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Hvad er problemet?

Tosprogede elevers
sprog‐ og
læsetilegnelse

• Tosprogede klarer sig dårligt i skolen
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Syddansk Universitet

Læring og kulturel anerkendelse i
en flerkulturel sammenhæng
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Risikofaktorer

Datamateriale

• Ikke‐vestlig baggrund
• Ikke‐vestlig baggrund – hankøn
• Lavt‐uddannede forældre (lav SES)

• Børn i denne analyse
– 3762: to etnisk danske forældre (DK)
– 264: én dansk og én ikke‐dansk forælder (DK‐F)
– 124: mindst én vestlig forælder (Vest)
– 601: ikke‐vestlige forældre (Ikke‐vest)

• Hvor tidligt opstår forskellene?
• Særligt uheldige kombinationer af faktorer?
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Resultater
• Etniske forskelle i tosprogedes sprogscore
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Etnicitet – udvikling
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Resultater
• Etniske forskelle i tosprogedes sprogscore
• Hurtigere udvikling for vestlige end ikke‐vestl.
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Etnicitet – udvikling
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Resultater
Etniske forskelle i tosprogedes sprogscore
Hurtigere udvikling for vestlige end ikke‐vestl.
Drenge senere sprogligt udviklet end piger
Vest‐piger hurtigst udvikling – alle andre lærer
(gennemsnitligt) for lidt dansk i BH
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Resultater

Del‐konklusion

Etniske forskelle i tosprogedes sprogscore
Hurtigere udvikling for vestlige end ikke‐vestl.
Drenge senere sprogligt udviklet end piger
Vest‐piger hurtigst udvikling – alle andre lærer
(gennemsnitligt) for lidt dansk i BH
• Næsten ingen SES effekt (udd.) på ikke‐vestlige

• Ikke‐vestlig baggrund er en særlig risikofaktor
allerede før skolestart
• Drenge forsinket, men haler ind

•
•
•
•

– Ikke‐vest drenge ca. = piger ved 5 år – hvornår taber
de terræn?

• Uheldig kombination
– Vest‐dreng ‐ lav SES
– Ikke‐vest uafhængig af køn og SES
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Forskningskortlægning
(Bleses og Højen 2013a, 2013b)

• Hvordan hjælpes tosprogede bedst til at lære
at læse?

What to do?

1. Betydning af undervisningssprog (undervisning
på modersmål vs. andetsprog)
2. Effekt af forskellige typer pædagogisk/didaktisk
metode

• ”Systematisk review” – metaanalyse
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Metode
• Identifikation af søgeord, relevante databaser og
andre kilder til identifikation af studier
• Søgeproces for henholdsvis spørgsmål 1 og 2
– Databaser og håndsøgning

• Screening på titel/resumé for relevans for
spørgsmål 1 og 2
• Fuldtekstscreening på basis af fastsatte
inklusionskriterier mht. spørgsmål 1 og 2
• Kodning af inkluderede studier der er delvist
forskellig for spørgsmål 1 og 2.
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Metode

Metode

• Ca. 9.000 hits
• Strenge kvalitetskriterier, kontrolgruppe,
randomisering/match

• Sammenregne effektstørrelser
– 0,2 Lille
– 0,5 Moderat, medium
– 0,8+ Stor

– Spm. 1: 19 studier
– Spm 2: 37 studier

• Alle fra USA, mest spansk som modersmål
– Latinoer i USA har ligheder med ikke‐vestl. i DK
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Spm. 1: Undervisningssprog

Studier med randomisering

Efter år 2000
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Spm. 1: Undervisningssprog

Spm. 2: Pæd/didakt. metode

Svag samlet effekt
Stort set ingen effekt i randomiserede studier
Ingen effekt i studier efter år 2000
Konklusion: Undervisning på modersmål gør
hverken skade eller gavn
(Stadig vigtigt for tosprogede at kunne familiens
primære sprog – og vigtigt at lære modersmålet
fra start)

• Etsproget såvel som tosproget undervisning på
mange måder
• Studier undersøgte typisk fsk. curricula
• Mange forskellige metoder i enkelte
programmer og curricula
• 37 studier

•
•
•
•
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Aktive ingredienser
• Systematisk og eksplicit instruktion
• Kollaborativ læring
• Vurdering og tilpasning (responsiveness to
intervention)

• Hjælp! Hvad er de aktive ingredienser?
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Systematisk og eksplicit instruktion

Systematisk og eksplicit instruktion

Systematisk

• Ofte konkret program
• ”Manuskript” til hver undervisningstime

– Rækkefølge af læringselementer følger forsknings‐
baseret viden om tilegnelse af tale‐ og skriftsprog
– Note: Ikke sadistisk eller kedeligt, bare logisk og
gennemtænkt

Eksplicit
– Formålet klargøres
– Det konkrete mål klargøres
– Fokusområde udpeges
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– Formål
– Hvad handler det om?
– Hvad skal vi omkring?
– Strategier til at få alle med
– Opsamling og strukturering af viden
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Eksempel

Kollaborativ læring

• Lydlig opm. er nødvendigt for afkodning

•
•
•
•
•
•
•

Eksplicit:
– Nu skal vi prøve at skille ord ad

Systematisk:
1. Kaffe‐maskine (ord‐niveau)
Udskifte kaffe med tale > tale‐maskine
2. Land – sand (fonem‐niveau)

Social kontekst og sociale processer
Læreren tilrettelægger arbejde i små grupper
Nå målet ved fælles hjælp
Stærke og svage elever sammen
IKKE frikvarter til læreren!
Kræver sociale kompetencer
Hvordan effekt for stærke elever?

37

Blooms taksonomi
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Hvor hjælper indsatser mest?
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Didaktisk metode vs. strukturelle tiltag
• Didaktisk metode, fx
– Systematisk og eksplicit instruktion
– Kollaborativ læring

• Strukturelle tiltag
– Vurdering og tilpasning af indsats (responsiveness
to intervention)
– (Jf. fx fordeling af elever på forskellige skoler)
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Vurdering og tilpasning af indsats
• Præventiv/offensiv indsats
• Tests/målinger/vurdering
1. TIDLIG identifikation af risiko for
læsevanskeligheder
2. Målrettet indsats
– Intensive forløb i små grupper
– tæt opfølgning på elevens udbytte

3. Løbende opmærksomhed på kompetencer
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Vurdering og tilpasning af indsats

Dyrt?

• Tre niveauer
– Alm. klasseundervisning
– Undervisning i små grupper (2‐3 elever)
– Specialundervisning

Heckman (2008)

• Elever rykker frem og tilbage ml. niveauer efter
behov
• Vurdering og tilpasning af indsats sammen
med syst. ekspl.: Klart største effektstørrelser i
Bleses og Højen (2013a)
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Opsummering

Referencer

• Mange tosprogede klarer sig godt
• Sandsynlighed for problemer bunder mest i etnicitet
og køn
• Tosprogsundervisning, modersmålsundervisning
hjælper ikke L2 læsning
• Mest effektive indsatser er
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– Kollaborativ læring
– Systematisk og eksplicit instruktion
– … særlig med vurdering og tilpasning af indsats
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