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- Hvis du bare ser dig omkring herinde, så er 
der jo masser, der kan igangsætte vores sprog-
lige og matematiske opmærksomhed, Lisbet 
Kjærgaard peger favnende ud i sit kontor, der 
både rummer tavler med beskeder og ting, der 
er vigtige at huske − en invitation til teater i 3. 
klasse, skemaer med tal, Cobra-kunst og ikke 
mindst et hav af cirkler og firkanter. 

- Man skal bare kigge godt efter, der er idéer alle 
vegne, når man først er klar over, at det er sådan, vi 
skal fokusere vores tænkning.

Begejstringen er bestemt til at få øje på, når Lisbet 
Kjærgaard, souschef på Skolen på Duevej, taler om 
Tidlig literacy − tidlig numeracy-projektet. Som 
ledelsesansvarlig for indskolingen har hun sam-
men med SFO-lederen det seneste år været dybt 
involveret i projektet. Noget der både har medført 
faglig udvikling og ny faglig bevidsthed hos skolens 
pædagoguddannede personale. Centeret mødte 
hende til en snak om, hvordan det er gået for sig.

Et projekt der styrker pædagogens 
faglighed

Det første år har projektet udfoldet sig i børne-
haveklasserne, og det faglige fokus har været 
på børnehaveklasseledere og pædagoger, og for 
Lisbet Kjærgaard, der er tovholder for projektet og 
ledelsesansvarlig for skolens indskolingsdel, har 
det både betydet en spændende proces og et godt 
resultat. Hun fortæller: 

- Projektet har skabt et nyt fagligt fællesskab på 
tværs af børnehaveklasserne, fordi pædagoger 
og børnehaveklasseledere sammen skulle tilret-

telægge, observere og reflektere over hinandens 
undervisning. 

- Nogle fandt godt nok projektet lidt angstprovo-
kerende i starten, især når projektets konsulenter 
kom forbi og var med til at observere og give spar-
ring. Det var nemlig ikke alle pædagoger, der havde 
prøvet aktionslæring før. 

Heldigvis var det noget, der hurtigt fandt et godt 
leje, især da pædagogerne forstod, at der er læring 
i mange af de processer, som de arbejdede med i 
forvejen. Det var altså ikke den dybe tallerken, de 
skulle opfinde igen. Snarere skulle de interessere sig 
for det, de allerede gjorde og vidste virkede. Ifølge 
Lisbet Kjærgaard betød det, at pædagogerne, her et 
år efter, både føler sig bedre rustede til at lave akti-
viteter med et læringsindhold og er blevet mere be-
vidste om egen faglighed, praksis og metodevalg. De 
er sågar klar til at agere ambassadører for projektet, 
når deres kolleger næste år skal arbejde med det.

En ledelse der bakker op
Med den succes i ryggen har skolens ledelse be-
sluttet at fortsætte med literacy- og numeracytil-
gangen samt med samarbejde og observationer i de 
nye børnehaveklasser, selvom det ikke er en del af 
selve projektet. 

- Vi har prioriteret at gøre det, fordi det at obser-
vere hinandens undervisning, at give og modtage 
sparring er en grundlæggende del af skolens kultur, 
fortæller Lisbet Kjærgaard. Hidtil har det dog mest 
været hos lærerne og fra 1. klasse og op, vi gjorde 
det. Men Tidlig literacy − tidlig numeracy-projek-
tet gav os lejlighed til også at gå ud og observere i 
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børnehaveklasserne, og den kultur ønsker vi skal 
rodfæste sig.

I det hele taget er Tidlig literacy − tidlig numeracy-
projektet blevet mødt med stor interesse og opbak-
ning hos skolens ledelse. Noget der ifølge Lisbet 
Kjærgaard har bevirket, at projektet er kommet godt 
fra start på skolen. Således deltog hun selv, sammen 
med skolens SFO-leder samt dansk- og matematik-
vejledere, som observatør og sparringspartner, når de 
forskellige aktionsforløb blev gennemført. Endvidere 
disponerede skolen det således, at læse- og matema-
tikvejlederne kunne rådgive pædagogerne og børne-
haveklasselederne i planlægningen og forberedelsen 
af den undervisning, der skulle observeres på. 

- De har viden og idérigdom, som pædagogerne 
skal trække på, understreger hun. 

For Lisbet Kjærgaard mener ikke, at hun som tov-
holder for projektet kun skal varetage en logistisk 
rolle i at facilitere processen og få planlagt alle 
aktionerne − omend det er noget, der selvfølgelig 
kræver hendes tid og opmærksomhed. Hun mener 
også, at det fra ledelsensside er uhyre vigtigt at lave 

nogle prioriteringer og skabe nogle rammer, som 
projektet bedst kan udfolde sig indenfor.

Skolens ledelse har derfor besluttet, at de pæda-
goger, der var med i år i børnehaveklasserne skal 
bære projektet videre, når det næste år skal gen-
nemføres i 1. klasserne.

- Den viden, der er udviklet, skal videre, slår Lisbet 
Kjærgaard fast, derfor skal de følge klasserne, 
være ambassadører for projektet og være med til at 
implementere det sammen med lærerne.

- Det betyder, at det bliver pædagogen, der har 
erfaringen og fagligheden, fortsætter hun, og det 
er interessant, for selvom pædagoger og lærere 
hos os er vant til at sparre med hinanden og bruge 
hinandens fagligheder, så er det traditionelt det 
sociale og relationelle blik på eleven, som pædago-
gen varetager, mens læreren har det faglige fokus. 
Jeg glæder mig derfor til at se, hvordan projektet 
udvikler sig, når det går i gang i 1. klasserne næste 
år, og ikke mindst fortsat udvikle på, hvordan vi 
som ledelse bedst kan understøtte, når lærere og 
pædagoger skal supplere hinandens faglighed. 
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Hvordan skal man som lærer arbejde for at styrke læringen for alle elever i et 
sammensat og multikulturelt klasserum? Hvordan kan man som lærer sikre, at 
undervisningen både er sprogligt og fagligt udviklende?

Disse spørgsmål giver Pauline Gibbons svar på i denne længe ventede over-
sættelse af Gibbons’ klassiker, som nu udkommer i en ny udgave på dansk.

Styrk sproget, styrk læringen er en håndbog til alle lærere og studerende på 
læreruddannelsen, der gerne vil rustes bedre til arbejdet med sproglig udvik-
ling i fagene og med elever med dansk som andetsprog. Bogen bygger på 
den nyeste internationale forskning i andetsprogspædagogik, som forfatteren 
levende illustrerer med sine egne erfaringer som både lærer og læreruddanner.

Efter en kortere teoretisk gennemgang præsenterer Gibbons en lang række 
øvelser, strategier og modeller til inspiration, som læseren vil kunne omsætte 
direkte i sin undervisning eller i praktikken. Begrebet stilladsering (‘sca� old-
ing’) løber som en rød tråd gennem bogen, og Gibbons giver 
mange konkrete bud på, hvordan lærere e� ektivt kan stilladsere 
elevernes læring.

Styrk sproget, styrk læringen henvender sig primært til lærer-
studerende og lærere i grundskolen, men også gymnasielærere 
og voksenundervisere på sprogcentre vil have gavn af at læse 
med.

Sproglig udvikling og stilladsering i flersprogede klasserum

OM 
PAULINE GIBBONS 
Pauline Gibbons’ forskning har forsynet os med 
 vigtige bud på, hvordan lærere kan udfordre deres 
elever i fagundervisningen, samtidig med at de støtter 
elevernes sproglige udvikling. Dette fokus på et 
 læringsmiljø med et højt udfordringsniveau og en høj 
grad af støtte er baggrunden for meget af hendes 
 arbejde med uddannelse af lærere verden over – fra 
Asien til Afrika over Mellemøsten til USA og Norden, 
foruden naturligvis Australien, hvor netop genre-
pæda gogikken er udviklet.

Pauline Gibbons har i mange år undervist i andet-
sprogs pæda gogik ved University of Technology i 
Sydney og er nu adjungeret professor ved University 
of New South Wales.

Omslag: Jes Madsen/Imperiet

OM 
FAGREDAKTIONEN
Den danske udgave er bearbejdet af nogle af de bedste 
fagfolk inden for fagområdet dansk som andetsprog: 

•  Katja Vilien (lektor i dansk og dansk som andetsprog, 
UCC – hovedredaktør)

• Ruth Mulvad (forfatter og konsulent)
•  Mette Ginman (lektor i dansk som andetsprog, UCC) 
•  Helene Thise Türkmen (adjunkt i dansk som andet-

sprog, UCC). 

Sammen har de arbejdet på at bringe Gibbons’ forskning 
endnu tættere på de danske læsere. Ambitionen med 
bearbejdningen har været at bidrage til et fælles dansk 
fagsprog om undervisning og stilladsering i fl ersprogede 
klasserum og herigennem at give fl ersprogede elever i 
Danmark bedre adgang til skolens fagsprog.  

Lektor Helle Iben Bylander er tilknyt-
tet Sprogin som underviser, vejleder, 
rådgiver og tale-, høre- og læselærer. 
Helle har i en årrække arbejdet i dag-
tilbud, på Pædagogisk Psykologisk 
Rådgivning og inden for voksenunder-
visningsområdet. Hun er uddannet pæ-
dagog, tale-, høre- og læselærer og har 
en MA i sprogtilegnelse fra Syddansk 
Universitet. Derudover er hun certifi-
ceret i en række Hanen-programmer 
og er senest certificeret i børnemiljø-
vurderingsskalaerne ECERS og ITERS. 
Helles fokus er forebyggelse og tidlig 
indsats til fordel for det enkelte barn. 

Lektor Trine Kjær Krogh er daglig leder 
i Sprogin, og hun underviser, vej leder og 
rådgiver i børns sprogudvikling, litera-
cy og specialpædagogik. Trine er oprin-
deligt uddannet cand.mag. i dansk og 
religion fra Københavns Universitet, og 
hun har siden uddannet sig som lærer 
i dansk som andetsprog  samt taget en 
PD i specialpædagogik. Trine er stærkt 
optaget af sammenhængen mellem 
tidlig sprogudvikling og læse- og skri-
vefærdigheder i skolen. 

Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh 
har sammen skrevet en række bøger, 
bl.a. Sprogets milepæle, Sprogtilegnelse 
i et inkluderende perspektiv, Dit barns 
sprog og Flugten fra sneglefarmen.
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Den tidlige sprogudvikling får ofte betydning for, hvordan 
både tale- og skriftsproget udvikler sig hos barnet senere i li-
vet, og den kan endda indvirke på barnets udvikling af sociale 
kompetencer. Pædagoger og andre fagpersoner spiller en cen-
tral rolle i denne sammenhæng, da de ofte er de første, der får 
øje på forsinkelser eller andre afvigelser i sprogudviklingen.

I denne bog har vi valgt at sætte fokus på 2-årsalderen, fordi 
man allerede fra dette tidspunkt har et ret solidt grundlag for 
at vurdere, om barnets sprog er alderssvarende. Vi gennemgår, 
hvordan en typisk sprogudvikling ser ud i denne alder, hvad 
der er typiske tegn på et forsinket sprog, samt hvilke materi-
aler pædagoger, sprogpædagoger, konsulenter og logopæder 
har til rådighed, når de skal udrede en 2-årig.

Herudover kigger vi på væsentlige miljømæssige faktorer, som 
kan styrke det sprogpædagogiske arbejde i vuggestuen, bl.a. 
hvordan leg kan understøtte sprogudviklingen. Endelig be-
skæftiger vi os med, hvordan man kan udvikle handleplaner 
og et produktivt samarbejde med forældre.
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Danske børn skal have bedre sprogkompetencer. 
Sådan lyder en af visionerne i folkeskolereformen, 
og derfor modtager skolebørn i dag sprogunder-
visning allerede fra 1. klasse. Men hvad skal der til, 
for at skolerne lykkes med den tidligere sprogstart?
Det giver forfatterne deres bud på i denne bog.

Når folkeskoleelever skal lære sprog i en skolekontekst, 
bringer de en sproglig og kulturel bagage med sig ind 
i skolens læringsrum. Det giver sproglærere en solid plat-
form at stå på, når de skal stilladsere elevernes læring, 
men det er også en udfordring. For hvordan kan man orga-
nisere og strukturere en sprog- og kulturundervisning, der 
på en og samme tid inddrager elevernes forskellige viden 
og interesser, og samtidig sætte præcise læringsmål, der 
sigter mod elevernes fælles og individuelle læring?

Det er disse pædagogiske og didaktiske udfordringer, 
som forfatterne forholder sig til i bogens syv kapitler.  
Tidlig sprogstart i skolen er en læreRbog. Den er prak-
sisanvisende og indeholder derfor også 12 centrale anbe-
falinger til praksis, som bogens kapitler på forskellige må-
der beskæftiger sig med. Derudover præsenterer forfat-
terne en lang række værktøjer, modeller og konkrete for-
slag til didaktiserede undervisningsforløb, som læseren vil 
kunne omsætte direkte i sin egen undervisning.

Bogen henvender sig til sproglærere i grundskolen, sprog-
lærere i efter-/videreuddannelsesforløb, undervisere i 
sprogfag på professionshøjskolerne, lærerstuderende, 
lærebogsforfattere – kort sagt alle med interesse for ud-
vikling af sprogfag i grundskolen med afsæt i en fler-
sproget og flerkulturel pædagogik og didaktik.

12  A N B E FA L I N G E R 
    T I L P RA K S I S

1. Formulér klare læringsmål.

2.  Tilrettelæg en klar progression,
og tag højde for overgangs-
problematikker fra et skoletrin
til det næste.

3.  Giv feedback, og tematisér
sproglæringsstrategier, 
fx ved at bruge portfolioer.

4.  Sørg for, at eleverne får
succesoplevelser.

5.  Byg på emner, der interesserer
eleverne.

6.  Skab meningsfulde sprogbrugs-
situationer, bl.a. gennem inter-
nationale projekter.
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12  A N B E FA L I N G E R 
    T I L P RA K S I S  (FORTSAT)

7.  Byg på barnets veje til læring:
imitation, leg, narration.

8.  Brug målsproget i under-
visningen.

9.  Fokusér på mundtlig interaktion
og lytteforståelse, men arbejd
fra start af med alle færdigheder 
samt fluency og sproglig
opmærksomhed/korrekthed.

 10.  Arbejd med elevernes samlede
sproglige og kulturelle forkund-
skaber.

11.  Sæt tilstrækkelig tid af til den
tidlige sprogstart.

12.  Vær bevidst om, at det kræver
velfunderede sproglige, kultu-
relle og didaktiske kompetencer
at undervise denne alders-
gruppe, og investér derfor i
didaktisk, sproglig og kulturel 
grund- og efteruddannelse.

(FORTSÆTTES PÅ BAGFLAPPEN)

Danske børn skal have bedre sprogkompetencer. Sådan ly-
der en af visionerne i folkeskolereformen, og derfor mod-
tager skolebørn i dag sprogundervisning allerede fra 1. 
klasse.

Men hvad skal der til, for at skolerne lykkes med den tidli-
gere sprogstart?

Det giver forfatterne deres bud på i denne bog.

http://samfundslitteratur.dk/bog/tidlig-sprogstart-i-skolen
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