaboratoriun.

Samtalen kan have forskellige funktio- 
ner:

a. En gennemgang af et emne eller en 
tekst kan foregå i samtaleform med det 
hovedformål at øge elevernes aktive ord- 
forråd. Det er her vigtigt, at den til- 
stræbte forøgelse også i omfang afstem- 
mes efter elevernes forudsætninger.

b. En fæstnelse af og træning i at bruge 
det indlærte aktive ordforråd. Disse sam- 
taleøvelser bør almindeligvis være lette 
og foregå i et vist tempo, for at de opfyl- 
der deres formål.

c. En indholdsdrøftelse af noget hørt, set 
eller læst. Denne funktion er af stor 
værdi, men det er sikkert nødvendigt at 
understrege, at den forudsætter under- 
bygning og støtte af de ovennævnte.

Et væsentligt spørgsmål i forbindelse
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med samtaleøvelser er, hvilken korrekt- 
hedsgrad det er formålstjenligt at kræve 
med hensyn til elevens sproglige ytrin- 
ger.

Lige så selvfølgeligt som det er, at 
samtalen ikke må slås i stykker af gram- 
matisk eksercits, hver gang der forekom- 
mer en fejl, lige så selvfølgeligt må det 
være, at korrektion er en forudsætning 
for fremgang. Det er væsentligt, at ele- 
verne hører det rigtige udtryk, og det 
virker naturligst, hvis korrektionen kan 
indgå i samtalen, ligesom det praktiseres 
i danskundervisningen.

Gengivelsesøvelser vil almindeligvis, 
især på begyndertrinet, og navnlig hvis 
de er uforberedte, forekomme eleverne 
vanskeligere og mindre givende. Men 
velforberedte gengivelser er af positiv 
betydning i sprogundervisningen, når 
længden af dem tilpasses elevens forud- 
sætninger.

Af andre øvelser, der kan tjene samme 
formål, kan nævnes, at eleverne kan for- 
berede små fortællinger, foredrag, dis- 
kussioner eller dramatiseringer, som de 
så præsenterer for kammeraterne i klas- 
sen.

Et par forhold må særlig fremhæves i 
forbindelse med de nævnte øvelser. Ele- 
vens rolle må ikke altid være svarerens. 
Han skal også have den nødvendige træ- 
ning i at stille spørgsmål. Hertil kan det 
bidrage, hvis man af og til giver elever 
den opgave at forberede spørgsmål til et 
emne eller en tekst, foruden at man 
stadig under de forskellige øvelser har 
dette forhold i tankerne. Endvidere bør 
det iagttages, at spørgsmål og svar bør 
omfatte både 1., 2. og 3. person.

4.3.4. Læsning.
Bortset fra den under 4.3.2. a nævnte

nye og meget væsentlige form for lytte- 
øvelser er der i princippet ikke nogen 
forskel mellem det at opfatte en sproglig 
meddelelse auditivt og det at opfatte den 
visuelt. Vejen er forskellig, men i begge 
tilfælde drejer det sig om at tilegne sig 
indholdet af noget, der meddeles os i 
fremmedsproglig iklædning. I den pæda- 
gogiske praksis vil den »tekst«, der be- 
nyttes til auditiv undervisning, nok som 
oftest være simplere, medens den trykte, 
ofte litterære tekst vil være rigere nuan- 
ceret og derfor mere krævende. Der vil 
derfor på læsningens område sikkert 
være en større spredning i elevgruppen 
end for lytte- og taleøvelsernes vedkom- 
mende. Dette gælder de to kurser imel- 
lem, hvilket er udtrykt i delmålsbeskri- 
velserne, men det gælder også inden for 
de enkelte kursus, og navnlig på grund- 
kurset må man indrette undervisningen 
efter det. Man må gøre det ved den 
større eller mindre prioritering, man 
giver denne aktivitet i undervisningen, 
ved stofudvælgelsen og ved tekstbehand- 
lingen. En vis undervisningsdifferentie- 
ring må på dette område både være øn- 
skelig og mulig.

Af forskellige øvelser og tekstbehand- 
lingstyper skal her omtales:

a. Oplæsning.
Det er af betydning, at arbejdet hermed 
stadig følges op, således at de erhver- 
vede færdigheder ikke forfalder, men 
udbygges. Man skal nok her vogte sig 
for den form for tomgangslæsning, hvor 
en elev uden særlig forberedelse læser 
op, og resten foregiver at lytte. Når man 
lejlighedsvis bruger tid på oplæsnings- 
øvelser, bør det være forberedte øvelser, 
alene med det sigte at fæstne og om mu- 
ligt øge elevens færdigheder på dette om-
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råde. Når en elev læser op, anbefales 
det, at de andre elever i klassen (grup- 
pen) holder deres bøger lukkede og bag- 
efter kritiserer oplæsningen: Kan man 
forstå det oplæste? Er udtalen af enkelt- 
ord rigtig? Er tryk og intonation rigtig? 
Er ordene kædet rigtigt sammen, så at 
pauserne kommer på naturlige steder? 
Hvor det gælder indholdstilegnelse, vil 
stillelæsning almindeligvis være mere ef- 
fektiv og forekomme mere naturlig.

b. Intensiv læsning.
Denne type af tekstbehandling er karak- 
teriseret ved, at man tilstræber en fuld 
forståelse med hensyn til gloser, tekst- 
indhold og sproglig udformning og end- 
videre tilstræber, at forekommende glo- 
ser og strukturer indgår i elevernes ak- 
tive sprogområde.

Det kan være vanskeligt at forlige 
disse to krav, idet man kan magte et 
større tekststykke på det første område 
end på det sidste. Og ofte ønsker man af 
hensyn til tekstens handling og til fast- 
holden af elevens interesse at behandle 
et større stykke tekst, end opfyldelsen af 
sidste krav muliggør. Man må da enten 
udtage visse centrale gloser og strukturer 
til aktiv behandling, eller man kan ud- 
tage et egnet afsnit af teksten hertil og 
behandle det øvrige reproduktivt, eller 
man kan behandle tekststykket som et 
stykke litteratur, der læses alene for ind- 
holdets skyld, og tage udgangspunktet 
for de aktive, producerende sprogøvelser 
i et bedre egnet emne.

Opøvelse i tekstlæsning med forstå- 
else, så vidt muligt ned i detaljer, er 
altså det fornemste sigte med disse øvel- 
ser.

Overhøring i isolerede gloser er værdi- 
løs, ja ofte skadelig, men det er af værdi,

at man arbejder med nyindlæring og 
fæstnelse af gloser på en sådan måde, at 
de indgår i sproglige sammenhæng i for- 
skellige udtryk.

Samtale på fremmedsproget er en 
frugtbar og naturlig form og bør være et 
stærkt indslag i undervisningen, medens 
gengivelsesøvelser forekommer vanskeli- 
gere, specielt hvis de forekommer på tid- 
lige trin i undervisningen. Almindeligvis 
bør de først forekomme, når eleverne 
har tilegnet sig det indhold, de gloser og 
de strukturer, der er nødvendige for den 
pågældende gengivelse. Uforberedte gen- 
givelsesøvelser kan virke negativt i un- 
dervisningen, hvis de giver eleverne blo- 
keringer, medens de forberedte virker 
positivt. De bør altså være de sidste 
øvelser ved en tekstbehandling, ikke de 
første eller eneste.

Oversættelse kan være en hurtig og ef- 
fektiv form for indholdskontrol og et 
grundlag for sprogiagttagelse og sprog- 
sammenligning, men den bør ikke være 
den eneste form og bør ikke lægge be- 
slag på for megen tid.

c. Ekstensiv læsning.
Denne form for læsning er karakteriseret 
ved, at man tilstræber en indholdsforstå- 
else i store træk og en udvidelse af ele- 
vernes passive ordforråd. Det er altså en 
slags handlings- eller orienteringslæs- 
ning, hvor det mere gælder om at 
komme fremad end om at hænge sig i 
enkeltheder. Den naturlige form vil nok 
i almindelighed være stillelæsning, og 
der må være gode muligheder for indivi- 
duelle hensyn både ved stofudvælgelse, 
omfang og tempo, ligesom den evt. kan 
danne grundlag for gruppearbejde.

En naturlig form for indholdskontrol 
vil her være samtale eller gengivelse på
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fremmedsproget eller dansk efter den en- 
kelte elevs forudsætninger eller besva- 
relse af i forvejen udarbejdede spørgs- 
mål eller spørgeskemaer.

Til den ekstensive læsning må også 
regnes den helt frie form, hvor en elev 
læser uden anden kontrol, end at hans 
interesse fastholdes.

d. Om tekstens indhold.
Idet det må fastholdes, at det må være 
den enkelte lærers opgave at vælge pas- 
sende tekster til fremmedsprogsundervis- 
ningen, skal der her fremføres nogle al- 
mene betragtninger over, hvilke krav 
man med rimelighed kan stille til så- 
danne teksters indhold.

Det første krav må være, at teksterne 
interesserer eleverne. Dette vil betyde, at 
de skal svare til deres udviklingstrin og 
til deres sproglige formåen, og at de skal 
behandle mange forskellige emner, så at 
der er noget for enhver smag (spæn- 
dende historier, morsomme historier
osv.).

Dernæst er det et rimeligt krav (især i 
lyset af folkeskolens overordende mål), 
at teksterne giver oplysning om de lande, 
hvor sproget tales, på en måde, der ikke 
er ensidig hverken socialt, ideologisk, re- 
ligiøst eller på anden vis.

Teksterne må endvidere behandle al- 
menmenneskelige problemer i en form, 
der erfaringsmæssigt passer til alders- 
trinnet, så at eleverne kan identificere 
sig med de skildrede personer og leve 
sig ind i handlingsgangen.

Der må på den ene side sørges for, at 
teksterne ikke rummer elementer, der 
kræver alt for mange og indviklede for- 
klaringer, og at de på den anden side 
ikke er alt for enkle i opbygning, hvad

der kan gøre det vanskeligt at finde 
noget at samtale om.

Det er ikke alene indholdsmæssigt, at 
teksterne skal være så varierede som mu- 
ligt. Det gælder i høj grad også sprogligt. 
Talesprog, litterært sprog såvel som for- 
skellig slags fagprosa og et vist mål at 
poesi må være repræsenteret. Det er en 
vigtig form for variation, at der veksles 
mellem tekster, der egner sig til nærlæs- 
ning, og tekster, hvis stil og indhold 
egner sig til hurtigere gennemgang.

Nogenlunde de samme krav må stilles 
til tekster, der anvendes til ekstensiv læs- 
ning, idet der dog her må lægges endnu 
større vægt på det interessevækkende 
indhold og på, at den sproglige udform- 
ning ikke ligger højere, end hvad ele- 
verne kan klare.

Når det drejer sig om båndtekster, der 
også kan bruges ekstensivt, må samme 
krav stilles til indhold og sprogligt ni- 
veau.

4.3.5. Skriftligt arbejde.
Det skriftlige arbejde sigter mod to for- 
mål:

a. Det skal understøtte og fæstne indlæ- 
ringen af det talte sprog.

De skriftlige øvelser skal her være 
lette og hyppige. De skal foregå inden 
for undervisningen i alle tre sprog, på 
begge kurser og i hele undervisningsfor- 
løbet.

Disse øvelser vil almindeligvis være 
mere eller mindre bundne, og man må 
tilstræbe korrekthed i løsningen af dem. 
Sådanne øvelser kan eksempelvis dreje 
sig om udfyldning, indsætning, omskriv- 
ning, strukturøvelser, sammenkobling af 
sætninger, diktat og oversættelser samt 
små frie øvelser.
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Man bør nok gøre sig klart, at der er 
en væsentlig forskel på de mundtlige og 
de skriftlige øvelser. De mundtlige øvel- 
ser skal helst stimulere eleven til et 
umiddelbart svar, medens skriftlige øvel- 
ser i reglen forudsætter og træner en 
konstruktiv tankevirksomhed hos ele- 
ven. Herved danner de overgang til det 
andet formål.

b. Det har en selvstændig funktion, nem- 
lig opøvelsen af den skriftlige færdighed, 
der er beskrevet i delmålene.

Ved tilrettelæggelse af dette skriftlige 
arbejde er det vigtigt, at man tager indi- 
viduelle hensyn, således at elever i en- 
gelsk og tysk på begge kurser får mulig- 
hed for at erhverve sig de færdigheder, 
der er beskrevet i det pågældende del- 
mål, men også sådan, at elever, for hvem 
det mundtlige er hovedsagen, ikke pres- 
ses til at bruge uforholdsmæssig megen 
tid på det skriftlige, og da især ikke på 
grundkurset.

Det skriftlige arbejde bør naturligt ud- 
vikle sig fra små simple opgaver som at 
skrive en besked, et brev, et referat, en 
lille fortælling eller en dramatisering – 
op til opgavetyper som billedstil og stil 
med bundet eller frit emne.

Også her skal det understreges, at ord- 
bøger er et nødvendigt undervisnings- 
middel i det daglige arbejde.

4.3.6. rammatik.
Ved overgangen fra fase I til fase II 
må eleverne gradvis gøre sig den gram- 
matiske side af sproget mere bevidst. Det 
vil sige, at hvis eleverne udstyres med en 
grammatikbog, må der advares mod for 
tidligt at gennemgå den fra ende til 
anden, og det anbefales, at grammatiske 
enkeltheder klarlægges, efterhånden som

eleverne kommer ud for dem. Når en sy- 
stematisk gennemgang af en grammatik- 
bog finder sted, bør altså langt det meste 
stof være eleverne bekendt, så at de 
gang på gang under læsningen føler, at 
de egentlig kun får bekræftet, hvad de 
udmærket vidste eller havde på fornem- 
melsen i forvejen. Grammatikbogen er 
efter en sådan gennemgang en håndbog 
for eleverne, som de kan rådføre sig med 
på samme måde, som man rådfører sig 
med en ordbog.

Hele undervisningsforløbet igennem 
må det stå eleverne klart, at disciplinen 
grammatik er en hjælp til sprogbeher- 
skelse, og at det ikke er formuleringerne, 
der er det vigtigste. Ved grammatiklæs- 
ningen er det derfor eksemplerne, der 
skal ofres mest opmærksomhed på. Det 
er altså vigtigere at demonstrere ved eks- 
empler, hvordan sproget skal bruges, end 
at prøve at forklare det ud fra fra regler.

I øvrigt anbefales det, at undervisnin- 
gen i grammatik væsentligst foregår ved 
sprogiagttagelse i (nogle af) de læste og 
hørte tekster.

Kun få elever vil komme til at interes- 
sere sig for grammatik som en selvstæn- 
dig disciplin. Disse elever bør naturligvis 
støttes i denne interesse, men det bør 
gøres dem klart, at grammatiske regler 
ikke er absolutte. De er altid kun tilnær- 
mede sandheder, som man har fundet 
frem til ved systematisk iagttagelse af 
sproget.

For at kunne tale om grammatiske fæ- 
nomener er man nødt til at bruge en 
grammatisk terminologi. Sproglærere 
har vanskeligt ved at blive enige om, 
hvilken terminologi man helst bør an- 
vende i fremmedsprogsundervisningen. 
Nogle foretrækker at anvende dansk ter- 
minologi, andre latinsk, andre igen på-
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gældende fremmedsprogs grammatiske 
terminologi. Det må siges at være prak- 
tisk, om eleverne kender de almindelig- 
ste grammatiske betegnelser på fremmed- 
sproget, men i øvrigt kan man ikke sige, 
at undervisningen i grammatik bør fore- 
gå på fremmedsproget alene. Det vil 
utvivlsomt volde en del elever store van- 
skeligheder. I almindelighed kan man vel 
sige, at terminologien bør indskrænkes 
til det mindst mulige.

Medens man på grundkurset ikke bør 
arbejde med et for stort grammatisk pro- 
gram og ikke bør lægge for stor vægt på 
grammatisk korrekthed (en undervis- 
ning med megen fejlretning under hen- 
visning til regler er tilbøjelig til at hæm- 
me eleverne, så de ikke tør sige noget), 
må udvidet kursus være kendetegnet ved 
en undervisning, der i noget større grad 
bevidstliggør grammatiske problemer for 
eleverne, så at de bliver sat i stand til at 
arbejde selvstændigt med en grammatik- 
bog på at gøre deres sprog korrekt.

4.3.7. Undervisningsdifferentiering i kur- 
susdelte klasser.
Undervisningsdifferentiering kan iværk- 
sættes som individualiseret undervis- 
ning, som gruppeundervisning eller ved 
holddeling inden for klassens rammer. 
Ved al samtale lærer og elev imellem 
kan der være tale om individualiseret un- 
dervisning: spørgsmål og svar gøres næ- 
sten automatisk lettere eller sværere 
efter elevernes forskellige formåen. Ele- 
ver med særlig store vanskeligheder med 
hensyn til talefærdighed kan trænes sær- 
skilt eller i en lille gruppe under lære- 
rens ledelse, medens resten af klassen er 
delt op i grupper.

Gruppearbejde er særlig velegnet ved 
skriftlige øvelser, det være sig indsæt-

ningsøvelser, omskrivningsøvelser, kom- 
pletteringsøvelser, oversættelsesøvelser 
(begge veje). Også øvelser i nærlæs- 
ning af en tekst og aflytning af båndtek- 
ster egner sig til gruppearbejde. Evt. kan 
friere skriftlige øvelser (fri kompositio- 
ner, billedstile) gennemføres ved gruppe- 
arbejde.

Det kan virke positivt på elevernes fri- 
gjorthed og taletræning, at de arbejder 
med talefærdighed i grupper uden lære- 
rens direkte medvirken, men man må 
være opmærksom på, at udtalestandard 
og grammatisk korrekthed har tilbøjelig- 
hed til at mindskes, når læreren forlader 
gruppen.

4.3.8. Undervisningsdifferentiering i 
udelte klasser.
Det kan måske være rimeligt her at an- 
føre, at har man valgt at give undervis- 
ning i udelte klasser, må det være, fordi 
man har et begrundet formål med at 
holde eleverne sammen, og de må i så 
tilfælde også skulle holdes sammen om 
noget fagligt.

Af de førnævnte aktiviteter i sprogun- 
dervisningen vil det erfaringsmæssigt 
være lettest og vel også naturligst, at 
lytte- og samtaleøvelserne – altså det 
mundtlige sprog – bliver dette samlende 
element.

På dette område er en undervisnings- 
differentiering vanskelig at tilrettelægge, 
uden at undervisningen taber i effekt, 
selv om der som tidligere beskrevet kan 
gøres en del. Og det er også det område, 
hvor den er mindst nødvendig, så længe 
hovedvægten lægges på kommunikati- 
onsfærdighed, og kravet om korrekthed 
afpasses efter elevernes forskellige forud- 
sætninger.
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Men skal en undervisningsdifferenti- 
ering lykkes, er det en forudsætning, at 
den trykte tekst i nogen udstrækning ta- 
ges bort som det traditionelle grundlag 
for disse øvelser, og at man i stedet ud- 
bygger de former for oplæg, der i beskri- 
velsen af begynderundervisningen er an- 
ført som egnede til at træde i stedet for 
en tekst.

Hvad sprogundervisningens andre ho- 
vedaktiviteter, tekstlæsning og skriftlig 
udformning, angår, er undervisningsdif- 
ferentiering nødvendig i en udelt, stærkt 
heterogen klasse.

Det drejer sig her navnlig om at have 
et tilstrækkeligt antal egnede tekster og 
skriftlige opgaver og at sørge for den 
rigtige fordeling af dem. Da det er 
indholdslæsning, efterfulgt af en forståel- 
seskontrol, og individuel besvarelse af

skriftlige opgaver, der her stiles imod, er 
det naturligt, at hver elev arbejder med 
den sværhedsgrad og i det tempo, der 
passer vedkommende.

4.3.9. Hjemmearbejde.
Det er både ønskeligt og formålstjenligt, 
at arbejde, der kræves af eleverne i for- 
bindelse med sprogundervisningen, i al- 
mindelighed foregår i undervisningsti- 
den. Derved tager man ikke alene hen- 
syn til længden af elevernes arbejdstid, 
men også til indøvelsen af hensigtsmæs- 
sige arbejdsvaner ved sprogindlæringen 
og til, at i hvert fald en del af indlærin- 
gen bedst foregår under lærerens medvir- 
ken og med udnyttelse af de hjælpemid- 
ler, der er til rådighed i klassen.

Hvis eleverne pålægges hjemmearbej- 
de, bør dette være af begrænset omfang.
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Lokaler og 
undervisningsmidler 5

5.1. Lokaleindretning
Sprogundervisningen skal helst foregå i 
lukkede rum med god akustik. Hjemme- 
klasseprincippet foretrækkes i alminde- 
lighed, i hvert fald i begynderundervis- 
ningen, frem for fagklasseprincippet. Det 
er dog en betingelse, at hjemmeklassen 
er af en sådan størrelse og form, at der er 
plads til en hensigtsmæssig opstilling af 
elevborde, teknisk udstyr og andre hjæl- 
pemidler, og at der er gulvplads til elev- 
aktiviteter som f. eks. dramatisering.

Det er i sprogundervisningen af afgø- 
rende betydning, at alle har gode mulig- 
heder for både at se og at høre. Alle skal 
således helst kunne se mundbevægelser 
og anden mimik hos den talende, hvad 
enten det er en lærer, en elev eller en 
person på et filmlærred. Og man hører 
bedst, når der tales i retning mod en, 
ikke bort fra en.

En U-opstilling af elevbordene med 
åbningen mod kateder, tavle og lærred er 
nok den form, der bedst opfylder disse 
krav.

5.2. Samlinger
De klasser, hvori sprogundervisning fin- 
der sted, bør også have hylde- eller skabs-

plads, til bøger, transparenter, dias, 
film- og lydbånd, billeder, plancher og 
forskelligt løsmateriale. Hvis hver elev 
ikke får udleveret en ordbog i det pågæl- 
dende fremmedsprog, når undervisnin- 
gen i det begynder, bør klassebiblioteket 
rumme klassesæt af ordbøger, så syste- 
matiske ordbogsøvelser kan indgå i un- 
dervisningen. Desuden bør samlingen in- 
deholde frilæsningsbøger og tidsskrifter 
m. v., der passer til det pågældende klas- 
setrin.

5.3. Andre UV-midler
I lokaler, hvor sprogundervisning finder 
sted, bør foruden væg- og opslagstavler 
forefindes burretavle eller flonellograf, 
båndoptager, overheadprojektor og dia- 
skop, ligesom det skal være muligt at an- 
vende filmapparat og TV-udstyr. Der bør 
endvidere være let adgang til kopierings- 
anlæg.

Et indlæringsstudie kan være et vær- 
difuldt hjælpemiddel i undervisningen, 
når de pædagogiske og økonomiske for- 
udsætninger er til stede.

Ved de pædagogiske forudsætninger 
tænkes her især på lærernes interesse for 
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og kyndighed i brugen af IS-udstyr og 
deres viden om, på hvilke områder og i 
hvilket omfang det med fordel kan be- 
nyttes.

Det bør endvidere understreges, at et 
indlæringsstudie ikke kan erstatte lære- 
ren eller gøre dennes arbejde mindre, 
snarere tværtimod, men det kan under 
de nævnte forudsætninger forøge hans 
pædagogiske muligheder i undervisnin- 
gen.

Hvilken type udstyr man skal vælge, 
om det skal være AP, AA eller AAK, må

ses i nøje sammenhæng med den brug, 
man ønsker at gøre af det.

Med økonomiske forudsætninger tæn- 
kes især på, at man må sikre sig, at der 
bevillingsmæssigt er dækning for indkøb 
af de nødvendige materialer og til forny- 
else og supplering af disse.

Indretning af dette lokale og anskaf- 
felse af udstyr bør ske i samråd med 
samarbejdende pædagogisk og teknisk 
sagkyndige. Lokalet bør placeres i nær- 
heden af andre lokaler, hvor sprogunder- 
visning finder sted.
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Latin 6

6.1. Formål
Formålet med undervisningen er, at ele- 
verne opnår færdighed i at sætte sig ind 
i en let latinsk tekst og tilegner sig et 
centralt ordforråd og en sproglig arbejds- 
metode, der rækker ud over selve spro- 
get latin.

(Undervisningsministeriets bekendtgø- 
relse af 24. september 1975 om formålet 
med undervisningen i folkeskolens fag, 
§ 19).

6.2. Placering i folkeskolen
Latin er et tilbudsfag på 9. klassetrin. 
Med denne placering er der mulighed 
for, at et bredt udsnit af folkeskolens 
elever kan få del i undervisningen, til- 
egne sig dens sproglige arbejdsmetode og 
få dyberegående forståelse for sproglige 
og kulturhistoriske sammenhænge. Ved 
rådgivningen bør den enkelte elev gø- 
res opmærksom på den særstilling, latin 
indtager med hensyn til videreuddan- 
nelse og visse erhverv.

6.3. Metoder, indhold og 
omfang
Eleverne må opnå sikkerhed i den del af

den latinske formlære, der er væsentlig 
og nødvendig på begynderstadiet. En- 
kelte uregelmæssige bøjninger må med- 
tages i undervisningen, men kun i det 
begrænsede omfang, hvor teksten gør det 
nødvendigt.

Eleverne må lære de nødvendige træk 
af kasus- og moduslæren, for at de kan 
forstå en let latinsk tekst. Det bør 
tilstræbes, at undervisningen lægges så- 
ledes til rette, at alle eleverne er aktive i 
timen. Dette kan f. eks. opnås ved ind- 
dragelse af lette og hyppige skriftlige og 
mundtlige øvelser.

Ved læsningen af sammenhængende 
tekst bør der lægges vægt på, at eleverne 
forstår det væsentlige af handlingsforlø- 
bet og indholdet.

Det er ønskeligt, at eleverne ikke blot 
lærer at placere accenten i de latinske 
ord rigtigt, men at de også har kendskab 
til almindelige udtaleregler.

Supplerende materiale som lydbånd, 
dias, film og kort kan med fordel inddra- 
ges i undervisningen.

Det foreslås, at der læses en elemen- 
tarbog med lette stykker til indøvelse af 
formlære, gloseforråd og sætningsbyg- 
ning og desuden ca. 20 normalsider sam-
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menhængende tekst, taget fra latinske 
forfattere, men i bearbejdet form, så at 
det passer for begyndere. Gloseforrådet 
bør omfatte ca. 1200 ord.

Undervisningens indhold bør danne et 
afrundet og brugbart hele, da mange ele- 
ver ikke senere vil deltage i systematisk 
undervisning i latin.
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Vejledende forslag 
til læseplan 
Engelsk
Undervisningsministeriets vejledning 
af 18. december 1975

BILAG 1

Formålet med undervisningen
(Undervisningsministeriets bekendtgø- 
relse af 24. september 1975 om formålet 
med undervisningen i folkeskolens fag, § 
15)

»Formålet med undervisningen er, at 
eleverne tilegner sig færdighed i at for- 
stå det talte engelske sprog, i at tale 
sproget, i at opfatte indholdet af en en- 
gelsk tekst og i skriftligt at benytte sig af 
sproget.

Stk. 2. Undervisningen skal øge ele- 
vernes muligheder for at orientere sig 
om levevilkårene og kulturen i de lande, 
hvor sproget tales, således at de opnår et 
bedre grundlag for mellemfolkelig for- 
ståelse.

Stk. 3. Undervisningen skal medvirke 
til, at eleverne bevarer lysten til at bruge 
sproget, og at de får interesse for at dyg- 
tiggøre sig yderligere heri.«

Undervisningens indhold
5.–7. klassetrin (1. fase)
Der arbejdes med lytte- og taleøvelser ud 
fra mundtlige oplæg med støtte af for- 
skellige undervisningsmidler.

Lytteøvelserne skal dels sigte mod at

skærpe elevernes opfattelse af lyd, into- 
nation, tryk og rytme i det engelske 
sprog, dels mod at give dem færdighed i 
indholdsforståelse.

Eleverne opøves i at stille og besvare 
spørgsmål og i at bruge sproget i enkle 
dagligdags situationer, således at de op- 
lever sproget som et meddelelsesmiddel. 
Der indøves et aktivt ordforråd, herun- 
der lette sætningsmønstre og faste ven- 
dinger fra det almindelige talesprog.

De mundtlige øvelser understøttes af 
skriftlige.

Efter nogle måneders forløb, afpasset 
efter elevernes forudsætninger, inddra- 
ges læsestof i arbejdet som støtte for de 
mundtlige øvelser, men læseøvelserne 
indtager efterhånden også en selvstæn- 
dig plads.

Henimod slutningen af indførelsesåret 
skal eleverne have lejlighed til på egen 
hånd at læse meget lette engelske teks- 
ter.

Udtale øves fortrinsvis ved de mundt- 
lige øvelser, men også ved læseøvelserne.

Det skriftlige arbejde udbygges efter- 
hånden, således at elever med forudsæt- 
ning herfor i slutningen af fasen får lej- 
lighed til at udføre selvstændige arbejder 
af mindre omfang.
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Der arbejdes systematisk med sprogi- 
agttagelse og med sproglig rigtig ud- 
tryksform som støtte for indlæringen i 
øvrigt.

Lette engelsksprogede sange indgår i 
arbejdet.

Der stiles mod, at eleverne ved slut- 
ningen af 1. fase har et aktivt ordforråd 
på mindst 1.000 ord.

8.–9. klassetrin (2. fase)
Grundkursus
Der arbejdes på hvert klassetrin med 
alle fire færdigheder inden for sprogun- 
dervisningen. Vægtningen af discipli- 
nerne er den samme som i 1. fase, såle- 
des at de mundtlige øvelser (lytte/forstå 
– tale) stadig prioriteres højest.

Der arbejdes endvidere på hvert klas- 
setrin med tekstlæsning, skriftlige øvel- 
ser, udtale, sprogiagttagelse og sproglig 
rigtig udtryksform samt med ordbogsø- 
velser.

Ved tekstlæsning og ved skriftlige 
øvelser afpasses kravene efter elevernes 
individuelle forudsætninger. Disse akti- 
viteter indgår for alle elever i undervis- 
ningen som nødvendig støtte for de 
mundtlige øvelser, men elever, der har 
interesse og forudsætninger derfor, gives 
mulighed for at gå ud over dette.

Engelsksprogede sange indgår i under- 
visningen.

Der stiles mod, at eleverne henimod 
slutningen af 2. fase har et aktivt ordfor- 
råd på mindst 1.700 ord.

Der læses på 9. klassetrin 30 normalsi- 
der intensivt og 20 normalsider eksten- 
sivt. I begge sidetal kan medregnes teks- 
ter, hvortil der er knyttet lyd og/eller 
billede.

Udvidet kursus
Der arbejdes på hvert klassetrin med 
alle fire færdigheder inden for sprogun- 
dervisningen.

Ved fasens begyndelse indgår de 
mundtlige øvelser med størst vægt i un- 
dervisningen, men gradvis ændres vægt- 
ningen, således at tekstlæsningen får 
samme prioritet.

De skriftlige øvelser omfatter hyppige 
og lette øvelser til understøttelse af de 
mundtlige såvel som øvelser, der sigter 
mod en sammenhængende skriftlig frem- 
stilling.

Der arbejdes endvidere med udtale, 
sprogiagttagelse, grammatiske regler, 
sprogrigtighed og ordbogsøvelser.

Der stiles imod, at eleverne ved slut- 
ningen af 2. fase har et aktivt ordforråd 
på mindst 2.000 ord.

Der læses på 9. klassetrin 30 normalsi- 
der intensivt og 30 normalsider eksten- 
sivt. I begge sidetal kan medregnes teks- 
ter, hvortil der er knyttet lyd og/eller 
billede.

10. klassetrin (3. fase)
Grundkursus
Arbejdet fra 2. fase føres videre efter 
samme retningslinier.

Der stiles mod, at eleverne ved slut- 
ningen af 3. fase har et aktivt ordforråd 
på mindst 2.000 ord, og at de har erhver- 
vet færdighed i at forstå talt engelsk og 
i mundtligt at udtrykke sig med nogen 
sikkerhed. Endvidere tilstræbes, at ele- 
verne – alt efter deres individuelle for- 
udsætninger – opnår færdighed i ved 
læsning at tilegne sig indholdet af lettere 
engelske tekster og i at meddele sig 
skriftligt i sammenhæng.

Der læses på 10. klassetrin 30 normal-
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sider intensivt og 30 normalsider eksten- 
sivt. I begge sidetal kan medregnes teks- 
ter, hvortil der er knyttet lyd og/eller 
billede.

Udvidet kursus
Arbejdet fra 2. fase føres videre efter 
samme retningslinier.

Der stiles mod, at eleverne ved slut- 
ningen af 3. fase har et aktivt ordforråd 
på mindst 2.500 ord, at de har erhvervet 
færdighed i at forstå talt engelsk, i

mundtligt at udtrykke sig sprogligt nuan- 
ceret med god udtale, i at tilegne sig ind- 
holdet af tekster, der ikke er for vanske- 
lige, samt i at meddele sig skriftligt i 
sammenhæng, sprogligt nuanceret og 
med god sikkerhed i den sproglige ud- 
tryksform.

Der læses på 10. klassetrin 50 normal- 
sider intensivt og 50 normalsider eksten- 
sivt. I begge sidetal kan medregnes teks- 
ter, hvortil der er knyttet lyd og/eller 
billede.
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BILAG 2 Vejledende forslag 
til læseplan 

Tysk
Undervisningsministeriets vejledning 

af 18. december 1975

Formålet med undervisningen
(Undervisningsministeriets bekendtgø- 
relse af 24. september 1975 om formålet 
med undervisningen i folkeskolens fag, § 
17)

»Formålet med undervisningen er, at 
eleverne tilegner sig færdighed i at for- 
stå det talte tyske sprog, i at tale sproget, 
i at opfatte indholdet af en tysk tekst og
i skriftligt at benytte sig af sproget.

Stk. 2. Undervisningen skal øge ele- 
vernes muligheder for at orientere sig 
om levevilkårene og kulturen i de lande, 
hvor sproget tales, således at de opnår et 
bedre grundlag for mellemfolkelig for- 
ståelse.

Stk. 3. Undervisningen skal medvirke 
til, at eleverne bevarer lysten til at bruge 
sproget, og at de får interesse for at dyg- 
tiggøre sig yderligere heri.«

Undervisningens indhold
7. klassetrin (1. fase)
Der arbejdes med lytte- og taleøvelser ud 
fra mundtlige oplæg med støtte af for- 
skellige undervisningsmidler.
Lytteøvelserne skal dels sigte mod at 

skærpe elevernes opfattelse af lyd, inten- 
tion, tryk og rytme i det tyske sprog, dels 
mod at give dem færdighed i indholds- 
forståelse.

Eleverne opøves i at stille og besvare 
spørgsmål og i at bruge sproget i enkle 
dagligdags situationer, således at de op- 
lever sproget som et meddelelsesmiddel. 
Der indøves et aktivt ordforråd, herun- 
der lette sætningsmønstre og faste ven- 
dinger fra det almindelige talesprog.

De mundtlige øvelser understøttes af 
skriftlige.

Efter nogle måneders forløb, afpasset 
efter elevernes forudsætninger, inddra- 
ges læsestof i arbejdet som støtte for de 
mundtlige øvelser, der stadig indtager 
den største plads.

Henimod slutningen af indførelsesåret 
skal eleverne have lejlighed til på egen 
hånd at læse meget lette tyske tekster 
ved hjælp af ordbog.

Udtale øves fortrinsvis ved de mundt- 
lige øvelser, men også ved læseøvelserne.

Der arbejdes systematisk med sprogi- 
agttagelse og med sproglig rigtig ud- 
tryksform som støtte for indlæringen i 
øvrigt.

Lette tyske sange indgår i arbejdet.
Der stiles mod, at eleverne ved slut-
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ningen af 1. fase har et aktivt ordforråd 
på mindst 400 ord.

8.–9. klassetrin (2. fase)
Grundkursus
Der arbejdes på hvert klassetrin med 
alle fire færdigheder inden for sprogun- 
dervisningen. Vægtningen af discipli- 
nerne er den samme som i 1. fase, såle- 
des at de mundtlige øvelser (lytte/forstå 
– tale) stadig prioriteres højest. Der sig- 
tes på dette kursus mod et praktisk 
brugssprog mere end mod sproglig kor- 
rekthed, opbygget over grammatikalske 
regler.

Der arbejdes endvidere på hvert klas- 
setrin med tekstlæsning, skriftlige øvel- 
ser, udtale, sprogiagttagelse og sproglig 
rigtig udtryksform samt med ordbogsø- 
velser.

Ved tekstlæsning og ved skriftlige 
øvelser afpasses kravene til indhold og 
omfang efter elevernes individuelle for- 
udsætninger. Disse aktiviteter indgår for 
alle elever i undervisningen som nødven- 
dig støtte for de mundtlige øvelser, men 
elever, der har interesse og forudsætning 
derfor, gives mulighed for at gå ud over 
dette og nå så langt, som deres forudsæt- 
ninger rækker.

Tysksprogede sange indgår i arbejdet.
Der stiles mod, at eleverne på dette 

kursus ved slutningen af 2. fase har et 
aktivt ordforråd på mindst 1.000 ord.

Der læses på 9. klassetrin mindst 30 
normalsider intensivt og 20 normalsider 
ekstensivt. I sidetallene kan medregnes 
tekster, hvortil der er knyttet lyd 
og/eller billede.

Udvidet kursus
Der arbejdes på hvert klassetrin med

alle fire færdigheder inden for sprogun- 
dervisningen.

Ved fasens begyndelse indgår de 
mundtlige øvelser med størst vægt i un- 
dervisningen, men gradvis ændres vægt- 
ningen, således at tekstlæsningen mod 
slutningen får samme prioritet.

De skriftlige øvelser omfatter hyppige 
og lette øvelser til understøttelse af de 
mundtlige såvel som øvelser, der sigter 
mod elevernes færdighed i at udtrykke 
sig skriftligt i sammenhæng.

Der arbejdes endvidere med udtale, 
sprogiagttagelse, grammatiske regler, 
sprogrigtighed samt med ordbogsøvelser.

Der stiles mod, at eleverne på dette 
kursus ved slutningen af 2. fase har et 
aktivt ordforråd på mindst 1.200 ord.

Der læses på 9. klassetrin mindst 30 
normalsider intensivt og 30 normalsider 
ekstensivt. I sidetallene kan medregnes 
tekster, hvortil der er knyttet lyd 
og/eller billede.

10. klassetrin (3. fase)
Grundkursus
Arbejdet fra 2. fase i grundkurset føres 
videre efter samme retningslinier.

Der sigtes mod, at eleverne på dette 
kursus ved slutningen af 3. fase har et 
aktivt ordforråd på mindst 1.200 ord.

Der sigtes tillige mod, at de har tileg- 
net sig færdighed i at forstå det talte 
tyske sprog og i mundtligt at udtrykke 
sig forståeligt i enkle sætninger på tysk.

Det tilstræbes, at eleverne – alt efter 
deres individuelle forudsætninger – 
opnår færdighed i ved læsning at tilegne 
sig indholdet af lettere tyske tekster og i 
at meddele sig skriftligt i kortfattede, 
enkle formuleringer.

Der læses på 10. klassetrtin mindst 30
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normalsider intensivt og 30 normalsider 
ekstensivt. I sidetallene kan medregnes 
tekster, hvortil der er knyttet lyd 
og/eller billede.

Udvidet kursus
Arbejdet fra 2. fase i udvidet kursus 
føres videre efter samme retningslinier.

Der sigtes mod, at eleverne på dette 
kursus ved slutningen af 3. fase har et 
aktivt ordforråd på mindst 1.500 ord.

Der sigtes tillige mod, at de har tileg- 
net sig færdighed i at forstå det talte

tyske sprog, i mundtligt at udtrykke sig 
sprogligt nuanceret med god udtale, i 
ved læsning at tilegne sig indholdet af 
trykte tekster, der ikke er for vanskelige, 
samt i skriftligt at udtrykke sig i sam- 
menhæng, sprogligt nuanceret og med 
god sikkerhed i den sproglige udtryks- 
form.

Der læses på 10. klassetrin mindst 50 
normalsider intensivt og 50 normalsider 
ekstensivt. I sidetallene kan medregnes 
tekster, hvortil der er knyttet lyd 
og/eller billede.
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Vejledende forslag 
til læseplan 
Fransk
Undervisningsministeriets vejledning 
af 18. december 1975

BILAG 3

Formålet med undervisningen
(Undervisningsministeriets bekendtgø- 
relse af 24. september 1974 om formålet 
med undervisningen i folkeskolens fag, 
§ 18)

»Formålet med undervisningen er, at 
eleverne tilegner sig et grundlag for at 
forstå det talte franske sprog, for at tale 
sproget, for at opfatte indholdet af en 
fransk tekst og for skriftligt at benytte 
sig af sproget.

Stk. 2. Undervisningen skal øge ele- 
vernes muligheder for at orientere sig 
om levevilkårene og kulturen i de lande, 
hvor sproget tales, således at de opnår et 
bedre grundlag for mellemfolkelig for- 
ståelse.

Stk. 3. Undervisningen skal medvirke 
til, at eleverne bevarer lysten til at bruge 
sproget, og at de får interesse for at dyg- 
tiggøre sig yderligere heri.«

Undervisningens indhold
Der arbejdes med lytte- og taleøvelser ud 
fra mundtlige oplæg med støtte af for- 
skellige undervisningsmidler.

Lytteøvelserne skal dels sigte mod at 
skærpe elevernes opfattelse af lyd, into- 
nation, tryk og rytme i det franske 
sprog, dels mod at give eleverne færdig- 
hed i indholdsforståelse.

Eleverne opøves i at stille og besvare 
spørgsmål og i at bruge sproget i enkle, 
dagligdags situationer, således at de op- 
lever sproget som et meddelelsesmiddel. 
Der indøves et aktivt ordforråd, lette 
sætningsmønstre og faste vendinger fra 
det almindelige talesprog.

De mundtlige øvelser understøttes af 
skriftlige.

Efter et kortere tidsrum inddrages læ- 
sestof i arbejdet, i begyndelsen som 
støtte for de mundtlige øvelser. Læseø- 
velserne indtager dog efterhånden en 
større plads, således at de prioriteres lige 
så højt som taleøvelserne.

Udtale øves såvel ved de mundtlige 
øvelser som ved tekstlæsning.

Både mundtligt og skriftligt arbejdes 
der systematisk med sprogiagttagelse og 
med sproglig rigtig udtryksform som 
støtte for indlæringen i øvrigt.

Henimod slutningen af skoleåret skal 
eleverne have lejlighed til på egen hånd 
at læse meget lette, bearbejdede franske 
tekster ved hjælp af ordbog.

Lette franske sange indgår i arbejdet.
Der sigtes mod et aktivt ordforråd på 

mindst 800 ord.
Der læses mindst 20 normalsider in- 

tensivt og 20 normalsider ekstensivt. I si- 
detallene kan medregnes tekster, hvortil 
der er knyttet lyd og/eller billede.
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BILAG 4 Vejledende forslag 
til læseplan 

Latin
Undervisningsministeriets vejledning 

af 18. december 1975

Formålet med undervisningen
(Undervisningsministeriets bekendtgø- 
relse af 24. september 1975 om formålet 
med undervisningen i folkeskolens fag, § 
19)

»Formålet med undervisningen er, at 
eleverne opnår færdighed i at sætte sig 
ind i en let latinsk tekst og tilegner sig et 
centralt ordforråd og en sproglig ar- 
bejdsmetode, der rækker ud over selve 
sproget latin.«

Undervisningens indhold
Der arbejdes med tekststykker til indø- 
velse af gloseforråd, form- og sætnings- 
lære med støtte af forskellige undervis- 
ningsmidler.

Teksterne udvælges således, at deres 
ordforråd er centralt for den videre sprog- 
indlæring i latin og for de almindelige 
internationale låneord i de moderne eu-

ropæiske sprog, og således, at de belyser 
væsentlige træk ved latinsk kultur.

Der stiles mod sikkerhed i den del af 
formlæren, der er væsentlig og nødven- 
dig på begynderstadiet:

de regelmæssige bøjninger (inden for 
substantiver, adjektiver, verber, adver- 
vier og numeralier)
uregelmæssige bøjninger (kun de hyp- 
pigst forekommende)
præpositioner (med ablativ og 
akkusativ/ablativ)
og pronominer (de hyppigst forekom- 
mende former).

Det tilstræbes, at eleverne får indsigt i 
sætningslæren ved analyse af sætninger, 
sætningsled og ord.

Arbejdet understøttes med systemati- 
ske, skriftlige øvelser.

Efter de indledende meget lette tekst- 
stykker læses ca. 20 normalsider sam- 
menhængende, evt. bearbejdede tekster 
med henblik på analyse, oversættelse og 
indholdsforståelse.
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