
Af Danièle Eychenne

Hvordan får vi samtalen til
at lykkes – og hvem har
ansvaret for det? 
Hvad sker der, når eleven går
i stå til den mundtlige prøve? 
Hvad gør eleven, når sproget
ikke slår til?  

Dette er spørgsmål, jeg ofte kan

blive stillet af sproglærere i forbin-

delse med de mundtlige prøver i

fremmedsprog.

Til prøverne skal eleverne præsen-

tere et emne, de selv har valgt at

fordybe sig i. Derefter skal de sam-

tale spontant om et emne, de har

arbejdet med i løbet af året.

De to discipliner: redegørelse og

samtale, appellerer dog til for-

skellige mundtlige produktions-

processer og kræver forskellige

strategier:

For at kunne redegøre skal ele-

ven være i stand til at planlægge,

organisere, formulere og fremsige

ytringer. En planlagt redegørelse

giver eleven mulighed for at vise et

komplekst og præcist sprog, idet

eleven ikke skal bruge mental

energi på at aktivere viden – den

har han eller hun arbejdet med på

forhånd – eleven kan derfor kon-

centrere sig om at gøre sin tale

mere flydende og forståelig.

Derimod vil en samtale, hvor

indholdet ikke er planlagt, nødven-

digvis bære præg af mindre kom-

pleksitet og præcision. De ytringer,

som eleven behersker under rede-

gørelsen, beherskes ikke nødven-

digvis på samme måde under sam-

talen. Dette kan betyde, at ytring-

erne er kendte, men ikke automa-

tiserede endnu. Eleven kontrolle-

rer ikke på samme måde sin viden,

samtalen er uforudsigelig og spro-

gets indhold er ikke planlagt. Det

kræver nogle strategier!

H VA D BETYDER KON TEKST 
OG TEM A ER FOR 
KOM M UN IKATION EN ?
Alle sprogbrugeres evne til at

anvende deres sproglige kompe-

tencer i praksis afhænger i høj

grad af de fysiske og psykologiske

betingelser, som kommunikationen

foregår under.Derfor må man som

lærer være opmærksom på den

virkning sociale forhold og tids-
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De mundtlige sprogprøver 

Hvilke strategier
er i spil?
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pres har på elevens kompetence

og elevens evne til sproglig præsta-

tion i en given situation:

Hvordan er relationen i 

samtalesituationen? 

Hvilken effekt har forbere-

delsestiden på elevens 

sprog? 

Hvordan virker prøvens 

psykologiske pres – kan det 

være angstfremkaldende? 

Alle disse spørgsmål bør 

man have in mente, når 

eleven ved ’det grønne bord’

skal vise en lærer og en 

censor, hvad han eller hun 

kan præstere.

HVILKE PROCESSER SÆTTES 
I GANG, NÅR ELEVEN SKAL
PRODUCERE SPROG?
For at kunne fungere som talende,

skrivende, lyttende eller læsende

skal eleven være i stand til at ud-

føre en række indøvede hand-

linger.

For at kunne tale skal eleven være

i stand til at trække på forskellige

færdigheder: kognitive færdighe-

der, hvor eleven skal planlægge og

organisere sine meddelelser, ling-
vistiske færdigheder, hvor eleven

skal formulere en sproglig ytring,

og fonetiske færdigheder, hvor

elever skal artikulere ytringerne.

For at kunne lytte skal eleven

være i stand til at trække på for-

skellige færdigheder: auditive og

fonetiske færdigheder, hvor ele-

ven sanser og hører ytringen, ling-
vistiske færdigheder, hvor eleven

skal identificere den sproglige

meddelelse, semantiske færdig-

heder, hvor eleven skal forstå bud-

skabet og endelig kognitive fær-

digheder, hvor eleven tolker bud-

skabet.

Det skal dog understreges, at de

processer, der indgår i mundtlig in-

teraktion – altså samtalen, adskil-

ler sig fra en simpel, fortløbende

række af tale- og lytteaktiviteter

på flere punkter:

Samtalepartnerens ytringer 

er oftest ufuldendte.

Tale- og lytteaktiviteter 

lapper over hinanden.

Det, der bliver sagt, bliver 

bearbejdet samtidig med,

at der bliver planlagt en 

respons, et svar.

Responsen indledes på 

grundlag af en fortolkning 

af det, man hører.

Der foregår altså mange ting på en

gang! Og da vi har begrænset kog-

nitiv kapacitet, kræver det at pro-

cesserne bliver automatiserede.

HVOR AUTENTISK 
ER SAMTALEN?
Der skal således mindst to til at

føre en samtale! Derfor er der og-

så to der har ansvaret for sam-

talen. Det er et særkende ved in-

teraktion at produktet ikke er

planlagt, formaliteterne er ikke de

samme, normen er talesprog.

Afsender og modtager er i direkte

kontakt, der er gensidighed, og

begge parter er ansvarlige for op-

bygning af samtalen.

Man må dog se i øjnene, at kontek-

sten for samtalen i prøvesituatio-

nen er en smule uautentisk. Sam-

talepartnerne er ikke jævnbyrdige

i deres sproglige formåen.

Den klassiske ytringsudveksling

foregår således, at læreren tager

Initiativ til samtalen (I), eleven

kommer med en Respons (R), og

læreren Følger op på denne re-

spons (F).

I denne IRF-model får læreren ofte

den aktive rolle og eleven den pas-

sive rolle som den, der skal svare

på et batteri af spørgsmål, som er

mere eller mindre indøvet på for-

hånd. Spørgsmålet er så, hvordan

vi kan  give rum, plads og hjælp til

vores elever, så de får en reel mu-

lighed at involvere sig mere i sam-

talen? Hvilke strategier er egentlig

i spil under en samtale?

HVILKE STRATEGIER TRÆKKES
DER PÅ?
Strategier er de redskaber, samta-

leparterne bruger for at kompen-

sere for en mangel i kommunika-

tionen, fx manglen på kendskab til

et ord eller problemer med at

huske ordet. Strategier kan også

forstås som valg af en bestemt

fremgangsmåde for at gøre kom-

munikationen så effektiv som

mulig.
Samtalen indebærer en mobilise-

ring af ressourcer. Disse ressour-

cer skal afbalanceres og afpasses til

opgavens art. Sprogbrugere, der

ikke har tilstrækkelige ressourcer,

bliver nødt til at gå på kompromis

med, hvad han eller hun egentlig

ønsker at udtrykke, samt eventuelt

justere sit budskab. Til formålet

kan sprogbrugerne gøre brug af

forskellige kommunikations-
strategier.

En sprogbruger, der er på begyn-

derstadiet, vil typisk gøre brug 

af reduktionsstrategier, dvs. tie

stille, afbryde sig selv eller bruge

nonverbale strategier som at

trække på skulderen, grine eller

smile sødt.

Efterhånden som sprogbrugeren

har mere sprog at trække på, vil

strategierne kunne udvides og

erstattes af opnåelsesstrategi-
er, hvor eleverne vil kunne begyn-

de at omformulere, beskrive, for-

klare eller bruge ord fra andre

sprog i tilpasset form: ”a restau-

rant” eller opfinde nye ord, prøve

nye konstruktioner, rette eller

gentage sig selv eller bruge falsk

start og fyldpause.

Interaktionsstrategier er de

strategier, som eleven har brug for,
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for at kunne handle i interaktion.

De trækker på viden om kontekst

og sprog, samt på personlige egen-

skaber. De tjener til at håndtere

kommunikationssammenbrud som

følge af fx hukommelsessvigt –

eller til at håndtere det uventede

så som drejning af emnet under

samtalen, fortalelser og fejlhøring-

er, misforståelser og fejltolkninger.

For at blive en kompetent sam-

talepartner har eleven brug for at

få automatiseret noget viden. Det

drejer sig fx om at få automatise-

ret sproglige ytringer, der kan hjæl-

pe én til at styre den gensidige

proces som samtalen er. Dette er i

særlig grad vigtigt, når man er

under tidspres.

Eleven har brug for:

at kunne tage initiativet, dvs.

kunne indlede samtalen, stille 

spørgsmål eller tage ordet.

Ytringer til at holde sam-

talen i gang, fx ”Ja, jeg er 

enig”.

Ytringer til at sikre sig at 

samtalepartneren har for-

stået, hvad han/hun siger:

”Er du med?”.

Ytringer til at bede om 

hjælp til at formulere noget:

”Jeg kan ikke huske, hvad 

det er?” 

Ytringer til at bede om af-

klaring: ”Kan du lige gentage 

det?”

HVAD ER LÆRENS ANSVAR?
Man skal være opmærksom på, at

en vigtig faktor i udviklingen af en

samtale er den feedback, som ele-

ven modtager. Det er her læreren

har en vigtig rolle at spille i forbin-

delse med anvendelsen af de stra-

tegiske handlingsmønstre i samta-

len. Læreren skal være god til scaf-

folding, dvs.:

Være opmærksom på at 

rose og skabe en god stem-

ning; det minimerer frustra-

tioner.

Give god tid, lad pauser 

fylde; de er en nødvendig 

del af de sproglige processer,

og eleven skal have tid til at 

tænke sig om.

Fastholde opmærksomheden 

i samtalen, lav followup-

spørgsmål på det eleven 

fortæller.

Gøre opgaven nemmere 

sprogligt, tilpas ord og ytring 

til elevens forudsætninger.

Give modeller for ytringer 

under samtalen, som eleven 

kan ’klatre op ad’.

Hjælpe eleven med at fær-

diggøre sætninger eller kon-

struere udtryk.

Erfaringen viser, at elever sjældent

af sig selv gør brug af de strategier,

som er identificerede som vigtige i

samtalesituation. Tilsvarende gør

læreren sjældent brug af de gen-

sidige scaffoldings-handlingsmøn-

stre, hvor ’ekspert’ hjælper ’novi-

ce’. Det kan skyldes at den auten-

tiske, sociale interaktion ikke er til

stede i et institutionaliseret sprog-

miljø, hvor alle bruger samme

kommunikationssprog og ikke er

tvunget til at udnytte ovennævnte

strategier.

Det er nemmere at ty til det fælles

sprog, man taler i dagligdagen, som

den korteste vej til at løse brud i

kommunikationen. Ikke desto min-

dre skal vi klæde vores elever på til

at kunne fungere i ægte, autentiske

kommunikative situationer. Derfor

er det specielt relevant at reflekte-

re over lærerens ansvar for at

skabe interaktionsmønstre og

igangsætte strategier, der giver ele-

verne den hjælp, de har brug for, til

at blive selvstændige i deres kom-

munikation.

Danièle Eychenne er lærer og pæda-
gogisk konsulent, lærebogsforfatter,
beskikket censor og formand for
opgavekommissionen i fransk.

strategi

Vind en kurv med juledelikatesser fra PS Praktisk Sprog
Gå på jagt efter juledelikatesser på www.pspraktisksprog.dk og deltag i konkurrencen om udsøgte delikatesser fra de

engelsk-, tysk- og fransktalende lande.

KONKURRENCE
Svar på følgende: Hvor mange delikatesser kan du finde afbilledet til din kurv på: www.pspraktisksprog.dk
under: Opgaver – Engelsk, Opgaver – Tysk og Opgaver – Fransk eller Det elektroniske klasseværelse?
Mulige svar: A= 3 B= 5 C=7

Send dit svar: A, B eller C til redaktion@pspraktisksprog.dk eller 

via sms til 1225 med teksten ALI PS, dit svar, navn, og adresse. Alm. SMS takst.

Dit svar skal være os i hænde senest den 15. december 2009.
De to vindere får direkte besked og annonceres på www.pspraktisksprog.dk den 16. december 2009.


