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At være flersproget er en ressource, når 
man skal lære sprog. Flersprogethed er 
dog ikke en fordel i sig selv, men forud-
sætter en undervisning, der åbner for og 
bringer flersprogetheden i spil. Artiklens 
formål er at bidrage med praksisnær 
inspiration til, hvordan man via ti akti-
vitetstyper kan arbejde med flersproget-
hedsdidaktik i fremmedsprogsundervis-
ningen. Artiklen henvender sig til lærere 
og lærerstuderende og kan bruges som 
skabelon til at udvikle nye eller redidakti-
sere allerede eksisterende undervisnings-
aktiviteter og -forløb.

Flersprogethed og flersprogethedsdidaktik
Inden for sprogdidaktikken har der de seneste årtier været en øget 
interesse for, hvordan flersprogethed kan inddrages i fremmed-
sprogsundervisningen. Hvor man tidligere anså flersprogethed som 
en afledt effekt af migration og sidestillede det at være flersproget 
med folk med minoritetsbaggrund og andre førstesprog end majori-
tetssproget, er synet på flersprogethed i dag åbnet mere op. At være 
flersproget kan med afsæt i Europarådets definition betegnes som 
det at have kompetencer inden for mere end ét sprog. Kompeten-
cerne er ikke nødvendigvis lige stærke inden for alle ens sprog; man 
kan være fx avanceret sprogbruger på ét sprog og nybegynder på et 
andet. Det centrale er, at ens sproglige repertoire er sammensat af 
ressourcer fra forskellige sprog.

I dag anses flersprogethed som et naturligt vilkår for alle elever, der 
vokser op i en moderne verden, fordi alle elever lærer mere end ét 
sprog i eller uden for skolen. I en dansk grundskolekontekst lærer 
alle elever tre sprog i skolen (dansk, engelsk, fransk/tysk) og dertil 
kommer andre sprog, som eleverne stifter bekendtskab med via fx 
familie, venner, rejser, musik, kultur, gaming etc. Mens det sproglige 
repertoire er bredt hos nogle elever, er det mere smalt hos andre. 
Fælles for alle elever er dog, at de har mere end ét sprog med sig, 
og at deres sproglige bagage dermed er flersproget. At arbejde med 
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FORTSÆTTES >>>

en flersprogethedsdidaktik, der integrerer og drager nytte af denne 
flersprogethed, er således til gavn for alle elever.
Flere studier viser, at en flersprogethedsdidaktik styrker elevernes 
sproglæring og motivation for at lære sprog, fordi eleverne oplever 
at de kan bygge oven på det, som de allerede kan og ved fra andre 
sprog. En flersprogethedsdidaktik bidrager også til at udvikle elever-
nes sproglige opmærksomhed, fordi de ved at sammenligne sprog 
bliver opmærksomme på, hvilke ligheder og forskelle der er mellem 
sprog og sprogsystemer. Endelig indeholder flersprogethedsdidak-
tikken også en almendannende og social funktion, da flersproget-
hedsdidaktikken uddanner eleverne til at kunne begå sig i en sproglig 
mangfoldig verden, hvor alle sprog anses som relevante og værdi-
fulde for den enkelte og for fællesskabet.

Centralt i flersprogethedsdidaktikken står arbejdet med transparens, 
som kan betegnes som den gennemsigtighed, der opstår på tværs af 
sprog, og som gør det muligt for eleverne at gætte sig frem til, hvad 
fx et ord betyder på et ukendt sprog, fordi ordet minder om et ord, 
som eleverne kender fra et andet sprog. Transparens forekommer 
ikke kun på ordniveau, men kan komme til udtryk på alle niveauer af 
sproget. Når eleverne sammenligner sprog med fokus på transpa-
rens, får de mulighed for at trække på deres samlede sproglige re-
pertoire og bruge dette som grundlag for deres sproglæring. Dette 
kaldes også translanguaging; en pædagogik, der er integreret i fler-
sprogethedsdidaktikken.

Vi ved fra nordiske studier, at lærere grundlæggende har en positiv 
indstilling over for flersprogethed og ser det som en ressource for 
elevernes sproglæring, men at de er usikre på, hvordan de skal im-
plementere flersprogethedsdidaktikken i deres undervisning. Usik-
kerheden skyldes bl.a. manglende viden om og uddannelse inden for 
feltet, men også at meget få læremidler bygger på en flersproget-
hedsdidaktik. Denne artikel søger at bidrage med værktøjer til at ud-
vikle flersprogethedsdidaktisk undervisning med afsæt i ti konkrete 
aktivitetstyper.

Ti aktivitetstyper
Baseret på en analyse af eksisterende nationale og internationale 
flersprogethedsdidaktiske undervisningsmaterialer (for en oversigt 
over materialer se PE-LAL-projektets hjemmeside: www.flersproget-
hedsdidaktik.ku.dk) tegner der sig et billede af, at flersprogetheds-
didaktikken på tværs af lande og kontekster implementeres via de 
samme typer af undervisningsaktiviteter. Med afsæt heri præsen-
terer artiklen en liste over ti aktivitetstyper, som kan anvendes til 
at arbejde med sprogsammenligninger. Listen er ikke udtømmende 
og kan videreudvikles. De ti aktivitetstyper er udvalgt med blik for 
fremmedsprogsundervisning i en dansk grundskolekontekst. Fælles 
for aktivitetstyperne er, at de lægger op til en eksplorativ tilgang, 
hvor eleverne går på opdagelse og undersøger ligheder og forskelle 
mellem sprog.

1. Leg og spil
2. Pusleopgave
3. Eksperimenteringsopgave
4. Kategoriseringsopgave
5.  Afkodningsopgave
6. Iagttagelsesopgave
7. Samtalelektie
8. Klassesamtale
9. Refleksionsopgave
10. Diskussionsopgave

De ti aktivitetstyper dækker de fire færdigheder (lytte, læse, skrive, 
tale) og er opstillet i en rækkefølge, der følger de taksonomiske ni-
veauer gående fra en praktisk dimension over en metasproglig di-
mension til en kritisk dimension. Flere aktivitetstyper kan med fordel 
danne grundlag for hinanden, fx kan en praktisk eksperimenterings-
opgave efterfølges af en opsamlende metasproglig klassesamtale, 
som kan åbne for en kritisk diskussion. At lade den metasproglige 
samtale stilladseres af en indledende praktisk aktivitet styrker ele-
vernes evne til at tale om og reflektere over sprog, fordi eleverne får 
nogle konkrete knager at hænge deres metasprog op på. De metas-
proglige samtaler kan foregå på dansk eller på målsproget afhængigt 
af klassens sproglige niveau.

Leg og spil 
Fx ved at synge sange, der går igen på tværs af sprog, eller ved 
at spille spil (fx vende- eller rollespil) med ord eller udtryk på 
forskellige sprog. 

Pusleopgave 
Fx ved at sætte tekstdele på forskellige sprog sammen i krono-
logisk rækkefølge, så de danner en tekst. 

Eksperimenteringsopgave 
Fx ved at producere flersprogede tekster og eksperimentere 
med sprogets muligheder, form og indhold.

Kategoriseringsopgave 
Fx ved at kategorisere, sortere eller gruppere ord, sætninger 
eller tekster på forskellige sprog, først efter betydning så efter 
sprog. 

Afkodningsopgave 
Fx ved at lytte til eller læse en tekst på et ukendt sprog og af-
kode tekstens hovedindhold, som bagefter gengives på et 
kendt sprog. 

Iagttagelsesopgave 
Fx ved at lægge mærke til udvalgte sproglige fænomener, gen-
retræk eller sprogbrug i musik, video eller tekst.

Samtalelektie 
Fx via samtale med forældre at undersøge, hvad noget hedder 
på forældrenes sprog/elevernes hjemmesprog. Eleverne tager 
deres fund med tilbage til klassen.

Klassesamtale 
Fx ved at sætte ord på, hvordan eleverne har løst de praktiske 
opgaver ved at trække på deres sproglige ressourcer og ved at 
anvende sproglæringsstrategier, fx gættestrategier.

Refleksionsopgave 
Fx ved at reflektere over ligheder og forskelle mellem sprogene 
i de praktiske opgaver samt hvilke fordele og ulemper, der fin-
des, ved at mange ting går igen på tværs af sprog.

Diskussionsopgave 
Fx ved at forholde sig kritisk til sproglige fænomener eller 
sprogbrug på tværs af sprog i de praktiske aktiviteter eller ved 
at diskutere holdninger til sprog og sproglig diversitet.
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I det følgende gives to eksempler, der viser, hvordan flere af de opli-
stede aktivitetstyper kan bringes i spil i fremmedsprogsundervisnin-
gen. Mens det første eksempel henvender sig til mellemtrin, retter 
det andet sig mod udskoling.

The Runaway Pancake 
Læreren fortæller eleverne, at de skal arbejde med teksten The 
Runaway Pancake, der findes på flere sprog. Eleverne kigger indled-
ningsvis på historiens tyske forside og taler om, hvad de kan se, og 

hvad de tror, historien handler om. Eleverne får herefter parvist ud-
leveret otte tekstdele på dansk, engelsk og norsk, og læreren fortæl-
ler, at eleverne skal pusle tekstdelene sammen i kronologisk række-
følge, så de danner én samlet historie. 
Eleverne går på opdagelse i tekstdelene, bruger gættestrategier til at 
forstå hovedindholdet og undersøger, hvilke tekstdele der kommer 
før og efter hinanden.

18 SPROG & KULTUR

Pusleopgave med udvalgte tekstdele på dansk, engelsk og norsk

Billeder af udvalgte karakterer fra historien 

Eleverne får bagefter udleveret otte billeder, der viser karaktererne, 
som pandekagen møder i historien. Eleverne placerer billederne i 
den rækkefølge, som de optræder. På hvert billede noterer eleverne, 

hvad karakteren hedder på dansk/engelsk/norsk samt på andre 
sprog, som eleverne kender.
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• Læreren samler op på elevernes arbejde via en klassesamtale. 
Med afsæt i input fra eleverne skrives rækkefølgen op for, hvilke 
karakterer pandekagen møder i historien.

• Læreren spørger, hvad karaktererne hedder på dansk/engelsk/
norsk samt andre sprog, som eleverne kender, og skriver karakte-
rernes navne på de forskellige sprog op på tavlen.

• Læreren spørger herefter til, hvorfor eleverne har valgt at placere 
tekststykkerne i netop denne rækkefølge, og hvordan de kunne 
gætte rækkefølgen. Eleverne sætter ord på deres puslearbejde.

• Læreren retter elevernes opmærksomhed mod tekstens indre ko-
hæsion: Tekstdelene hænger syntaktisk sammen, ved at der i slut-
ningen af den ene tekstdel introduceres en karakter i ubestemt 
form, fx ’… met a hen’, ’… møtte den en hane’, ’… mødte den en 
gås’, som i den første sætning i den efterfølgende tekstdel gen-
tages i bestemt form, fx ’… sa høna’, ’… sagde hanen’, ’… said the 
goose’.

• Læreren udfordrer eleverne og bytter rundt på rækkefølgen på 
nogle af tekstdelene og spørger nysgerrigt, om teksten giver me-
ning på denne måde og i så fald hvorfor (ikke).

• Læreren åbner til sidst op for en snak om tekstens genre, og ele-
verne byder ind med gæt og begrundelser. Læreren fortæller ele-
verne, at historien er et gammel folkeeventyr, og sammen finder 
klassen eventyrtræk i teksten.

Læreren afspiller herefter en norsk YouTube-video, der indeholder 
samme kronologi og karakterer som teksten, men som fortæller hi-
storien på en humoristisk og moderne måde.

Eleverne afkoder videoen og taler om, hvad de kan forstå og hvorfor 
samt reflekterer over, hvorfor eventyr går igen på tværs af sprog, og 
om de kender eventyret på andre sprog.

Eleverne kommer dernæst ud på gulvet og leger pandekageleg.
• Eleverne inddeles i mindre grupper, og hver gruppe stiller sig i en 

rundkreds.
• Hver gruppe vælger en elev, der skal være pandekagen, og denne 

elev stiller sig i midten af rundkredsen.
• Eleven i midten siger: I’m the big, fat pancake. I have left behind 

Mother Gray, grandpa and the seven squallers and now I’m rolling 
and rolling…, hvorefter eleven ruller/går hen til en anden elev i 
rundkredsen og bytter plads med vedkommende.

• Den nye elev i midten af rundkredsen fortsætter historien, men 
husker at gentage det, som allerede er blevet sagt: I’m the big, fat 
pancake. I have left behind Mother Gray, grandpa, the seven squ-
allers and Man Tan and now I’m rolling and rolling… og bytter her-
efter plads med en ny elev i rundkredsen.

• Legen fortsættes, indtil alle karakterer er nævnt. Hvis eleverne får 
sagt en forkert karakter, startes remsen forfra.

Efter pandekagelegen får eleverne afslutningsvis til opgave at skrive 
en ny alternativ og flersproget afslutning på eventyret. Eleverne 
trækker her på deres sproglige ressourcer og eksperimenterer med 
sproget og eventyrgenrens muligheder.

FORTSÆTTES >>>

LEG OG SPIL · PUSLE-OPGAVE · EKSPERI-MENTERINGSOPGAVE · KATEGORISERINGS-OPGAVE · AFKOD-NINGSOPGAVE · IAGT-TAGELSESOPGAVE · SAMTALELEKTIE
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Madidiomer
Læreren introducerer eleverne til, at de skal arbejde med idiomer på 
tværs af sprog.
Læreren skriver to danske idiomer på tavlen, fx en heldig kartoffel 
og at tage noget med et gran salt, og initierer en klassesamtale om, 
hvad idiomatiske udtryk er og om forskellen på udtrykkenes direkte 
og indirekte betydning.

• Læreren retter elevernes opmærksomhed mod maden (kartoffel, 
salt), som er fællesnævneren i de to danske idiomer og spørger 
eleverne, om de kender andre idiomer, der indeholder madvarer. 
Elevernes bud skrives på tavlen.

• Eleverne får herefter parvis udleveret 16 idiomatiske udtryk på 
dansk, engelsk, svensk og tysk, der alle inkluderer madvarer, samt 
16 billeder, der viser den direkte betydning af idiomerne.

• Eleverne undersøger idiomerne ved at bruge gættestrategier ba-
seret på deres viden om transparens og kobler idiomerne sammen 
med det matchende billede og kategoriserer herefter idiomerne i 
fire sprogbunker. Eleverne får tid til at tale om idiomernes direkte 
betydning og gætte på den indirekte betydning.

Kategoriseringsopgave med idiomer på dansk, 
engelsk, svensk og tysk
Læreren samler op på elevernes arbejde via en klassesamtale. Lære-
ren spørger, hvordan eleverne kunne gætte sig frem til den direkte 
og indirekte betydning og inviterer eleverne til at fortælle, om der 
findes lignende idiomer på andre sprog, som eleverne kender. Lære-
ren retter elevernes opmærksomhed mod, at mens nogle idiomer er 
sprogspecifikke (fx Tomaten auf den Augen haben), er andre idiomer 
transparente og findes enten i ens ordlyd (fx ha rent mjöl i påsen / 
have rent mel i posen) eller i overvejende ens ordlyd (fx du gehst mir 
auf den Keks / du går mig på nerverne).
Læreren beder eleverne parvis reflektere over, hvorfor man bruger 
idiomer i alle sprog, og hvorfor netop madvarer bruges heri. Læreren 
samler op på elevernes refleksioner og initierer en samtale om, at 
brugen af idiomer kan være en konkret måde at udtrykke komplekse 
handlinger eller følelser på. Afslutningsvis inviteres eleverne til at 
forholde sig kritisk og i grupper diskutere fordele og ulemper ved at 
bruge idiomer. Eleverne noterer deres argumenter, og læreren åbner 
for en fælles klassediskussion.

Eleverne laver dernæst en quiz og byt med tolv forskellige idiomer 
på engelsk. Læreren sikrer indledningsvis klassens forståelse af idio-
mernes indirekte betydning.
• Læreren uddeler et idiom til hver elev og fortæller, at eleverne nu 

skal kommunikere med hinanden og inkludere deres idiom i sam-
talen.

• Læreren sætter en tematisk ramme for kommunikationen, fx what 
did you do last weekend og retter elevernes opmærksomhed mod, 
at det gælder om at få idio 
met i spil på en meningsfuld måde.

MADIDIOMER
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• Læreren giver eksempler på meningsfuld vs ikke-meningsfuld brug 
af idiomer, fx Last weekend, I was playing soccer. My team won. 
It was a piece of cake. The other team was so bad, og *Last week-
end, I went to a movie with my best friend. It was a piece of cake. 
The movie was great).

• Så snart en af eleverne har fået sit idiom indflettet i samtalen, byt-
ter eleverne idiomer og finder en ny samtalepartner.

• Efter et par runder kan der evt. tilføjes et konkurrenceelement, så 
det handler om at få sit idiom i spil hurtigst muligt dog fortsat på 
en meningsfuld måde.

Læreren vælger løbende nye tematiske rammer for kommunikationen, ne 
stilladseres til at bruge idiomerne i forskellige kontekster. 
Engelske idiomer til quiz og byt

Afrunding
Formålet med artiklen er at give lærere praksisnær inspiration til, 
hvordan flersprogethedsdidaktik kan implementeres via ti aktivitets-
typer. Flere af aktivitetstyperne er velkendte blandt lærere og bru-
ges i både sprogfagene og andre fag i skolen. Artiklen ønsker dermed 
at vise, at flersprogethedsdidaktik ikke er en helt ny måde at tænke 
didaktik på, men at den i høj grad kan ses som en videreudvikling af 
det, som mange lærere allerede gør i deres normale praksis. Dette til 
trods er der fortsat behov for at styrke læreres viden om og kompe-
tencer inden for feltet.
Heldigvis ser det ud til, at der er en begyndende opmærksomhed på, 
hvordan flersprogethed kan tænkes ind i fremtidens sprogundervis-
ning. Flere initiativer har set dagens lys. Her kan nævnes bl.a. den 
nye pædagogiske diplomuddannelse til sprogfagsvejleder, der udby-
des som efteruddannelse til grundskole- og gymnasielærere. Fler-
sprogethed som ressource indgår her som en central del af uddan-
nelsens første modul.
Det samme ses i Masteruddannelsen i Fremmedsprogsdidaktik, der 
udbydes til lærere på tværs af uddannelsessystemet. Her er fler-
sprogethed og flersprogethedsdidaktik også en integreret del af 
uddannelsen. Det vil være ønskeligt, at undervisning i flersproget-
hedsdidaktik også finder vej til sprogfagene på læreruddannelsen, 
så kommende lærere allerede som en del af deres grunduddannelse 
udvikler kompetencer i at se fremmedsprogsundervisning i et fler-
sproget perspektiv.

Inden for forlagsbranchen er øjet ligeledes rettet mod fordelene ved 
en flersprogethedsdidaktik. I efteråret 2022 udkommer Alinea med 
tre ’Sprog på tværs’-undervisningsforløb i deres digitale fagportal. 
De tre forløb henvender sig til engelsk i indskoling, engelsk/fransk/
tysk på mellemtrinnet samt engelsk/fransk/tysk i udskolingen. 

Undervisningsforløbene, der består af otte-ni lektioner, og som in-
kluderer flere af artiklens ti oplistede aktivitetstyper, har til formål at 
udvikle elevernes sproglige opmærksomhed, styrke deres (fremmed)
sproglæring samt bidrage til sproglig almendannelse ved at arbejde 
med en flersprogethedsdidaktik. I forløbene indgår både kendte 
sprog (dansk, engelsk, fransk, tysk) og sprog, som eleverne ikke nød-
vendigvis kender (fx arabisk, hollandsk, spansk, svensk, tyrkisk). Ar-
tiklens to fremhævede eksempler er en del af forløbet til henholdsvis 
mellemtrin og udskoling.
Disse initiativer er en god start, men bør følges op af flere og lig-
nende aktiviteter. I en verden, der bliver mere og mere sproglig 
mangfoldig, har vi et fælles ansvar for at sikre, at fremtidens sprog-
undervisning følger med tiden, og at den flersprogethed, som er til 
stede både i og udenfor klasserummet, inddrages som en ressource i 
fremmedsprogsundervisningen.
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