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Projektets overordnede mål
At få indsigt i tosprogede
børns møde med
skriFsproget

At afsøge pædagogiske
muligheder for at inddrage
disse børns forudsætninger
og behov i læse og
skriveundervisningen i
indskolingen, mellemtrinnet
og udskolingen

At skabe et fagligt og forskningsmæssigt
grundlag for videreudvikling af den
pædagogiske praksis i folkeskolen og i grund-,
eFer- og videreuddannelse af lærere og
pædagoger

Klassetrin

Forløb

0. klasse

• Alverdens eventyr
• Geometri på ﬂere sprog

1. Klasse

• Bogstavernes verden og verdens bogstaver
• At give betydningen form

2. Klasse

• Klassens leksikon
• ViRghedernes verden

3. Klasse

• Læsestrategier i billedromaner
• Ord der driller på ﬂere sprog – homonymer og falske venner

4. Klasse

• InstrukUoner på tværs
• LæsesUer i matemaUk

5. Klasse

• At male med ord
• MatemaUske orienteringer

6. Klasse

• Vores sprogverden på NOVA
• Gadeslang på NM

7. Klasse

• Essays om idenUtet – at forsøge at levere stof Ul eFertanke
• At skabe relaUoner med og mellem sprog og matemaUske begreber

Den didakUske
reﬂeksionsramme
Intersprogsstrækkende
perspekUv

Tværsprogligt
perspekUv

IdenUtets-perspekUv

• Hvordan kan literacyundervisningen Ulre\elægges, så
eleverne gives mulighed for at strække sproget?
• Hvordan kan literacyundervisningen lægge op Ul, at
eleverne involveres i udforskning af skriF med afsæt i
deres samlede sproglige viden?
• Hvordan kan literacyundervisningen Ulre\elægges, så der
skabes rum for elevernes sproglige idenUtetsprocesser?

h\ps://ucc.dk/ﬁles/statusrapport_2012.pdf

Intersprogsstrækkende
perspekUv

• Hvordan kan literacyundervisningen
Ulre\elægges, så eleverne gives
mulighed for at strække sproget?

• At strække sproget horisontalt og verUkalt
• Horisontalt: En fugl, en ﬂot fugl, en meget ﬂot
fugl som synger smukt
• VerUkalt: En ﬂot fugl, en smuk fugl, en pæn fugl,
en pragculd fugl
• At strække sproget som sproglig import
• At strække sprog gennem forhandling
• At strække sproget i et metaperspekUv

Sprogstrækkende poten9aler

Trylleordene: som, der og som om
Daugaard m.ﬂ. 2016: 19

Ioana:

Punktum… ’Man kunne høre’… og så skriver du. Jeg siger det ovre fra
den anden side. Okay?
Hodan: vent vent
Ioana: Skriv: ’det lød som’
Hodan: ’det lød?’
Ioana: Ja
Hodan: Nej
Ioana: Jo
Hodan: Vent lidt. Vi skal først skrive øh, ’Vi gik længere hen ad gangen’
Ioana: Nej – ’det lød som korte uhyggelige skrig’
Hodan: Ja det ved jeg godt, men hvilken sammenhæng skal det være.
Ioana: Jamen ’jeg gik sådan – hen ad vejen var der nogle uhyggelige skrig’
Hodan: Jamen det lyder sådan historieagUg
(Uﬀe kommer ned Ul bordet og spørger ind Ul hvorfor de har valgt formuleringen)
Hodan: Hvad skal jeg skrive? ’Den knirkede .. den knirkede som der lød som –
det kan man ikke sige – som der lød som..
Uﬀe:
Jo – man kunne også sige ’ hjulene knirkede. Det lød som …’ kunne
man ikke det eller hvad?
(Hodan skriver det ned)
Uﬀe:
Kunne I udvide den endnu mere ved at Ulføje et ’som om’?
Hodan: Som om der sad et genfærd på den
Ioana: Som om kørestolen ville et bestemt sted hen
Ladegaard 2014

Sprogstrækkende muligheder og reﬂeksioner

Daugaard mﬂ. 2016

• Hvordan kan literacyundervisningen lægge op
Ul, at eleverne involveres i udforskning af
skriF med afsæt i deres samlede sproglige
Tværsprogligt
viden?
perspekUv

• Tværsproglighed som udforskning
• Tværsproglighed som sammenligning
• Tværsproglighed i arbejdet med læse og
ly\eforståelse
• Tværsproglighed som oversæ\else
• Tværsproglighed som sprogblanding

Flersproglige
potenUaler
Nu skal vi ﬁnde ’f’ nu(ﬁnder ’Fe’ )ف.
(henvendt ,l en lærer) Jeg ved det på
afghanisk – det er ’f’. Det er egentligt
mærkeligt. Vi har også fundet de her.
HasU: Nu er det ’h’ vi skal ha´(henvendt ,l
Camilla). Du skal ﬁnde sådan en
hvor der er sådan en streg og ikke mere
ligesom ’c’ – det er ’h’ (passer med ’He’
)ح.
Camilla: Hallo hallo! Er det den her? (giver Has,
’he’).
HasU: Tak
HasU: Nu skal vi ha ’i’ på dansk. Så skal vi have
den samme ’c’ hvor der er en prik ovenpå.
Camilla: Her, her, der (ﬁnder et bogstav som ikke
kan ses på optagelsen, men det er muligvis
’jim’ )ج
HasU: Nej, der er prikken nedenunder.
HasU: Der(ﬁnder ’Khe’ )خ.
HasU:
HasU:

Ladegaard 2013: 54-55

Fakta
Det oﬃcielle sprog er vietnamesisk. Sproget tales i hele landet,
dog er der tydelig forskel på dialekterne i Nord-, Central og
Sydvietnam. Op mod 85% af de vietnamesiske ord er af
kinesisk oprindelse, men er med Uden blevet vietnamiseret
bl.a. i befolkningens forsøg på at bevare en kulturel
uarængighed fra Kina. NuUdens vietnamesere kan ikke forstå
kinesisk. Mange af de etniske grupper i bjergområderne har
deres eget sprog som modersmål og taler kun vietnamesisk
som deres andet sprog.
Det vietnamisiske sprog har 38 bogstaver i alfabetet, du kan
ikke sammenligne det med det danske sprog, da det
vietnamisiske er en blanding af det laUnske og det kinesiske.
Det vietnamisiske er derudover et tonesprog. Tonesproget
består af 6 toner, hvis du fx siger "Hej" med en lys tone
betyder det noget, men hvis du siger det med en dyb tone, så
betyder det noget helt andet. Det vietnamesiske sprog er, det
sprog med færrest bøjninger. Hvis du fx siger arbejdsgrupper
vil det ikke blive et lang ord med nogle ord hver for sig. Den
Vietnamisiske læseretning er ligesom i Danmark.

Ladegaard 2015:

Flersproglige muligheder

Flersproglige
reﬂeksioner

Ladegaard 2011

Hvorfor didakUsk reﬂeksionsramme?
”I enhver literacyakUvitet er
indlejret visse muligheder og visse
begrænsninger for anvendelse af
sprog, skriF og andre semioUske
ressourcer og for konstrukUon af
social idenUtet. De Ulgængelige
ressourcer og den indholdsmæssige ramme, der er sat for en
given literacyakUvitet, gør visse
’Possibil,es for selAood’ (Ivanic,
1998) mulige og udgrænser
andre”. (Laursen 2010:17)

Det er klart det bedste Tegn
på sprog-forløb vi har haF.
Det er ikke fordi det ikke var
godt sidste gang, men det er
bare sjovere når det har
noget med os selv at gøre.
(evaluering af NM gadesprog i6.
klasse)

Li\eraturliste
Daugaard, Line Møller; Uﬀe Ladegaard; Helle Pia Laursen; Birgit Orluf; Lone Wulﬀ og Winnie Østergaard (2016).
Inspira,on ,l literacy i ﬂersprogede klasserum. Erfaringer fra Tegn på sprog. Professionshøjskolen UCC.
Ladegaard, Uﬀe (2015). Vores sprogverden - At udforske sprog lokalt og globalt. I Laursen, Helle. Tegn på sprog.
Tosprogede børn lærer at læse og skrive. Statusrapport 8. Downloadet d. 9. november 2016 på
h\ps://ucc.dk/sites/default/ﬁles/tegn_paa_sprog_-_statusrapport_2015.pdf
Ladegaard, Uﬀe (2014). Når børnene skaber rum. I Laursen, Helle. Tegn på sprog. Tosprogede børn lærer at læse og
skrive. Statusrapport 7. Downloadet d. 9. november 2016 på
h\ps://ucc.dk/sites/default/ﬁles/statusrapport_7_-_2014.pdf
Ladegaard, Uﬀe (2013) A\ se sig själv i skriFspråket – ﬂerspråkigheten som resurs i den Udiga
li\eracitetsundervisningen. In: Wedin, Åsa & Hedman, ChrisUna (ed.). Flerspråkighet, liMeracitet och mul,modalitet.
1.th.: Lund: Studentli\eratur. 45-67.
Ladegaard, Uﬀe (2011). Når børnene kan se sig selv i skolens faglighed. I Laursen, Helle. Tegn på sprog. Tosprogede børn
lærer at læse og skrive. Statusrapport 5. Downloadet d. 9. november 2016 på
h\ps://ucc.dk/sites/default/ﬁles/statusrapport_2011_endelig_udgave.pdf
Laursen, Helle (2010). LiteracyakUviteter og deres funkUoner i klasserummet. I . I Laursen, Helle. Tegn på sprog.
Tosprogede børn lærer at læse og skrive. Statusrapport 3. Downloadet d. 9. november 2016 på
h\ps://ucc.dk/sites/default/ﬁles/statusrapport_oktober_2010.pdf
Orluf, Birgit; Helle Pia Laursen; Line Møller Daugaard; Lone Wulﬀ; Uﬀe Ladegaard og Winnie Østergaard. . Tegn på
sprog. Tosprogede børn lærer at læse og skrive. Statusrapport 5. Downloadet d. 9. november 2016 på
h\ps://ucc.dk/sites/default/ﬁles/statusrapport_2012.pdf

