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Indledning

Hvilke fordele kan det have at lære forskellige fremmedsprog samtidigt i skolen?
 positive udslag på bevidsthed, læringspsykologi, kreativitet, interkulturelle,
metasproglige og pragmatiske færdigheder (jf. Marx 2014, 8)
 læringsstrategier og dekodningssfærdigheder udvikler sig bedre (jf. Göbel/Vieluf
2014, 18; Wode 2009)
 forhøjer sprogbevidstheden og fører til en uddybning af sprogkompetence i alle
sprog
 forbereder indlæring af yderligere sprog
 forhøjer motivation til sprogindlæring (jf. Marx 2014, 8; Widlok m. fl. 2010, 31)
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Indledning

 „Den tidlige start kan give dem [eleverne] overskud til at fokusere på tilegnelsen af sproglige
og interkulturelle erfaringer, som giver dem gode muligheder for kognitiv, social, kulturel og
personlig udvikling. Derudover viser undersøgelserne, at den tidligere sprogstart kan være
med til at fremme elevernes [...] sprogbevidsthed.“ (Daryai-Hansen m. fl. 2014b: 20)
 „Lærerne oplever det primært som en stor udfordring at skabe sammenhæng og
progression for elevernes læring, eftersom der er mangel på egnede lærebøger og
undervisningsmaterialer.“ (Daryai-Hansen m. fl. 2014a: 61)
 „9. [...] arbejd fra start af med [...] sproglig opmærksomhed
10. Arbejd med elevernes samlede sproglige og kulturelle forkundskaber
11. Sæt tilstrækkelig tid af (én undervisningstime om ugen er ikke nok)
12. Vær bevidst om, at det kræver velfunderede sproglige, kulturelle og didaktiske
kompetencer at undervise den yngre aldersgruppe i sprog, og investér derfor i didaktisk,
sproglig og kulturel grund- og efteruddannelse.“ (Daryai-Hansen/Søndergaard Gregersen
2016: 36)
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Forskningsresultater

 „Mehrsprachigkeit in der Grundschule“ [”Flersprogethed i folkeskolen”]
(Kierepka/Krüger 2007): børn i den tidlige folkeskole kan opdage, hvad der er
fælles i forskellige sprog, reflektere over det, lave sproglig transfer, formulere
hypoteser
-> læring af flere sprog virker positivt på indlæring af de såkaldte ”svære”
sprog, fx. tysk
 Kuchenbecker Broch (2013): brasilianske elever, som var udsat for forskellige
sprog tidligt i folkeskolen har opnået en højere sprogbevidsthed i områderne
udtale, skrivning og ordforråd
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Empirisk studie

Målsætning:
 at identificere og analysere undervisningsinteraktioner mellem lærere od
elever såvel som blandt eleverne, som indeholder verbaliseret
sprogsammenligning mellem første og fremmedsprog og mellem
fremmedsprog og fremmedsprog
 at kategorisere den observerede sprogsammenligning (Hvad
sammenlignes? Hvem initierer?)
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Empirisk studie

Undersøgelsesspørgsmål:
1. På hvilken måde sammenligner eleverne deres sprog?
2. På hvilken måde sammenligner lærerne forskellige sprog?
3. Hvilke sprog sammenlignes af eleverne?
4. Hvilke sprog sammenlignes af lærerne?
5. Hvordan reagerer eleverne på lærernes sprogsammenligninger?
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Empirisk studie
Dataindsamling

Fag

Klasse

Antal
elever

Antal
undervisningssekvenser

Data i
minutter

Tysk

0.
1./2.
0.
1./2.

16
24
16
24
40

16
12
17
10
55

393
205
333
321
1252

Engelsk
I alt
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Første iagttagelser

 38 undervisningssekvenser = ca. 840 minutter
 situationer, hvor der sker sproglig sammenligning
0. klasse tysk

1./2. klasse tysk

0. klasse engelsk

8

7

11

 nogle initieret af lærerne, nogle af eleverne selv
 eksempler fra februar 2015 = ca. 6 måneder efter starten af tysk (og
engelsk) undervsiningen
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Konklusion og udsigt

 allerede børn i indskolning reflekterer over sprog og sammenligner dem
 næste skridt: gennemgng af de resterende 17 engelsk timer
 konversationsanalyse (jf. Forsthoffer/Dittmar 2009)
 strukturende kvalitative indholdsanalyse (jf. Kuckartz 2016; Schreier 2014)
 også flere situationer i engelsk undervisning i 0. klasse, hvor børnene
reflekterer over sprog
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