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VI SKAL TALE OM…

Elevens
perspektiv

• Social, pædagogisk og faglig inklusion
• Undervisning den første tid, sproglig aktivitet og udvikling, stilladsering,
translanguaging, forældresamarbejde

TJEK-IND
• Del med sidemakker:
• Hvor ser I at Moises
oplever problemer?

ET AKTUELT SPØRGSMÅL: INKLUSION ELLER
EKSKLUSION
Fysisk

Social

• inklusion
• eksklusion
• inklusion
• eksklusion

• inklusion
Pædagogisk
• eksklusion

‘Gennem inklusion i en
social sammenhæng
fremmes sprogindlæring –
og ved at lære sprog skabes
bedre forudsætninger for at
blive inkluderet’.
Jenny Nilsson Folke, i Bunar (2015)

ELEVPERSPEKTIVET: HVORDAN OPLEVER ELEVERNE
UNDERVISNINGEN I ALMENKLASSEN?
•

’Min hjerne bliver hurtigt træt’ ☺

•

Glade for at få undervisning i hele fagrækken - ambitioner

•

Ofte sværere end eleverne havde forestillet sig. Uro, nervøsitet, frygt, generthed

•

Oplever ikke faglæreren som en ressource for deres læring (kan ikke forstå forklaringer)

•

Eleverne sidder alene, fx oppe forrest /bagerst i klassen. Kræver en særlig indsats fra lærer
at få dem med i gruppearbejde - Relation mellem social trivsel og faglig udvikling

•

Strategier: Eleverne efterligner de andre; oversætter via mobil eller tablet; spørger
studiehandledaren eller m-læreren.
Jenny Nilsson Folke, (2015)

SÅDAN VIL VI GERNE HAVE ELEVEN TIL AT FØLE:
Mine lærere ved hvad
jeg kan fra tidligere
skolegang. Jeg kan
bruge noget af det jeg
har lært.

Mine forældre kender
og kan lide min
skole.

Jeg forstår ikke det
hele i undervisningen
endnu, men jeg kan
godt være med.

Jeg og mit sprog er
velkomment her. Jeg
får hjælp på mit
modersmål, når der
er noget jeg ikke
forstår.

De voksne er søde
og vil gerne tale
med mig. De bliver
ved med at prøve.

Notér: Hvordan ønsker

Mine klassekammerater
du at en nyankommen
vil gerne lege og tale
med mig. elev skal føle det hos

jer?

INKLUSION VIA ET FUNKTIONELT BASISDANSK
Eleverne har brug for sprog som giver dem mulighed

for

at deltage

• socialt - hvordan taler man med kammeraterne? hvilke
lege og hvordan? At sige til og fra, spørge om hjælp, osv
Relationer til kammerater er nr. 1!

• pædagogisk – lærerkontakt, hvad forventes der af et
svar /en fremlæggelse, hvordan deltager man i
gruppearbejde, osv

• fagligt - hverdagssprog til at udtrykke forståelse,
kendskab til centrale fagord, strategier til forståelse af input

HVAD ER VIGTIGT?
Forældresamarbejde

•

Lærerfaglighed i
dansk som
andetsprog

I undervisningen:
Elevernes relation til
hinanden og deres
lærer
Sproglig interaktion
mellem eleverne

Tæt samarbejde
mellem personalet i
modtagelses- og
almentilbud

Åbent
klasserumsfælleskab

Grundig kortlægning
af elevens sproglige
og faglige
kompetencer

Litteraturstudie om modtagelsestilbud for
nyankomne elever. Rambøll 2015

DEN TIDLIGE
ANDETSPROGSTILEGNELSE

FASER I DEN TIDLIGE

Tænk på en af
jeres elever.
ANDETSPROGSTILEGNELSE
Hvilken fase er
han/ hun i på
dansk?

• 1. Barnet taler fortsat sit modersmål
• 2. Barnet kan have en ikke-verbal periode (men udvikler
receptiv kompetence)

• 3. Barnet går i gang med at bruge/imitere enkelte ord og korte
vendinger på andetsproget, evt i kombination med modersmålet

• 4. Barnet udvikler produktiv brug af andetsproget, danner selv
sætninger
Patton O. Tabors: One child, two languages (2008)
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TYPISKE TRÆK FOR BEGYNDENDE PRODUKTIV
BRUG AF ANDETSPROGET
biler – muser
‘Gå til Odense’
/’jeg leger køre
ned’

• Opbygger en systematik – som
afprøves

• ‘chunks’: automatiserede helheder

– katter
Vodangåde
/hagodager

som bruges i flæng

• omskrivninger
• udeladelser
• kodeskift
• interaktionelle strategier (angive
usikkerhed, spørge..)
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At lære et ORD

faste
vendinger

Fx bakke, stole, brød…

forskellige
betydninger

sammenstillinger
katten i sækken, gå ned med
flaget, stille træskoene,
træde i spinaten

synonymer

bøjninger
En/et?, flertal?
hvilken
datidsgruppe? etc

=

Ord
udtale

Oprindelse – hvor kommer
ordet fra, geografisk,
historisk (for eksperter ☺)

Holde op, ud, af, med, til, nede,
yndig… flot… fyrig…
Tage en chance, løbe en risiko

antonymer

stil

stavning

Kvinde/ dame/ pige

etymologi

Udviklingen fra hverdagssprog
til fagsprog er ikke lineær
/absolut, men en proces der
gentages hver gang man skal
tilegne sig ny viden

Første fase: bruger
det sprog man
kender

Det tager 4-7 år at
udvikle fagsprog på
et andetsprog
I den stille periode
indsamler eleven
data til hypoteser om
sit intersprog

Eleven bruger hele sit
sproglige repertoire
produktivt

Eleven går over til kun
at kommunikere med
den del af sit sproglige
repertoire som skolen
anerkender

INKLUSION AF NYANKOMNE
ELEVER
SOCIALT, PÆDAGOGISK OG FAGLIGT

INKLUSION – MEN HVORDAN?
• ‘Eleverne bliver måske fysisk integreret i den almene klasse, men de
bliver ekskluderet fra de daglige sociale og pædagogiske processer.’

• Nihad Bunar, 2015

SOCIAL INKLUSION
- SAMARBEJDE MED FRITIDSDELEN
•

Skolen og fritidsdelen bør samarbejde omkring nyankomne elevers trivsel og
udvikling

•
•
•

Lad en pædagog være gennemgående fra klasse til SFO

•
•

Er der noget den nyankomne er god til? Brug det i SFO’en (evt viden fra afdækningen)

•

Relationer er afgørende for elevens trivsel og lyst til at lære!

Lad nogle børn være mentorer i SFO’en /klubben, vise den nye rundt mv
Understøt fællesskaber i fritidsdelen; vis fx børnene hvilket sprog de skal bruge for at
være med i lege.
Find materialer på elevens sprog, brug digitale midler til oversættelse, insistér på
kommunikation!

AT UDVIKLE SPROG TIL AT LEGE MED
M1-klasse (Kongevejens skole, Virum) – pædagog bemærker at nyankomne elever er
nysgerrige på at lege stikbold med de andre, men er usikre på hvordan de skal
være med.
Sproglige mål
Receptivt: kast(e) – bold – løb(e) – grib(e) – stå stille – sæt dig ned
Produktivt: ‘død’ – ‘du er ramt’ ‘sten saks papir’
Neumann Larsen: Nyankomne elevers sproglige og faglige udvikling, KvaN 2018

AT UDVIKLE SPROG TIL AT LEGE MED
Forløb:
Observation af videosekvens: lyt efter hvilke udtryk børnene bruger. Pædagog skriver
udtryk på tavlen.
Legen tegnes i fællesskab på tavlen: Hvad bliver der sagt hvornår?

En elev kender legen fra sit hjemland. Pædagog spørger ind: hvad siger man? Andre elever
byder ind med ord for ‘kaste’ og ‘gribe’ på deres sprog; skrives på tavlen (vha Google
translate)
Leg i klassen: elev læser ord højt (fx ‘grib’) – andre elever udfører handlingen
Stikbold afprøves i hallen, ytringer bruges hvor de er relevante.
Neumann Larsen: Nyankomne elevers sproglige og faglige udvikling, KvaN 2018

SOCIAL INKLUSION I KLASSEN
• Klassen laver et velkomstbrev til eleven, fx med et klassebillede hvor alle har
skrevet sit navn

• Et par børn sig som buddies den første tid
• Alle klassens elever får opgaver ift den nye elev: skrive velkommen på dansk og
elevens sprog, vise vej til toilettet, være legekammerat i frikvarter mv

• Etabler legegrupper
• Undersøg om nogle børn har samme interesser (badminton, Fortnite, etc)
• Etc etc

Hvad kan vi elever gøre?
O Snak med ham /hende!
O Spørg hende om hun forstår
O Forklare tingene flere gange og på forskellige måder

O Vis billeder på telefon eller computer
O Prøv at lære nogle ord på x’s eget sprog /modersmål
O Vis og fortæl hvad du gør når du udfører en faglig

opgave
grundlæggende
Ginman og Neumann: Sprogligt udviklende didaktik for nyankomne. ‘En
2017

forudsætning for succes ser
ud til, udover indholdet, at
være elevernes relation til
hinanden og deres lærer’.
Rambøll 2015

PÆDAGOGISK OG FAGLIG
INKLUSION AF NYANKOMNE
ELEVER
AFDÆKNING – DEN FØRSTE TID – SPROGUDVIKLENDE DIDAKTIK – FORÆLDRESAMARBEJDE

AFDÆKNINGSMATERIALET HELE VEJEN RUNDT OM
ELEVENS SPROG OG RESSOURCER
På elevens stærkeste sprog

✓Interesseområder
✓Faglige kompetencer
✓Sprog
✓Skoleerfaring
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HELE VEJEN RUNDT OM ELEVENS SPROG OG
RESSOURCER
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NÅR ELEVEN LIGE ER ANKOMMET - DEN STILLE PERIODE
• Brug nonverbal kommunikation: visualisering, ansigtsudtryk og gestik
• Planlæg enkle lytteøvelser og giv støtte til eleven
• Stil lukkede spørgsmål (Ja/nej)
• Brug konkrete aktiviteter som f.eks. at kategorisere billeder af dyr, redskaber etc
• Lade eleven vise hvad hun kan, fx via modersmål, tal eller tegning
• Lad eleven bruge sit modersmål om det emne I arbejder med
• Inddrag fysiske læringsaktiviteter og observér, hvordan den nyankomne elev deltager
EAL Academy, London

TAG UDGANGSPUNKT I AFDÆKNINGEN AF ELEVEN
• Er eleven god til matematik?
• Har lært om magneter i N/T?
• Er en stærk læser på modersmålet?
• Har erfaringer med handel?
• Er god til at tegne – eller lave mad?

Hvordan kan vi
bruge dette i
undervisningen?

BYG BRO TIL LÆSNING
األم تقع شالالت
Oversættelse,
ordforrådsarbejde,
begrebskort,
kategoriseringsøvelser,
sætningsdannelse
etc

‘Mor Mu glider og
falder på vej ud i
haven for at
svømme.’
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LAD ELEVEN BRUGE SINE SKRIFTLIGE KOMPETENCER

Translanguaging

STRATEGIER I SPROGLIG UDVIKLING
Forhandling om
betydning: Urdu,
engelsk, dansk
”piske afsted”,
”slog knude på sig selv”
”følte sig som en lus”
29

VISUEL FØRLÆSNINGSAKTIVITET MED
FOKUS PÅ CENTRALT ORDFORRÅD
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TRE EKSEMPLER PÅ SPROGSTØTTE TIL
DIREKTINTEGRERET ELEV
• En ressourceperson fast tilknyttet klassen; forberede støtten med udgangspunkt i
ugeplanen (indskoling)

• Elev mødes med ressourceperson inden danskundervisning, koordineret med
dansklæreren (mellemtrin)

• En ressourceperson der taler elevens modersmål (evt ansat i en kortere periode)
støtter eleven og samarbejder med faglærere
Eksempler fra Inspirationskatalog, Ny i København

NÅR ELEVEN ER I DEN PRODUKTIVE FASE SPROGLIG UDVIKLING I SAMSPIL
• Udvikling af sprog og strategier sker ikke isoleret i eleven… men udvikler sig i
et samspil med omgivelserne, både i undervisningen og udenfor

• I undervisningen: sikre interaktion: makkersvar, kategoriseringsøvelser, roller i
gruppearbejde, etc

• Se fx Læringsløft inspirationskatalog (Hillerød)
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KATEGORISERING I NATUR /TEKNOLOGI,
2.KL
• Læringsmål: Eleverne skal have forståelse for begrebsinddelingen i de
tre kategorier: nedbør, vind og temperatur

• Eleverne skriver selv ord på post-its, læreren giver også nogle ord.
Eleverne arbejder to og to med at kategorisere ordene.

Nedbør

Vind

Andet

Vejr
Eksempel fra projekt ‘Sprog giver faglig læring’.
Nationalt Videncenter for Læsning, 2016-7

FOKUS PÅ ORDFORRÅD I FORLØBET
affald, affaldssortering, grønt
nedbryde, nedbrydning,
nedbrydningstid,
nedbrydelig, let
nedbrydeligt/svært
nedbrydeligt

Kompostbunke

Organisk,
uorganisk

affald,
henkastet affald
Farligt affald, ufarligt affald

Brænde,
forbrænding

genbruge,
genbrug,
genbrugsstation

Forløb fra emu.dk,
sproglig udvikling i alle
dag, N/T 3.kl.

FORÆLDRESAMARBEJDE OM ELEVERNES LÆRING

TYPER AF OPGAVER TIL HJEMMET
• Samtale om et konkret tema, fx det
man spiser til aften eller ‘det gode og
det onde’ i religion
• Samarbejde om en opgave, fx måling
eller optælling

• Forældre som informanter, fx om egen
skolegang eller andre erfaringer

DECIMALTAL

( M AT E M AT I K )

3. KLASSE

Undervisning
indhold

Mål for faget

Sproglige mål

Tiltag/handling
Hvordan kan
forældrene støtte op og
i hvad?

Evaluering

Matematik/
decimaltal

Fælles Mål
Kende eksempler på
brug af decimaltal og
enkle brøker fra
hverdagssituationer

- Kende og gøre brug
af fagordene:
decimaltal og hele
tal

Opgave
Undersøg
sammenmed din
familie:
Længden på 5
forskellige ting
derhjemme.

Mundtligt
Kan give eksempler
på hvorfor og
hvornår der bruges
decimaltal

Mål for
undervisningen
At kunne placere
decimaltal i forhold til
hinanden på en tallinje

- Kan give eksempler
på hvorfor og
hvornår der bruges
decimaltal

-

Decimaltal

Skriv
decimaltallene i
rækkefølge
Tal med din
familie om
hvornår I bruger
decimaltal

Skriftligt
Kan placere
decimaltallene i
forhold til hinanden
på en tallinje
Kan placere
decimaltallene
under hinanden ved
udregning

RELIGION 8. KLASSE
Undervisning
Indhold

Mål for faget

Religion

At nærlæse, uddrage og At samtale i grupper
sammenligne tekster
om forskellige teksters
med forskellige religiøse syn på begreberne.
synspunkter.
At stille spørgsmål til
At få en viden om ”det
andre om emnet og
gode” og ”det onde” som inddrage synspunkter
religionsfagligt
fra forskellige tekster.
begreb.
At kende betydningen
At reflektere over
af og bruge ordene i
begreberne ”det gode”
samtale med hinanden
og ”det onde” i forhold
og familie:
til forskellige religioner
og i forhold til sig selv.
Paradiset, livets træ,
kundskabens træ,
At kunne henvise til
medfølelse,
tekster.

”Det gode og det onde”

Sproglige mål

Tiltag/handling
Hvordan kan
forældrene støtte op
og i hvad?

Evaluering

Med familien

At eleverne kan
fremlægge og fortælle
om flere forskellige
synspunkter, både egne
og andres.

Stille spørgsmål om det
gode og onde i forholdt
til familiens religion

Have en samtale om
udvalgte spørgsmålene.
I undervisningen
Fortælle gruppen om
den samtale I havde der
hjemme.
Formuler en skriftlig
tekst der indeholder
svar på forskellige
synspunkter.
Fremlæg teksten for
klassen.

At eleverne bruger
begreberne og viser at
de forstår betydningen
af dem.

KRAV TIL SAMTALELEKTIER I HJEMMET
• Det er vigtigt at opgaverne ikke udelukker nogen fra deltagelse
• Det vil sige at det skal være opgaver som enhver forælder skal kunne
hjælpe barnet med. Det kan være små simple observationer eller livets
store spørgsmål – men de må ikke på nogen måde være akademiske eller
kræve specifik viden

• Samtalen foregår naturligvis på det sprog der tales i hjemmet
• Fx
• Tælle antal hængende lamper vs antal stående
• Tale om hvorfor krig opstår
• Fortælle en historie fra egen barndom

BEDSTSAMMEN.KK.DK

HVORDAN FÅR VI VORES NYANKOMNE ELEVER TIL AT
FØLE SÅDAN? Mine lærere ved hvad
Jeg og mit sprog er
jeg kan fra tidligere
skolegang. Jeg kan
bruge noget af det jeg
har lært.
Mine forældre
kender og kan lide
min skole.

Jeg forstår ikke det
hele i undervisningen
endnu, men jeg kan
godt være med.

velkomment her. Jeg
får hjælp på mit
modersmål, når der er
noget jeg ikke forstår.

De voksne er søde
og vil gerne tale
med mig. De bliver
ved med at prøve.

Mine klassekammerater
vil gerne lege og tale
med mig.

Inspiration til
praksis
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LINKS
• Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer, UVM 2017, https://emu.dk/grundskole/saerligeelevgrupper/hele-vejen-rundt-om-elevens-sprog-og-ressourcer#I

• Inspirationskatalog, Ny i København,
https://bedstsammen.kk.dk/sites/bedstsammen.kk.dk/files/nik_inspirationskatalog_endeligt.pdf

• Inspirationskatalog om modtagelse og undervisning af nyankomne elever, EMU,
https://arkiv.emu.dk/sites/default/files/Inspirationskatalog%20modtagelse.pdf

• Forældre som ressource, http://www.foraeldresomressource.dk/
• Inspirationskatalog, projekt Læringsløft Hillerød, https://files.builder.nu/21/63/21632f2f-4695-41ec-8d3aba7bbc421949.pdf

• Gode råd til første skoledag, https://bedstsammen.kk.dk/sites/bedstsammen.kk.dk/files/gode_raad__klar_til_foerste_skoledag_0.pdf

• 10 gode råd til dig der arbejder med modtageklasser, https://ucc.dk/konsulentydelser/skole/dansk-somandetsprog/gode-rad-til-dig-der-arbejder-med-modtageklasser

