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Formålet med projektet

Mange elever glæder sig til mødet med et nyt sprog i gymnasiet og i 1g er begejstringen for

faget ofte stor. Denne begejstring daler for mange elevers vedkommende i 2g, hvor de

opdager, at det også er en krævende opgave at lære et nyt sprog og at det er nødvendigt at

yde en stor indsats, hvis det skal lykkes. Nogle elever mister grebet for en periode, og

opdager senere, hvor svært det er, at indhente det forsømte. For nogle elever bliver det en

uoverskuelig opgave og de ender med at opgive at tilegne sig sproget, mens det for andre

elevers tilfælde fører til fossilering og at den sproglige udvikling stopper. Dette kommer

tydeligt til udtryk ved især den skriftlige eksamen i spansk, hvor gennemsnittet på landsplan
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er meget lavt og hvor en stor gruppe elever ikke består den skriftlige eksamen1. Dette

afspejler at en del elever ender med helt at opgive at gøre en indsats i faget.

Målet med projektet er at undersøge, om det er muligt at fastholde og udvikle elevernes lyst

til at lære spansk gennem lokale tiltag på skolerne. Vi ser det som en vigtig opgave at

hjælpe eleverne med at have lyst til at lære, være nysgerrige og få gode oplevelser med

indlæringsprocessen. Det gavner ikke alene sproget spansk, men holdningen til læring

generelt.

Projektets etaper

Projektet blev udført i to etaper: en præ-corona del, hvor eleverne fik mulighed for at deltage

i studiecaféer på skolen og en post-corona del, hvor vi måtte omtænke rammerne, dels

grundet de erfaringer vi havde gjort os med første del, dels grundet de begrænsninger,

corona medførte.

Denne rapport vil indeholde en beskrivelse og analyse af de to projektdele og vil opsummere

vores erfaringer. Afslutningsvis vil rapporten komme med anbefalinger til andre undervisere,

der kunne tænke sig at lave et lignende projekt.

Projektets første del

Første del af projektet, der foregik i vinteren 2019/20, skulle som udgangspunkt involvere

alle skolens spanskhold og deres lærere. Skolens spansklærere, seks sproglærere i alt,

skulle stå for at tilbyde en spanskstudiecafé, der foregik fra medio januar til medio april en

gang om ugen på rullende dage i tidsrummet 14-16. Det fremgik af elevernes skema, hvilke

lærere, der ville være til stede, så de på forhånd vidste om deres egen lærer deltog i en

given studiecafé. Lærerne kunne dermed med fordel planlægge det skriftlige arbejde, så de

elever, der ønskede det, kunne få hjælp til de skriftlige opgaver. For nogle elever var det

desuden vigtigt, at de kunne få hjælp af deres egen lærer.

1Evaluering 2019
Evaluering 2020
Evaluering 2021
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Inden studiecaféens opstart, blev der gjort reklame for dens eksistens via beskeder til alle

spanskhold i lectio og en mundtlig præsentation ved et fælles skolemøde for alle elever og

ansatte. Derudover blev alle spansklærere bedt om at få deres elever til at udfylde et

spørgeskema, der dels skulle gøre opmærksom på caféen, dels undersøge elevernes

holdninger til faget, og i hvilket omfang det var et tilbud, de ville benytte sig af. Vores håb var,

at eleverne, ud over at få faglig støtte, også ville føle sig mere som en del af skolens

fællesskab og dermed involvere sig mere i skolens liv. I den nyere forskning, som vi har

lænet os op ad, belyses sammenhængen mellem læring og læringsrummet bl.a. af Z.

Dörnyei og hans teorier om engagement.2

152 elever besvarede spørgeskemaet. Det kan lyde af mange besvarelser, men da skolen

havde 252 spanskelever på daværende tidspunkt, er det ikke imponerende. De to ansvarlige

lærere havde forinden sendt en besked til hver lærer og gjort opmærksom på præcis,

hvornår besvarelsen gerne skulle finde sted. Det var derfor lidt nedslående, at ikke flere

elever fik besvaret skemaet.

Som det fremgår af skemaet herunder, var fordelingen noget ujævn, med et stort flertal

besvarelser fra førsteårselever.

2 Dörnyei, Z.: Engaging language learners, Cambridge University Press, 2018
https://www.youtube.com/watch?v=hg6BSbpVgVU
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Det er selvfølgelig positivt, at hele 77 % synes, at faget er sjovt, selvom det kræver en

indsats, men faget er også nyt og spændende for over halvdelen af eleverne, idet halvdelen

af respondenterne kun havde haft faget i godt og vel et halvt år. Det er dog meget positivt, at

ingen af de adspurgte synes, at faget var kedeligt eller havde givet op. Nogle af de elever,

der har svaret d. “Spansk er meget svært”, forklarer, at det er svært at huske gloser og

grammatik og at de desuden er udfordret af, at det går hurtigt. Det kan være svært at følge

med:

“Hvis man falder af på noget af det der bliver undervist i, er det meget svært at følge med

igen, med mindre man gør en indsats”.

Det næste spørgsmål omhandler et muligt udbytte af en studiecafé og de svar, der er

medtaget her, er meget kendetegnende for, hvordan eleverne generelt har svaret.
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Som det fremgår, er nogle elever i tvivl, om de ville få noget ud af deltagelse, andre mener,

at det ville være brugbart og rigtig mange nævner tid og overskud som en hindring for

deltagelse. Det bliver også klart i spørgsmål 5 (se nedenstående), hvor tidspunkt på dagen

bliver angivet som den absolut vigtigste faktor. Flere elever nævner fremhæver at det, der

kunne motivere dem, kunne være hvis de kunne få hjælp med en aflevering. Altså skal

formålet være specifikt og målrettet en bestemt opgave. Det er dog ikke afgørende, om det

er elevens egen lærer, der er til stede.
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For at afdække elevernes lyst til deltagelse, spurgte vi eleverne, hvor ofte de kunne forestille

sig at deltage (se nedenstående) og langt over halvdelen af eleverne ville deltage 1-2 gange

om ugen, mens 24,3 % ville deltage oftere og næsten lige så mange, 23,7 %, ville aldrig

deltage, mens 2,6 ville deltage hver gang. Som det fremgår, må nogle af eleverne have

markeret flere gange, men tallene viser alligevel tydeligt, at der er en stor interesse for at

deltage og dermed arbejde med faget.

Mange elever nævner at fritidsaktiviteter som sport og arbejde kan betyde, at de ikke kan

deltage. I det hele taget fylder tidspres meget i elevernes overvejelser omkring deltagelse.
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Som det fremgår af ovenstående, var spørgsmål 7 rettet mod 3g eleverne. Hensigten var at

undersøge, om de kunne have en særlig interesse i studieaféerne, når det blev taget i

betragtning, at deres eksamen var mere umiddelbart forestående end for de øvrige

respondenter. Som det fremgår, ville 77,1 % være interesseret i at deltage, men af

kommentarerne fremgår det, at nogle elever ville foretrække at studiecaféerne omhandler et

specifikt emne og en elev uddyber:

“Det ville være fedt hvis man efter terminsprøverne kunne komme og få hjælp til de ting, der

ikke er gået så godt”.

Dermed tyder det på, at jo mere specifikt og målrettet tilbuddet er, jo mere vil eleverne finde

det relevant.

For adgang til spørgeskemaet se fodnote3

Som nævnt indledningsvis, blev studiecaféen udbudt fra medio januar 2020 til medio april en

gang om ugen på rullende dage for at tage hensyn til elevernes forskellige skemaer. Hver

gang var der to lærere tilknyttet.

De fysiske rammer var skolens bibliotek, og under første store nedlukning fortsatte caféerne

med at blive udbudt som et virtuelt tilbud.

Vi bad de ansvarlige lærere notere, hvor mange elever der deltog hver gang. Det er ikke

blevet noteret hver gang, hvilket må skyldes en forglemmelse, men de gange, hvor

elevdeltagelsen er blevet noteret, var der oftest kun 1 eller to elever, der deltog. Det højeste

antal var en enkelt café, hvor seks elever deltog og det laveste var 0 deltagende elever.

Der var dermed et meget beskedent fremmøde, hvadenten caféerne foregik fysisk eller

virtuelt, hvilket var nedslående for de deltagende lærere. Allerede inden caféerne var startet,

havde et par lærere givet udtryk for, at på trods af at de havde en del elever, der ikke kunne

følge med i timerne og som nok ville få dårlige resultater til eksamen, men alligevel var der

ikke den store opbakning til studiecaféerne fra lærernes side. Der er ingen tvivl om, at den

holdning må have haft en afsmittende effekt på eleverne, men har næppe været grunden til

den meget lave deltagelse. Hvis læreren ikke tror på projektet, gør eleverne det heller ikke.

Når vi i undervisningen talte med eleverne om, at de kunne få hjælp med både generelle

forståelsesproblemer og specifikke opgaver i studiecaféerne, sagde de fleste, at de ville

3Spørgeskema til studiecafé
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deltage, men kom alligevel ikke. Når man sammenholder med kommentarerne i

spørgeskemaet, er det meget nærliggende at konkludere, at det skyldes travlhed og

manglende overskud. Det kan selvfølgelig også være udtryk for manglende interesse for

faget, og at spansk kun er et fag blandt mange, men det hænger ikke helt sammen med,

hvad vi kunne se på spørgeskemaet- at spansk er et populært fag blandt eleverne, også

selvom det kræver en indsats.

For deltagelse i studiecaféen-nedenstående link4

Konklusion efter den første del af projektet

Erfaringen med denne del af projektet viste os tydeligt, at der ikke var grund til at afholde

flere studecaféer, fordi eleverne ikke kom og det dermed i høj grad var spild af skolens

ressourcer. Vi kunne konkludere, at eleverne ikke havde eller tog sig tid, så længe caféerne

lå ud over skoletiden, hvilket ikke kan undre, da de har meget lange dage med mange fag.

Det er også værd at overveje elevernes forståelse af “en skoledag”. Når eleverne har

undervisning fra 08.00-14.00, går de hjem kl 14.00, selvom at der er skema plads til kl 16.00.

Udover matematikcafén på skolen, som har kørt i flere år og nu er blevet en selvfølge, er der

ikke andre fagfaglige skoleindsatser efter den daglige undervisning, hvilket giver eleverne en

forståelse af, at skoledagen og aktiv deltagelse slutter efter sidste undervisningstime. Denne

holdning og forståelse af skoledagen kan vi (altså to lærere) ikke ændre på med et projekt.

Projektets anden del

Efter at have konkluderet, at vores elevgruppe ikke kunne motiveres til at deltage i

studiecafeerne, diskuterede vi, hvilke andre tiltag, der kunne motivere og løfte eleverne. Vi

kunne ud fra elevernes svar på spørgeskemaet udlede, at eventuelle tiltag så vidt muligt

skulle ligge inden for den skemalagte undervisningstid, at det skulle være tydeligt, hvad

formålet var og at det skulle bestå af anderledeshed for at kunne motivere eleverne. Vi

(Jannie Grue og Britt Lundgreen) aftalte derfor at samarbejde ved at blande eleverne fra

vores tre 3g5 klasser for skoleåret 2021/22. Ved at blande elever fra tre hold, ville vi få bedre

5 De nuværende 3 g'ere er de 1 g'ere, som deltog i spørgeundersøgelsen og studiecafeen  tilbage i
2019/20.

4Studiecafé
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muligheder for at matche eleverne i forhold til fagligt niveau og motivation og dermed få

udfordret alle elever uanset faglige kunnen. Vi mente, at det ville være lærerigt for eleverne

at blive lidt pressede og at de måske ville præstere mere, når de skulle arbejde sammen

med en elev, de ikke kendte i forvejen. Ved at give eleverne større medansvar for egen

læring, grundet projektets lave lærerstyring, og udfordrende opgaver, som de skal løse med

deres makker, oplevede en stor del af eleverne at blive bekræftet i deres kunnen og tog

opgaverne til sig6. Ligeledes formodede vi, at eleverne ville være motiverede dels grundet

projektets anderledeshed og dels det særlige fokus på skriftlighed, som spiller en stor rolle

ved skriftlige eksamen.

Rammerne for projektet var dels forberedelse i egne timer, dels tre undervisningsgange,

som vi omdøbte til workshops7. Skolens skemalægger sørgede for, at vores klasser fik

undervisning samtidigt på de udvalgte dage. Vi ville oprindeligt gerne have flere fælles

undervisningsgange, men besluttede, at vi dels grundet travlhed ville begrænse os til tre

gange, dels ville vi også gerne gøre os erfaringer med at blande holdene inden projektet

blev mere omfattende. Der var stadig periodiske corona-udbrud på skolen, så vi skulle

vælge en fleksibel model, der både kunne foregå virtuelt og fysisk. Da Jannie Grue

ydermere havde gode erfaringer med eTwinning8, talte det for, at eleverne i første omgang

skulle mødes virtuelt.

I forhold til det virtuelle diskuterede vi fordele og ulemper. Nogle elever var trætte af virtuel

undervisning, men det kunne muligvis opvejes af, at det ville være spændende at møde nye,

ukendte elever. For nogle elever kunne det måske også føles mere sikkert at mødes på

denne måde første gang og det kunne måske få nogle at dem til turde mere. Ifølge nyere

forskning inden for fremmedsprogsdidaktik, kan selv de meget tilbageholdende elever få en

risikovillig adfærd, hvis rammerne faciliterer det. 9

Ulemperne var, at nogle elever kunne være fristende til ikke at deltage aktivt og det ville

være umuligt at undersøge, om alle var lige deltagende.

Vi overvejede i længere tid, hvordan vi kunne motivere eleverne og give dem lyst til at

deltage. Vi besluttede at tage udgangspunkt i et materiale, vi begge havde brugt i

undervisningen og som interesserede flere af de elever, vi ellers kunne have svært ved at

engagere. Materialet var en i-bog om fodbold i Spanien, El deporte rey, som Britt Lundgreen

9 bl.a. Cervantes, I.M.: The role of risk-taking behavior in the development of speaking skills in ELS
Classrooms, Revista de lenguas modernas, 19, 2013, p.421-335

8 Digital platform til projektudvikling for undervisere i Danmark og EU- Etwinning

7 Omdøbningen af timerne til workshops er tænkt for at synliggøre for eleverne, at udvalgt
undervisning vil tage en anden form end den traditionelle klasseundervisning, de er vant til.

6 Self-efficacy, Bandura
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har udgivet.10 Dermed var materialet kendt af alle elever og de havde, i det mindste

teoretisk, det samme udgangspunkt.

Da mange elever kæmper med den billedbeskrivelse, der har en stor plads både i den

mundtlige og den skriftlige eksamen, skulle fokus være billedbeskrivelse og

ordforrådstilegnelse. En anden del, der er vigtig til den mundtlige eksamen er en

selvstændig præsentation. Vi besluttede derfor, at den indledningsvise kontakt mellem

eleverne skulle være en anonymiseret videopræsentation af dem selv, hvorefter

billedbeskrivelsen skulle inddrages.

I forhold til valg af makkerpar, ville vi gerne matche eleverne ud fra både fagligt niveau og

motivation. Disse to parametre hænger oftest sammen og da der var tale om 3g'ere, kendte

vi eleverne rigtig godt og vidste, hvor de placerede sig og hvem der umiddelbart ville være

gode makkere. Eleverne skulle føle, at de kunne få et fagligt udbytte og samtidig blive

udfordrede, og vi håbede, at de ved at bruge hinandens styrker ville kunne komme længere

sammen end hver for sig. (Se evt. Vygotskys begreb Zonen for nærmeste udvikling og

Bruners stilladseringsbegreb.11)

1.Workshop
Før-aktivitet:

Eleverne fik mulighed  for at arbejde med præsentationen i timerne. Kravene var en

præsentation på minimum 3 minutter og maksimalt 5 minutter. Videoerne skulle indeholde

en præsentation af familie og venner, deres fritid og ting de kunne lide, herunder deres

holdning til fodbold og afslutningsvis deres fremtidsplaner. Vi havde tidligere talt med

eleverne om CEFR12 målene, så de vidste hvilke kompetencer, vi forsøgte at styrke og hvilke

forventninger, vi havde til dem fagligt. De vidste derfor, at der var dels nogle

indholdsmæssige krav, dels nogle grammatiske krav (focus on meaning and form13), idet de

skulle kunne inddrage bl.a. udvidet nutid, førnutid og nær fremtid.

Eleverne uploadede deres videoer i Flipgrid14, hvorefter videoerne blev lagt som filer i

grupper på drev, som kun de to elever samt de to undervisere havde adgang til.

Selve Workshoppen:

14 Digital platform

13 Se bl.a. De la fuente, Classroom L2 vocabulary acquisition: investigating the role of pedagogical
tasks and form-focused instruction, Language Teaching Research, 10, 3 (2006) p. 263-295

12 Fælles referenceramme

11 Bl.a. Bjerre, M. & Ladegaard, U.: Veje til et nyt sprog-teorier om sprogtilegnelse, kap. 6: Den sociale
tilgang: Det sker mellem os, Dansklærerforenings forlag, 2015

10 Lundgreen, B.. El deporte rey, Systime, 2017
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Eleverne skulle se hinandens videoer og finde mindst tre ting, de havde til fælles. Herefter

blev en ny video lavet, hvor de skulle forklare, hvilke tre ting (eller flere) de havde til fælles

og ydermere skulle de præsentere en person fra enten de kendte tekster om fodbold eller fra

virkelighedens fodboldverden. De måtte selv vælge, hvilken person de ville præsentere og

de skulle udover at præsentere personen forklare, hvorfor de havde valgt netop denne

person. Dermed fik de øvet endnu et CEFR mål (at kunne præsentere,) og havde en vis

grad af elevautonomi. (Se evt. nedenstående fra lectio)

Som det fremgår af ovenstående, ville vi præsentere planen for eleverne på dagen og give

dem deres makkerpar. Det viste sig at være godt, at vi havde planlagt modulet som et

virtuelt møde, da vi havde et corona-udbrud på skolen, da modulet skulle afholdes. Dermed

var der en del elever, der var syge, så vi måtte i sidste øjeblik ændre parrenes

sammensætning. Det betød, at en stor del af vores fokus i starten var på det rent logistiske.

Efterfølgende, når vi “besøgte” eleverne i deres virtuelle rum, kunne vi konstatere, at der var

elever, der ikke var aktive, selvom de var “mødt ind”. Det var selvfølgelig demotiverende for

de elever, der i et tidsrum var uden makkere, og det kan undre, hvorfor de ikke hurtigere
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meldte tilbage, at de ikke havde nogen makker, men det var muligvis  for ikke at hænge

nogen ud og/eller være grund til at de pågældende fik fravær.

Efterfølgende tilkendegav eleverne ikke desto mindre, at de overvejende synes, at de havde

fået udbytte af mødet og at det havde været sjovt at møde andre, ukendte elever på denne

måde.

2. Workshop

Næste workshop forløb ca. en måned efter. Da der stadig var spredte corona-tilfælde på

skolen, mente vi ikke, at det var hensigtsmæssigt at lade eleverne mødes på tværs af

klasser, så også denne workshop blev afholdt virtuelt.

Da vi ved første workshop havde erfaret, at det var tidskrævende at fraværs registrere og

evt. lave nye par, lod vi første del være individuel, hvilket gav os tid til at lav ændringer i elev-

parrene. I den anden del mødtes eleverne virtuelt i par. Vi forsøgte så vidt muligt at have de

samme par-konstellationer som første gang for at sikre lidt kontinuitet.

Indholdsmæssigt skulle eleverne indledningsvis arbejde individuelt med glosetræning, som

opvarmning til en efterfølgende 1. delprøve, der hovedsageligt indeholdte

forståelsesspørgsmål, samt forskellige ordforrådsopgaver som fx. ordforklaring og find

antonymer og synonymer. Som det fremgår af planen, skulle eleverne lave nogle af

opgaverne på egen hånd og derefter lave resten af opgaverne sammen i par. Afslutningsvis

skulle opgaven afleveres individuelt. Planlægningen af sekvenserne er inspireret af Nation

og Yamamoto, der forklarer, at eleverne skal have mulighed for at arbejde med begreber og

ord i varierende læringskontekster og at disse skal være stilladseret, så eleverne i stigende

grad kan arbejde uafhængigt af læreren.15

15 Nation, P. & Yamamoto, A.: Applying the four strands to language learning, International Journal of
Innovation in English Language Teaching, vol 1, no. 2, p. 167-181

12



13



I løbet af workshoppen og også efterfølgende, sagde flere elever, at de var forvirrede over,

hvad de skulle, på trods af at vi mente, det var tydeligt forklaret. Vi kunne derfor konkludere,

at der enten skulle være færre trin, så der var mindre risiko for, at de blev i tvivl om, hvad de

skulle eller flere lærerkræfter til at besvare opklarende spørgsmål.

3.Workshop

Der var ligeledes en måned mellem 2. og 3.workshop. I mellemtiden besluttede

Undervisningsministeriet, at eleverne ikke skulle til skriftlig eksamen i faget og hele ideen

med at kalde projektet et skriftligheds projekt var dermed ikke helt så relevant mere, i hvert

fald ikke i elevernes øjne. Fokus var dermed i højere grad på mundtlighed, da den mundtlige

eksamen stadig var en mulighed og derfor nemmere at motivere eleverne til.

Tredje workshop var fysisk. Eleverne var spændte og glædede sig til at mødes og arbejde

sammen med deres makker og så vidt muligt fik de den samme makker. Der var en virkelig

god stemning og alle de fremmødte gik hurtigt i gang med dagens program. Der var ikke

mange fraværende elever, og de elever, der manglende en makker, fik hurtigt en ny. Dermed

var den del langt mindre tidskrævende end de to første gange. Det var også meget lettere

for os som undervisere at opdage, hvis nogen manglede en makker og vi kunne hurtigt

hjælpe dem videre.

Som det fremgår af nedenstående, bestod workshoppen af både individuelt arbejde og

pararbejde, fokuseret omkring ordforråd, og ansvaret for at udvælge vigtige gloser var lagt

ud til eleverne. Der var dermed stilladsering og en bevægelse mod mere elevautonomi fra

workshop til workshop. Afslutningsvis skulle eleverne indtale en billedbeskrivelse, hvilket
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enten kunne gøres individuelt eller parvis, hvor gloserne så vidt muligt skulle bruges.

Øvelsen var uden hjælpemidler og vi understregede, at det var vigtigere at eleverne

producerede så meget sprog som muligt, end at det var korrekt. Vi opfordrede eleverne til at

prøve at huske gloser, vi tidligere havde arbejdet med, så disse gloser forhåbentlig kunne

blive automatiseret og lagres i langtidshukommelsen. (Se evt. tidligere henvisning til Nation

og Yamamoto)

Som den sidste del af programmet skulle eleverne evaluere forløbet.
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Evaluering

Som det fremgår at spørgeskemaet16, spurgte vi eleverne om udbytte af workshops, hvordan

det havde været at mødes hhv. virtuelt og fysisk, fordele og ulemper ved at arbejde sammen

med en elev, de ikke kendte på forhånd.

Der er 43 elever, der har svaret og besvarelsen er anonym.

Til første spørgsmål om eleverne har haft gode erfaringer, svarer alle, at det har været en

positiv oplevelse, hvilket kan ses ud fra de første 9 besvarelser, der afspejler de øvrige svar.

De nævner, at det har været lærerigt, at det har været sjovt at arbejde sammen med en fra

en anden klasse og at det var godt med variation.

Til spørgsmålet om der var været mindre positive erfaringer, nævner et par elever, at der til

anden workshop ikke havde været så gode instrukser, hvilket stemmer overens med vores

fornemmelse. En enkelt syntes det havde været lidt grænseoverskridende at arbejde

sammen med en fra en anden klasse. Det overrasker positivt, at der ikke er flere, der

nævner, at det var svært at arbejde sammen med en elev, de ikke kendte ret godt, fordi der

var en del usikre elever og også flere elever med angst i de tre klasser. Langt de fleste

elever synes tværtimod at det havde været givende og sjovt at mødes på tværs af klasserne.

Et forsigtigt gæt på hvorfor, kunne være at de først havde mødtes virtuelt og at de derfor

havde mødt hinanden på en mindre risikofyldt måde.

16 Spørgeskema- evaluering
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https://docs.google.com/forms/d/1V0IuNeFrG9JFZrmsmLln51t3wQSYvhX9zR02A3RCJpM/edit?usp=sharing


Til spørgsmålet om hvordan det havde været at mødes hhv. virtuelt og fysisk, svarede nogle

elever, at det var langt bedre at mødes fysisk, men flere elever svarer, at det har været godt

først at mødes virtuelt, da de så følte at de kendte personen lidt inden det fysiske møde.

17



Til spørgsmålet om hvordan det var at arbejde sammen med en, de ikke kendte på forhånd,

er langt de fleste positive:

Eleverne havde forskellige forslag til, hvordan projektet kunne blive bedre, fx. større grupper,

bedre og mere gennemsigtig struktur og så mener de fleste (der må have glemt at de

mødtes virtuelt pga. corona), at det er langt bedre at mødes fysisk.
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Workshoppene havde været passende i forhold til niveau og langt de fleste syntes desuden

at det havde været motiverende. Dette støtter os i, at det er velfungerende at inddele

eleverne efter både niveau og motivation.

I forhold til om eleverne er blevet styrket fagligt, mener de fleste, at det er tilfældet, mens

andre ikke mener, at det har gjort den store forskel. Her havde vi håbet at en skriftlig

eksamen ville kunne vise et fagligt udbytte, men i stedet må vi forholde os til elevernes

udsagn.
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De fleste elever mener, at workshoppene har øget deres selvtillid, måske netop fordi de har

talt med en, de ikke kendte på forhånd.

Til det afsluttende spørgsmål om hvorvidt eleverne føler sig bedre klædt på til eksamen,

svarer hele 81,4 procent ja.
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Kortfilm om projektet

Da vi havde oprettet skriftligheds projektet på Etwinning, gik der ikke længe, før vi blev
kontaktet derfra. Vores projekt og formål er blevet brugt som inspiration til andre lærere i
form af en kortfilm, hvor man følger den fysiske workshop og 3 elever giver til et interview.

Eleverne var ikke blevet givet spørgsmålene på forhånd og tog det som en oplevelse.

Grunden til at vi sagde ja til at være med i en inspirations kortfilm, var at det overfor eleverne
gav projektet en ny dimension af anderledeshed, som andre skal inspireres til, samt var det
med til at understrege, at sprog er vigtige og bliver taget seriøst.
Kortfilmen viser ligeledes overfor vores kollegaer og skoleledelse, at projektet har haft en
stærk karakter og et vigtigt formål, som er værd at vise og dele med andre.

Denne rapport indeholder mere information om projektet og har en praktisk tilgang, som vil
appellere til en vis procentdel af sproglærere. Hvorimod kortfilmen er til at finde på Youtube
og derfor vil have et bredere publikum, men altså ikke indeholder undervisnings beskrivelser,
overvejelser eller opgaver.

Kortfilmen kan ses her17

17 Inspirations kortfilm (2,57)
Teaser (55 sek)
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Opsamling og anbefalinger

Som det fremgår af rapporten, startede vores projekt som et studiecafésprojekt, men af

mange grunde skiftede projektet løbende karakter.

Trods mange elevers udsagn om gerne at ville forbedre deres faglige niveau i spansk ved at

deltage i studiecaféerne, kunne vi hurtigt konstatere at studiecaféer, der ligger i et tidsrum

hvor eleverne har fået fri, ikke fungerer. Dels har eleverne travle dage og caféerne skal

konkurrere med fritidsjob, fitness, venner og lektier, dels efterlyste eleverne et mere konkret

sigte med caféerne. Grundet corona overgik studiecaféerne til at blive et virtuelt tilbud, der

heller ikke tiltrak eleverne, der i forvejen tilbragte mange timer foran skærmen.

På baggrund af den erfaring vi fik med studiecaféerne, besluttede vi at arbejde på tværs af

vores samlet set tre 3g spanskhold for at vurdere, om et stilladseret møde med andre elever

kunne styrke elevernes faglige interesse og niveau. Vores udgangspunkt var et fokus på

skriftlighed, men undervejs måtte vi ændre fokus til mundtlighed, da det viste sig at eleverne

alligevel ikke skulle til en skriftlig eksamen i spansk og derfor ikke var så motiverede for at

arbejde med den skriftlige dimension. Af samme grund har vi ikke mulighed for at vurdere,

om eleverne har fået et fagligt løft, der kunne komme til udtryk ved en bedre skriftlig karakter

i faget, men må i højere grad støtte os til elevernes udsagn i forhold til vurdere om projektet

var en success.

Størstedelen af eleverne har været glade for projektet. De nævner at det har været dejligt at

arbejde med faget på en anden måde, at mødet med andre elever har været godt og at

samarbejdet har givet dem et fagligt løft. Nogle elever fremhæver især det fysisk møde,

mens andre har været glade for at de gradvist lærte den anden elev at kende. Derfor mener

vi, at projektet overordnet set er en success og vi har fået er erfaringsgrundlag, vi overvejer

at bruge i fremtidige projekter.

Vores erfaringer viser imidlertid også, at denne type arbejde på tværs af klasser kræver tid

og tålmodighed. Den didaktiske proces kan blive kompliceret af en kontekst, der pludselig

forandres og kræver at hele den grundigt gennemtænkte plan skal laves om på meget kort

tid. I vores tilfælde medførte corona bl.a. ændringer i forhold til det fysiske rum, elevernes

motivation og fremmøde, og efterfølgende de beslutninger, der blev truffet vedrørende

elevernes eksaminer. Dette er forhåbentlig forhold, der er enkeltstående.

Andre forhold, der skal overvejes er mere af logistisk karakter. I vores tilfælde måtte vi

gentagne gange ændre elevsammensætningen i sidste øjeblik, hvilket ikke alene skyldes

sygdom og nogle enkelte elevers sløve fremmøde, men også at andre lærere med relativ

kort varsel skulle låne elever til eksempelvis ekskursioner. Dette betød at
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gruppesammensætningen skulle genovervejes og fik som konsekvens at den kontinuitet i

elevmødet, der var tænkt som et bærende element i vores projekt, i nogen grad blev

undermineret. Dette skete på trods af at skolens administration havde skemalagt de tre

fælles moduler i god tid. Derfor vil det være en god idé at overveje, hvordan man forhindrer

at denne situation opstår, hvilket muligvis kan gøres administrativt. I det hele taget er det

fordelagtigt, hvis skolens ledelse bakker op om projektet, hvilket skete i vores tilfælde, ikke

kun i ord og omkring det praktiske, men også i tildelingen af timer til projektet.

Under alle omstændigheder skal man være indstillet på, at der kan ske mange

uforudsigelige ting på en skole og at et projekt af denne type, sjældent forløber som planlagt.
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