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Agenda 

- Hvad er pluralistiske tilgange til sprog (og kulturer) 
- Hvad er flersprogede kompetencer?  
- Hvordan kan kompetencerne styrkes? 
•  ”A framework of reference for pluralistic approaches to 

languages and cultures” (FREPA) 
•  ”Plurilingualism and pluriculturalism in content based 

teaching” (Conbat+)  
•  ”The Plurilingualism Project: Tertiary language learning – 

German after English”  
 
Idegenerering og videnudveksling 



REPT-projektet  
 
finansieret af Europarådets European Centre for Modern Languages 
fra 2004 

CARAP: Cadre de Référence pour les Approches Plurielles des Langues 
et des Cultures 

FREPA: Framework of Reference for Pluralistic Approaches to languages 
and cultures 

REPA: Referenzrahmen für plurale Ansätze zu Sprachen und Kulturen 

REPT: Referenceramme for pluralistiske tilgange til sprog og kulturer  

 
http://carap.ecml.at/  



Referencerammen for pluralistiske tilgange til 
sprog og kulturer (REPT) 

Pluralis(ske	  (lgange	  er	  didak(ske	  (lgange,	  der,	  i	  

modsætning	  (l	  singulære	  (lgange,	  inkluderer	  flere	  

(dvs.	  mere	  end	  et)	  sprog	  og	  kulturer	  for	  at	  udvikle	  

flersprogede	  og	  interkulturelle	  kompetencer	  hos	  

eleverne.	  	  

(Candelier	  et	  al.	  2009,	  2012;	  Daryai-‐Hansen,	  2012)	  

	  



Pluralistisk tilgang 

REPT-projektet inddrager en bred palet af sprog, bl.a.  
 
- moderne og klassiske fremmedsprog  

-  elevernes førstesprog  

-  lingvistiske varieteter 



 
 
Færdighedsniveauer 

  A – Basissprogbruger 
  B – Selvstændig sprogbruger 
  C – Kompetent sprogbruger 
 

 
Filosofien: pluralistisk tilgang 
Deskriptorer: singulær tilgang 

 
 

Den Fælles Europæiske Referenceramme for 
Sprog (CEFR, Europarådet 2001) 





dansk 

engelsk 

tysk fransk 

Singulær tilgang: 



dansk 

engelsk 

tysk fransk 

andre sprog 
(bl.a. elevernes sproglige resurser)  

Pluralistisk tilgang: 



Summerunde 

Pluralis(ske	  (lgange	  er	  didak(ske	  (lgange,	  der,	  i	  modsætning	  (l	  

singulære	  (lgange,	  inkluderer	  flere	  (dvs.	  mere	  end	  et)	  sprog	  for	  

at	  udvikle	  flersprogede	  kompetencer	  hos	  eleverne.	  

	  

HVORFOR??	  

	  

	  

	  	  



Pluralistiske tilgange  

•  supplerer og understøtter den klassiske sprog-
undervisning  

 

 



Åbenhed for sproglig diversitet  

 
 
Ca. 7000 sprog i verden, over 100 sprog i DK (Risager, 2005)  
 
Stærke sproglige hierarkiseringer i DK (Daryai-Hansen, 2010) 
 



        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

engelsk 

engelsk >< dansk 

 

 

”øvrige sprog” / ”(relevante) andre sprog”    
 

’indvandrersprog’        

       antihegemonisk diskurs 

Analyse af ca. 2000 sprogrepræsentationer: Regeringen, Dansk 
Sprognævn og skolepolitiske tekster (Daryai-Hansen 2010)  



Åbenhed for sproglig diversitet  

 
Sprogenes identitetskonstruerende funktion  
(cf. Kramsch, The multilingual subject) 
  
 
(Sproglig) anerkendelse (Honneth, 1992) 
Ø  Emotionel anerkendelse  
Ø  Social anerkendelse  
Ø  Retslig anerkendelse 
 



Pluralistiske tilgange 

•  repræsenterer en additiv tilgang, der inddrager elevernes 
samlede sproglige/kulturelle resurser: 

 
Den “monolinguale habitus” (Gogolin, 1994), hvor 
etsprogethed er normen, og hvor sprogene repræsenteres 
som selvstændige enheder skarpt adskilt fra hinanden,   
 
erstættes af en holistisk forståelse af det enkelte individs 
mangesprogede kompetencer som  
dynamiske, integrerede og kontekstualiserede.  

  



Pluralistiske tilgange 

•  baserer på psykolingvistisk forskning om sprogtilegnelse 
(cf. Herdina/Jessner 2002) 

Forskere er i dag enige om, at sprogene er del af ét 
sammenflettet system og ikke af flere autonome systemer.  
’Myten om den begrænsede plads på harddisken’ er 
teoretisk blevet aflivet gennem nyere forskning, der har 
“påvist at sprogene er integrerede i hinanden, og at 
sprogene uundgåeligt påvirker hinanden og anvendes som 
ressourcer i læringsprocesserne” (Kirkebæk & Lund, 2014). 
  



Pluralistiske tilgange 

•  udnytter synergieffekter mellem sprogene og understøtter 
derigennem tilegnelsesprocesser 

 
Hvis sprogundervisningen bygger på elevernes samlede 
sproglige ressourcer, giver vi eleven mulighed for, at viden 
overføres på tværs af sprog, og at synergieffekterne 
udnyttes (Daryai-Hansen, 2012; Holst-Pedersen og 
Jakobsen, 2011). 



Epilingvistisk viden (intuitiv, funktionel) vs.  
metalingvistisk viden (bevidst viden om sproget)  
- Det metafonologiske niveau 

- Det metamorfologiske/-syntaktiske niveau 

- Det metaleksikalske/-semantiske niveau 

- Det metatekstuelle niveau 

- Det metapragmatiske niveau  

- Det sproglæringsmæssige niveau (Moore, 2014) 

- Det sprogpolitiske og sprogsociologiske niveau 

 
 
 



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

dansk 

engelsk 

tysk fransk 

andre sprog 
(bl.a. elevernes sproglige resurser)  

Læringsmål? 



REPT: Kompetencer og ressourcer 

Kompetencer er forbundet med situationer, med komplekse  
opgaver af social relevans. 

Kompetencer trækker på en blanding af viden, holdninger og  
færdigheder.  

Disse ressourcer kan til en vis grad gøres uafhængige af  
konteksten, isoleres og beskrives.  

Ressourcer kan derfor defineres som noget, der skal tilegnes. 



REPT: interkulturelle og flersprogede ressourcer 

1.  Viden – savoir 

2.  Holdninger – savoir-être (savoir s’engager) 

3.  Færdigheder – savoir-faire 

Transversal dimension:  

at lære at lære – savoir apprendre 

Hierarkisk system: deskriptorer og sub(sub)deskriptorer  







Deskriptorer for viden om sprog, fx 

Har viden om, at sprog udvikler sig 

Har viden om, at der er ligheder og forskelle mellem sprog 

Har viden om, at identitet konstrueres bl.a. i relation til et  

eller flere sproglige/kulturelle tilknytningsforhold 

 

… 



Deskriptorer for holdninger, fx 

Nysgerrighed, åbenhed 

Tolerance, respekt 
 
Kritisk stillingtagen  

… 



Deskriptorer for færdigheder, fx 

 
Kan analysere sproglige elementer / kulturelle fænomener 

Kan identificere sproglige elementer / kulturelle fænomener 

Kan sammenligne sproglige elementer / kulturelle 
fænomener 

Kan tale om sproglige elementer / kulturelle fænomener 

Kan interagere i sprog-/kulturmødesituationer 

…  



interkulturelle og 
flersprogede 
kompetencer 

Viden 
den kognitive 

dimension 
savoirs 

Holdninger 
den affektive 
dimension 
savoir-être 

Færdigheder 
den adfærds-

mæssige dimension 
savoir-faire 



Eksempel: ”De” (”Sie”) 

 viden  

 holdninger 

færdigheder 

færdigheder 

færdigheder 



Fire	  centrale	  pluralis(ske	  (lgange	  

Interkulturel	  pædagogik	  
(cf.	  Byram	  2003)	  	  

	  	  Integreret	  sprogdidak(k	  
(cf.	  Hufeisen/	  Neuner	  2004)	  

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

Sproglig	  opmærksomhed	  gennem	  en	  pluralis(sk	  
(lgang	  (Eveil	  aux	  langues)	  (cf.	  Candelier	  2007)	  	  	  



Globale	  metasproglige	  kompetencer	  
Åbenhed	  for	  sproglig	  diversitet	  

Kommunika(ve	  kompetencer	  

Antal	  af	  L	   Vi	  kan	  placere	  
(lgangene	  mellem	  to	  
poler,	  aWængig	  af	  
antallet	  af	  sprog	  der	  
inkluderes	  



http://carap.ecml.at/Teachingmaterials/Publications/tabid/2700/language/en-GB/Default.aspx  



Globale	  metasproglige	  kompetencer	  
Åbenhed	  for	  diversitet	  

Kommunika/v	  kompetence	  

2,	  3	  …	  L	   	  Den	  integrerede	  
sprogdidak/k	  bygger	  
bro	  mellem	  de	  sprog	  
der	  undervises	  i	  



Eksempel:	  Tysk	  eBer	  engelsk	  	  

Hvilke ord er 
transparente, fordi 
eleven allerede har lært 
dansk og engelsk? 
  
Elevens viden om 
konjugation, syntaks, 
deklination, …    

Kursiša, A. & Neuner, G. (2006). Deutsch ist easy – 
Methodische Grundlagen für Deutsch nach Englisch. Ismaning: 
Hueber. 



”The Plurilingualism Project: Tertiary language 
learning – German after English” (2004) 
 
Britta Hufeisen, Gerhard Neuner (eds.) 
http://archive.ecml.at/documents/
pub112E2004HufeisenNeuner.pdf 
 
Tysk og eneglsk 
 
  
 



Globale	  metasproglige	  kompetencer	  
Åbenhed	  for	  diversitet	  

Kommunika/v	  kompetence	  

3,	  4,	  5	  …	  L	   Interkomprehension	  
mellem	  	  	  

beslægtede	  sprog	  

 - fokus på receptive færdigheder 



Interkomprehension mellem beslægtede sprog 
fx EuroComRom (Klein/Stegmann, 2000), EuroComGerm 
(Hufeisen/Marx, 2007), EuroComSlav (Zybatov, 2003)   

Dias 36 





Globale	  metasproglige	  kompetencer	  
Åbenhed	  for	  sproglig	  diversitet	  

Kommunika(v	  kompetence	  

20,	  30	  …	  L	  

Sproglig	  opmærk-‐
somhed	  gennem	  en	  
pluralis/sk	  /lgang	  
(Eveil	  aux	  langues)	  

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



Den	  lille	  RødhæOe	  

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	  /tel	  på	  kinesisk	  

Find ordet 
“rød” 

Find ordet 
“lille” 



Michel Candelier - CEFR Web Conference - 28-29 March 
2014 

  



http://conbat.ecml.at 





”Fairy tales” 

²  Engelsk 

²  Elevernes 
førstesprog 

²  Interkulturel 
pædagogik 



 ”Addictively    
 tasty” 
 



Candelier, M. (ed.) (2003a). Evlang – l’éveil aux langues à l’école primaire 
– Bilan d’une innovation européenne. De Boek – Duculot, Bruxelles. L
´Harmattan, Paris.  
 
Candelier, M. (ed.) (2003b). Janua linguarum – The Gateway to 
Languages. The Introduction of Language Awareness into the Curriculum: 
Awakening to Languages. Council of Europe, Strasbourg.  
 
Candelier, M. (2008). “Awakening to languages and educational language 
policy”. J. Cenoz & N.H. Hornberger (Hrsg.), Encyclopedia of Language 
and Education. Volume 6: Knowledge about language. Springer, 1-14. 
 
Candelier, M. (2009). 'L'éveil aux langues' - ein pluraler Ansatz zu 
Sprachen und Kulturen ... und was man sich davon in verschiedenen 
Kontexten versprechen kann”. W. Wiater & G. Videsott (Hrsg.). Migration 
und Mehrsprachigkeit. Peter Lang, Frankfurt am Main. 93-114. 
 
 
http://www.edilic.org/gb/gb_index.php 
 
 



 
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)  

•  Randersgades Skole, Den Internationale Profilskole i 
København (2./3.klasse og 6. klasse) 

 
•  https://www.facebook.com/delanoba.nordplus 

•  http://www.ruc.dk/institutter/cuid/forskning/forskningsprojekter/
dela-noba/ 

  

ALA 2014 



En pluralistisk tilgang 

 
1. Interkulturel pædagogik 

2. Integreret sprogdidaktik 

3. Interkomprehension mellem beslægtede sprog 

4. Sproglig opmærksomhed gennem en pluralistisk 
tilgang (Eveil aux langues) 

Dias 48 

28/09/15 



Tre faser 

FASE 1:  08/2013-07/2014 
At integrere eksisterende undervisningsmaterialer i en nordisk-baltisk 
kontekst  

FASE 2: 08/2014-07/2015 
At udvikle undervisningsmaterialer i en nordisk-baltisk kontekst  

FASE 3: 08/2015-07/2016 
Analyse og formidling 
-  Afslutningskonference og REPT-workshop: 25.4.2016, UCC, København 
-  Babylonia 2 (2015) – babylonia.ch 
- International Journal of Education for Diversities  

Dias 49 

28/09/15 



Sprogselvbiografier 
(Krumm, 2001; Hu, 2006; Oomen-Welke & Krumm, 
2004; Simon, 2013) 

http://www.pluri-la.eu/  

Hvilke sprog 
har du været i 
kontakt med i 
dit liv?  



Sprogblomsten, 2./3. klasse 
 

Hvilke sprog er du stødt på eller har været i 
kontakt med i dit liv?  
 
²   Lav en liste. Giv hvert sprog en farve. 
²   Tegn nu sprogene ind i sprogblomsten ved at bruge   
     farverne.  
²   Hvis du kender meget til sproget, skal der farves mere.  
     Hvis du ikke kender så meget til sproget, skal du farve   
     mindre.    



Sprogblomsten, eksempel 1 



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, visualisering 3 



         … 

Sprogselvbiografier, tekst 1 



Sprogselvbiografier, tekst 2 



Sprogselvbiografier, tekst 3 



Sprogselvbiografier 
(Krumm, 2001; Hu, 2006; Oomen-Welke & Krumm, 
2004; Simon, 2013) 

http://www.pluri-la.eu/  

Hvilke sprog 
har du været i 
kontakt med i 
dit liv?  

Viden? 
Holdninger? 

Færdigheder? 
 



FASE 1:  08/2013-07/2014 
At integrere eksisterende undervisningsmaterialer i en 
nordisk-baltisk kontekst  
 

http://www.ruc.dk/institutter/cuid/forskning/forskningsprojekter/dela-noba/ 
 



Tre undervisningsmaterialier / lærer 

-  Evaluering: elever og lærer 

-  Ni undervisningsaktiviteter oversættes (baltisk-nordiske sprog) 



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



Hvad kunne du bedst lide? 



Hvad kunne du bedst lide? 



Hvad kunne du bedst lide? 



Hvad har du lært? (DELA-NOBA, 6. klasse) 



Udvalgskriterier 

1. Common criteria for good teaching materials:  
-  learner-centered, action-oriented, creative… 

2. Criteria for the language awareness approach:   
- Materials that integrate language diversity (migrant 

languages, regional languages, foreign languages...) 
- Materials that develop the students' knowledge, attitudes 

and skills  
- Materials that avoid generalizations/stereotypes 



Undervisningsmateriale: DELA-NOBA 

• Klasse 1-3, fx Frère Jacques: 
http://www.ncca.ie/uploadedfiles/publications/
intercultural.pdf 

• Klasse 4-6, fx Cooking detective: 
http://jaling.ecml.at/pdfdocs/suppots/slovenia/
cooking_detective.pdf 

• Klasse 7-9, fx Science and scientist: 
http://conbat.ecml.at/TrainingKit/DidacticUnits/
Scientists/tabid/2671/language/en-GB/Default.aspx   



FASE 2: 08/2014-07/2015 
At udvikle undervisningsmaterialer i en nordisk-
baltisk kontekst - kriterier 

1. Common criteria for good teaching materials:  
-  learner-centered, action-oriented, creative... 
 
2. Criteria for the language awareness approach:   
-  Materials that integrate Nordic and Baltic languages and 

other languages that are relevant for our context (migrant 
languages, regional languages, foreign languages...) 

-  Materials that develop the students' knowledge, attitudes and 
skills  

-  Materials that avoid generalizations/stereotypes 

ET EKSEMPEL: MICRO REPUBLICS (BABYLONIA) 



Surveys (med afsæt i JaLing und EVLANG) 

 
Teachers 

- Pre-experience survey 
- Post-experience survey 

  
Parents 

- Pre-experience survey 
- Post-experience survey 

Teaching activities’ evaluations 
- Students 
- Teachers 
 



Forældrenes holdninger 

 
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%) 



Første resultater: Danmark, Island, Finland 

-  Students, parents and teachers have a very positive attitude 
towards plurilingual LA activities in schools 

-  Plurilingual teaching activities contribute to students’ 
reflection on languages and cultures 

-  The recognition of migrant languages needs emphasis 

-  The integration of plurilingual teaching activities in other 
areas of the curriculum needs emphasis 

-  Strong need for qualitative data: focus group interviews  
(students and teachers) 



Idegenerering og videnudveksling  
 

Tag udgangspunkt i din kontekst. 
Brug et par minutter på at tænke på: 
Et konkret projekt, du har været med til eller gerne vil 
være med til, som arbejder med en flersprogethedsdidaktik 

• Hvorfor mener du dette projekt repræsenterer en 
pluralistisk tilgang til sprog? 

• Hvad var det bedste ved projektet? 
• Hvilke udfordringer var der? 

 
Speeddating. 




