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Medborgerskab og mundtlighed

I artiklen Muntlighet i norskfaget af Liv Marit Aksnes1 citeres medieforsker Jan E. Kjeldsen
for at karakterisere demokratiet som et hus med tre bærende søjler:

1) ytringsfrihed
2) steder, hvor vi kan gennemføre ytringsretten
3) ytringsevne

Sagt på en anden måde drejer det sig om, at den enkelte har taleret, talerum og taleevne.
Skolen skal gennem demokratisk praksis forberede eleverne på at kunne fungere i og

videreudvikle demokratiet. De skal undervejs i skoleforløbet gøre erfaringer med, hvad
ytringsfrihed er, bruge skolens talerum og ikke mindst få kundskaber og færdigheder i at
ytre sig på skrift og i tale. Eleverne skal gennem skoleforløbet gennemgå en retorisk dan-
nelse, der gør dem i stand til at danne meninger og blive meningsberettigede i samfun-
det.

Et af CKF’erne for danskfaget er det talte sprog, der både indeholder at tale og lytte. At
tale og lytte er altså færdigheder og kundskaber, som kan tilegnes, og som skal gøres til
genstand for undervisning. Det fremgår bl.a af følgende trinmål, der er udvalgt fra hø-
ringsudgaven af de trinmål, der træder i kraft 2009. Undervisning i mundtlighed, med
udgangspunkt i Kom til orde, kan give eleverne mulighed for at tilegne sig kundskaber og
færdigheder, der sætter dem i stand til at:

Trinmål efter 4. klasse – Det talte sprog
• læse tekster op med tydelig artikulation og betoning
• give udtryk for fantasi, følelser, erfaringer og viden
• lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og respons
• bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel bevidst

Trinmål efter 6. klasse – Det talte sprog
• bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde og diskussion og lede

møder i mindre forsamlinger
• argumentere, debattere, informere og forespørge – også med støttende hjælpemidler
• læse tekster op med tydelig artikulation og fortolkende betoning
• udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i sammenhængende form
• lytte aktivt til andre og følge op med analytiske spørgsmål og en begrundet vurdering
• bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre og formål
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Materialets indhold

Materialet består af en elevbog og en lærervejled-
ning, der indeholder delprøver til kørekortet og køre-
kort til udprintning.

Elevbogens indhold
Kom til orde – kørekort til mundtlighed er elevens bog,
og indeholder en introduktion og fem kapitler med
følgende overskrifter:

Mange måder at kommunikere på
Måder at sige noget på med stemmen
Måder at sige noget på til forskellige modtagere
Måder at sige noget på med kroppen
Måder at sige noget på, når man vil opnå noget

Kapitlernes opbygning
Hvert kapitel indledes med en introduktion til kapitlets faglige indhold under overskrif-
ten Hvad, derefter følger Hvordan, der indeholder en række aktiviteter, hvor eleverne
gennem konkrete øvelser og fælles dialog arbejder med indholdet. Kapitlet afsluttes med:

Kørekortet
Som afslutning på hvert kapitel skal eleverne aflægge en delprøve. Hele kørekortet består
af fem delprøver, som findes på s. 5-9 til download. Hver delprøve har to opgaver, som
eleverne kan løse individuelt eller fælles i klassen.

Hver af de fem delprøver er indholdsmæssigt knyttet til de fem kapitler, og når ele-
verne har bestået de fem delprøver kan de erhverve sig kørekortet. Delprøverne er tænkt
som en evalueringsform af det faglige indhold i de enkelte kapitler.

Det er en god idé på forhånd at beslutte hvor lang tid, der skal arbejdes med de en-
kelte kapitler, før der afsluttes med delprøverne, fordi elevernes mulighed for læring er
betinget af, at de fordyber sig i kapitlets øvelser.

Køreprøverne
På forhånd må kriterierne for at få kørekortet besluttes af læreren. Det må afklares, om
man skal have alle spørgsmål rigtige i hver delprøve for at gå videre, hvor mange gange
man kan gå op, om alle delprøver skal være bestået for at få kørekortet, om man må
have bogen liggende under prøven osv. Det vil afhænge af elevgruppen og undervis-
ningsforløbet hvilke kriterier, der er relevante.
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Materialets hensigt og brug

Undervisningsmaterialet Kom til orde - kørekort til mundtlighed har til hensigt, at eleverne
på mellemtrinnet målrettet arbejder med mundtlighed. Eleverne kan gennem en aktiv
og undersøgende tilgang gøre sig erfaringer med, hvordan de selv kan påvirke den
mundtlige kommunikation. De skal erhverve sig færdigheder i at bruge de udtryksele-
menter, der knytter sig til det mundtlige sprog og samtidig få kundskaber om, hvordan
de kan forstå såvel mundtlig som anden form for kommunikation.

Elevbogen er en praksisbog med en række forslag til mundtlige aktiviteter. Forløbet i
aktiviteterne er nøje beskrevet, men det kan anbefales, at læreren er den, der styrer tem-
poet i forløbet.

For at eleverne kan tilegne sig færdigheder og kundskaber, som det bl.a. er beskrevet i
de udvalgte trinmål, er det vigtigt at eleverne ikke bare udfører de mange aktiviteter
uden mulighed for at sprogliggøre deres erfaringer. Det kan derfor anbefales, at eleverne
efter hvert kapitel igen læser indledningen til kapitlet og opsummerer, enten individuelt
i et kladdehæfte eller fælles på en vægavis, hvad de har lært om fx Måder at sige noget på
med stemmen.

Køreprøverne er en ramme om arbejdet og valgt for at tydeliggøre, at det drejer sig om
at erhverve sig færdigheder og lære sproglige begreber. Men arbejdet med bogen og køre-
kortet kan også bruges i en opbygning af en mundtlighedskultur i klassen, og det er
håbet, at de erfaringer, eleverne gør sig undervejs i arbejdet med bogen, kan overføres på
kommunikationen i klassen.

Hensigten er, at eleverne:

• bliver bevidste om deres egen mulighed for at fremme god kommunikation og kon-
fliktløsning.

• bliver i stand til at sprogliggøre, hvad der hæmmer og fremmer god samtalekultur i
klassen.

• udvikler et begrebsapparat til at give respons til andre.
• bliver bevidste, om de valg afsenderen har for at få sit budskab igennem.
• kan skelne mellem udebane- og hjemmebanesprog, både når de selv og andre anven-

der det.
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Delprøver til kørekort

1. Mange måder at kommunikere på

Du skal nu op til den første del af køreprøven. Du skal vise, at du nu ved, hvad en afsen-
der og en modtager er i en kommunikationsituation, og at du ved, hvad ordet meddele
betyder.

Prøve 1

Prøve 2
Nævn fem måder, man kan meddele sig på:

1

2

3

4

5

5

Replik
Afsender
(sæt kryds)

Modtager
(sæt kryds)

– Gider du ikke gå ud med skraldeposen? � Sara

�Moderen
� Sara

�Moderen

– Jo, jo jeg skal lige ... � Sara

�Moderen
� Sara

�Moderen

– Jeg gør det lige straks. � Sara

�Moderen
� Sara

�Moderen

– Du behøver ikke blive sur, fordi du skal hjælpe til. � Sara

�Moderen
� Sara

�Moderen

– Jeg er ikke sur. � Sara

�Moderen
� Sara

�Moderen

– Du lyder sur! � Sara

�Moderen
� Sara

�Moderen

– Jeg er bare midt i at sende en vigtig besked. � Sara

�Moderen
� Sara

�Moderen



2. Måder at sige noget på med stemmen

Du skal nu op til anden del af køreprøven. Her skal du vise, at du har forstået, hvad
styrke, tempo, pause og artikulation betyder.

Prøve 1
Sæt streg under det rigtige:

Med styrke menes, at man siger noget langsomt – lavt – højt – utydeligt

Med tempo menes, at man siger noget tydeligt – vredt – langsomt – hurtigt

Med pauser menes, at man siger noget uden at stoppe op – sjovt

Med artikulation menes, at man siger noget tydeligt – langsomt – råbende – utydeligt

Prøve 2
Hvilket råd ville du give? Sæt streg under det, du mener, hun skal gøre.

Maja skal låne en bluse af sin storesøster. Det er søsterens yndlingsbluse.

Skal hun tale langsomt – normalt – hurtigt?

Skal hun holde mange pauser – ingen pauser?

Skal hun tale tydeligt – normalt – utydeligt?

Skal hun hviske – råbe – tale normalt?
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3. Måder at sige noget på til forskellige modtagere

Du skal nu op til køreprøvens tredje del, hvor du skal vise, at du har forstået, at afsende-
ren skal tænke på, hvem modtageren er.

Prøve 1
Sæt kryds ved, om du tror, at afsenderen kender modtageren eller ej.

Prøve 2
Forbind udsagn, modtager og afsender rigtigt ved at sætte streg mellem dem, der passer sammen.

Jeg gider ikke lege med dig sagde skoleinspektøren til en pige fra sin klasse

Hold op med at kalde mig perker sagde mormor til drengene i fjerde klasse

Nu må det mobberi stoppe sagde en pige i 0. klasse til en dreng fra niende

Hvad har du lavet i skolen i dag? sagde Hassan til sit barnebarn

Skrid – hva’ du ude på? sagde klasselæreren til en fyr, der tog hendes hue

I skal tale ordentligt til hinanden sagde pigen på 14 til alle skolens elever
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Afsenderen siger:
– Jeg er dødtræt af dit plageri!

� En afsenderen kender

� En afsenderen ikke kender

Afsenderen siger:
– Vil du være så venlig at række mig saltet?

� En afsenderen kender

� En afsenderen ikke kender

Afsenderen siger:
– Undskyld, må jeg låne toilettet?

� En afsenderen kender

� En afsenderen ikke kender

Afsenderen siger:
– Det er nederen at lave lektier.

� En afsenderen kender

� En afsenderen ikke kender

Afsenderen siger:
– Hold op! Jeg gider ikke mere.

� En afsenderen kender

� En afsenderen ikke kender



4. Måder at sige noget på med kroppen

Du skal nu op til køreprøvens fjerde del, hvor du skal vise, at du har lært nogle ord, man
bruger om kropssprog.

Prøve 1
Sæt streg under de rigtige svar.

Mimik har at gøre med: ansigtet – armene – benene – stemmen

Gestik har at gøre med: ansigtet – benene – armene – hænderne

Tegn et menneske og vis, hvilke dele af kroppen vi kan kommunikere med.

Prøve 2
Tegn en bange, en genert, en vred og en glad person.

Hvordan kan man se, om de er bange, generte, vrede eller glade?

Hvor på kroppen kan man se det?
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5. Måder at sige noget på, når man vil opnå noget

Du skal nu op til den sidste prøve. Her skal du vise, at du har forstået, hvad det betyder
at argumentere for noget.

Prøve 1
Vælg det argument, du mener, er bedst og sæt streg under det.

Afsender: pige 12 år
Modtager: mor
Pigen siger: Jeg vil gerne have lov til at blive ude til klokken ni.

Argumenter:
• Fordi festen slutter klokken ni.

• Fordi alle de andre må.

• For ellers kommer jeg hjem, når jeg selv vil.

Afsender: Læreren
Modtager: 4. klasse
Læreren siger: I må ikke kaste med sne i skolegården.

Argumenter:
• Fordi jeg ikke kan fordrage sne.

• Fordi de små elever ikke kan lide det.

• Fordi det har vi en regel om.

Afsender: pige i 4. klasse, der inviterer til fødselsdag
Modtager: pige fra samme klasse
Den ene pige siger: Du kan ikke komme med til min fødselsdag.

Argumenter:
• Fordi jeg synes, du lugter.

• For jeg må kun invitere fem med, fordi vi er ved at flytte.

• Fordi du ikke inviterede mig med.

Prøve 2
Her skal du skrive argumenter, som du selv finder på.

Afsender: dreng i 5. klasse
Modtager: læreren
Drengen siger: Jeg har ikke lavet lektier til i dag.

Argumenter:
• Fordi …

• Fordi …

• Fordi …
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