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Dagens program: 

Formiddag:

Oplæg om chunks og tasks – med aktiviteter undervejs

Middagspause: 12-13

Eftermiddag:

Arbejde i mindre faggrupper med udarbejdelse af tasks
indeholdende chunks til egen undervisning



Mål for dagen: 

• At kunne definere og identificere chunks

• At opnå viden om betydningen af/ anvendelsen af chunks i en 
kommunikativ fremmedsprogsundervisning: ‘Sproglig succes med 
chunks’

• At få indblik i task-orienteret undervisning

• At kunne udarbejde aktiviteter til undervisningen, der arbejder med 
chunks som et centralt element i en task-orienteret undervisning



Fokuspunkter i oplægget:

• Hvordan lærer man sprog? (modersmål/ fremmedsprog)

• Hvad er en chunk?

• ‘Sproglig succes – hvordan?’  (Hvorfor giver det mening at arbejde med 
chunks i fremmedsprogsundervisningen?)

• Hvordan hænger chunks sammen med grammatik? 

• Eksempler på arbejdet med chunks i fremmedsprogsundervisningen (A. P. 
Møller projekt: Tidligere sprogstart, EMU: aktiviteter i tysk) 

• Task-baseret undervisning

• Med diverse stops undervejs, hvor I er aktive ☺



Stop 1: Jeres forforståelse:

• Kender I ordet chunk?

• Hvad forbinder du med 
ordet chunk?

• Arbejder du allerede 
med chunks i din under-
visning?



Masterundersøgelse
Lærerne:

- ”Der kommer mange på banen og en lyst til at sige noget”,

- ”Mange flere bød ind, end der plejer” 

- ”Angsten for at sige noget forkert forsvinder” 

- ”En elevgruppe, der ellers er tavs, kommer frem”

Eleverne: 
- ”Jeg kan bare putte et eller andet ord på, så har 

jeg konstrueret en sætning!”



Modersmålets byggeklodser
• Modersmål lærer vi ved at imitere og gentage 

ord og chunks, vi hører i vores omgivelser. Vi 
danner ikke sætningerne selv (jf. Pawley & Syder 
1983; Wray & Perkins, 2002; Skehan 2003).

Da vi kopierer chunks:

- er vi hurtigt i stand til at lære noget så 
komplekst som at tale et sprog.

- er vi i stand til at tale hurtigt/flydende - og at 
tænke og tale samtidigt.

• ”Learning by doing” er grundprincippet i 
tilegnelse af modersmålet.

• Nogle forskere: 50-70 % af vores modersmål 
består af chunks (Pawley & Syder, 1983, Wray & Perkins, 
2000).

• Hvorfor ikke bruge denne viden, når det 
gælder L2? 



Modersmålets byggeklodser
Vi lærer ikke vores modersmål:

- ved at lære sprogets regler (grammatikken) først 
og dernæst at anvende sproget

• M. Spitzer: ”Hätten wir die Muttersprache in all 
ihrer Komplexität … lernen müssen, würden die 
meisten von uns bis heute wahrscheinlich eher
stammeln als sprechen”.

• Vi lærer modersmålet gennem genbrug af sprog: 
”Genbrug er guld!

- Igennem aktiv brug af sproget i en meningsfyldt 
kontekst lærer vi at kommunikere og optager 
samtidig (ubevidst) en viden om sprogets 
strukturer.



Sprogtilegnelse – traditionelt (forældet)

Man lærer enkeltord og (måske) 
grammatiske regler - som så på 
‘mystisk vis’ skal  kombineres af  
eleven, så det danner en sætning og 
giver mening,

Konsekvens: mange elever taler 
dansk - eller opgiver at lære 
tysk/fransk.



Sprogtilegnelse: ‘chunking’
At lære sprog er at sætte millioner af 
sproglige enkeltdele/brikker sammen til 
et færdigt puslespil (vellykket 
kommunikation).

’Chunking’: 

- at sammensætte ord til enheder/ 
helheder nedsætter antallet af 
‘brikker’ (ord)

- gør tilegnelsen overskuelig, da der 
derved opstår mening (nemmere at 
huske) samt mulighed for aktiv brug i 
kommunikation.



Forskellige veje at gå…



Hukommelsen –
og
opmærksomhed



“Det skal give mening!”

• Opmærksomheden rettes kun mod det, der giver mening.

• Meningsfyldt indhold skaber ‘kommunikative behov’.

• Emner/tekster skal ‘gøre noget ved’ eleven: bevæge, 
interessere, provokere osv.

• På denne baggrund motiveres eleven til at være aktiv deltager
i undervisningen – og lærer dermed sproget.

• Chunks er meningsfulde helheder ☺



Stop 2

• Individuelt: 

• Skriv 3 punkter op, du 
især har lagt mærke til 
indtil nu!



Hvad er en chunk?
En chunk = en betydningsbærende, præfabrikeret flerordsfrase:

Fx: 

- Hvordan går det? Har du det godt?

- Tak for mad! Tak for i aften! Tak for sidst!

- Jeg vil gerne have…Må jeg bede om… 

- en frisk brise, stiv kuling, dejligt vejr

- at gå en tur, at køre på cykel, at læse en bog

Med chunks er vi i stand til at tale flydende, korrekt og hurtigt, da vi 
trækker på et lager af automatiserede udtryk i langtidshukommelsen.

Disse fraser og sætninger fungerer som sprogligt fundament, når vi 
producerer sætninger og udtryk (selvstændigt, individuelt og kreativt).  



Forskellige kategorier af chunks
(Aguado 2002)

1. Formelagtige udtryk: Guten Tag; Bis morgen!, À Demain !, Comment ça
va ? How are you?

2. Kollokationer: Schönes Wetter, Klavier spielen, Beau temps, Faire du 
sport, hot water,  to tell the truth, under the water

3. Sætningsrammer/mønstre: Wie heißt du?, Was machst du?, Qu’est-ce 
que tu fais ? Tomorrow I will…, Did you notice that…?

------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Idiomatiske udtryk: Immer auf der Hut sein, Sfaire promener par le bout
du nez, through thick and thin, take it with a pince of salt

5. Talemåder: ‘Morgenstund hat Gold im Mund’, ” il faut manger pour vivre, 
et non pas vivre pour manger »



Hvad kendetegner chunks?
• De er højfrekvente og forekommer altid i den samme form

• De læres som en enhed (ét ord) – og huskes som en enhed

• De tilegnes som uanalyserede enheder, dvs. der er ikke fokus på sprogets form

• De produceres og reciperes hurtigt 

• De automatiseres gennem hyppig brug

• Nogle er korte (består af to ord), andre lange (en hel sætning)

• Nogle er færdigt formulerede udtryk, mens andre skal fuldendes

• De er ofte sprogligt komplekse (indeholder informationer om kasus, konjunktiv 
osv.)

(Aguado, 2002, 2014, Wray 2000)



Stop 3: Chunks i forskellige kontekster

Skriv en liste med chunks:     

• 1. Beskrivelse af et billede

• 2. Diskussion om et emne

• 3. Samtale om mad/drikke

• 4. Samtale om vejret/ 
klokken



Chunks = Sprachbausteine
• Ved at lære igennem chunks udnyttes korttidshukommelsen optimalt 

(Miller: 7 elementer plus/minus 2; enkeltord vs. chunks).

• De automatiserede chunks er ”sproglige heller”, der er helt centrale i 

mundtlig/skriftlig kommunikation. Både produktivt og receptivt. (Aguado, 

2014)



Chunks = stillads for sproglig udvikling 

• Chunks er ”sproglige krykker”, de 
udgør et stillads i en 
sprogtilegnelsesproces. 

• Når de er automatiserede, kan den 
mentale energi rettes mod at 
forbinde de forskellige chunks -
eller danne nye, kreative 
sætninger selv. 

• Det er ikke ‘snyd’, men tværtimod 
en smart måde at lære sprog på!



Chunks = stillads for sproglig udvikling
• Igennem chunks læres implicit grammatik (indholds- og formside i ét).

• De uanalyserede fraser (de lagrede chunks) danner senere i 
tilegnelsesprocessen udgangspunkt for sproglig opmærksomhed (fra 
procedural til deklarativ viden) og udvikler den grammatiske indsigt. Input 
bliver til intake (Aguado, 2002, 2016).

• Der sker en interaktion ml. den implicitte viden indlejret i chunks – og 
eksplicit sproglig viden - og sproget udvikles derved.

• N. Ellis: ‘Bootstrapping’



Formelsprog vs. kreativt sprog

• Formelsprog = præfabrikerede fraser, dvs. chunks.

• Kreativt sprog = sprog, der dannes ud fra grammatisk viden. 
Gælder også i dag i nogle kredse som det ”fineste”!

• Hvis eleven skal danne alt ”fra bunden”, kommer han/hun ikke 
langt (jf. DIGS).

• Det bliver ikke et autentisk tysk/fransk, der produceres.

• Den kommunikative kompetence tilsidesættes, og tiden 
bruges på sproglige strukturer og regler.



Eksempler på anvendelse af chunks

• A. P. Møller: ‘Tidligere sprogstart’

• EMU: Aktivitet: 

• ‘Sportarten med integreret grammatik’ 
https://emu.dk/grundskole/tysk/mundtlig-kommunikation/aktivitet-om-
sportarten-med-integreret-grammatik

• ‘Eiliger Vater med integreret grammatik’
https://emu.dk/grundskole/tysk/skriftlig-kommunikation/eiliger-vater-
en-aktivitet-med-integreret-grammatik

‘Integreret grammatik i tre faser ud fra teksten Freunde’
https://emu.dk/grundskole/tysk/det-kommunikative-og-funktionelle-
sprogsyn/integreret-grammatik-i-tre-faser-ud-fra

https://emu.dk/grundskole/tysk/mundtlig-kommunikation/aktivitet-om-sportarten-med-integreret-grammatik
https://emu.dk/grundskole/tysk/skriftlig-kommunikation/eiliger-vater-en-aktivitet-med-integreret-grammatik
https://emu.dk/grundskole/tysk/det-kommunikative-og-funktionelle-sprogsyn/integreret-grammatik-i-tre-faser-ud-fra


Ich mag… ich mag nicht…













Stop 4:

• 2+2: (ca. 10 min.)

• Hvorfor giver det mening 
at anvende chunks i 
sprogundervisningen?

• Skriv en liste med gode 
grunde!

• Fælles runde!



Chunks og grammatik
• „Anders als vielfach angenommen, stehen Regeln nicht am Anfang 

sondern am Ende des Erwerbsprozesses“. (G. Westhoff)

• Indsigt i grammatiske regler er et biprodukt ved at arbejde med chunks, 

idet eleven gennem receptiv og produktiv anvendelse af chunks får

sproget ‚ind under huden‘.

• Grammatiske regler anvendes kun i begrænset omfang, når der 

produceres sprog. Man er primært fokuseret på at blive forstået – og ikke

producere korrekt (forskel mundtlighed vs. skriftlighed).

• Hvis eleven skal danne alt ”fra bunden”( ud fra grammatiske regler), 

kommer han/hun ikke langt.

• N. Ellis: Igennem chunks læres: „Grammar for free“.



Konsekvenser for undervisningen
- Eksplicit fokus på og definition af chunks og 

deres betydning for kommunikation.

- Righoldigt input (mundtligt/skriftligt) i form 
af chunks.

- Struktureret input, dvs. mange ensartede 
sekvenser, så der kan uddrages specifikke 
mønstre/regler. 

- Systematisk træning – det spiraliske princip 
(gentagelse – automatisering).

- Gentagelse gennem forskellige modaliteter 
(mundtligt, skriftligt, billeder osv.)

- De skal undervejs suppleres med sproglig 
opmærksomhed; ’spotlights’ på sproget. 

(Aguado 2014, 2015)



Muligheder og udforinger med chunks

• Plus:

• Man kan straks deltage i kommunikation (= mestring og motivation)

• Man reproducerer autentisk (flydende/korrekt) sprog – der danner 
grundlag for udvikling af sproglige regler (sproglig opmærksomhed).

• Minus:

• Der findes ikke lærebogsmaterialer, der arbejder systematisk med 
chunks.

• Fare for drills-lignende opgaver/undervisning!

• Forkert automatiserede chunks kan føre til senere problemer i den 
sproglige udvikling.



Regentag

Peter Maiwald: Regentag
Paul steht am Fenster.
Paul steht und glotzt.
Der Regen regnet.
Der Regen rotzt.

Der Regen nieselt.
Der Regen rinnt.
Der Regen pieselt.
Der Regen spinnt.



Hvordan chunks i undervisningen?

Eleven kan fx arbejde 
aktivt med at:

Identificere og markere 
chunks

Sætte dem i en 
kronologisk rækkefølge

Sortere: efter sanser/kan 
lide – ikke lide/ positivt –

negativt for…

Sortere ift. de 5 sanser

Anvende udvalgte 
chunks i ny 

tekstproduktion (fx 
tidsangivelser)

Koble chunks + billeder
Lave yoga/gymnastik ud 

fra chunks

Spille rollespil/spil med 
chunks

Synge sange/læse 
litteratur med chunks

Lytte til musik med 
chunks

Gentage, gentage, 
gentage i nye 

kommunikative, 
meningsfyldte 

kontekster



Konklusion
1. Man kan straks kommunikere med chunks.

2. Uden fokus på grammatiske regler kan repertoiret af chunks
hurtigt udvides (plads i arbejdshukommelsen).

3. Hvis der eksisterer en vis mængde af automatiserede chunks, kan
man derud fra arbejde med simple sproglige regler.

4. Med tiden bliver chunksene længere og mere komplicerede - og
så kan det give mening at lære regler!

5. Den sproglige udvikling går fra chunks (formelsprog) til) 
grammatisk viden (kreativt sprog).



Stop 5

• CL-struktur: ‘Værdi-
linje’

1. Markér din holdning på 
værdi-linjen.

2. Tal med din makker.

3. Fællesafrunding.



Middagspause



Workshop



Taskbaseret undervisning = 
stilladsering af sproglig udvikling

• Task-definition: ”en målrettet kommunikativproblemløsnings-opgave”
med fokus på indhold og ikke på form

• 3 task-faser:

- Før-task-fase: sproglig/indholdsmæssig forberedelse på baggrund af 
’viden om verden’ og ’viden om sprog’. 

Præsentation af nye chunks/ord ift. task-fasen

- Task-fasen (gennemførelse - fremlæggelse)

- Efter-task-fase: (sproglig efterbearbejdning – sproglig opmærksomhed)



Stilladsering



Tasks og chunks i praksis 

• 1. Pizza essen

• 2. Arbejde ud fra et 
billede

• 3. Arbejde med en tekst

• 4. Frit valg



Task-eksempel 
”Meine Lieblingspizza”

1. Brainstorming: Was isst du gern auf
deiner Pizza?

• Ich esse gern…

• Ich mag… auf meiner Pizza! 

• Ich liebe...

2. Jede(r) malt seine Lieblingspizza

3. und erzählt danach seinem Partner, 
wie die Pizza aussieht!

• Auf meiner Pizza ist/gibt es…

• Ich habe viel…

• Ich habe wenig…

• Überall gibt es…

• Auf einer Hälfte gibt es…

• Auf der anderen Hälfte gibt es…



Task ud fra et billede

2+2:

• 1. Formuler en task med 
udgangspunkt i det valgte billede

Med fokus på:

• 2.  en detaljeret før-fase, der 
indeholder chunks og dermed 
sætter eleverne i stand til at 
udføre opgaven på tysk/fransk

Tidsramme ca. 20 min.

• 3. Præsentationsrunde 



Task ud fra en tekst
2+2:

1. Identificer/markér centrale chunks i en 
tekst .

2. Foretag en opdeling af de markerede 
chunks i forskellige kategorier (fx ift. 
tidsangivelser, de fem sanser, 
positivt/negativt)

3. Udvælg hvilke sproglige strukturer der 
skal have sproglig opmærksomhed 
(‘spotlight’).

4. Hvordan kan man arbejde med disse 
sproglige strukturer? Kom med 
konkrete forslag!

5. Præsentationsrunde 



Frit valg

• Udarbejdelse af tasks (med 
tekster, billeder, sange, film 
osv.)

• Præsentationsrunde



Evaluering:

• Alle får udleveret 3 post-its:

1. Hvad tager jeg især med af ny viden fra dagen?

2. Hvad vil jeg afprøve i min undervisning?

3. Hvad var det ‘bedste’ i dag?

TAK FOR I DAG ☺
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Faghæfterne i tysk og fransk
• https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_Fagh%C3%A6fte_Tysk_2020.pdf

• https://emu.dk/grundskole/fransk

https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_Fagh%C3%A6fte_Tysk_2020.pdf
https://emu.dk/grundskole/fransk

