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Projektsagsnummer: 0132-00208B
På Nørre Fælled Skole deltager en 1., en 5. 
og en 7. klasse samt de tre klassers sprog-
lærere. En vigtig pointe i projektet er nem-
lig, at for at få flersprogethedsdidaktikkens 
fulde potentiale i spil er der behov for at 
sikre sammenhæng og samarbejde mellem 
alle sprogfag i grundskolen. Det gælder der-
med både danskfaget og fremmedsprogs-
fagene. På skolen er der således etable-
ret såkaldte ’sproguger’ i de tre klasser, 
hvor klassernes dansk-, engelsk-, fransk- og 
tysklærere samarbejder om at 

arbejde med en flersprogethedsdidaktik, 
der udvikler elevernes sproglige opmærk-
somhed. Der afholdes to sproguger i hver 
klasse: én i efteråret 2021 og én i starten 
af 2022. I sprogugerne indsamles der data, 
der dokumenterer elevernes manifestati-
oner af sproglig opmærksomhed, ligesom 
udvalgte fokuselever interviewes efterføl-
gende. Artiklens formål er at beskrive idéen 
bag de flersprogethedsdidaktiske sproguger 
samt at dele centrale praksiserfaringer fra 
sprogugerne i de tre klasser.

Flersprogetheds-
didaktik på tværs  
af klassetrin 
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fra sproguger på 
Nørre Fælled Skole
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I skoleåret 2021-22 er Nørre Fælled Skole en del af forsk-
nings- og udviklingsprojektet Plurilingual Education 
– Minority and Majority Students’ Language Awareness 
across Educational Levels, finansieret af Danmarks Frie 
Forskningsfond samt af Ph.d.-rådet for Uddannelses-
forskning. Projektet undersøger, hvordan minoritets- og 
majoritetselever udvikler sproglig opmærksomhed, når 
de undervises via en flersprogethedsdidaktik på tværs af 
klassetrin i grundskolen og i overgangen til gymnasiet.
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Udvikling af undervisningsmaterialer
Forud for sprogugerne har der været et udviklingsarbejde, der har 
taget udgangspunkt i den flersprogethedsdidaktik, som allerede er 
en fast integreret del af den normale skolehverdag på Nørre Fælled 
Skole. På skolen er et stort antal af lærerne DSA-uddannede (dansk 
som andetsprog), og skolen har gennem adskillige år set det som en 
af sine primære kerneopgaver at inddrage elevernes flersprogethed 
som en ressource i undervisningen. Via et kollaborativt samarbejde 
mellem forsker og klassernes sproglærere er denne undervisnings-
praksis sidenhen blevet kvalificeret og videreudviklet og er mundet 
ud i udvikling af undervisningsmaterialer, som lærerne har under-
vist eleverne i i sprogugerne. Undervisningsmaterialerne bygger på 
en flersprogethedsdidaktik og skaber rum for udvikling af sproglig 
opmærksomhed. Derudover tager materialerne højde for centrale 
praksisanbefalinger til den tidlige sprogstart samt for de didaktiske 
principper, der generelt kan formuleres for sprogundervisning i dag. 
Undervisningsmaterialerne er udviklet med afsæt i to modeller, der 
operationaliserer flersprogethedsdidaktik og sproglig opmærksom-
hed.
 

Model 1: Operationalisering af flersprogethedsdidaktik  
(Daryai-Hansen, Drachmann & Krogager Andersen, forthcoming)

Med afsæt i Candelier et al. (2007) viser model 1, at flersprogetheds-
didaktikken kan implementeres via tre didaktiske tilgange:
•  integreret sprogdidaktik, der skaber overgange mellem skolens 

sprogfag (dvs. dansk, engelsk, fransk og tysk) eller til elevernes 
førstesprog i individuelle læringsrum

•  interkomprehensionsdidaktik, der bygger bro til beslægtede 
sprog fra samme sprogfamilie (fx til germanske sprog såsom 
svensk og færøsk eller romanske sprog såsom spansk og italiensk)

• sproglig opmærksomheds- og anerkendelsesdidaktik, der skaber 
forbindelse til en bred vifte af sprog, fx minoritetssprog, globalt 
udbredte og klassiske sprog, andre fremmedsprog, dialekter og 
sproglige varianter i fælles læringsrum (fx farsi, kinesisk, egyptisk, 
russisk, bornholmsk, britisk engelsk)

Derudover kan flersprogethedsdidaktikken implementeres via en 
transversal dimension, der integrerer andre førstesprog end de 
sprog, der er repræsenteret som obligatoriske sprogfag eller under-
visningssprog i skolen. I en dansk skolekontekst vil det sige, at der fx 
i en klasse med urdutalende elever integreres urdu i sprogundervis-
ningen, fordi urdu ikke er et obligatorisk sprogfag for alle elever, og 
fordi urdu ikke er et fælles undervisningssprog i skolen.

Model 2: Operationalisering af sproglig opmærksomhed  
(Daryai-Hansen, Drachmann & Krogager Andersen, forthcoming)

Med afsæt i Van Lier (1998, 2004) viser model 2, at sproglig opmærk-
somhed kan komme til udtryk som:
•  praktisk sproglig opmærksomhed (PSO), hvor eleverne intuitivt, 

spontant og impulsivt bruger sproget eller leger med sproget, fx 
ved at lave sprogeksperimenter, imitere andre eller bruge sproget 
kreativt og fantasifuldt. PSO kan både komme til udtryk verbalt og 
nonverbalt, fx via tegninger, kropsudtryk eller kropssprog.

• metasproglig opmærksomhed (MSO), hvor eleverne taler om og 
reflekterer over sprog og sprogbrug, fx ved at sammenligne for-
skellige sproglige fænomener og beskrive ligheder og forskelle 
herimellem. MSO kan komme til udtryk verbalt via et simpelt hver-
dagssprog eller via et abstrakt metasprog.

• kritisk sproglig opmærksomhed (KSO), hvor eleverne tager kritisk 
stilling til sprog og sprogbrug, fx ved at diskutere, hvordan sprog 
bruges i forskellige situationer, hvorfor det bruges forskelligt, og 
hvilken betydning det har. KSO kan komme til udtryk verbalt i et 
simpelt eller abstrakt sprog eller nonverbalt, fx via mimik, gestik 
og kropssprog.

PSO, MSO og KSO kan rettes mod alle sproglige niveauer i det kom-
plekse sprogsystem gående fra sprogets mindste dele (ortografi) til 
sprogets største dele (diskurser), eller mod det medtagede sprogkul-
turelle niveau (Gombert, 1992; Daryai-Hansen, Drachmann & Mei-
dell-Sigsgaard, 2019; Lund, 2019). Sproglig opmærksomhed kan end-
videre rettes mod et transversalt sproglæringsniveau, der fokuserer 
på sproglæringsstrategier (Candelier et al., 2007, Moore, 2014).

I udviklingsarbejdet har vi haft særligt fokus på at bringe interkom-
prehensionsdidaktik samt sproglig opmærksomheds- og anerkendel-
sesdidaktik i spil, da den integrerede sprogdidaktik allerede til en vis 
grad er en del af sprogfagenes læreplaner. Derudover har vi skabt 
mulighedsrum for PSO, MSO og KSO i materialerne til både indsko-
ling, mellemtrin og udskoling samt inkluderet alle sproglige niveauer.

Tre undervisningseksempler
I sproguge 1 arbejdede de tre klasser med et undervisningsforløb 
centreret om eventyret Den Lille Rødhætte. I undervisningsforlø-
bet gik eleverne på opdagelse i sproget, mens de arbejdede med 
forskellige aktiviteter i relation til eventyret. Fælles for alle tre klas-
ser var bl.a., at de på tværs af sprog fokuserede på eventyrets for-
side, sammenlignede forskellige YouTube-videoer samt undersøgte, 
hvad Rødhætte havde i sin kurv. I det følgende giver vi eksempler 
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på undervisningsaktiviteter fra forløbet om Rødhætte og beskri-
ver, hvordan disse udspillede sig i klasserummet. Eksemplerne viser, 
hvordan de tre flersprogethedsdidaktiske tilgange og den trans-
versale dimension kan bringes i spil, samt hvordan der kan skabes 
rum for PSO, MSO og KSO rettet mod de seks nederste sproglige ni-
veauer.

1. klasse: Tal-til-tal-tegning
I 1. klasse startede sprogugen med en klassesamtale om eventyr og 
eventyrets genretræk. Flere elever kendte allerede historien om Den 
Lille Rødhætte, enkelte kendte den ikke. Før eleverne fik læst histo-
rien højt, lå et stort forarbejde med emnet, der dykkede ned i den 
flersprogede dimension og gav eleverne mulighed for en sproglig for-
dybelse, hvor de mødte sprog fra flere verdensdele. I en af de første 
aktiviteter skulle klassen lave en tal-til-tal-tegning af Rødhætte; en 
opgavetype, eleverne allerede kender fra andre fag. Forskellen her 
var dog, at tallene 1-5 var skrevet på fem forskellige sprog: dansk, 
svensk, engelsk, færøsk og tyrkisk. Eleverne skulle forsøge at læse 
tallene og sammenkoble dem til en tegning af Rødhætte. Opgaven 
var individuel, men blev inden da gennemgået i plenum.

Udfyldt tal-til-tal-tegning af elev i 1. klasse

Da eleverne blev sat i gang, opstod der hurtigt en interesse for at 
gætte sprogene. En elev med albansk baggrund forsøgte ivrigt at 
læse ordene højt for sig selv og sagde flere gange med begejstring: 
“Det her kunne godt lyde som mit sprog”. Flere elever gættede hur-
tigt, at sprogene dansk, engelsk og svensk var en del af opgaven.
Da klassen skulle gennemgå opgaven i plenum, kom tegningen op på 
klassens smartboard, og klassen forsøgte i fællesskab at forbinde tal-
lene til hinanden og få lavet tegningen. Undervejs læste læreren tal-
lene højt, og eleverne bød ind med at gætte de forskellige sprog. Da 
klassen kom til de tyrkiske tal, forsøgte læreren at læse tallene højt 
og fortalte eleverne, at hun læste dem så godt, hun kunne, men at 
det var et sprog, hun ikke selv kendte til. Mens læreren forsøgte at 
læse højt, sad en elev med turkmensk baggrund og fulgte interesse-
ret med. Pludselig udbrød eleven, at det var hendes sprog, hvoref-
ter hun kunne hjælpe læreren med at udtale de fem tyrkiske tal kor-
rekt. Det, at elevens førstesprog blev en del af sprogundervisningen, 
vakte tydeligt både begejstring og stolthed hos eleven.

Sammenligning af tallene 1-5 på forskellige sprog

Da tegningen var tegnet op på smartboard, sammenlignede klassen 
de fem forskellige sprog med hinanden. Her var det interessant at 
høre elevernes bud på ligheder og forskelle mellem sprogene. I 1. 
klasse er danskundervisningen meget optaget af bogstavernes lyd og 
form, og det var derfor naturligt, at eleverne hurtigt gik i gang med 
at sammenligne sprogene på det ortografiske og det fonologiske 
niveau. Flere elever bemærkede bl.a., at tallet 3 på dansk, svensk, 
engelsk og færøsk mindede meget om hinanden, mens det på tyr-
kisk så anderledes ud. Med hjælp fra den turkmenske elevs udtale 
af de tyrkiske ord kunne klassen dog lytte sig frem til, at selvom de 
to tyrkiske bogstaver ‘ü’ og ’ç’ ikke findes i det danske alfabet, min-
der udtalen af ‘ü’ om det danske ‘y’ og ’ç’ om det danske ‘t’. Særligt 
interessant var det også, at eleverne fandt ligheder, som læreren på 
forhånd ikke havde forudset. Hvor læreren forinden havde tænkt, at 
de tyrkiske tal skilte sig meget ud i forhold til de andre sprog, kunne 
flere elever se ligheder mellem fx det færøske tal ‘ein’ og det tyrki-
ske tal ‘bir’. Her gav eleverne udtryk for, at begge tal indeholdt bog-
stavet ‘i’ og at begge tal bestod af tre bogstaver.

5. klasse: Puslehistorie
I 5. klasse arbejdede eleverne med en puslehistorie, der bestod af 
billeder og blandede tekststykker på dansk og engelsk, der viste 
handlingen i Den Lille Rødhætte. Eleverne arbejdede parvis med op-
gaven. Først klippede de alle billeder og tekststykker ud og fordelte 
dem vilkårligt på bordet foran sig. Herefter fik de til opgave at sætte 
tekststykke og billede sammen, så de matchede hinanden. Dernæst 
skulle de placere stykkerne i rigtig rækkefølge, så eventyret kunne 
læses i kronologisk orden. Der var mange forskellige samtaler mel-
lem eleverne. Nogle elever forhandlede og argumenterede frem og 
tilbage for, hvordan tekststykker og billeder bedst matchede hinan-
den, og hvilken rækkefølge de skulle være i. Flere elever drøftede 
bl.a. den syntaktiske sammenhæng mellem rækkefølgen på de ting, 
der skete, og hvordan dette kunne læses i billederne. En elev fortalte 
fx, at billedet, hvor ulven falder i brønden, måtte være det sidste i 
rækken, fordi ellers ville alt det andet i historien ikke kunne ske. Ved 
at forhandle om mening og tidskronologi fik eleverne puslet deres 
historier sammen.
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To elever fra 5. klasse forhandler om rækkefølgen i puslehistorien.

I den efterfølgende klassesamtale, hvor eleverne fortalte om og be-
grundede rækkefølgen i deres puslehistorie, reflekterede klassen i 
plenum over eventyrets særlige genretræk. Her blev det tydeligt, at 
mange elever kendte de sproglige markører for eventyret på både 
dansk og engelsk, fx ’der var engang’/’once upon a time’ og ’de le-
vede lykkeligt til deres dages ende’/’they lived happily ever after’. En 
elev gav bl.a. også udtryk for, at ”næsten alle eventyr starter med, at 
de fortæller om personerne”.
Elevernes arbejde med puslehistorien gav endvidere anledning til en 
morfologisk snak om, hvilken tid eventyret blev fortalt i, og hvilken 
betydning dette havde for fortællingen. Flere elever havde svært 
ved helt at holde rede på tempus, men i fællesskab nåede eleverne 
frem til, at eventyrets tid var præteritum, fordi det handlede om no-
get for længe siden, noget fjernt og måske også uvirkeligt. Flere ele-
ver bemærkede dog, at teksten indeholdt flere sætninger, der stod i 
præsens, og bød som svar herpå ind med refleksioner om, at det el-
lers ville blive for kedeligt, og at det ligesom gjorde det mere spæn-
dende, at personerne talte til hinanden som i en film.

Puslehistorie med billeder og tekst på dansk og engelsk i 5. klasse

Klassesamtalen mundede til sidst ud i en diskussion om, hvad der gør 
et eventyr til et eventyr. Skal et eventyr fx starte og slutte på en be-
stemt måde for at kunne kaldes et eventyr? Er det et problem, hvis 
slutningen ikke er god? De fleste elever gav udtryk for, at et eventyr 
skal ende lykkeligt for at kunne karakteriseres som et eventyr, men 
der var også elever, der mente, at et eventyr godt kan have en ulyk-
kelig slutning. For hvad vil det egentlig sige, at noget ender godt eller 
lykkeligt? Er det godt, at ulven dør? En elev reflekterede bl.a. over, 
om ikke det var det klogeste at slippe ulven fri i den vilde natur i ste-
det for at dræbe den.

7. klasse: Farvesang og stafet
I 7. klasse blev der zoomet ind på farven rød i forlængelse af, at klas-
sen havde arbejdet med forskellige forsider af eventyret, hvor den 
røde farve gik igen på tværs af sprog. Eleverne startede med at lytte 
til en farvesang, der koblede farveord på maori og engelsk sammen. 
Eleverne prøvede bl.a. at synge med og imitere farvernes navne på 
maori. Læreren inviterede herefter eleverne til at fortælle, hvad far-
verne hed på andre sprog, som eleverne kendte. Eleverne var meget 
engagerede i denne samtale, og mange elever bød ind med farveord 
på bl.a. deres førstesprog, hvilket gav anledning til gode snakke om 
og refleksioner over ligheder og forskelle mellem sprog. Eleverne vi-
ste bl.a., at de med transparens kunne forklare og diskutere, hvordan 
sprogene ligner og adskiller sig fra hinanden, særligt ift. det leksi-
kalsk-semantiske niveau, men også hvad angår ortografi og fonologi. 
En af eleverne opdagede fx, at ordet ’kowhai’ på maori minder me-
get om det marokkanske farveord ’kahwai’ (som betyder brun), og 
var derfor nysgerrig på, hvorvidt maori og marokkansk var beslæg-
tede sprog. Andre elever, som tidligere havde budt ind med farveord 
på arabisk, begyndte internt at drøfte udtaleforskelle mellem irakisk 
og arabisk. Elevernes nysgerrighed ledte klassen ud i en konstruktiv 
samtale om, hvordan man kan betragte sproglig mangfoldighed som 
potentiale og ressource i samfundet.

Farvesang på maori og engelsk

Efter klassesamtalen skulle eleverne lave en stafet med gamle egyp-
tiske hieroglyffer. I stafetten indgik hieroglyfkort, det hieroglyfiske 
alfabet, farvekort med franske og tyske farver samt en spilleplade. 
Læreren inddelte eleverne i grupper, og eleverne gik ud på gangen. 
Læreren placerede hieroglyfkortene samt det hieroglyfiske alfabet 
på et bord et stykke væk fra hver gruppe. Hver gruppe fik udleve-
ret en spilleplade samt en bunke farvekort, hvorpå der enten stod 
en farve på fransk eller tysk, fx ‘rouge’ eller ‘rot’. I opgaven skulle 
den første elev i gruppen trække et farvekort i bunken og løbe hen 
til bordet med hieroglyfkort. Her skulle eleven finde frem til det hie-
roglyfkort, hvor den franske/tyske farve stod skrevet med hierog-
lyffer. Eleven skulle løse opgaven ved at orientere sig i det hierog-
lyfiske alfabet. Derefter skulle eleven tage det valgte hieroglyfkort 
og løbe tilbage til sin gruppe. Gruppens opgave var i fællesskab at 
tjekke, om farven passede med hieroglyfkortet. Hvis farven passede, 
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skulle gruppen lægge hieroglyfkortet og det franske/tyske farvekort 
på den rigtige farve på spillepladen. Herefter skulle den næste elev 
i gruppen vælge et nyt farvekort og løbe afsted for at finde det hie-
roglyfkort, der passede til. Den gruppe, som først fik udfyldt sin spil-
leplade, vandt stafetten.

Hieroglyfstafet med franske og tyske farveord i 7. klasse

Da eleverne blev bekendt med hieroglyffer i denne aktivitet, blev 
de overraskede over, at de skulle arbejde med et så fjernt sprog og 
med et bogstavsystem, de ikke kendte noget til. Imidlertid blev deres 
nysgerrighed også vakt af en fascination af et nyt skriftsprog, som 
de umiddelbart slet ikke kunne tyde. Læreren erfarede, at konkur-
renceelementet i stafetten i høj grad kunne mærkes hos eleverne. 
De var rigtig gode til at samarbejde og gjorde sig meget umage med 
at blive færdige som den første gruppe. Eleverne var meget begej-
strede for aktiviteten og gav afslutningsvis udtryk for, at de ønskede 
at gentage aktiviteten en anden gang.

Afrunding
Det er vores håb, at denne artikel kan inspirere til at styrke arbej-
det med en flersprogethedsdidaktik i grundskolens sprogundervis-
ning samt til at vise, at en flersprogethedsdidaktik er meningsgi-
vende for alle elever både i indskoling, på mellemtrin og i udskoling. 
Undervisningsmaterialet til forløbet om Rødhætte samt materialet 
til sproguge 2, der i 1. klasse handler om rim og remser og i 5. og 7. 
klasse om lyrik, ligger frit tilgængelig på projektets hjemmeside og 
kan hentes gratis ned og bruges i egen sprogundervisning: https://
engerom.ku.dk/forskning/centre/flersprogethedsdidaktik/undervis-
ningsmaterialer/.
Undervisningsmaterialet indeholder lærervejledning med rettenøg-
ler, forslag til opmærksomhedspunkter samt uddybende information 
om de sprog, som indgår i materialet. Derudover er der elev- og læ-
rerark, hvori der er integreret lydoptagelser, hvor børn og unge udta-
ler ord, sætninger og tekster på de forskellige sprog. På denne måde 
kan eleverne både læse og lytte til alle sprogene. Undervisningsfor-
løbene kan enten, som på Nørre Fælled Skole, bruges i en tværfaglig 
sproguge, hvor alle klassens sproglektioner i én uge bruges på forlø-
bet, eller implementeres i en allerede eksisterende årsplan med te-
maer om eventyr, lyrik eller rim og remser.
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