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I 5.V har de sproguge. Sprogugen består 

af alle ugens sproglektioner, hvor eleverne 

arbejder med et forløb om eventyret ’Den 

Lille Rødhætte’. I sprogugen samarbejder 

klassens sproglærere om at undervise 

eleverne i et undervisningsmateriale, der 

åbner op for og integrerer den sprogli

ge mangfoldighed, der findes både i og 

udenfor klasserummet. 5.V er, ligesom to 

andre klasser på Nørre Fælled Skole, en 

del af forsknings og udviklingsprojektet 

Plurilingual Education – Minority and 

Majority Students’ Language Awareness 

across Educational Levels, der undersøger 

hvordan minoritets og majoritetselever 

udvikler sproglig opmærksomhed, når 

de undervises via en såkaldt flersproget

hedsdidaktik. Med afsæt i eksempler fra 

"Bare i vores klasse kan vi sige 'Rødhætte' på 17 sprog". Kamil ser 
imponeret på klassens whiteboard, hvor der står 'Rødhætte' på 
bl.a. albansk, dansk, engelsk, islandsk, kreolsk, russisk, tysk og 
tyrkisk. Kamil tæller, hvor mange klassekammerater, der er i skole. 
"Vi er 17 i dag, så er det ét sprog til hver". Læreren ser tilfreds ud 
over klassen og spørger, hvad eleverne synes om at arbejde med 
mange sprog. "Det er ret spændende at lære om andre sprog. Bare 
fordi vi bor i Danmark, er det jo vigtigt at lære om andre sprog også. 
Jeg føler, at jeg lærer mere, end hvad jeg normalt gør", for tæller 
Zamira og Jonathan supplerer: "Ja, for når man laver noget på for-
skellige sprog, skal man sætte sig lidt ind i det og gøre sig umage 
med det. Det er en sjov udfordring at udforske i andre sprog".
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for eleverne er dog, at de alle bringer en 

sproglig bagage med sig. Når eleverne skal 

lære sprog i skolen, er det dermed oplagt 

at drage nytte af denne sproglige bagage, 

så eleverne oplever, at der bygges ovenpå 

det, de allerede ved og kan i forvejen. Når 

sprog sammenlignes med hinanden, op

står der synergier, som er med til at ud

vikle elevernes sproglige opmærksomhed 

(se fx Moore, 2014; DaryaiHansen, Drach

mann & MeidellSigsgaard, 2019). En øget 

sproglig opmærksomhed styrker elevernes 

sproglæring, da eleverne vil have nemmere 

ved og blive bedre til at lære sprog, fordi 

de bliver opmærksomme på de paralleller, 

der er mellem sprogene. Når eleverne går 

på opdagelse i sproget og arbejder med 

sprogsammenligninger i undervisningen, 

bliver de således både bedre til det måls

prog, de er ved at lære, samt til det sprog, 

de sammenligner med. At arbejde med 

en flersprogethedsdidaktik, der etablerer 

forbindelser mellem målsproget og andre 

sprog, er således til gavn for alle elever i 

klassen. 

 

Fire flersprogethedsdidaktiske kriterier

Denne flersprogethedsdidaktik udgør ram

men for Plurilingual Educationprojektet 

og dermed også for sprogugen i 5.V. I 

sprogugen undervises eleverne i et under

visningsmateriale, der bringer elevernes 

sproglige ressourcer i spil, samtidig med at 

eleverne også præsenteres for sprog, som 

de ikke nødvendigvis tidligere har stiftet 

bekendtskab med. Undervisningsmateri

alet er udviklet med afsæt i fire centrale 

flersprogethedsdidaktiske kriterier  

(DaryaiHansen, Drachmann & Krogager 

Andersen, forthcoming; se fx også Cande

lier et al., 2007):

 

1.  skab overgange mellem skolens sprog-

fag, fx mellem dansk og tysk eller  

mellem engelsk og fransk

2.   byg bro til beslægtede sprog, fx til  

germanske eller romanske sprog

3.  inkludér den sproglige mangfoldighed, 

der findes i samfundet og i verden, fx 

globalt udbredte sprog, klassiske sprog, 

andre fremmedsprog, minoritetssprog, 

dialekter og sproglige varianter

4.  integrér elevernes førstesprog, særligt 

de førstesprog, som der ikke undervises 

i obligatorisk for alle elever eller som 

der ikke undervises på i det fælles  

læringsrum 

Undervisningsmateriale til sprogugen

I undervisningsforløbet om ’Den Lille Rød

hætte’ til 5. klasse arbejder eleverne med 

dansk, engelsk, fransk og tysk, som de 

kender fra skolens undervisning. Eleverne 

skaber på denne måde overgange mellem 

sprog, som de kender meget godt (dansk, 

engelsk) og sprog, som de først lige er ved 

at lære (fransk, tysk). 

 

Undervisningsmaterialet bygger derudover 

bro til de nordiske sprog svensk og norsk, 

samt til hollandsk og spansk. I  arbejdet 

med disse sprog erfarer eleverne, at de 

germanske sprog (svensk, norsk, hol

landsk) har en høj grad af transparens til 
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sprogugen argumenterer vi for, hvorfor det 

giver mening at arbejde med en flerspro

gethedsdidaktik i sprogundervisningen og 

præsenterer via fire flersprogethedsdidak

tiske kriterier, hvordan dette kan gøres i 

praksis.  

Flersprogethed på Nørre Fælled Skole 

På Nørre Fælled Skole, en folkeskole i hjer

tet af København, er det en grundværdi at 

sproglig mangfoldighed og flersprogethed 

er en ressource for både den enkelte og 

for fællesskabet. Skolen har en elevsam

mensætning, hvor lidt over halvdelen af 

skolens elever har dansk som førstesprog, 

mens de resterende elever har andre før

ste og hjemmesprog. Mange elever taler 

flere sprog i deres dagligdag og bruger 

deres forskellige sprog på sammensatte 

måder og i forskellige kontekster. Elever

nes samlede sproglige ressourcer er ofte 

langt større end deres dansksproglige res

sourcer. Når skolen ikke ensidigt fokuserer 

på udvikling af det danske sprog eller på 

målsproget i fremmedsprogsundervisnin

gen, bygger det på en viden om, at sprog 

læres bedst ved at anvende og bygge 

videre på de samlede sproglige ressourcer, 

som den enkelte elev besidder. Sprog er 

identitetsskabende, og tænkning, sprog og 

læring er hinandens forudsætninger. 

Dette grundsyn afspejler sig i skolens 

didaktiske tilgang til undervisningen, hvor 

flersprogethedsdidaktik gennem mange år 

har været et stærkt fokus i alle fag. På  

skolen er et stort antal af personalet  

uddannede inden for dansk som andet

sprog, og skolen har i adskillige år arbejdet 

fokuseret med at udvikle lærernes fler

sprogethedsdidaktik for at give alle elever 

de bedste betingelser for sproglig og 

faglig udvikling. Skolen har bl.a. tidligere 

været Kompetencecenter for Sprog i  

Københavns Kommune, indgået i udvik

lende initiativer med fokus på lokale 

sprogstrategier og styrket forældre

samarbejde samt deltaget i Tidligere 

Sprogstart-projektet, hvor flersproget

hedsdidaktik var i hovedfokus. Skolen har 

gennem årene erfaret, at den flersprogede 

tilgang løfter alle elever, uanset hvilket før

stesprog eleven har, og skolen har derfor 

bevidst søgt at udvikle og videndele deres 

flersprogede undervisningskompetencer, 

bl.a. ved at deltage i nye projekter. At et 

samarbejde kom i stand med Plurilingual 

Educationprojektet, talte således direkte 

ind i et allerede eksisterende og prioriteret 

fokusområde på skolen. 

Forskningsprojekt med fokus  

på flersprogethedsdidaktik

I Plurilingual Educationprojektet  arbejdes 

der ud fra en forståelse af, at alle  elever 

anses som flersprogede, fordi alle elever 

lærer mere end ét sprog i  skolen. Det er 

således et naturligt vilkår for alle skole

børn i Danmark at kunne flere sprog. Nogle 

sprog læres i skolen, andre i familien, men 

sprog kan også læres gennem fx  medier, 

gaming, musik og rejser. Mens nogle 

 elever har et bredt flersproget repertoire, 

er repertoiret smallere hos andre. Fælles 
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særligt dansk, engelsk og tysk, mens det 

romanske sprog spansk minder meget 

om fransk. Eleverne opdager på denne 

måde, at de kan forstå rigtig meget på de 

beslægtede sprog, fordi sprogene, de alle

rede kender, fungerer som brobyggere til 

andre sprog fra samme sprogfamilie. 

 

Undervisningsmaterialet inkluderer end

videre det kinesiske samt det egyptiske 

sprog, som eleverne ikke nødvendigvis har 

stiftet bekendtskab med tidligere. For

målet er at gøre eleverne opmærksomme 

på, at verden er præget af en stor sproglig 

mangfoldighed, og at eleverne udvikler 

en åben, anerkendende og tolerant hold

ning til denne diversitet. Dette sker fx 

ved at undersøge ligheder og forskelle 

mellem sprogene. Fx adskiller kinesisk og 

egyptisk sig fra sprog, der benytter det 

latinske skriftsystem, fordi det kinesiske 

og egyptiske skriftsprog består af tegn 

og ikke af bogstaver. Dette vil dog virke 

 genkendende for nogle elever, da flere 

 minoritetssprog, fx arabisk og urdu, lige

ledes gør brug af et andet skriftsystem 

end det latinske. 

 

Endeligt åbner undervisningsmaterialet op 

for, at elevernes førstesprog kan integre

res i det fælles læringsrum. Dette er sær

ligt vigtigt for de førstesprog, som ikke er 

en del af skolehverdagen for alle elever,  

fx fordi sprogene ikke er obligatoriske 

sprogfag i skolen, eller fordi undervisnings

sproget i skolen ikke er et af sprogene. 

Når elevernes førstesprog integreres i den 

fælles undervisning, vil eleverne opleve, at 

deres sprog anerkendes som en vigtig  

og nyttig ressource, der kan bidrage til 

klassens samlede læring og udvikling.

I det følgende giver vi to eksempler fra 

sprogugen på, hvordan de fire flersproget

hedsdidaktiske kriterier kan omsættes til 

konkrete undervisningsaktiviteter.

Forsidesammenligning  

og flersprogede titler 

I 5. klasse startede sprogugen med at 

arbejde med sammenligning af forskellige 

forsider af ’Den Lille Rødhætte’. Eleverne 

fik udleveret forsiderne på dansk, engelsk, 

fransk, hollandsk og tysk og fik til opgave 

parvis at sammenligne forsiderne og deres 

forskellige billed og skriftudtryk. Eleverne 

fokuserede på ligheder og forskelle, og 

særligt farven rød var de opmærksomme 

på. Hvor stod der ’rød’ på de forskellige 

sprog? Hvad kunne de sige om formen på 

de forskellige sprog? Eleverne var gode til 

at forklare og sammenligne ud fra trans

parente ord, og de brugte den viden, de 

havde om sprog, til at danne hypoteser 

om, hvilken form og betydning de for

skellige morfemer havde. Bagefter skulle 

eleverne klippe ordene fra forsiderne ud og 

danne nye overskrifter, hvor de blandede 

sprogene sammen. Eleverne gik  nysgerrigt 

til opgaven og brugte deres sproglige 

opmærksomhed til at arbejde kreativt og 

legende med sproget. Flere elever gav ud

tryk for, at det var sjovt at sætte sproget 

sammen på nye måder.

Elever forhandler om at danne fler-

sprogede titler

Flersprogede titler i 5. klasse
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I den efterfølgende klassesamtale talte 

klassen om bestemt og ubestemt form 

ved sammenligning af de forskellige titler 

og reflekterede bl.a. over, hvor der mon 

stod ’lille’ i den tyske titel. En elev fortalte, 

hvordan han kunne gætte de hollandske 

orddele ved at bruge sin viden fra engelsk 

og tysk. Herefter blev klassen præsenteret 

for den kinesiske forside, hvis titlen bestod 

af de tre kinesiske tegn   :        . Eleverne 

kom med forskellige bud på, hvad tegnene 

mon betød. Nogle kiggede på tegnenes 

størrelse og tykkelse, andre var mere opta

gede af, hvad de syntes tegnene lignende, 

og andre igen argumenterede for, at de 

tre kinesiske tegn måtte følge den samme 

logik som i den danske form: ’den – lille – 

Rødhætte’, altså tre ord, tre tegn, samme 

rækkefølge. 

Klassesamtalen mundede til sidst ud i 

en snak om, hvorfor eventyret findes på 

forskellige sprog, og hvorvidt det er et 

problem. Eleverne svarede samstemmigt 

nej til, om det var et problem, at eventyret 

fandtes på mange forskellige sprog og 

argumenterede for, at det skyldtes even

tyrets popularitet samt at det var godt og 

vigtigt for børn i forskellige dele af verden 

at kunne læse og lære eventyret at kende.

Jonathan: Vi skriver ‘den petit 

Rødhætte’

Baldur: Den Petit Rødhætte

Jonathan: Den  petit  red  øhh...  

kapje

Baldur: Den petit red kapje. Det er den 

sygeste [titel]. Okay, en til. Nu laver vi 

‘le’

Jonathan: Jeg tager ‘lille’

Baldur: ‘Le’ jeg har ‘le’

Jonathan: ‘Lille’

Baldur: Le  lille

Jonathan: Uh, vi kan bruge ‘rot’

Baldur: Nej, jo jo, jo jo. Og så tager  

vi ‘rotkappe’, le  lille - Rotkäppchen,  

vi tager det hele, alle ord

Jonathan: Vi kan også sige ‘the lille 

Rotkäppchen’

Baldur: Sindssyg titel. Okay, en til, ik?
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Samtalelektie 

I den efterfølgende lektion i sprogugen fik 

klassen en samtalelektie for, hvor elever

ne skulle gå hjem og høre om forældrene 

kendte eventyret ’Den Lille Rødhætte’ på 

andre sprog. Samtalelektien blev gennem

gået og aftalt i skolen mellem lærer og ele

ver, og derefter fik eleverne en seddel med 

hjem i en konvolut med følgende ordlyd:

Eleverne fik samtalelektien med hjem om 

mandagen, og klassen skulle samle op på 

lektien om torsdagen, hvor eleverne skulle 

medbringe deres indsamlede resultater. 

Det var tydeligt, at eleverne glædede sig til 

at fortælle og vise, hvilket kendskab  deres 

forældre havde til eventyret og hvilke 

sprog, deres forældre kendte det på. Hver 

dag kom en ny elev spændt og sagde: ”Er 

det i dag, vi skal vise, hvad vi har talt med 

vores forældre om?”. Elevernes iver viste, 

at det havde betydning for dem, at deres 

forældres sprog kunne bringes ind i fælles

skabet og læringsrummet i skolen. Ofte 

er forældrenes sprog også elevernes før

ste og hjemmesprog. Da det blev torsdag, 

inviterede læreren eleverne en efter en 

til at fortælle om deres samtale med for

ældrene og til at skrive titlen op på tavlen 

-  Tal med dine forældre, om de kender 

eventyret om Rødhætte og på hvilke 

sprog.

-  Skriv sammen med dine forældre 

titlen ned på de(t) sprog, som dine 

forældre kender eventyret på.
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’Den Lille Rødhætte’ på alle klassens sprog



Det giver mening 
at arbejde med en 
flersprogethedsdidaktik 
i sprogundervisningen.
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på de(t) sprog, som forældrene kendte 

eventyret på. Der var en tydelig stolthed 

forbundet med opgaven og præsenta

tionen hos eleverne. Eleverne ville rigtig 

gerne op til tavlen og skrive og fortælle, 

hvordan man sagde og skrev ’Den Lille 

Rødhætte’ på deres sprog. For alle elever 

gjaldt det, at de syntes, det var sjovt at 

høre, se og udforske de forskellige sprog, 

der var repræsenteret i klassen. Klassen 

sammenlignende lyde og skrift og havde 

en stor sproglig opmærksomhed på tværs 

af sprogene.

Afrunding

Sprogugen på Nørre Fælled Skole har 

været en succes for både elever og 

lærere. Lærerne har set elever, der med 

stor motivation og entusiasme har leget 

sprog detektiver og er gået på opdagelse i 

og på tværs af sprog, og som derigennem 

har fået udviklet deres sproglige opmærk

somhed og styrket deres sproglige læring. 

Lærerne oplevede, at netop den 

 res source        orienterede og flersprogede 

tilgang til den enkelte elev, som under

visningsmaterialerne repræsenterer, 

skabte gode deltagelsesmuligheder for 

alle elever med rum for både praktisk 

sprogbrug, samtaler om og refleksioner 

over sprog. 

På projektets hjemmeside www.fler

sproget hedsdidaktik.ku.dk kan der læses 

mere om projektet og om sprogugerne på 

Nørre Fælled Skole. På siden findes også 

undervisningsmaterialerne, der blev brugt 

i sprogugerne. Disse ligger til fri og gratis 

afbenyttelse.


