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I	dag:		
	
1.	Tre	projekter	om	6dligere	sprogstart		
o  ”Tidligere	Sprogstart	–	ny	begynderdidak6k	med	fokus	på	

flersprogethed”,		A.P.	Møller	Folkeskoledona6on																		
o  ”Tidligere	sprogstart	i	fransk	og	tysk”,	Randersgades	Skole	
o  ”Developing	Early	Foreign	Language	Learning	and	Teaching	

in	the	Nordic/Bal6c	Context”,	Nordplus	Horizontal	

2.	Teoribaserede	praksisanbefalinger	6l	den	6dligere	sprogstart		
					–	elevers	og	læreres	praksiserfaringer	i	en	dansk	kontekst	

3.	Flersprogethedsdidak6k	(praksisanbefaling	19)	
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Konsor4et	for	Sprog	og	Fagdidak4k	i	folkeskolen	
	

Konsor6et	er	etableret	i	2013	og	består	af		

-  Københavns	Universitet	(Det	Humanis6ske	Fakultet)	
-  Professionshøjskolen	UCC			
-  Professionshøjskolen	Metropol		

VIA	University	College	er	6lkny`et	konsor6et	som	associeret	partner.	
	
Sprogdidak4k:	dansk,	dansk	som	andetsprog,	engelsk,	fransk	og	tysk	

h`p://hum.ku.dk/samarbejde/konsor6et-sff/	
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TIDLIGERE SPROGSTART - NY BEGYNDERDIDAKTIK MED FOKUS PÅ FLERSPROGETHED

Professionshøjskolen UCC
- Dekan Tove Hvid Persson,
- Programchef Lis Madsen

Professionshøjskolen Metropol
- Institutchef Ulla Godtfredsen

Inst f. Engelsk, Germansk og Romansk, KU
- Institutleder Jørn Boisen

Projektledelse/administration
- Fagl. leder Petra Daryai-Hansen (KU/UCC)
- Ansv. projektleder Hanne Thomsen (UCC)
- Projektleder Pia Maria Lie (Metropol) 
- Økonomikoordinator Thomas Grane (KU)

Danmarks Lærerforening
- Uddannelsespolitisk konsulent Åse Bonde 

Københavns Kommune
- Udviklingskonsulent Karen Maass

Nørre Fælled Skole 
- Afdelingsleder Karen Esrom Christensen

Oehlenschlægersgades Skole
- Skoleleder Kristian Svinth

Peder Lykke Skolen
- Afdelingsleder Marianne H. Rasmussen

Randersgades Skole
- Viceskoleleder Vibeke Backlund

Vibenshus Skole
- Souschef Tina Jørgensen

A. P. Møller Fonden - Folkeskoleprojektet
- Projektrådgiver Anne Stampe Frederiksen 
- Sekretariatsleder Hans Kristian Kristensen

 
Sekretariatsbetjening (HUM, KU) 
- Specialkonsulent Dorthe Vejen Hansen

STYREGRUPPEN

KONSORTIET FOR SPROG OG FAGDIDAKTIK I FOLKESKOLEN

FORMAND: PRODEKAN JENS ERIK MOGENSEN, DET HUMANISTISKE FAKULTET, KU

Faglig projektleder
Petra Daryai-Hansen (KU/UCC)

FAGLIGT PROJEKTTEAM

Projektfaglig gruppe 

 Dansk som andetsprog   Anna-Vera Meidell Sigsgaard (Metropol)
 Engelsk     Karoline Søgaard/Hanne Thomsen (UCC)
 Fransk     Annette Søndergaard Gregersen (UCC)
 Tysk    Marie Jungfalk Sørensen (Metropol)

Digitale læremidler  (NN)          �� (NN)

Dansk som andetsprog som dimension i fremmedsprogsundervisning 

Anna-Vera Meidell Sigsgaard  �  Anne Holmen (KU)     Tilknyttet: Lone Wulff (UCC) og Hanne Vandal (Metropol)

Engelsk

10 lærere (Lærergruppe 1)
20 lærere (Lærergruppe 2)

�
Karoline Søgaard (UCC)
Hanne Thomsen (UCC)

�
Dorte Albrechtsen (KU)
Birgit Henriksen (KU)

Tilknyttet: Maria Guttesen (Metropol)

Tysk

  5 lærere (Lærergruppe 1)
10 lærere (Lærergruppe 2)

�
Marie Jungfalk Sørensen (Metropol) 

�
Petra Daryai-Hansen (KU/UCC)

Tilknyttet: Kirsten Bjerre (UCC)

Fransk

 5 lærere (Lærergruppe 1)
10 lærere (Lærergruppe 2)

�
Annette Søndergaard Gregersen

(UCC) 
�

Jan Juhl Lindschouw (KU)

TIlknyttet: Stephanie Kim Löbl (KU)

Praksisnær professionsudvikling  Birgit Henriksen (KU)   ��Petra Daryai-Hansen (KU/UCC)

Tilknyttet: Simon Borg (University of Leeds) og Dorte Albrechtsen (KU)

Overordnet administrativ projektleder         Understøttende projektleder
               Hanne Thomsen (UCC)   Økonomikoordinator              Pia Maria Lie (Metropol)
         Thomas Grane (KU)

Flersprogethedsdidaktik Petra Daryai-Hansen (KU/UCC)   ��Hanne Thomsen (UCC)

PROJEKTADMINISTRATION

Elevdata  Slobodanka Dimova (KU)   ��Petra Daryai-Hansen (KU/UCC)   ��Karoline Søgaard (UCC)

Stø`et	af	A.P.	Møller	Folkeskoledona6on	(2016-2018)	
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Projektets	formål	
	
Tidligere	Sprogstart	har	som	mål	at	skabe	det	fundament,		
som	lærerne	i	dag	savner	for	at	kunne	møde	de	nye	krav		
6l	6dligere	sprogstart	fra	Skolereformen	2014.		

Det	skal	ske	gennem	en	omfa`ende	forskningsbaseret		
videnindsamling,	som	vil	danne	grundlag	for	udviklingen	af		
en	ny	begynderdidak4k	med	fokus	på	flersproglighed.		

Arbejdet	vil	tage	udgangspunkt	i	Forenklede	Fælles	Mål	og		
komme	6l	udtryk	gennem	fagligt	kvalificerede	læremidler		
og	eFeruddannelses4lbud.	
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PRAKSISNÆR	PROFESSIONSUDVIKLING	
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Tidligere		
sprogstart			
-	engelsk	-			
-	fransk	-									
-	tysk	-		

Læringsmålsbevidst	
undervisning	

Flersprogethedsdidak4k	
DSA	som	dimension	i	

fremmedsprogsundervisning	

Digitale	læremidler	



Udvikling	af	eksemplariske	læremidler	(årsplaner,	
undervisningsforløb)	og	uddannelses4lbud	(PD-modul,	kurser)	

	
RESSOURCEBANK	

h`p://6dligeresprogstart.ku.dk	
	

																																					
																																																																																																																							
																																																							

	 	 	 	alle	undervisere,	lærere	og	 	
	 	 	 												elever	i	Danmark	

																					
																						frem6dig	forskning																																						
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”Developing	Early	Foreign	Language	Learning	and		
Teaching	in	the	Nordic/Bal4c	Context”	(ELL-NB)		
Nordplus	Horizontal,	august	2016	-	juli	2018	
	
Forskere,	undervisere	fra	professionshøjskolerne	og		
lærere	fra	Litauen,	Norge,	Sverige	og	Danmark		
	
Anne	Gregersen,	administra6v	projektleder	
Petra	Daryai-Hansen,	faglig	projektleder	
	
	 9	



	
	
”Det	fundament,	som	lærerne	i	dag	savner”?	
	
	

			-	projektets	baselineundersøgelse		
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20%	

80%	

Har	du	været	på	kursus/eFeruddannelse	i	målsproget		
inden	for	de	seneste	tre	år?	

Ja		 Nej	
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Tidligere	sprogstart	i	
målsproget	

Læringsmålsbevidst	
undervisning	

Digitale	læremidler	

Flersprogethedsdidak6k	

Vurdér	i	hvilken	grad	du	har	viden	inden	for	de	fire	felter:	

I	meget	høj	grad	

I	høj	grad		

Hverken	i	høj	eller	lav	grad	

I	lav	grad	

Slet	ikke	

Jeg	forstår	ikke,	hvad	de`e	
betyder	



Baggrunden	for	centrale	praksisanbefalinger	for		
4dligere	sprogstart:	
	
”Tidligere	sprogstart	i	engelsk,	fransk	og	tysk”	–	et	projekt		
i	samarbejde	med	Randersgades	Skole,	den		
Interna6onale	Profilskole	i	København	(2012-2015)	
	
Karoline	Søgaard,	Robert	Lee	Revier	&	Nicolai	Schartau		
Andersen	(UCC)	
Anne`e	Søndergaard	Gregersen	(UCC)	
Petra	Daryai-Hansen	(RUC/UCC)	
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Opsamling	og	syntese	af	den	teoribaserede	viden:	
	
•  Addressing	’the	age	factor’:	some	implica6ons	for	languages	

policy	(Europarådet,	2002)	
•  Languages	for	the	children	of	Europe.	Published	Research,	

Good	Prac6ce	&	Main	Principles	(Europa-Kommissionen,	
2006)	

•  The	Early	Language	Learning	in	Europe	Project	(ELLiE,	2011)	
•  Evalueringen	av	forsøk	med	fremmedspråk	som	felles	fag	på	

6.-7.	trinn	(Mordal	et	al.,	2013)	
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Vælg	layout	
1.	Højreklik	uden	for	dit	slide		

2.	Vælg	et	passende	layout	fra	
“drop	ned”	menuen	

Ønskes bullet brug da: 
 
 
 

Bullets generelt: 
For at få punktopstilling på teksten (flere 
niveauer findes) brug ‘Forøg listeniveau’ 

For at få venstrestillet tekst uden 
punktopstilling, brug ‘Formindsk 

listeniveau’ 

	
Opsummering:		
	
Undersøgelserne	viser,	at	eleverne	og	lærerne	generelt	er		
glade	for	den	6dlige	sprogstart,		
men	at	den	skal	4lrebelægges	omhyggeligt,	hvis	den	skal		
have	en	posi6v	effekt.		
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Teoribaserede	praksisanbefalinger	4l	den	4dligere	sprogstart		
–	elevers	og	læreres	praksiserfaringer	i	en	dansk	kontekst	
	
Elevdata		
1.  Fokusgruppeinterviews	med	fransk-	og	tyskelever,	Randersgades	Skole,	9.	

klasse,	2015	(Anne`e	Søndergaard	Gregersen,	Petra	Daryai-Hansen)	
2.  Gruppeinterviews	med	engelskelever	(2.	klasse)	samt	fransk-	og	tyskelever	

(6.	klasse),	projektskoler,	2016	(Sophia	Mai,	Petra	Daryai-Hansen)	
	
Lærerdata		
1.  Fokusgruppeinterview	med	lærerne,	som	underviser	i	fransk	og	tysk	på	

Randersgades	Skole,	2015	(Anne`e	Søndergaard	Gregersen,	Petra	Daryai-
Hansen)	

2.  Surveyundersøgelse,	baseline	projektlærere,	2016	(Lykke	Jørgensen,	Julie	
Valvik	–	Simon	Borg,	Birgit	Henriksen,	Dorte	Albrechtsen,	Hanne	Thomsen,	
Petra	Daryai-Hansen)	
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Grundlæggende	opbakning	–	elever	og	lærerne	
	
Elev	1:	 	Jeg	synes	egentlig,	de	alle	sammen	er	 	

	 	vig6ge.	
Elev	2:	 	Ja,	det	synes	jeg	også.	De	har	jo	så	hver	deres	

	 	måde		at	være	vig6ge	på,	kan	man	sige.	
	
(Fokusgruppeinterviews,	9.	klasse,	fransk,	2015)	
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Udgangspunkt:	elevstemmerne,	Randersgades	Skole		
	
Anbefalinger,	som	
	
(1)  næsten	alle	elever	nævner	i	deres	top	tre,		
(2)  flere	elever	nævner	i	deres	top	tre,	
(3)  der	ikke	var	entydig	opbakning	6l.	
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Praksisanbefalinger,	som	næsten	alle	elever	på		
Randersgades	Skole	nævner	i	deres	top	tre:	
	
•  Sørg	for,	at	eleverne	får	succesoplevelser	
•  Tilre`elæg	en	klar	progression	
	
•  Skab	meningsfulde	sprogbrugssitua4oner	
•  Byg	på	emner,	der	interesserer	eleverne	
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Sørg	for,	at	eleverne	får	succesoplevelser	
	
Elev	1:			Jeg	synes,	at	det	med	at	få	succesoplevelser	er	det	vig6gste.	

		Jeg	synes,	at	det	giver	i	hvert	fald	meget	6l	mig	at	få		
	posi6v	feedback	på	det,	jeg	gør,	og	ikke	få	at	vide,	at	du	var		
	dårligt	6l	det	her,	men	i	stedet	at	få	at	vide…	

Elev	2:	 	…	at	du	er	god	6l	det	her…	
Elev	1:	 	…	du	er	god	6l	det	her,	og	det	kan	du	arbejde	med.	Du	var	ikke		

	decideret	dårlig	6l	det,	du	skal	bare	arbejde	lidt	med		
	det.	Det	er	noget	med	den	pædagogiske	måde	at	gå	6l	barnet		
	på.	[…]	Hvis	jeg	får	at	vide,	at	jeg	ikke	kan	finde	ud	af	det..		
	Hvis	jeg	ikke	kan	finde	ud	af	det,	hvorfor	skal	jeg	så	prøve?		

	
(Fokusgruppeinterview,	9.	klasse,	tysk,	2015)	
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Sørg	for,	at	eleverne	får	succesoplevelser	
	
“[…]	afgørende	for	at	alle	andre	praksisanbefalinger	kan	
lykkes.”		
	
“Det	er	eleverne	og	lærere,	der	skal	få	succesoplevelser	–	
det	er	jo	en	interak6on.”		
	
(Fokusgruppeinterview,	lærere,	Randersgades	Skole,	2015)		
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Sørg	for,	at	eleverne	får	succesoplevelser	–		
4lrebelæg	en	klar	progression	
	
”Det	vig6gste	er,	at	man	kan	se,	at	man	har	gjort	noget		
fremskridt.	At	undervisningen	fak6sk	forbereder	en,	og	at		
man	kan	noget,	at	man	har	evnen	6l	at	lære	et		
fremmedsprog,	og	at	man	så	også	har	mod	6l	at	lære,	fordi		
man	ved,	hvis	jeg	sæ`er	mig	ind	i	det	her,	[…]	så	kan	jeg		
lære	det.	Så	at	man	føler,	det	kan	jeg	godt.”		
(Fokusgruppeinterview,	9.	klasse,	tysk,	2015)	

23	



Tilrebelæg	en	klar	progression	
	
”Det	er	vig6gt,	at	man	hele	6den	bygger	videre	på	det,	man	
allerede	har,	og	ikke	bare	gentager	emner.”		
(Fokusgruppeinterview,	9.	klasse,	tysk,	2015)	
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Tilrebelæg	en	klar	progression	
	
Eksempel:	’Fortæl	om	dig	selv’	
	
”[…]	for	hvert	år,	[…]	skal	[eleverne]	bygge	mere	og	mere		
på,	de	skal	forklare	mere,	de	skal	beskrive	mere.	Det	er	ikke		
nok	at	sige	’jeg	har	en	far,	han	hedder’,	de	skal	også	sige		
hvad	faren	arbejder	med,	om	han	kan	lide	sit	arbejde	osv.”		
	
(Fokusgruppeinterview,	lærere,	Randersgades	Skole,	2015)		
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Skab	meningsfulde	sprogbrugssitua4oner	og	byg		
”meget	gerne,	meget	gerne…”	(9.	klasse,	tysk)	på	emner,		
der	interesserer	eleverne		
	
Elev	1:		 	Der	er	også	nogle	6ng,	man	skal	igennem.	 	

	 	Noget	med	fransk	kultur	for	eksempel.	
Elev	2:		 	Men	det	skal	heller	ikke	kun	være	6ng,	man		skal

	 	lave,	altså,	ja,	bare	have	noget,	hvor	det	vægter	
	 	lidt,	hvor	der	er	noget,	man	skal,	og	 	 	
	 	noget,	hvor	det	også	er	eleverne,	der	vælger	lidt.		

Elev	1:		 	Det	hjælper	også,	hvis	det	er	relevant.		
	
(Fokusgruppeinterview,	9.	klasse,	fransk,	2015)	
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Skab	meningsfulde	sprogbrugssitua4oner	og	byg	på	
emner,	der	interesserer	eleverne		
	
”Det	skal	være	emner,	der	interesserer	eleverne,	og	derfor	
skal	man	jo	også	tage	højde	for,	at	man	i	5.	klasse,	der	er	
man	11	år	gammel,	og	man,	ok,	man	er	så	lige	kommet	i	en	
alder,	hvor	der	begynder	at	ske	noget,	og	så	når	man	er	14	
år,	så	er	man	et	helt	andet	sted	i	sit	liv,	og	når	man	er	15	år,	
så	er	man	endnu	mindre…	endnu	mere	et	andet	sted.”		
	
(Fokusgruppeinterview,	9.	klasse,	tysk,	2015)		
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Anbefalinger,	som	flere	elever	nævner	i	deres	top	tre	
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Fokuser	på	at	tale	og	at	lybe,	men	arbejd	fra	starten	af	
også	med	at	skrive	og	læse	samt	fluency	og	sproglig	
opmærksomhed	
	
”Jeg	tror,	at	det	er	meget	vig6gt,	at	man	måske	tager	det	
fra	starten,	men	at	man	ikke	gør	det	sådan	hårdt,	hvis	man	
kan	sige	det	sådan.”		
	
(Fokusgruppeinterview,	9.	klasse,	fransk,	2015)	
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Brug	målsproget	i	undervisningen		
	
”Fordi,	hvis	man	ikke..,	hvis	man	kun	bruger	dansk,	så	når	
man	ikke	rig6g	nogen	vegne.	Men	det	skal	selvfølgelig	
bygges	op.”(Interview	1,	fransk)		
	
”Det	ville	være	bedre	også	at	have	det	i	nogle	andre	fag,	
hvor	det	bliver	draget	ind,	måske”		
	
(Fokusgruppeinterview,	9.	klasse,	fransk,	2015)	
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Sæt	4lstrækkelig	4d	af	4l	den	4dligere	sprogstart!		
	
”Der	skal	bruges	lidt	mere	6d	6l	det,	hvis	det	skal	virke.”	
(Fokusgruppeinterview,	9.	klasse,	tysk,	2015)			
	
”Det	er	så	fordi,	at	de	andre	6ng,	de	er	sådan	lidt	mere,	
hvad	der	sker	i	undervisningen,	men	hvis	der	ikke	er	særlig	
meget	undervisning,	så	kan	man	slet	ikke	nå	at	lave	de	
andre	4ng.	Så	er	der	ikke	nok	6d.”		
(Fokusgruppeinterview,	9.	klasse,	fransk,	2015)		
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Anbefalinger,	som	der	ikke	var	entydig	opbakning	4l	
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Formuler	klare	læringsmål	
	
Elev	1: 	Altså,	for	min	skyld,	mine	forældre,	de	må	godt	komme	6l	

	et	forældremøde	og	få	det	at	vide	[…]	Og	læreren	kan	vide	
	det	[…],	men	jeg	er	fuldstændig	ligeglad.	[…]	Den	halve	
	6me,	du	skal	bruge	på	at	fortælle,	hvordan	vi	skal	lære		

Elev	2: 	Vi	skal	lære	på	den	her	måde,	og	det	er	det	her,	skal	vi	
	lære,	og	det	er	det	her,	vi	skal	ende	med		

Elev	1: 	Så	lad	os	dog	komme	i	gang.	[…]	
Elev	2: 	Hver	gang,	når	der	er	nogen,	der	siger,	det	er	det	her,	vi	

	skal	ende	med,	så	er	alle	bare:	Ja,	so	what?	
Elev	3: 	Ja,	så	lad	os	gøre	det.		
(Fokusgruppeinterview,	9.	klasse,	tysk,	2015)	
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Formuler	klare	læringsmål	
	
”et	spørgsmål	om	prioritering	–	at	holde	det	så	enkelt,	
at	jeg	kan	få	eleverne	med.”		
	
(Fokusgruppeinterview,	lærere,	Randersgades	Skole,	2015)		
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Byg	på	leg	som	central	vej	4l	barnets	læring		
	
”[Lege	er]	sjove	og	giver	mere	lyst	6l	at	lære”		
	
”Jeg	tror	ikke…,	der	skal	ikke	være	for	meget,	så	at	det	kun	
handler	om	det.	Fordi	der	er	også	nogle	6ng,	for	eksempel	
ligesom	de	her	spil	for	eksempel,	hvis	vi	bliver	kastet	ud	i	at	
spille	et	spil	og	man	ikke	forstår	noget	af	det,	så	hjælper	det	
ikke	særlig	meget.	[…]	Der	skal	være	en	mening	med	det.”		
	
(Fokusgruppeinterview,	9.	klasse,	fransk,	2015)	
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Praksisanbefalinger	19:	
		
Arbejd	med	elevernes	samlede	sproglige	og	kulturelle	
forkundskaber	
	
-  pluralis4ske	4lgange	4l	sprog	og	kulturer	
-  flersprogethedsdidak4k		
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SINGULÆR	TILGANG:	



	
	
Færdighedsniveauer	

	 	A	–	Basissprogbruger	
	 	B	–	Selvstændig	sprogbruger	
	 	C	–	Kompetent	sprogbruger	
	

	
Filosofien:	 	 	pluralis6sk	6lgang	
Deskriptorer:	 	singulær	6lgang	
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  A1 
Sprogbruger med 
basiskundskaber 

A2 
Sprogbruger med 
basiskundskaber 

B1 
Selvstændig sprogbruger 

B2 
Selvstændig sprogbruger 

C1 
Kompetent sprogbruger 

C2 
Kompetent sprogbruger 

Fo
rst

å

 

  
Lytte 

Jeg kan forstå meget enkle ytringer om 
mig selv, mennesker jeg kender og ting 
omkring mig, når folk taler langsomt og 
tydeligt. 

Jeg kan forstå de mest almindelige 
ord og udtryk for ting, der er vigtige 
for mig, fx oplysninger om mig selv, 
om min familie, om indkøb, mit 
nærmiljø og mit arbejde. Jeg kan 
forstå hovedindholdet i korte og klare 
beskeder og meddelelser. 

Jeg kan forstå hovedindholdet når der er 
tale om dagligdags emner som fx 
arbejde, skole, fritid etc. og sproget er 
klart og præcist. 

Jeg kan forstå længere 
sammenhængende tale og foredrag og 
kan følge med i en indviklet 
ordveksling, forudsat at jeg har rimelig 
indsigt i emnet. Jeg kan forstå de fleste 
nyhedsudsendelser på tv. Jeg kan 
forstå de fleste film, hvor sproget 
forekommer i en standard version. 

Jeg kan forstå et langt foredrag selv 
når det ikke er klart struktureret, og 
ideer og tanker ikke udtrykkes direkte. 
Jeg kan forstå tv-udsendelser og film 
uden større besvær. 

Jeg kan forstå alle former for talesprog, 
både når jeg hører det i direkte 
kommunikation, og når jeg hører det i 
medierne. Jeg kan også forstå en 
indfødt, der taler hurtigt, hvis jeg har 
haft tid til at vænne mig til 
vedkommendes måde at tale på. 

  
Læse 

Jeg kan forstå dagligdags navne, ord 
og meget enkle sætninger, fx i 
annoncer, på opslag og plakater eller i 
brochurer. 

Jeg kan læse meget korte og enkle 
tekster. Jeg kan finde bestemte 
oplysninger, jeg leder efter i 
dagligdags tekster såsom reklamer, 
brochurer, spisekort og fartplaner, og 
jeg kan forstå korte, enkle personlige 
breve. 

Jeg kan forstå tekster, der er skrevet i et 
dagligdags sprog eller relaterer sig til mit 
arbejde. Jeg kan forstå indholdet af 
personlige breve, hvor afsenderen 
beskriver sine oplevelser, følelser og 
ønsker. 

Jeg kan læse artikler og rapporter om 
aktuelle emner i hvilke forfatteren 
indtager en bestemt holdning til et 
problem eller udtrykker et bestemt 
synspunkt. Jeg kan forstå de fleste 
moderne noveller og lettilgængelige 
romaner. 

Jeg kan forstå lange og indviklede 
sagprosatekster og litterære tekster og 
opfatte forskelle i stil. Jeg kan forstå 
fagsprog i artikler og tekniske 
instruktioner, også når det ikke er 
inden for mit fagområde. 

Jeg kan uden problemer læse næsten 
alle former for tekster, også abstrakte 
tekster der indeholder svære ord og 
sætningsstrukturer, f.eks. manualer, 
fagtekster og litterære tekster. 

Tal
e

 

  
Samtale 

Jeg kan føre enkle samtaler hvis min 
samtalepartner er indstillet på at 
gentage eller at omformulere sine 
sætninger og tale langsommeret, samt 
hjælpe mig med at formulere det, jeg 
prøver på at sige.Jeg kan stille og 
besvare enkle spørgsmål omkring 
dagligdags emner. 

Jeg kan deltage i samtale om enkle 
hverdagssituationer, der kun lægger 
op til en udveksling af informationer. 
Jeg kan deltage i en kort 
meningsudveksling, skønt jeg 
normalt endnu ikke forstår nok til at 
kunne uddybe samtalen. 

Jeg kan klare de fleste situationer, der 
opstår ved rejse i lande eller områder, 
hvor sproget tales. Jeg kan uforberedt 
indgå i en samtale om emner af 
personlig interesse eller generelle 
hverdagsemner som fx familie, fritid, 
arbejde, rejse og aktuelle begivenheder. 

Jeg kan samtale og diskutere så pas 
flydende og frit, at jeg forholdsvis 
utvungent kan føre en samtale med 
’native speakers’ Jeg kan tage aktivt 
del i diskussioner om dagligdags 
emner, samt forklare og forsvare mine 
synspunkter. 

Jeg kan udtrykke mig flydende og 
spontant uden alt for tydeligt at lede 
efter ordene. Jeg kan bruge sproget 
fleksibelt og effektivt i sociale og 
arbejdsmæssige situationer. Jeg kan 
forholdsvis præcist udtrykke mine 
synspunkter og ideer på en måde, der 
er tilpasset efter, hvilken person, jeg 
taler med. 
 

Jeg kan uden anstrengelse tage del i 
hvilken som helst samtale og diskussion 
og vælge det passende ordforråd og 
udtryk. Jeg kan udtrykke mig flydende 
og nuanceret med en stor grad af 
præcision. Hvis jeg alligevel har 
problemer, kan jeg med 
omformuleringer klare mig så godt, at 
min samtalepartner næppe lægger 
mærke til det. 

  
Redegøre 

Jeg kan med enkle sætninger og et 
begrænset ordforråd beskrive hvor jeg 
bor og fortælle om folk, jeg kender. 

Jeg kan bruge en række udtryk og 
enkle vendinger til at beskrive min 
familie og andre omkring mig, min 
dagligdag, min uddannelsesmæssige 
baggrund og mit arbejde – nu eller 
tidligere. 

Jeg kan bruge udtryk og vendinger til at 
redegøre for oplevelser, mine drømme, 
håb og forventninger. Jeg kan kort 
forklare og begrunde mine meninger og 
planer. Jeg kan fortælle en historie, give 
et resume af en bog eller af en film og 
beskrive mine indtryk af dem. 

Jeg kan klart og detaljeret redegøre for 
forhold vedrørende mine interesse- og 
erfaringsområder. Jeg kan fremlægge 
et synspunkt om et aktuelt emne og 
angive fordele og ulemper ved 
forskellige løsningsmuligheder. 

Jeg kan klart og detaljeret redegøre 
for komplekse emner med forgrenede 
problemfelter. Jeg kan fremføre 
specielle problemfelter samt afrunde 
fremstillingen med en konklusion. 

Jeg kan fremføre en klar og flydende 
redegørelse eller argumentation med et 
sprog, som passer til situationen i stil og 
niveau. Jeg kan redegøre med en 
effektiv, logisk struktur, som hjælper 
modtageren med at lægge mærke til og 
huske vigtige punkter. 

Skr
ive

 

   
Skrive 

Jeg kan skrive korte, enkle postkort, fx 
sende feriehilsner. Jeg kan udfylde 
formularer med personlige oplysninger, 
fx skrive navn, nationalitet og adresse 
på en hotelregistrering. 

Jeg kan skrive korte, enkle notater og 
beskeder. Jeg kan skrive et meget 
enkelt, personligt brev, fx et 
takkebrev. 

Jeg kan skrive en enkel og 
sammenhængende tekst om dagligdags 
temaer eller om emner, som interesserer 
mig personligt. Jeg kan skrive personlige 
breve, hvor jeg beskriver oplevelser og 
indtryk. 

Jeg kan skrive klare og detaljerede 
tekster om en lang række emner der 
interesserer mig. Jeg kan skrive en 
opgave eller en rapport hvor jeg 
formidler oplysninger og argumenterer 
for eller imod et bestemt synspunkt. 
Jeg kan skrive breve hvor jeg giver 
udtryk for hændelsers og oplevelsers 
betydning for mig personligt. 

Jeg kan skrive en klar og 
velstruktureret tekst, hvori jeg kan 
udtrykke mine synspunkter i detaljer. 
Jeg kan skrive om indviklede emner i 
et brev, en opgave eller en rapport og 
fremhæve det jeg mener er det 
væsentligste indhold. Jeg kan skrive 
tekster i forskellige genrer, tilpasset 
modtageren. 

Jeg kan skrive klart og flydende, i en stil 
der er tilpasset formålet. Jeg kan skrive 
indviklede breve, rapporter eller artikler 
på en sådan måde at det hjælper 
læseren til at lægge mærke til og huske 
vigtige punkter. Jeg kan skrive 
sammenfatninger og anmeldelser af 
faglige eller litterære tekster. 
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Vælg	layout	
1.	Højreklik	uden	for	dit	slide		

2.	Vælg	et	passende	layout	fra	
“drop	ned”	menuen	

Ønskes bullet brug da: 
 
 
 

Bullets generelt: 
For at få punktopstilling på teksten (flere 
niveauer findes) brug ‘Forøg listeniveau’ 

For at få venstrestillet tekst uden 
punktopstilling, brug ‘Formindsk 

listeniveau’ 

Referencerammen	for	pluralis4ske	4lgange	4l	
sprog	og	kulturer	(REPT)	

	
Cadre	de	Référence	pour	les	Approches	Plurielles	des			
Langues	et	des	Cultures	(CARAP)	
Referenzrahmen	für	plurale	Ansätze	zu	Sprachen	und	
Kulturen	(REPA)	
Framework	of	Reference	for	Pluralis6c	Approaches	to	
languages	and	cultures	(FREPA)	
Ø 	finansieret	af	Europarådets	European	Centre	for	
Modern	Languages	fra	2004	(h`p://carap.ecml.dk)	
Ø 	workshops/sparring	i	ECML’s	medlemslande	
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Flersprogethedsdidak6k:	
EN	PLURALISTISK	TILGANG	
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der	bygger	på	sprog	som	gensidig	ressource	
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listeniveau’ 
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1.	Højreklik	uden	for	dit	slide		
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Epilingvis4sk	(intui4v,	funk4onel)	vs.	metalingvis4sk	viden		
(bevidst	viden	om	sproget)	–	CENTRALE	VIDENSDIMENSIONER:	

- Det	metapragma6ske	niveau		

- Det	metatekstuelle	niveau	

- Det	metaleksikalske	og	-seman6ske	niveau	

- Det	metamorfologiske	og	-syntak6ske	niveau	

- Det	metafonologiske	og	-ortografiske	niveau	

- Det	sproglæringsmæssige	niveau:	at	lære	at	lære	(Moore,	2014)	

- Det	sproghistoriske,	sprogpoli6ske,	sprogsociologiske	niveau	
		(Daryai-Hansen	et	al.	2015)	og	kulturdimensionen	
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Vælg	layout	
1.	Højreklik	uden	for	dit	slide		

2.	Vælg	et	passende	layout	fra	
“drop	ned”	menuen	

Ønskes bullet brug da: 
 
 
 

Bullets generelt: 
For at få punktopstilling på teksten (flere 
niveauer findes) brug ‘Forøg listeniveau’ 

For at få venstrestillet tekst uden 
punktopstilling, brug ‘Formindsk 

listeniveau’ 

Sprogpas	(sprogporiolio)	–	version	1	
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Fælles	sproglige	ressourcer		
Individuelle	sproglige	ressourcer	og	sproglig	opmærksomhed	



hbp://4dligeresprogstart.ku.dk	


