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1. Om vidensnotatet

Viden Om sprog- og læsekompetencer hos tosprogede elever 

1.1/ Baggrund

Tosprogede elever klarer sig i gennem-
snit dårligere i uddannelsessystemet 
end elever der vokser op med ét sprog, 
både i Danmark1-4 og i mange andre 
lande5-9. Men tosprogede elever med et 
godt udviklet andetsprog klarer sig 
mindst lige så godt som etsprogede 
elever7,10. Et godt andetsprog gør det 
lettere at lære at læse og følge med i alle 
skolens fag. Og det har indflydelse på 
graden af succes med uddannelse og på 
arbejdsmarkedet11-13. Det tyder på at 
mange tosprogede har brug for at få 
styrket det sproglige fundament for en 
god læsetilegnelse og generel faglig 
udvikling.

Alle faglærere er nødt til at arbejde ud 
fra at de ikke blot er faglærere i fx mate-
matik, historie og biologi, men at de 
også har medansvar for elevernes  
sproglige udvikling.

Formålet med dette vidensnotat er at 
understøtte praktikere med evidensba-
seret viden omkring de bedste overord-
nede metoder til undervisning i læse- 
tilegnelse og dansksproglig udvikling for 
tosprogede elever. Det er med henblik 
på at tosprogede elever får størst muligt 
udbytte af skolens undervisning. 

Overordnet er publikationen rettet mod 
lærere (og øvrigt pædagogisk personale) 
i både indskolingen, mellemtrinnet og 
udskolingen. Afsnit 4 er dog primært 
rettet mod mellemtrin og udskoling, da 
der her er fokus på den løbende udvik-
ling af før-fagligt og fagligt sprog og på 
faglig undervisning af elever med svage 
sproglige forudsætninger.

Mange lærere står med spørgsmål som:

· Hvordan kan jeg støtte udviklingen af  
 dansk hos mine tosprogede elever?

· Hvordan kan jeg undervise i fx geo- 
 grafi, matematik og historie, når mine  
 elever mangler mange basale ord i  
 ordforrådet?

1.2/ Formål Vidensnotatet er primært rettet mod 
lærere i grundskolen, men de generelle 
didaktiske metoder der præsenteres, 
kan også finde anvendelse blandt 
undervisere på ungdomsuddannelser 
der har tosprogede i klassen – naturlig-
vis tilpasset alderstrinnet. 

1.3/ Sådan bruges  
vidensnotatet
Vidensnotatet skal ses som evidensba-
seret inspiration til at opprioritere de 
elementer i undervisningen som forsk-
ning har vist gavner tosprogede elever; 
både mht. læsetilegnelse og mht. tileg-
nelse af andetsprog. Notatet er med 
andre ord ikke en manual, selv om der 
gives eksempler til inspiration og egen 
videreudvikling. Forskning i sprogindsat-
ser på dagtilbudsområdet tyder på at de 
bedste effekter i en dansk kontekst 
opnås når de fagprofessionelle supple-
rer egne foretrukne metoder med de 
elementer som forskning peger på som 
effektive14. Indtil det bliver undersøgt 
specifikt for skoleområdet, må det anta-
ges at det gælder skole såvel som dagtil-
bud i Danmark.
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2.  Generelt om tilegnelse af to sprog  

Viden Om sprog- og læsekompetencer hos tosprogede elever 

2.1/ Betydningen af det 
sproglige miljø i sprogud-
viklingen 
Forskning tyder på at børns sproglige 
miljø har stor sammenhæng med hvor 
godt de lærer sproget. Børn der bliver 
talt meget med i hjemmet, og som bliver 
mødt i positive understøttende samtaler, 
udvikler hurtigere et mere avanceret 
sprog15-18. Nyere forskning tyder på at 
det sproglige miljø i hjemmet kan være 
endnu vigtigere for børn der skal tilegne 
sig to sprog19.

Børns afhængighed af sprogligt input 
skyldes at de bruger det til så at sige at 
bygge sproget nedefra. De skal udlede 
sprogets regler for bl.a. lydenes udtale, 
ordenes betydning og grammatiske 
regler. Dette gøres hurtigere og bedre jo 
mere de har at ”arbejde med”. Det 
samme skal tosprogede børn når de 
begynder at lære andetsprog. Dette 
behandles nærmere i dette vidensnotats 
søsternotat Viden Om sprog- og læse-
kompetencer hos tosprogede elever - 
fokus på nyankomne.

Det sproglige miljø i hjemmet 
handler bl.a. om:

· Hvor meget tales der med  
 barnet?

· Læses der for og med barnet?

· Er barnet med til dagligdags  
 aktiviteter (madlavning, cykel- 
 reparation mv.), og bliver de  
 italesat for barnet?
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Viden Om sprog- og læsekompetencer hos tosprogede elever 2.  Generelt om tilegnelse af to sprog  

Tilegnelse af andetsprog 

1. Det er aldrig for sent at opøve  
 andetsprogskompetencer.

2. Andetsproget er meget  
 afhængigt af gode lærings- 
 muligheder i børnenes  
 sprogmiljø.

3. Modersmålet og andetsproget  
 er ikke konkurrenter, men kan  
 vokse sammen side om side,  
 selv om tosprogede aldrig kan  
 eller skal fungere sprogligt  
 som to etsprogede i én  
 person.

Tilegnelsen af både modersmål og 
andetsprog forudsætter at børnene 
bliver udsat for et udfordrende sprogligt 
input som de kan bruge til at udlede 
sprogets regler og opbygge ordforråd. 
Derfor er sprogmiljøet afgørende. 

2.2/ Skolegang kræver 
fagsproglige kompetencer
Det er vigtigt at skelne mellem hverdags-
sprog og fagsprog22. Hverdagssprog er 
det sprog som anvendes i dagligdags- 
samtaler, mens fagsprog er det sprog 
der bruges til at tale om faglige begreber 
og beskrive og forklare mere komplice-

Det er en udbredt frygt hos mange for-
ældre at deres barns to sprog kan 
komme ”i vejen for hinanden”. Forskning 
viser dog det stik modsatte. Det er en 
forudsætning for gode andetsprogskom-
petencer at have udviklet modersmåls-
kompetencer20,21. Nedenstående pointer 
om modersmålet og det sproglige miljø 
er vigtige at få formidlet til forældre så 
tidligt som muligt.

rede sammenhænge i både skrift og tale. 
Et godt udviklet fagsprog er afgørende 
for at klare sig godt i skolen. Fagsprog 
adskiller sig fra hverdagssprog ved brug 
af mange ord som anvendes mindre 
hyppigt i daglig tale, og ved en højere 
kompleksitet. Fagsprog er desuden 
mere løsrevet fra her-og-nu konteksten 
end hverdagssproget (dvs. mere 
abstrakt). 

Der er ord der knytter sig særlig til speci-
fikke fagområder, som fx symfoni eller 
pH-værdi. Men der er mange ord som 
ikke er knyttet til et særligt fagområde, 
som bruges sjældent i hverdagssproget, 
og som bruges ofte i skolerelaterede 
kontekster. Det er ord som analysere, 
system og materiale. Disse kaldes ofte 
før-faglige ord. Se en liste med eksem-
pler i boksen på side 12.

Tosprogede udvikler typisk gode kom-
petencer i hverdagssproget, men fag-
sproglige kompetencer er nødvendige 
for at klare sig i skolen. Gode kompeten-
cer i hverdagssproget gør typisk tospro-
gede i stand til at klare første trin i læse-
tilegnelsen, afkodning, mens den senere 
læseforståelse bliver vanskelig uden 
gode fagsproglige kompetencer og 
kendskab til før-faglige ord. 

Alle børn er i princippet stillet lige når 
der skal læres faglige ord og begreber 
som fx pH-værdi, som ingen af dem 
kender. Men når begrebet forklares med 
før-faglige ord som ætse, blandingsfor-
hold, skala og væske, så er det klart at 
børn som kender disse ord på forhånd, 
har meget bedre forudsætninger for 
hurtigt at forstå fagordet pH-værdi. For 
børn som ikke kender de før-faglige ord, 
bliver det som at forsøge at gribe fem 
bolde på én gang. 

Det er derfor vigtigt at lærere er 
opmærksomme på de huller i det før- 
faglige ordforråd som mange tospro-
gede børn (og nogle etsprogede) har, 

således at lærerne kan bruge en bevidst 
strategi til dels at hjælpe med at udvikle 
det før-faglige sprog, og dels bruge 
strategier til at formidle det faglige ind-
hold til børn med et svagt før-fagligt 
sprog. 

2.3/ Tosprogede børns 
sproglige forudsætninger 
for læsning

Læsefærdighed indebærer to kompo-
nenter: afkodning (dvs. at kunne læse 
ord vha. bogstav-lydprincippet) og 
sprogforståelse (dvs. at forstå det sprog-
lige budskab)23. Tosprogede børn har på 
nogle måder bedre og på andre måder 
dårligere forudsætninger for at lære at 
læse i kraft af deres tosprogethed. 
Forskning tyder på at tosprogede gen-
nemsnitligt har større fonologisk og 
metasproglig opmærksomhed24-26. De er 
så at sige bedre til at ”se på sproget 
udefra”, hvor etsprogede børn ikke har 
samme eksplicitte bevidsthed om deres 
sprog. Det kan give tosprogede børn en 
fordel i forbindelse med etablering af 
lyd-bogstav-korrespondancer og afkod-
ning af tekst. Når man er bedre i stand til 
fx at høre at mand bliver til and hvis man 
tager mmm-lyden væk, så er man også 
bedre i stand til etablere korrespondan-
cen mellem mmm-lyden og bogstavet 
m. 

Senere i læsetilegnelsen hvor der kom-
mer mere vægt på læseforståelse, har 
tosprogede børn det sværere og klarer 
sig gennemsnitligt dårligere end et- 
sprogede27. Disse vanskeligheder skyl-
des at tosprogede gennemsnitligt set 
har et mindre ordforråd på andetsproget 
end etsprogede har. En væsentlig forud-
sætning for at forbedre læseforståelsen 
hos tosprogede er således at ordforrådet 
på andetsproget styrkes28. 
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Viden Om sprog- og læsekompetencer hos tosprogede elever 

3. Understøttelse af læsetilegnelsen 
hos tosprogede børn

3.1/ Læseforståelse er 
sværere for tosprogede 
børn end afkodning. Hvor-
for?

Afkodning  
Afkodning har at gøre med at kunne 
forbinde sproglyde med bogstaver og 
bruge denne viden til at finde ud af 
hvilket ord en række af bogstaver repræ-
senterer, fx bogstaverne k-a-t. Som 
nævnt volder dette trin i læsetilegnelsen 
generelt ikke større problemer for 
tosprogede end for etsprogede. Evnen til 
at afkode gør børn i stand til at læse 
både ord de kender, og til at læse – i det 
mindste give et bud på udtalen af – ord 
som de endnu ikke kender. Det er nem-
mest hvis barnet kender ordet. Så kan 
barnet bruge en kombination af såkaldt 
bottom-up og top-down strategi. 

Strategier  
Med en bottom-up strategi sætter man 
mindre dele sammen til et hele. Med en 
top-down strategi inddrager man kon-
teksten og sin viden om verden til at 
forstå. 

Når det gælder læsning, bruger barnet 
bottom-up strategi til at sætte fx bogsta-
verne g-r-i-s sammen, men kommer 
måske frem til en lidt forkert udtale gris, 
sådan at ordet får kort ’i’ og rimer på 
lakrids i stedet for at rime på ris. Men hvis 
barnet kender ordet gris i forvejen, og 
ved at teksten handler om bondegårds-
dyr – måske er der også et billede af en 
gris – så kan barnet bruge top-down 
strategi til at finde frem til at det må 
være ordet gris.

Læseforståelse  
Dernæst er formålet at finde mere over-
ordnede betydninger i teksten. Hvad er 
det egentlig teksten vil sige? 
Læseforståelse bruges her som samle-
betegnelse for det der i de nationale  
test kaldes sprogforståelse og  
tekstforståelse.

Som nævnt går læsningen nemmest 
hvis man kender ordene. En tosproget 
elev som møder mange ukendte ord i 
teksten, vil skulle bruge megen energi på 
at afkode de enkelte ord, og vil have 
tilsvarende mindre overskud til både at 
forstå og huske hvad sætningerne mere 
overordnet betyder. Ydermere bliver 
sætningerne længere og mere kom-
plekse i elevernes tekster jo længere de 
når hen i skoleforløbet.

Vanskelighederne for tosprogede elever 
mht. læseforståelse bunder i at et min-
dre ordforråd tvinger dem til at forlade 
sig mere på bottom-up strategi i afkod-
ning af de enkelte ord. Det kræver energi 
og opmærksomhed som ikke kan bru-
ges på at forstå større sammenhænge i 
teksten. Desuden møder mange tospro-

Læseforståelse er det egent-
lige formål med læsning. Det 
kræver 

• at man kan afkode ordene 
• at man forstår ordene eller kan  
 udlede deres betydning af  
 sammenhængen 
• at man kan holde sammen på  
 sætningen for at forstå hvad  
 den samlet set betyder 
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gede (og nogle etsprogede) børn også 
sætningskonstruktioner som de ikke har 
mødt før, hvilket gør det svært at udlede 
betydningen.

3.2/ Betydningen af høje 
forventninger
Forventninger  
Forskningslitteraturen viser generelt at 
børn klarer sig bedre når der er høje 
forventninger til dem (den såkaldte 
Rosenthaleffekt eller pygmalioneffekten), 
skønt effekterne ikke er så store som ofte 
antaget29. Derudover er der vist effekter 
af at antage at børn kan øge deres viden 
uanset deres udgangspunkt. Dette er 
blandt andet vist i et dansk forsøg og 
internationalt30-32. 

"Mindset"  
Det danske forsøg30 viste interessante 
forskelle på børns læseevner afhængig 
af forældrenes mindset, dvs. om de 
havde et ”fixed mindset” eller et ”growth 
mindset”. Børn af forældre som havde 
en tendens til at tænke at deres børns 
læseevner var som de var (fixed mind-
set), havde lavere læsekompetencer end 

børn af forældre som tænkte at deres 
børns læseevner kunne forbedres ved 
øvelse (growth mindset), selv efter at der 
statistisk var kontrolleret for socioøko-
nomisk baggrund og børnenes tidligere 
kompetencer. Dette gjaldt børnenes 
kompetencer før de deltog i en forælder-
baseret læseintervention. 

De gode nyheder fra dette studie er at 
børn af forældre der startede med fixed 
mindset, fik størst gavn af læseinterven-
tionen. Denne gik ud på at give forældre 
bøger og fortælle dem om betydningen 
af hvad de gør med børnene, fx betyd-
ningen af at rose den gode indsats frem 
for det gode resultat. Tosprogede børn 
med ikke-vestlig baggrund havde mindst 
lige så stor gavn af interventionen som 
andre børn. Selv om dette studie er 
baseret på en forældreintervention, er 
der grund til at tro at lignende mekanis-
mer gør sig gældende i klasseværelset.

Læreren kan bruge bestemte strategier 
til ikke bare selv at have et growth mind-
set, men til også at formidle dette mind-
set videre til eleverne31,32. Her er en liste 
med 8 centrale punkter. 

Growth-mindset 

1. Hjælp børn med at forstå at  
 hjernen virker lige som en  
 muskel, som kun kan vokse  
 ved at arbejde hårdt og ved  
 masser af øvelse.

2. Sig ikke til børn at de er  
 dygtige eller intelligente, da  
 det signalerer at det er noget  
 de er født med. Det stimulerer  
 ikke til at gøre en større  
 indsats.

3. Sig eksplicit til børnene når de  
 har gjort en god indsats – fx  
 når de har kæmpet videre  
 på trods af vanskeligheder.

4. Ros indsatsen. Uanset  
 børnenes udgangspunkt, så er  
 det indsatsen og øvelsen som  
 er vejen til at de kan realisere  
 deres potentiale.

5. Ros ikke selve resultaterne. En  
 karakter o.lign. er et pejle- 
 mærke for barnets udvikling  
 og læring og ikke et mål i sig  
 selv.

6. Se mulighederne i fejl og en  
 mislykket indsats. Lad bør- 
 nene vide at fejl er en stor del  
 af læringsprocessen, og at  
 fejlen har bragt dem et skridt  
 videre.

7. Lad børnene arbejde  
 sammen. Børn lærer bedst  
 når de er fordybet i en opgave  
 og kan udveksle ideer med  
 andre børn.

8. Hav fokus på kompetence- 
 udvikling frem for det korrekte  
 svar. Stimulér børnenes  
 interesse i et emne ved at  
 forklare hvorfor det er vigtigt,  
 og hvordan det kan gavne  
 dem på længere sigt at have  
 disse kompetencer.



8

Viden Om sprog- og læsekompetencer hos tosprogede elever 3. Understøttelse af læsetilegnelsen hos tosprogede børn

Stilladsering

Med stilladsering hjælpes elever 
over forhindringer som de ikke 
kunne have klaret på egen hånd.  
Fx ved at lærer og elev hjælpes ad, 
eller ved at læreren begrænser 
svarmulighederne.

Hjælpes ad 
Lærer: Kan du huske nogle af  
  komplementærfarverne? 
Elev: Neeej... ikke sådan lige.
Lærer: Hvis jeg nu siger ét par:  
  gul og lilla, kan du så sige  
  et andet par?

Begrænse svarmuligheder 
Lærer: Hvad er det for en toneart  
  som mange komponister  
  bruger til at skrive vemo- 
  dige eller sørgelige  
  melodier? 
Elev: [intet svar] 
Lærer: Tror du det er dur eller  
  mol?

Hvad er en metaanalyse?

Forskellige studier af fx læseind-
satser giver ofte forskellige resul-
tater. Men en metaanalyse kan 
samle resultaterne af mange 
studier i én stor analyse for at 
give overblik over hvad forsk- 
ningen overordnet peger på. De 
enkelte studier skal leve op til 
fastlagte, tydelige kriterier for at 
blive inkluderet i metaanalysen.

Der er mange måder at under-
vise på, og nogle metoder funge-
rer måske godt for én lærer, 
mens andre metoder fungerer 
godt for en anden lærer. Men en 
metaanalyse kan pege på ele-
menter som går igen i de mest 
virkningsfulde undervisningsme-
toder på tværs af forskellige 
lærere og elever.

3.3/ Generelt om evidens-
baserede didaktiske meto-
der

Metaanalyser 
Effektive didaktiske indsatser skaber 
rammerne for at tosprogede elever 
indgår aktivt i forskellige kommunikative 
situationer – enten i klasseværelset eller 
i mindre grupper – hvor de får rige erfa-
ringer med andetsproget og mange 
muligheder for at anvende det aktivt 
både i tale og skrift.  Nyere metaanaly-
ser33,34 har identificeret tre didaktiske 
tilgange som de mest effektive til styr-
kelse af sprog- og læsefærdigheder hos 
tosprogede. Der er tale om overordnede 
tilgange, hvor indholdet og de specifikke 
lektioner kan tilrettelægges på mange 
måder. Ovennævnte metaanalyser viser 
at der er markante effekter for tospro-
gede (såvel som etsprogede) af at 
anvende bestemte didaktiske tiltag. Det 
kan blandt andet skyldes at øget faglig 
læring og andetsproglige kompetencer 
gensidigt styrker hinanden når læreren 
har fokus på begge dele35. 

Evidens  
I anvendelsen af evidensbaserede meto-
der skal man huske at evidensbaseret 
ikke betyder at det er den eneste rigtige 
metode; ikke engang at det nødvendig-
vis er den bedste metode. Men det bety-
der at det er en metode som er blevet 
systematisk undersøgt for sin effekt. 
Derfor skal undervisningsforløb ikke 
nødvendigvis kun bygges på metoder 
med evidens for god effekt, men det er 
med stor sandsynlighed gavnligt at 
inddrage dem i sin metodiske værktøjs-
kasse sammen med andre metoder som 
den enkelte lærer har gode erfaringer 
med. Systematiske studier kan selvfølge-
lig også resultere i at der ikke er evidens 
for at en bestemt metode virker godt36.

En vigtig overordnet pointe er at de 
tiltag der gavner tosprogede, også gav-
ner etsprogede, fx systematisk/eksplicit 

undervisning, og opmærksomhed på at 
ingen må sakke agterud, men skal sam-
les op med løbende vurdering og tilpas-
ning af indsatsen. De understøttende 
tiltag og anbefalinger vi kommer med i 
det følgende, vil derfor ikke kræve at de 
etsprogede elever tilsidesættes mens 
der er fokus på tosprogede. Tværtimod 
vil øget brug af de meste effektive meto-
der komme alle til gode.

3.4/ Systematisk og  
eksplicit instruktion
En af de mest effektive enkeltstående – i 
modsætning til kombinerede – metoder 
til at styrke tosprogedes læsetilegnelse 
er systematisk, eksplicit instruktion33. 
Systematisk, eksplicit instruktion er 
funderet i at læreren 

• tænker hele læringsforløbet igennem  
• organiserer det i en logisk rækkefølge 
• sikrer sig at ny viden bygger på  
 eksisterende viden 

Forskning har vist at børn tilegner sig ny 
viden i en bestemt rækkefølge. Det er 
vigtigt at undervisningen har en progres-
sion der følger denne rækkefølge. Et 
godt dansk eksempel (dog uden særlig 
fokus på tosprogede) ses i Molzens Klar 
til at bryde læsekoden. 10 faglige forløb 
der får alle med37. 

Med eksplicit menes at det fx gøres klart 
for eleverne 

• hvad læringsmålet er 
• hvorfor det er vigtigt  
• hvordan der nu skal arbejdes hen  
 imod det

Eksplicit instruktion bygger på at de 
kompetencer som eleverne skal til at 
tilegne sig, gøres helt klare for eleverne 
ved at læreren forklarer, eksemplificerer 
og giver stilladserede øvelser. Læs mere 
om stilladsering på www.emu.dk.
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Særligt for tosprogede børn er det vigtigt 
at være opmærksom på at undervisning- 
en tager højde for deres udgangspunkt, 
og ikke forsøger at bygge på et funda-
ment som måske ikke er tilstrækkeligt 
stabiliseret. Dette understøttes med en 
systematisk og eksplicit tilgang. Her gives 
et eksempel med tilegnelse af fagordet 
lava via systematisk, eksplicit instruktion.

Eksplicit forklaring. Ordet skal introdu-
ceres i en meningsfuld kontekst, hvor det 
sættes i relation til betydningsmæssigt 
relaterede ord. Hvis ordet lava skal forkla-
res, er det ikke nok at se et billede af lava. 
Ordet lava skal ”hægtes op” på relaterede 
ord, fx vulkan, varm, smelte, sten, konti-
nentalplader alt efter børnenes alder og 
niveau. Så får ordet sin plads i et betyd-
ningsmæssigt netværk. Bemærk i øvrigt 
at nogle af de relaterede ord er før-faglige 
ord (fx smelte), som måske også skal 
forklares på linje med de relaterede 
faglige ord.

Gentagelser. For at ordet lava ”sætter 
sig i hjernen” skal ordet gentages flere 
gange i en relevant kontekst for at bør-
nene kan bruge deres medfødte natur-
lige evner til at skabe relation mellem 
ord og indhold38,39. Jo flere gange barnet 
udsættes for den lydstreng (l-a-v-a) eller 
de bogstaver der repræsenterer ordet 
lava, jo stærkere bliver de neurale for- 
bindelser i hjernen som udgør læringen. 
Men gentagelser virker selvfølgelig kun 
hvis barnet allerede er begyndt at rela-
tere ordet til andre ord som nævnt oven-
for, til billeder af lava og fx en konkret 
lavasten.

Aktiv brug. For at stabilisere den neu-
rale repræsentation af ordet skal ordet 
(eller den kompetence der er tale om) 
ikke mindst bruges aktivt af eleven i flere 
sammenhænge39,40.

Refleksion. For at begynde at lære at 
læse er der megen viden som er nød-
vendig. Overvej/diskutér om disse er 
sandsynlige (uudtalte) spørgsmål som 
barnet må have svar på. Hvor mange af 
spørgsmålene kan man tage for givet at 
de fleste børn har svar på? Kan det tages 
for givet at alle børn kender alle sva-
rene?

Hvorfor skal jeg lære at læse? Hvad kan 
jeg bruge det til? Hvorfor kan jeg ikke bare 
lære det en anden gang? Hvad betyder 
”at læse” egentlig? Hvad er en bog? Hvad 
er en side? Hvad er en linje? Hvad er en 
titel? Hvad er en overskrift? Hvad betyder 
det at bladre? Hvad er et ord? Hvad er en 
sproglyd? Hvad er et bogstav?

Det er vigtigt for barnet at kende svarene 
på spørgsmålene i eksempelboksen helt 
tidligt i læseundervisningen. Mange 
tosprogede børn (og også nogle etspro-
gede børn) kommer fra hjem uden tradi-
tion for læsning, hverken blandt foræl-
drene eller hvor forældre læser med 
børnene. Med en systematisk og eksplicit 
tilgang kan man sørge for at børnene får 
svar på disse spørgsmål, og at de får dem 
i en hensigtsmæssig rækkefølge, før den 
”egentlige” læsetilegnelse begynder 
(med at forstå lyd-til-bogstav  
korrespondancer).

Eksempel

For at udfordre mere sprogligt 
avancerede tosprogede elever 
kan man bruge opfølgende 
åbnende spørgsmål, som både 
lader børnene bruge nye ord og 
begreber aktivt, og som samti-
digt styrker børnenes evne til at 
ræsonnere og deres tænkning 
generelt. Åbnende spørgsmål 
kan fx være målrettet mod41:

Afklaring  
 · Kan du forklare det?  
 · Kan du give et eksempel?

Begrundelse og  
underbyggelse 
 · Hvorfor mener du det? 
 · Hvordan kan vi vide det?

Udforskning af alternative  
forklaringer  
 · Hvad ville en der er uenig  
  med dig sige? 
 · Hvad er forskellen på de to  
  synspunkter?

Implikationer og  
konsekvenser  
 · Hvordan kan du finde ud af  
  om det er rigtigt? 
 · Hvad ville der ske hvis man  
  gjorde sådan?

Begreber og ideer  
 · Hvad er grundideen her? 
 · Hvordan kan du definere…?
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3.5/ Kollaborativ læring

Hvorfor kollaborativ læring?  
Kollaborativ læring i grupper eller parvis 
kræver aktiv interaktion mellem eleverne 
i læringssituationen, og hver elev får 
mulighed for at komme til orde i langt 
højere grad end i en almindelig klassesi-
tuation. Netop aktiv interaktion er et 
afgørende middel til dels at udvide, 
styrke og stabilisere tosprogedes andet-
sprog til gavn for læseforståelsen, og til 
aktivt at konstruere dyb viden frem for 
blot at reproducere viden35. Det kræver 
naturligvis at læreren nøje planlægger 
hvad det giver mening at arbejde med i 
grupper, hvordan grupperne sammen-
sættes, og hvordan grupperne kan få 
udbytte. Metoden har vist sig effektiv for 
både andetsprogstilegnelse, læsetileg-
nelse hos tosprogede elever og i andre 
fagområder42,43.

 
Hvordan arbejde kollaborativt?  
Eleverne vil typisk arbejde sammen om 
at løse en konkret opgave, enten parvis 
eller i små grupper. Ofte sammensættes 
grupperne så fagligt stærke og fagligt 
svage elever sættes sammen. Fordelen 
ved at stærkere elever hjælper svagere 
elever er at de svage elever får mulighed 
for at få en jævnaldrendes formuleringer 
af den kompetence eller opgave der skal 
arbejdes med. Fordelen for de stærke 
elever er at de i denne situation er nødt 
til at systematisere deres viden for at 

kunne videreformidle den, og ved selve 
den aktive formidling bliver deres kom-
petencer yderligere styrket. 

Lærerens rolle  
Eleverne instrueres typisk i hvordan 
arbejdet i gruppen skal forløbe, hvad 
målet er, og hvordan de forventes at 
arbejde sammen. Jo mere planlagt og 
struktureret arbejdet er af læreren, jo 
mere er det ovre i såkaldt kooperativ 
læring frem for kollaborativ læring. Der 
kan ikke trækkes en klar grænse mellem 
de to begreber (og nogle bruger dem i 
flæng). 

En forudsætning for at gruppearbejdet 
bliver en succes, er naturligvis at grup-
perne fungerer. Det vil sige at lærerens 
arbejde i højere grad bliver at formidle 
samarbejde end at formidle viden. Når 
det fungerer, vil hver elev have mulighed 
for både at bruge sin viden, stabilisere 
den og udbygge den, fx i form af yderli-
gere brug af før-faglige ord, eller øve sig i 
at læse højt for hinanden.

En yderligere fordel for tosprogede 
elever ved gruppearbejde er at de i 
nogle tilfælde kan have fordel af at 
kunne tale om arbejdet på deres 
modersmål, hvis de kan sættes sådan 
sammen. Dermed ikke sagt at læring på 
modersmålet kan erstatte læring på 
dansk, men forståelse via modersmålet 
kan i nogle tilfælde løsne forståelsesknu-
der og resultere i højere udbytte42.

Eksempel

To elever på forskellige faglige 
niveauer arbejder sammen om at 
skrive en tekst om pyramiderne.  
Den fagligt stærkere elev har 
rollen som hjælper, og den fagligt 
svagere elev er den der skriver. 

Den fagligt stærkere elevs opgave 
er at: 

· hjælpe med at planlægge  
 opgaven

· hjælpe med at forstå de  
 tekster de arbejder ud fra

· organisere skrivearbejdet

· foreslå ideer

· udfordre med alternative  
 forslag

· hjælpe med stavning og  
 tegnsætning

· læse igennem og sørge for  
 sammenhæng

Lærerens opgave er at supervisere 
samarbejdet og hjælpe eleverne 
til at klare den potentielt sårbare 
situation med elevernes forskel-
lige roller, samt støtte og rose 
eleverne for deres indsats.
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3.6/ Vurdering og  
tilpasning af indsats

Den allermest effektive metode ifølge en 
nyere metaanalyse33 er en metode hvor 
systematisk og eksplicit instruktion kom-
bineres med vurdering og tilpasning 
(response to intervention). 

Det er en mere strukturel indsats snarere 
end konkret didaktisk. Indsatsen er en 
organisatorisk procedure for hvordan 
der sættes ind når elever kommer fagligt 
bagefter. Det foregår typisk i tre niveauer.

• Det første niveau er undervisning i  
 klassen med normal differentiering,  
 inden for de muligheder klasseunder- 
 visning giver.  
 
• Det andet niveau er for elever som  
 ikke gør tilstrækkelige fremskridt  
 ifølge enten en formel test eller ifølge  
 lærerens begrundede vurdering. Disse  
 elever får suppleret den almindelige  
 undervisning med ekstra, gruppe- 
 baseret undervisning (fx 20 eller 45  
 minutter hver eller hver anden dag)  
 mhp. at komme på omgangshøjde  
 med resten af klassen.  
 
• Hvis andet niveau heller ikke er til-  
 strækkeligt, bliver eleven henvist til  

 tredje niveau, som kan involvere  
 specialister inden for området og evt.  
 andre som kan give et helhedsbillede  
 på barnets situation. Der kan selvføl- 
 gelig være andre årsager end rent  
 faglige til at barnet har svært ved  
 undervisningen. Indsatsen intensive- 
 res indtil det faglige mål er nået. 

Det kan ses som en radikal udgave af 
undervisningsdifferentiering. Som det 
fremgår, kræver denne metode at skolen 
stiller den nødvendige ramme for de tre 
niveauer til rådighed i vurdering og 
tilpasning af indsatsen. Metoden er også 
baseret på løbende test af børnenes 
kompetencer, hvilket kræver at der er 
relevante test til rådighed. 

Læreren må have meget konkrete mål 
og delmål for de kompetencer som 
eleverne skal have. Det er nødvendigt for 
løbende at kunne holde elevernes 
udvikling op imod målene. 

Elever lærer selvfølgelig ikke lige hurtigt 
og nogle elever går frem i ryk. Det skal 
der være plads til. Men der skal ikke 
være plads til at komme betydeligt 
bagud. Det er en misforstået ”rummelig-
hed”, som kan blive fatal for barnets 
udvikling og senere livsmuligheder.  

Eksempel

Alle i klassen har brudt læseko-
den og er i gang med at læse, 
undtaget fire elever hvor det ser 
ud til at der er et stykke vej 
endnu. De fire elever får ekstra 
undervisning i en gruppe med to 
elever fra en anden klasse 45 
minutter dagligt. 

I gruppen sørges der for syste-
matisk og eksplicit instruktion i 
de kompetencer som går forud 
for det at kunne lære at læse, fx 
at kunne bryde ord op i mindre 
dele. 

I løbet af tre måneder har to 
elever brudt læsekoden og stop-
per med den ekstra gruppeun-
dervisning. De andre børn, und-
taget ét, er godt på vej og fort-
sætter gruppeundervisningen. 

Ét barn gør ingen store frem-
skridt, og der iværksættes en 
grundigere udredning ved rele-
vante specialister for at afdække 
hindringer for barnets læring, 
såvel iboende som miljømæs-
sige. Barnet får et individualise-
ret tilbud som hjælper barnet 
videre ud fra de omstændighe-
der barnet er i.
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Viden Om sprog- og læsekompetencer hos tosprogede elever 

Sproglig og faglig udvikling

• Der bruges tid på eksplicit 
 forklaring af vigtige faglige og  
 før-faglige ord der er hyppige i  
 det aktuelle emne eller en ny  
 tekst.

• Eleverne skal bruge sproget  
 mere i aktiv interaktion.  
 Eksempelvis i kollaborative  
 læringsgrupper.

• Eleverne skal producere tekst  
 som sidste element i en  
 systematisk introduktion til  
 faglige og før-faglige begreber  
 for at konsolidere viden via  
 aktiv brug af de nye ord.

• Tekster skal ikke bare være  
 gengivelse af viden, men være  
 udtryk for elevens behandling,  
 forståelse, refleksion og  
 viderebearbejdelse af emnet.

Dette afsnit af vidensnotatet er i mod-
sætning til de tidligere afsnit ikke base-
ret på metaanalyser eller større systema-
tiske studier. Den forskningsmæssige 
viden er altså lidt mere usikker på dette 
område, men der er fortsat tale om den 
bedste aktuelle forskningsbaserede 
viden.

4.1/ Sproget som redskab 
til læring
Som nævnt er ordforrådet afgørende for 
god læseforståelse44, og læseforståelse 
er nøglen til at tilegne sig faglig viden. 
Der kan skabes en ond cirkel, hvor 
manglende ordforråd resulterer i dårlig 
læseforståelse, som resulterer i ringe 
faglig udvikling, som ledsages af mangel 
på udvidelse af fagligt ordforråd. Nøglen 
til succes er at gøre den onde cirkel til en 
”god cirkel” med integreret sprog- og 
faglæring. Hvordan? Der er ingen lette 
knapper at trykke på, men i den grønne 
boks ses bud fra forskningslitteraturen.

Generelt kan det være en støtte at lære 
eleverne en række førfaglige ord. Boksen 
til højre giver eksempler på nyttige før-
faglige ord fra A New Academic Word 
List45

117 nyttige før-faglige 
ord der kan bruges i 
mange fag45 
abstrakt, administrere, akade-
misk, akkumulere, aktiv, analyse, 
anerkende, antage, applicere, 
aspekt, assistere, automatisk, 
autoritet, bidrage, cyklus, dimen-
sion, distribuere, diverse, dyna-
misk,	effekt,	ekskludere,	ekspert,	
eksplicit, ekstern, element, empi-
risk, enhed, etablere, evaluere, 
eventuel,	fleksibel,	fokus,	fordybe,	
forfatter, forstærke, forudsige, 
fundamental, generation, graf, 
grundlag, hierarki, hypotese, 
identificere,	identisk,	indflydelse,	
individuel, indsigt, instruere, 
integrere, intelligens, intens, 
interagere, intern, investere, invol-
vere, justere, kapacitet, kerne, 
klassificere,	klassisk,	kommen-
tere, kompensere, kompleks, 
koncentreret, konkludere, konse-
kvens, konstruere, konsultere, 
kontekst, korrespondere, krite-
rium, kvalitet, liberal, manipulere, 
materiale, medium, metode, 
minimal, modsætning, nedgang, 
neutral, normal, objektiv, 
omstændigheder, omtrent, 
opfinde,	parameter,	passiv,	politik,	
potentiel, primær, princip, pro-
cent, proportion, radikal, rationel, 
redigere, register, regulere, rele-
vant, retfærdiggøre, revidere, 
revolution, sammenhæng, scena-
rie,	skala,	specifik,	statistik,	sub-
jektiv, supplement, symbol, 
system, teknik, tema, teori, tilfæl-
dig, tilstrækkelig.
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Faglærere fra alle fag er nødt til at 
arbejde ud fra at de ikke blot er faglæ-
rere i fx matematik, historie og biologi, 
men at de også er lærere med ansvar for 
elevernes sproglige udvikling. 

4.2/ Sprogbevidsthed i 
klasselokalet
Sprogbevidsthed i klasselokalet kan 
hjælpe tosprogede børn med lavt dansk 
ordforråd. For det første ved at læreren 
er opmærksom på at nogle tosprogede 
elever muligvis skal have forklaret ikke 
bare faglige ord, men også førfaglige ord 
som bruges i forklaringen. For det andet 
ved at tale om en tekst der skal læses, 
før den læses. På denne måde kan ele-
verne møde nye ord flere gange i sam- 
menhæng med relaterede ord før 
ordene skal læses. 

For det tredje kan tosprogede hjælpes til 
at kommunikere om stof hvor de mang-
ler kerneord, ved fx at legalisere omfor-
muleringer eller løse udfordringen sam-
men med en partner (se i øvrigt 
Undervisningsministeriets materiale om 
sproglig udvikling, www.emu.dk).

For det fjerde kan læreren introducere 
strategier som kan hjælpe børnene med 
fx at udlede betydningen af nye ord. Det 
er en avanceret, men nyttig strategi. I 
boksen ses forskellige eksempler.

Strategier til at udlede betyd-
ning

• Ord der ender på –ion, er  
 typisk navneord. Konklusion,  
 diskussion, implikation

• Ord der ender på –sere, er ofte  
 udsagnsord der er lavet af  
 navneord som eleverne  
 måske kender. Problematisere  
 = gjort til et problem.  
 Symbolisere = gjort til symbol  
 på

• Lange ord der begynder med  
 u-, i-, eller a- er ofte ”negative”  
 ord som har en modsat betyd- 
 ning af et andet ord.   
 Upatriotisk, irrelevant,  
 assymmetrisk

• Ligner et nyt ord et andet,  
 kendt ord, evt. på et andet  
 sprog, fx engelsk eller  
 modersmålet? 

 • Ubalanceret ligner balance.  
  Noget er ikke i balance

 • Faktor ligner engelsk factory,  
  hvor man laver ting. En  
  faktor er altså en  
  der gør/laver noget. 

• Hvad er betydningen af ord- 
 dele som går igen i mange  
 ord? Fx bio har betydningen  
 liv/levende. Det kan hjælpe  
 med at udlede betydningen af  
 ord som biomasse, biogas,  
 biokemi.

Strategierne kan introduceres på flere 
måder. En oplagt måde er at læreren 
introducerer med nogle eksempler, og at 
eleverne derefter får øvelser. Det vil 
selvfølgelig variere fra elev til elev hvor 
godt de er i stand at bruge sådanne 
”metasproglige” strategier, men generelt 
har tosprogede gode forudsætninger 
herfor, fordi de i kraft af deres tosproget-
hed tidligt har haft god mulighed for at 
udvikle metasproglig opmærksomhed. 

4.3/ Faglig udvikling via 
andetsprog – sproglige 
kompetencer via fagudvik-
ling
Som det fremgår, er faglig udvikling og 
sproglig udvikling på andetsproget to 
størrelser der går hånd i hånd og 
gensidigt forudsætter hinanden. Det kan 
man se som en ond eller en god cirkel 
alt efter ens mindset. Vælg et growth 
mindset! Og inspirer eleverne til at gøre 
det samme. Når sproget styrkes, styrkes 
mulighederne for faglig udvikling, og 
modsat. 

De tosprogede elever må gerne vide at 
det er naturligt at der er ting der ofte er 
sværere for dem end for de andre elever 
i løbet af skoletiden. Men det må på den 
anden side ikke blive en sovepude. Der 
skal stilles krav om en indsats, og med 
den rette indsats har tosprogede elever 
samme mulighed for at klare sig i skolen 
og senere.
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Undervisning af tosprogede elever i skolen kan og 
skal udføres på mange forskellige måder afhængigt  
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