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Begrebet pluralistiske tilgange refererer til didaktiske 

metoder, der, i modsætning til singulære tilgange, 

bruger undervisnings- og læringsaktiviteter, som 

tager udgangspunkt i flere sproglige og kulturelle 

varieteter (i.e. mere end én) for at styrke elevernes 

interkulturelle og flersprogede kompetencer. 

(Candelier et al. 2009: 5; Daryai-Hansen 2012: 47) 

En første definition 



Pluralistiske tilgange  

•  supplerer og understøtter den klassiske sprogundervisning  
 
•  baserer på psykolingvistisk forskning om sprogtilegnelse   

(jf. Herdina/Jessner 2002)  

•  udnytter synergieffekter mellem sprogene og understøtter 
derigennem tilegnelsesprocesser 

 

 



En elevcentreret, transversal tilgang, der 
bygger på sprog som gensidig resurse 

dansk 

engelsk 

tysk fransk 

andre sprog 
(bl.a. elevernes sproglige resurser)  



Fire centrale pluralistiske tilgange 

Interkulturel pædagogik 
(jf. Byram 2003)  

  Integreret sprogdidaktik 
(jf. Hufeisen/ Neuner 2004) 

Interkomprehension mellem beslægtede sprog  
(jf. Meißner et al. 2004) 

Eveil aux langues / Sproglig opmærksomhed 
(jf. Candelier 2007)   



Internationalt projekt om interkulturel 
medborgerskab (ledet af Michael Byram) 
  
Delprojekt: ”GREEN-KIDZ – Argentina og Danmark” 
 
I samarbejde med Den Internationale Profilskole i 
København (Kira Schlifer og Julie Svensson )  
 



Elevernes forforståelse: Argentina 

 
“brune samba mennesker” (interview 3) 

“landsbyagtig”, “slumagtigt” (interview 1) 

“Jeg tænkte de var megafattige og ikke havde 
computere og sådan noget” (interview 2)  

“så tror man også at de får tæsk i skolen” (interview 3) 



Efter projektet 

 

“de hørte nærmest ikke efter, de løb rundt og 
skreg” (interview 2) 

“de har en ret moderne skole” (interview 3) 

“der var høje bygninger” (interview 2)  



Elevernes forforståelse: miljø 

 
 
Elev 1: “Jeg ved ikke så meget om Argentina, men 
jeg tænkte at de havde et dårligt miljø.”  
Elev 2: “Ja, det tænkte jeg også.” (interview 3) 
 
 
“Jeg tror at DK er førende” (interview 1)  



Efter projektet 
 
“… det tror jeg egentlig vi kunne lære meget af…”  
(interview 3). 
 
 
Elev 1: “Efter det man så fra Argentina, så så det ud 
som om de er…”  
Elev 2: “… helt som Danmark.”  
Elev 1: “… eller mere.” (interview 1) 
 



Dekonstruktion af stereotypiseringer – 
opdagelse af individet 
 
“Jeg er blevet meget overrasket, altså, jeg har  
fået et helt nyt billede på hvordan Argentina er i  
det her projekt” (interview 1) 
 
“Det er forskelligt fra person til person”  
(interview 3)  
 
 



interkulturelle og 
flersprogede 
kompetencer 

Viden 
den kognitive 

dimension 
savoirs 

Holdninger 
den affektive 
dimension 
savoir-être 

Færdigheder 
den adfærds-

mæssige dimension 
savoir-faire 



Referencerammen for pluralistiske 
tilgange til 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 Pluralistic Approaches to 
languages and cultures (FREPA) 

 
Ø  finansieret af Europarådets European Centre for Modern   
   Languages fra 2004 (http://carap.ecml.dk) 
Ø  workshops bl.a. i Slovenien, Finland, Schweiz 







Hvorfor deltage i et ECML projekt? 



 
Developing the Language Awareness 
Approach in the Nordic and Baltic 
countries (DELA-NOBA, 2013-2016) 
 
 
 

• 21 deltagere og 7 pilotskoler fra syv nordiske/baltiske 
lande (Danmark, Estland, Finland, Island, Letland, 
Litauen, Sverige)  

• Den Internationale Profilskole i København (Mette 
Poulsen, Rikke Dahl Jensen og Zascha Kløve)  

• Sproglig opmærksomhed, sprogselvbiografier  

ALA 2014 



Sprogblomsten: Hvilke sprog har du 
været i kontakt med i dit liv? (2./3. klasse) 



Sprogblomsten, eksempel 2 



Sprogselvbiografier – 
Visualisering og tekst, 6. klasse  

Hvilke sprog har du været i 
kontakt med i dit liv?  
 
Lav en liste.  
Giv hvert sprog en farve.  
Sæt sprogene ind i figuren ved 
at bruge farverne. 



Sprogselvbiografier, visualisering 1 



Sprogselvbiografier, visualisering 2 



Sprogselvbiografier, tekst 1 



Sprogselvbiografier, tekst 2 



Hvad kunne du bedst lide? (2./3. klasse) 



Hvad kunne du bedst lide?  



Hvad kunne du bedst lide? 



Forældrenes holdninger – to pilotskoler 

 
Forældrene er enige om: 
• at det er vigtigt at kunne mange forskellige sprog 
(I: 100%, DK: 95%)  

• at det er vigtigt at eleverne introduceres til 
forskellige sprog i skolen (I: 100%, DK: 95%) 

• at det er nemmere at lære nye sprog, når man 
allerede kan andre sprog (I: 97%, DK: 98%) 
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1.  Hvilke sprog har du været i kontakt med i dit 
liv?  

 
2.  Ved du, hvilke sprog dine elever har været i 

kontakt med i deres liv? Hvad kunne du 
bruge denne viden til? 

 

Workshop, del 1: Introduktion  



Fire centrale pluralistiske tilgange 

Interkulturel pædagogik 
(jf. Byram 2003)  

  Integreret sprogdidaktik 
(jf. Hufeisen/ Neuner 2004) 

Interkomprehension mellem beslægtede sprog  
(jf. Meißner et al. 2004) 

Eveil aux langues / Sproglig opmærksomhed 
(jf. Candelier 2007)   



Den integrerede sprogdidaktik bygger bro 
mellem de sprog, der undervises i 



Interkomprehension mellem beslægtede 
sprog har fokus på receptive færdigheder 



Globale metasproglige kompetencer 
Åbenhed for sproglig diversitet 

Kommunikativ kompetence 

20, 30 … S 

Sproglig opmærk-
somhed / 
Eveil aux langues 

Sprog/sprogvarieter,  
som IKKE er en del  
af skolens curriculum 
 



Den lille Rødhætte 

Tysk, engelsk, bretonsk, kinesisk, 
finsk, fransk, ungarsk, islandsk, 
italiensk, polsk, portugisisk, 
russisk 

Les langues du Monde au Quotidien - 
Cycle 2, SCEREN (2006, 2012). 



Little red Ridinghood 

En titel på kinesisk 

Find ordet 
“rød” 

Find ordet 
“lille” 



HVORFOR en pluralistisk tilgang til sprog 
og kulturer? 

 viden  

  holdninger 

færdigheder 

færdigheder 

færdigheder 



Viden, fx 

• At have en viden om sproglig/kulturel mangfoldighed 

• At have en viden om sprogenes historie og udvikling  

• At have en viden om forskelle og ligheder mellem sprog 

• At have en viden om sammenhængen mellem sprog og kultur  
 

 

http://carap.ecml.at/Descriptorsofresources/1/tabid/3593/language/de-DE/Default.aspx 

 



Holdninger, fx 
 
 
• At være opmærksom 
• At være nysgerrig 
• At have respekt 
• At være parat til at skifte perspektiv 
• At være motiveret til at handle 
• At være kritisk  
 
 
    http://carap.ecml.at/Descriptorsofresources/2/tabid/3592/language/de-DE/Default.aspx 



Færdigheder, fx 

 

• At kunne observere sproglige/kulturelle fænomener 

• At kunne analysere sproglige/kulturelle fænomener 

• At kunne identificere sproglige/kulturelle fænomener 

• At kunne sammenligne sproglige/kulturelle fænomener 

• At kunne tale om sproglige/kulturelle fænomener 
 

http://carap.ecml.at/Descriptorsofresources/Skills/tabid/2657/language/de-DE/Default.aspx 

 



Workshop, del 2: Analyse 
 
1. Pluralistisk tilgang? 
Ø  interkulturel pædagogik 
Ø  integreret sprogdidaktik (skolens curriculum) 
Ø  interkomprehension mellem beslægtede sprog (receptiv) 
Ø  sproglig opmærksomhed (mangfoldighed) 

 
2. Viden, holdninger, færdigheder? 

3. Klassetrin / fag? 
 

 



Workshop, del 3: Opsamling  
 
Holdninger 
 
 
 
 
 
 
 

Hvorfor en pluralistisk tilgang til sprog og kulturer? 

Viden Færdigheder 



Pluralistiske tilgange i folkeskolens 
sprogundervisning – et afsluttende bud 

 
 
 

INTER- 
KULTUREL 

PÆDAGOGIK 
 
 
 

 
 
 
INTEGRERET 

SPROG- 
DIDAKTIK 

 
 
 

9 
 
8 
 
7 
 
6 
 
5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
 

 
  
 
 
 
 

 
Sproglig opmærksomhed/ 
Eveil aux langues   
 

Interkomprehension mellem 
beslægtede sprog 


