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FLERSPROGETHEDSDIDAKTIK:
Minoritets- og majoritetselevers sproglige
opmærksomhed på tværs
af uddannelsesniveauer
Hvordan udvikler folkeskole- og gymnasieelever sproglig opmærksomhed, når de undervises via en flersprogethedsdidaktik? Hvilken rolle spiller alder i udviklingen af den sproglige
opmærksomhed? Og er der forskel på, hvordan minoritets- og
majoritetselever udvikler sproglig opmærksomhed? Dette er
spørgsmål, som et nyt forskningsprojekt søger at besvare.
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FORTSÆTTES >>>

Hvad vil vi undersøge – og hvorfor?
Inden for fremmedsprogsdidaktikken er der
i dag både i en dansk og international kontekst en øget interesse for, hvordan man i
højere grad kan tage højde for den sproglige
mangfoldighed, der præger nutidens samfund, og hvordan man kan drage nytte af
elevernes samlede sproglige ressourcer, når
de skal lære nye sprog.
Det er derfor til stor glæde og gavn, at vi har
fået en finansiering fra Danmarks Frie Forskningsfond til de næste tre år at arbejde med
projektet “Plurilingual Education – Minority
and Majority Students’ Language Awareness across Educational Levels”. Projektet
undersøger, hvordan minoritets- og majoritetselever fra indskoling over mellemtrin til
udskoling i grundskolen og videre til forløbet Almen Sprogforståelse i gymnasiet udvikler sproglig opmærksomhed, når de undervises via en flersprogethedsdidaktik, der
bygger bro mellem dansk, underviste fremmedsprog i skolen, elevernes førstesprog
samt andre sprog. Vi har alle tre de seneste
år arbejdet indenfor dette felt (se fx Daryai-Hansen, 2018a, 2018b; Daryai-Hansen,
Drachmann & Meidell Sigsgaard, 2019; Drachmann, 2017; Krogager Andersen, 2019,
2020) og ser frem til dette nye samarbejde.
Projektet vil bidrage til at forstå, hvad
sproglig opmærksomhed egentlig er, hvordan sproglig opmærksomhed udvikler sig,
når der på forskellige uddannelsesniveauer
arbejdes med en flersprogethedsdidaktik,
og om der er forskel på minoritets- og majoritetselevers udvikling af sproglig opmærksomhed. Samtidig vil projektet bidrage
med en ny sprogdidaktik, der integrerer

elevernes førstesprog, øger samarbejdet mellem sproglærere og skaber større
sammenhæng i sprogundervisningen på
tværs af uddannelsessystemet. Med en ny
sprogdidaktik er det således også projektets hensigt at mindske ulighed i nutidens
heterogene klasseværelser ved at anskue
alle elevers sproglige baggrunde som en
ressource (se bl.a. Cenoz, 2017; Daugaard,
2015).
Vi går i projektet ud fra
• at sproglig opmærksomhed kan udvikles
af både minoritets- og majoritetselever,
uanset hvor gamle de er,
• at der kan observeres ligheder og forskelle i elevernes sproglige opmærksomhed, der afhænger af elevernes alder og
sproglige ressourcer,
• at elevernes sproglige opmærksomhed
kan beskrives systematisk baseret på empirisk forskning,
• at de danske læreplaner i dag ikke i tilstrækkelig grad tager højde for de perspektiver, der er centrale i vores projekt:
at elevernes sproglige opmærksomhed
bør styrkes med afsæt i en flersprogethedsdidaktik, der etablerer et samarbejde
mellem fagene, går på tværs af uddannelsesniveauer og tilgodeser både minoritets- og majoritetselevers udvikling af
sproglig opmærksomhed.
Hvordan vil vi undersøge det?
Forskningsprojektet indeholder to delprojekter, der bindes sammen via to undersøgelsesniveauer.

Det første undersøgelsesniveau består af en
læreplansanalyse af Forenklede Fælles Mål
for dansk, engelsk, fransk og tysk samt af
bekendtgørelsen for Almen Sprogforståelse.
Analysens formål er at undersøge, hvilken
rolle sproglig opmærksomhed spiller i styredokumenterne for grundskolens sprogundervisning og i gymnasiets tværfaglige
grundforløb, samt i hvilken grad, der indgår
en flersprogethedsdidaktik og et minoritets-/majoritetsperspektiv heri.
Det andet undersøgelsesniveau er et etnografisk feltstudie på to folkeskoler og to
gymnasier. Feltstudierne består af både
klasserumsobservationer og elevinterviews.
Mens observationerne i gymnasiet vil
foregå i Almen Sprogforståelse, vil observationerne i folkeskolen foretages i projektuger, hvor der arbejdes med at bygge bro
mellem sprog. Undervisningsplanen i såvel
projektuger som i Almen Sprogforståelse
udvikles i et samarbejde mellem de deltagende lærere og projektgruppen. Formålet med observationerne er at undersøge,
hvordan minoritets- og majoritetselevers
sproglige opmærksomhed manifesterer sig i
sprogundervisningen, når de undervises via
en flersprogethedsdidaktik.
Elevinterviewene vil blive organiseret som
semistrukturerede gruppeinterviews med
udvalgte elever fra de deltagende klasser. I
interviewene fokuseres på, hvordan minoritets- og majoritetselever giver udtryk for og
reflekterer over sproglig opmærksomhed.

Model 1:
Undersøgelsesfaser og projektinddeling
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Gennem vores analyse ønsker vi at identificere mønstre i udviklingen af minoritets- og
majoritetselevers sproglige opmærksomhed. På denne baggrund vil projektgruppen
komme med en definition på, hvad sproglig
opmærksomhed på tværs af alderstrin og
uddannelsesniveauer er.
Samarbejde og formidling
Forskningsprojektet gennemføres i et tæt
samarbejde med i alt fem folkeskoleklasser
og to gymnasieklasser samt deres sproglærere.
I projektugerne modtager klasserne undervisning efter særlige undervisningsplaner
udviklet i samarbejde mellem forskerne og
de deltagende lærere. Denne undervisning
trækker på flersprogethedsdidaktikkens
principper og udvikles gennem et aktionsforskningsinspireret samarbejde mellem
lærere og forskere. Dette sker med henblik
på at udnytte synergien mellem forskernes
videnskabelige forståelser af flersprogethedsdidaktikken og lærernes undervisningsekspertise og dermed etablere en flersprogethedsdidaktik, som både er teoretisk og
praktisk velfunderet og dermed lever op til
videnskabelige krav og samtidig kan fungere
i projektskolernes undervisning.
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Det aktionsforskningsinspirerede samarbejde med lærerne giver projektet en konkret forankring i de deltagende skoler og
gymnasier, idet de deltagende lærere hermed bidrager til udviklingen af flersprogethedsdidaktikken og selv udvikler undervisningserfaring indenfor denne tilgang.
Samtidig forankres projektet i nationale og
internationale forskningsmiljøer for flersprogethedsdidaktik og sproglig opmærksomhed gennem løbende drøftelser i den
nationale projektgruppe såvel som et internationalt advisory board.
Begge grupper er sammensat med en bred
repræsentation af forskere, der henholdsvis nationalt og internationalt har formået
at sætte flersprogethedsdidaktik på forskningsdagsorden.
Projektets resultater vil blive formidlet og
udbredt både gennem det tætte samarbejde med sproglærerne på de deltagende
skoler, der igennem projektdeltagelsen får
mulighed for at udvikle flersprogethedsdidaktikken i egen praksis og dele disse erfaringer med deres kolleger, gennem undervisningsmaterialer, der udvikles undervejs,
og gennem projektets publikationer. Disse
publikationer vil omfatte forskningsartikler
i såvel nationale som internationale forskningstidsskrifter, en ph.d.-afhandling, formidlingsartikler og en samlet projektrapport.

SPROGLÆREREN · 3/2020

www.tidligeresprogstart.ku.dk

Bibliografi
Cenoz, J. (2017). Translanguaging in school
contexts: International perspectives. I: Journal of Language, Identity and Education,
16(4), 193-198
Daugaard, L.M. (2015). Sproglig praksis i og
omkring modersmålsundervisning: En lingvistisk etnografisk undersøgelse. Ph.d.-afhandling. Aarhus Universitet: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)
Daryai-Hansen, P. (2018a). Flersprogethedsdidaktik i fremmedsprogsundervisningen. I:
P. Daryai-Hansen, A. Søndergaard Gregersen, S.K. Jacobsen, J. von Holst Pedersen,
L. Krogsgaard Svarstad & C. Watson (red.),
Fremmedsprogsdidaktik. Mellem fag og didaktik. Hans Reitzels forlag, 29-44

Daryai-Hansen, P. (2018b). Flersprogethedsdidaktik i fremmedsprogsundervisningen –
hvorfor og hvordan? I: P. Daryai-Hansen & D.
Albrechtsen (red.) Tidligere sprogstart – ny
begynderdidaktik med fokus på flersprogethed. Københavns Universitet & Københavns
Professionshøjskole: Konsortiet for Sprog og
Fagdidaktik i folkeskolen, 204- 226
Daryai-Hansen, P., Drachmann, N. & Meidell
Sigsgaard, A.-V. (2019). Flersprogethedsdidaktik i fremmedsprogsfag. I: Sprogforum,
68, 46-53
Drachmann, N. (2017). Sproglig opmærksomhed i begynderdidaktikken – en ny flersproget tilgang til formfokusering i tyskundervisningen. Kandidatspeciale. Københavns
Universitet
Krogager Andersen, L. (2019). Sproglig
tværfaglighed i folkeskolen. I: L. Krogager
Andersen, P. Hobel & S.E. Holgersen (red.)
Tværfaglighed og fagligt samspil. Didaktiske
studier, bind 6. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 111-126
Krogager Andersen, L. (2020). Tværsproglighedens veje: Om sproglig bevidsthed,
tværsproglighed og didaktisk forandringsarbejde i en folkeskolekontekst. Ph.d.-afhandling. Aarhus Universitet

FLERSPROGETHEDSDIDAKTIK

Som afrunding på projektet vil der blive afholdt en national formidlingsworkshop med
ca. 30 interessenter, bl.a. fra Børne- og Undervisningsministeriet og Nationalt Center
for Fremmedsprog, hvor vi ønsker at formidle konkrete anbefalinger til udviklingen
af læreplaner og rammer, som støtter flersprogethedsdidaktikken på tværs af klassetrin.
For yderligere information om projektet se
projektets hjemmeside: www.plurilingualeducation.ku.dk.
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