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· Børn lærer sprog via medfødte
mekanismer når de får de rette
læringsmuligheder.
· Tosprogede børn skal stimuleres
forskelligt i forskellige faser.
· Visualisering, gentagelser og
forudsigelig kommunikation i de
tidlige faser.

· Udfordrende og avanceret kommunikation i de senere faser.
· Man lærer kun nyt ved at blive udsat
for det man endnu ikke kan.

Viden Om sprog- og læsekompetencer hos tosprogede elever - fokus på nyankomne

1. Om vidensnotatet

1.1/ Baggrund
Der kommer hvert år nye flygtninge og
indvandrere med børn til Danmark.
Hvad enten de er her midlertidigt, eller
kan se frem til at have Danmark som
deres nye hjemland, så har de brug for
hurtigt at lære dansk. Det er nødvendigt
dels for at socialisere sig med andre
børn i Danmark, og dels for at kunne få
en skolegang med udvikling af faglige
kompetencer som fundament for deres
fremtid.

1.2/ Formål
Det primære formål med dette vidensnotat er at give forskningsbaseret baggrundsinformation om faser og processer i andetsprogstilegnelsen hos tosprogede som begynder at lære dansk
helt fra grunden i skolealderen, som det
typisk er tilfældet for nyankomne.
Vidensnotatet er et søsternotat til
Undervisningsministeriets notat Viden
Om sprog- og læsekompetencer hos
tosprogede elever, som behandler overordnede metoder med evidens for god
effekt i undervisningen af tosprogede
som har talt dansk i en stor del af deres
liv, særlig med henblik på læsetilegnelse.

Ud over den nævnte indsigt i faser i
andetsprogstilegnelsen er formålet at
pege på hvordan både andetsprogstilegnelsen og faglige kompetencer kan
understøttes i de forskellige faser.
Det er primært nyankomne i grundskolen der er i fokus, men mange af indsigterne bør også kunne anvendes af
undervisere på ungdomsuddannelser
der har nyankomne i klassen – naturligvis tilpasset alderstrinnet.

1.3/ Sådan bruges
vidensnotatet

integreres i almenundervisning tidligt
eller helt fra start, men det gælder også
når tosprogede elever har været i modtageklasse i længere tid. Selv om de er
godt i gang med at lære dansk, har de
meget at lære endnu, og det kan vare alt
mellem 3 og 8 år før de kan dansk på et
niveau der lader dem få udbytte af
undervisningen på lige fod med børn
med dansk som modersmål. Notatet
skal give et overblik over opmærksomhedspunkter og muligheder for understøttelse af andetsprogstilegnelsen i
dens forskellige faser.

Vidensnotatet skal ikke ses som et materiale til undervisning i dansk som
andetsprog. Det kan derimod bruges af
alle faglærere som baggrundsviden om
tosprogedes sprogtilegnelse mhp. at
støtte sprogtilegnelsen og mhp. at forstå
og afhjælpe de udfordringer tosprogede
har med at følge med i undervisningen
rent fagligt.
I praksis skal alle lærere som har tosprogede i deres klasse, også være
lærere med ansvar for elevernes sproglige udvikling i tillæg til deres fagområde. Det gælder selvfølgelig særlig på
de skoler hvor nyankomne tosprogede
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2. Fem faser i tilegnelsen af andetsprog

Dette afsnit handler primært om sekventielt tosprogede, dvs. tosprogede, som
først er begyndt at lære modersmålet,
og senere begynder at lære andetsprog
(i modsætning til simultant tosprogede
som helt tidligt i livet lærer to sprog).
Dette er den typiske situation for nyankomne.
Det er en stor omvæltning for et barn der
er begyndt at kunne bruge sproget –
modersmålet – når det pludselig ikke
kan gøre sig forståeligt længere overfor
andre mennesker som ikke taler deres
sprog. Disse børn skal på mange måder
starte forfra. I modsætning til det
nyfødte barn kender sekventielt tosprogede børn dog til begrebet sprog,
og de har en omverdensforståelse som
nyfødte ikke har. Men selve sprogtilegnelsen har nogle faser som på flere
måder ligner de faser som nyfødte går
igennem. Man regner ofte med fem
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faser , som naturligvis ikke er skarpt
adskilte, og som kan have forskellig
varighed. De fem faser er:

Fase 1: Stille periode
Fase 2: Tidligt sprog
Fase 3: Sammenhængende
sprog
Fase 4: Hverdagssprog
Fase 5: Fagligt sprog
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Nogle vil kende til lignende opdelinger
af sprogtilegnelsens faser, fx ordindsamlingsfasen, udfyldningsfasen og sofisti13
keringsfasen , eller fem trin i udviklingen af ”intersproget” foreslået af
4
Holmen . Den nærværende inddeling er
lavet dels for at følge international litteratur, og dels for at kunne slå ned på
følgende punkter i hver fase:
• Fasens typiske varighed (dvs. ikke
barnets alder eller den tid der er gået
siden de begyndte at lære dansk, men
derimod hvor lang tid det typisk tager
at gå igennem denne bestemte fase)
• Tegn på sproglig udvikling, som kan
iagttages
• Sproglige milepæle og karakteristika
ved sproget i denne fase
• Muligheder for at understøtte sprogtilegnelsen i denne fase
• Faresignaler for manglende udvikling

Der er tre forskellige tidsbegreber der
skal holdes adskilt i det følgende. Det
ene er barnets alder. Det andet er hver
periodes varighed. Det tredje er tidslinjen fra en nyankommen begynder at
lære dansk, dvs. hvor mange år en elev
på et givet tidspunkt har været i gang
med at lære dansk.
Da det er forskelligt fra elev til elev hvor
lang tid de bruger på de forskellige faser,
vil det også være forskelligt hvor lang tid
eleverne er om at nå til fase 5. For at
illustrere viser Figur 1 to eksempler på
tidsforløb for elever der går enten relativt langsomt eller relativt hurtigt igennem andetsprogstilegnelsens faser.
Tidslinjen angiver hvor lang tid andetsprogstilegnelsen har været undervejs.
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Figur1. Eksempler på et relativt langsomt og et relativt hurtigt forløb i andetsprogstilegnelsen
Tidslinje fra start

Start

1 år

2 år

3 år

Langsom sprogtilegnelse

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Hurtig sprogtilegnelse

Fase 1

I både det fagspecifikke arbejde med
tosprogede og i arbejdet med sprogtilegnelsen kan det være nyttigt at kende
til disse faser; dels for at kunne vurdere
hvor langt det enkelte tosprogede barn
er i sin andetsprogstilegnelse, og dels for
at kunne vurdere om barnet gør de
nødvendige fremskridt. Kompetencerne
i hvert sprog afhænger af mange forskellige faktorer, som fx hjemmelæringsmiljø, alder ved begyndelse af andetsprogstilegnelsen og relativ brug af
modersmål og andetsprog. Men det er
afgørende at sekventielt tosprogede
børn gradvis nærmer sig etsprogedes
dansksproglige kompetencer.
Det kan tage op til 5 år at tilegne sig
gode daglige kommunikative kompetencer på andetsproget, og når det gælder
det mere faglige sprog, kan det tage helt
9
op imod 7 år . Men det er klart at optimale betingelser for andetsprogstilegnelsen gør processen hurtigere.
Optimale betingelser er dels et godt
udgangspunkt i form af et veludviklet
modersmål, og dels motivation og
mulighed for at interagere dagligt på
andetsproget.

2.1/ Fase 1: Stille periode
Sproglig udvikling
Når barnet kommer i en ny sproglig
sammenhæng, får det den sælsomme
og forvirrende oplevelse at det ikke
længere kan forstå hvad nogle mennesker siger, og at andre mennesker ikke
forstår barnet. Det bør sikres at forældrene (eller andre) snakker med barnet
om dette for at hjælpe barnet igennem
denne oplevelse. Afhængigt af barnets
alder kan det selvfølgelig være svært at
forklare barnet problemet på forhånd.

Fase 2

Fase 3

Fase 4

4 år
Fase 5

Fase 5

Barnet reagerer typisk ved først at forsøge at bruge modersmålet til at sige det
som det har på hjerte, men efterhånden
indser barnet at omgivelserne bare ikke
forstår. Barnet bliver stille. Men barnet
får også det indtryk at de uforståelige
lyde som de andre siger, kan bruges til at
kommunikere med. Derfor lytter barnet
nysgerrigt.
Barnet gennemgår nu nogle processer
der ligner processerne fra den helt tidlige modersmålstilegnelse. Barnet bygger sproget op helt fra bunden. Det vil
sige at barnet:
• lytter efter de lyde – vokaler og konsonanter – som bruges i det nye sprog
• lytter efter genkendelige mønstre i
lydene som er potentielle ord
De lærer hurtigt at genkende isolerede
ord som hej og farvel. Men det er svært
for barnet at genkende ord i sammenhængende tale – præcist på samme
måde som dengang barnet tilegnede sig
modersmålet.
Jo ældre børnene er når andetsprogstilegnelsen begynder, jo hurtigere går
børnene over i anden fase og begynder
at sige noget på andetsproget. På den
anden side er den ekstra tid som yngre
børn bruger på at lytte intenst til sproglydene, måske givet godt ud, for det kan
være en medvirkende årsag til at yngre
børn typisk ender med at tale andet7,18
sproget med mindre fremmed accent .
I løbet af den stille periode, som typisk
varer 2-6 måneder, begynder børnene så
småt at sige lidt. Det er typisk enkelte
ord som er meget relateret til den kom-

munikative kontekst (hej, ja, nej), eller
det er korte fraser, som behandles som
én sproglig enhed, (ét ord), fx hej-meddig. Barnet lærer at forstå nogle få hundrede ord og siger måske nogle af dem
engang imellem.
Understøttelse
Barnet har selvfølgelig brug for at kommunikere i sin andetsproglige hverdag.
Man kan kommunikere meget med
visuel kommunikation, men det er vigtigt at tale meget med barnet selv om
barnet forstår meget lidt. Hvorfor? Fordi
barnet har brug for det sproglige input til
at udlede sprogets byggeklodser. Barnet
bruger sine medfødte mekanismer til at
lære sprogets lydside. Gradvis forstår
barnet selvfølgelig mere af selve betydningen af det der bliver sagt, men selv
det sproglige input som barnet ikke
forstår, er vigtigt byggemateriale i barnets andetsprogstilegnelse.
For at barnet gradvis kan begynde at
knytte betydning til det sprog det hører,
er mange gentagelser vigtigt for barnet.
Barnet har svært ved at forstå sine omgivelser qua den sproglige udfordring,
hvilket nødvendigvis må føre til en vis
utryghed. Dette kan modvirkes ved at
gøre barnets dagligdag så forudsigelig
og rutinepræget som muligt. Når barnet
møder de samme fænomener igen, fx
fællessang, spisning af madpakke mv.,
så har barnet også naturligt lejlighed til
at få mange gentagelser af ord for det de
møder i dagligdagen, fx madpakken. Det
er klart at det er motiverende for barnet
når det så småt begynder at ”få fat” på
sproget ved fx at genkende hyppige ord.
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Eksempel på brug
af gentagelser og
visualisering af kommunikation
Lærer til alle:
"Nu må I spise jeres madpakke.
Jeres madpakke".
Lærer til tosproget barn
(peger):
"Se, Rosa har en madpakke, og
DU har en madpakke. Her er
Rosas madpakke, og her er DIN
madpakke. Her dit vand. Her er
din madpakke. Vand. Madpakke".
Refleksion:
Hvordan understøtter lærerens
kommunikation i eksemplet
barnets sprogtilegnelse?

Den stille periode er vanskelig for barnet,
og det har brug for støtte og opmuntring
og for at kunne lege og socialisere med
andre børn. Mange lege kræver ikke
meget sprog, og den voksne kan prøve
at få sådanne lege sat i værk.

6
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1. Stille periode
Fasens varighed

· 2-6 mdr. Typisk længere jo yngre barnet er.

Tegn på
sprogudvikling

· Barnet lytter opmærksomt.
· Nogle børn gentager enkelte ord og korte
fraser.

Sprog

· Lærer at forstå nogle få hundrede ord.
· Behandler fraser og sætninger som hele ord,
fx "hej-med-dig".

Understøttelse af
andetsprogstilegnelsen

· Meget visuel kommunikation sammen med
tale. Tale om ting man kan se.
· Gentagelser, regelmæssighed, forudsigelighed.
· Vigtigt at barnet hurtigt fornemmer at det kan
noget på det nye sprog.
· Kobles gerne på en kammerat.

Faresignaler

· Lukker sig inde.
· Kommunikerer ikke med andre børn.

Strukturerede lege som fx sanglege er
ofte meget forudsigelige og er gode for
barnet at være med i – særlig selvfølgelig
hvis der kommer sprog på. Når der er
tale om ældre elever, spiller legen en
mindre rolle.

Faresignaler
Hvis barnet ikke har lyst til at lege med
eller være sammen med andre børn,
men lukker sig inde, så er det et faresignal på dårlig trivsel som der må tages
hånd om, gerne i samarbejde med forældrene.
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2.2/ Fase 2: Tidligt sprog
Sproglig udvikling
I denne fase begynder barnet at tale
spontant og ikke kun som svar når det
bliver tiltalt. Det er et stort skridt for
barnet at opleve at det nu kan bruge
sproget til at handle aktivt med og dermed få opfyldt nogle af de behov som
det ikke kunne give udtryk for tidligere.
Barnet lærer hver dag nye ord og
tilegner sig i denne periode et produktivt
ordforråd på typisk omkring 1.000 ord.
Det lærer også nye fraser og begynder
selv at sætte ord sammen produktivt.
Man kan måske høre en sætning som
Jeg vil mad. Selv om det ikke er korrekt
dansk, er det godt nyt når barnet laver
disse sætninger, for det er tegn på at
barnet begynder at bruge sproget
produktivt og ikke kun bruger faste
fraser som ovennævnte Hej-med-dig. Ret
ikke sætninger som Jeg vil mad eksplicit,
men giv et par eksempler på hvordan
man siger det på dansk, fx sådan: Du vil
have mad. Og jeg vil have mad.
En sætning som Jeg vil mad kan være
påvirket af hvordan man ville sige den
tilsvarende sætning på barnets modersmål, men ikke nødvendigvis. Påvirkning
fra en tosprogets ene sprog på det andet
kaldes interferens eller transfer. Der har
været en tradition for at kalde tosprogedes brug af andetsproget for intersprog
eller mellemsprog. Det skal dog ikke
forstås sådan at en sætning som Jeg vil
mad hverken er dansk eller fx engelsk,
eller ligger lige imellem. Sætningen "Jeg
vil mad" er tydeligvis meget mere dansk
end engelsk.
Barnet begynder at bruge flere typer af
ord, men bruger ordbøjninger forsimplet. Fx bruger barnet typisk kun verber i
nutid. Det blander måske stadig modersmål og dansk, men gør det mindre og
mindre.
Understøttelse
I understøttelsen af barnet gælder det
samme som i den stille periode med fx
visuel kommunikation til at ledsage
sproget, gentagelser og forudsigelighed. Man kan begynde at samtale med
barnet hvor det tidligere var mere
envejskommunikation. Man kan stilladsere barnet i samtalen ved at stille ja/
nej- og enten/eller-spørgsmål, så svaret
er simpelt for barnet. Men vær opmærksom på at samtaleniveauet hele tiden

2. Tidligt sprog
Fasens varighed

· 6-8 mdr. (fase begynder højst ½ år efter
at barnet begyndte at lære dansk).

Tegn på
sprogudvikling

· Taler spontant og ikke kun som svar.
· Bruger sproget til at handle med: Vand!
(når barnet er tørstigt).

Sprog

· Tilegner sig et produktivt ordforråd på
omkring 1000 ord.
· Øger antallet af små indlærte fraser, ikke
nødvendigvis korrekt dansk: ”Jeg vil mad”.
· Verber i nutid.
· Blander dansk og modersmål – det er et
naturligt trin i udviklingen.

Understøttelse af
andetsprogstilegnelsen

·
·
·
·

Faresignaler

· Lukker sig inde.
· Kommunikerer ikke med andre børn.
· Øger ikke antallet af ord og fraser.

Meget visuel kommunikation.
Gentagelser, regelmæssighed, forudsigelighed.
Stil mest ja/nej- og enten/eller-spørgsmål.
Sørg for at barnet kan lege med andre børn i
lege som ikke kræver meget sprog, men hvor
man kan fylde sprog på, fx vendespil eller
fysiske/kropslige lege.

udvikler sig og forbliver udfordrende.
Barnet kan kun lære ved at blive udsat
for det som det endnu ikke kan.
Faresignaler
Faresignalerne er indelukkethed og
manglende leg med andre børn som i
den stille periode. Derudover er det et
faresignal hvis barnet ikke støt udvider
ordforrådet.

2.3/ Fase 3: Sammenhængende sprog
Sproglig udvikling
Denne fase har mange ligheder med
forrige fase. Forskellen er at barnet for
alvor begynder at udlede andetsprogets
grammatik. Og ordforrådet vokser støt til
omkring 3.000 ord. Barnet har nu hørt
tusindvis af sætninger og kan gradvis
udlede de grammatiske regler; både

såkaldt morfologi (ordenes bøjning i fx
ental og flertal, nutid og datid) og syntaks (sætningskonstruktion, dvs. rækkefølgen af de forskellige led i sætningen).
Barnet hører sætninger som:
• Jeg er sulten
• Jeg er sur
Det går op for barnet at der er mange
forskellige ord man kan sætte efter
Jeg er ____ . Det kan nu bruge såkaldt
subjektsprædikativ produktivt. På
samme måde finder det ud af at man
kan sige:
• Han er sulten
• Hunden er sulten

7

Viden Om sprog- og læsekompetencer hos tosprogede elever - fokus på nyankomne

Det går op for barnet at der også på den
plads kan skiftes ud med mange forskellige ord. Det har nu opdaget hvordan
man bruger subjekt produktivt. På
samme måde går det med verbalet og
andre sætningsdele. Og ligeledes lærer
barnet at bøje ord produktivt.

2. Fem faser i tilegnelsen af andetsprog

3. Sammenhængende sprog
Fasens varighed

· ½-1 år (fase begynder ca. ½-1 år efter at
barnet begyndte at lære dansk).

Et sikkert tegn på dette er når barnet
laver bøjningsfejl som To stoler eller Hun
gåede. Det viser at barnet er i stand til at
bruge bøjningsendelser produktivt, for
barnet vil sjældent have hørt de forkertbøjede ord. Ligesom børn der lærer
dansk som modersmål, skal barnet så
senere finde ud af at der er undtagelser
fra systematikken i at bruge –r til flertal
af substantiver og –ede som datid af
verber. Der vil også stadig typisk være
indflydelse fra modersmålet.

Tegn på
sprogudvikling

· Finder selv på nye sætninger.
· Opdager hvordan sætningsdele kan udskiftes.
· Snakker til andre børn – ikke kun som svar, fx
"Skal vi lege?"

Sprog

· Produktivt ordforråd på omkring 3000 ord.
· Opdager grammatiske regler og finder selv på
nye sætninger.
· Blander dansk og modersmål.
· Udtaler dansk med lidt accent.

Understøttelse
Man kan understøtte barnets andetsprogstilegnelse som i de tidligere faser,
men skal derudover sørge for at barnet
dels hører et rigt og varieret sprog, og
dels bliver udfordret til selv at bruge
sproget. Det kan gøres ved samtaler hvor
der stilles spørgsmål som kræver længere svar af barnet, dvs. åbne spørgsmål
som:

Understøttelse af
andetsprogstilegnelsen

· Meget visuel kommunikation.
· Gentagelser, regelmæssighed, forudsigelighed.
· Stil både ja/nej- og hv-spørgsmål, der kræver
længere svar.
· Få barnet med i mere sprogligt udfordrende
lege.
· Interaktiv dialogisk læsning.

Faresignaler

· Manglende sprog hindrer leg med andre.
· Barnet forsøger sig på modersmålet som
alternativ til dansk.

• Hvad tror du vi skal med den her
maling?
• Hvorfor vil du gerne male et hus?
• Hvem bor i det hus du har tegnet?
Faresignaler
Det er et faresignal hvis barnet pga.
manglende andetsprogskompetencer er
alvorligt forhindret i at indgå i lege og
basal samtale med andre børn. Barnet
bør heller ikke mere forsøge sig med
modersmålet overfor andre som ikke
kan dets modersmål. Det er naturligt at
tosprogede børn kodeskifter, det vil sige
helt eller delvis skifter over til det andet
sprog midt i en samtale eller endda midt
i en sætning. Men tosprogede gør normalt kun dette spontant over for samtalepartnere som også kan begge sprog.

2.4/ Fase 4: Grundlæggende sprog
Sproglig udvikling
Der er nu typisk gået 1-2 år efter at barnet begyndte at lære dansk, og andetsproget begynder i denne fase at ligne
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meget det sprog som jævnaldrende
etsprogede børn taler. Den basale grammatik er på plads, udtalen er på plads,
måske stadig med lidt påvirkning fra
modersmålet (mere jo ældre barnet var
da det begyndte at lære andetsproget),
og barnet har et ordforråd på omkring
6.000 ord, som sætter det i stand til at
kommunikere fint i hverdagssituationer.
Det kan være en ”farlig” periode i skolemæssig henseende, fordi barnet fra en
umiddelbar betragtning taler fint dansk.
Men i forhold til børn med dansk som
modersmål har tosprogede i denne fase
stadig betydeligt færre ord, og det gælder især de før-faglige ord (fx materiale,
system, analysere), som ikke bruges så
ofte i hverdagssituationer (se søsternotatet Viden Om sprog- og læsekompetencer
hos tosprogede elever). Det gælder
naturligvis også de nye faglige ord, men i

denne henseende er de tosprogede i
samme båd som de etsprogede, som
også skal lære mange nye fagord.
Forskellen er at de etsprogede med
dansk som modersmål gennemsnitligt
har mange flere af de før-faglige ord, så
deres opgave er mere afgrænset.
Understøttelse
Understøttelsen af sprogtilegnelsen i
denne fase kræver at tosprogede får
stadig større sproglige udfordringer.
Man lærer kun nye ord og sætningskonstruktioner ved at høre dem i en
meningsfuld kontekst. Det betyder selvfølgelig at de mange gange ikke forstår,
og man må så forsøge med stilladserende strategier (læs mere om makroog mikrostilladserende strategier på
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4. Grundlæggende sprog
Fasens varighed

· 1-3 år (fase begynder ca. 1 til 2 år efter at
barnet begyndte at lære dansk).

Tegn på
sprogudvikling

· Man hører ikke umiddelbart at barnet har
dansk som andetsprog.
· Udtrykker meninger og tanker stort set
alderssvarende.

Sprog

·
·
·
·

Understøttelse af
andetsprogstilegnelsen

· Mere avanceret kommunikation.
· Mange taleture (længere samtaler hvor man
skiftes til at tale).
· Udfordre med spørgsmål der kræver komplekse sætninger som svar.

Faresignaler

· Det er umiddelbart tydeligt at barnet har
dansk som andetsprog.
· Grammatik, udtale og særlig ordforråd halter.
· Har svært ved at forstå længere beskeder og
forklaringer.
· Kan ikke være med i sprogligt avancerede lege.

2. Fem faser i tilegnelsen af andetsprog

Refleksion
Hvilke faktorer spiller ifølge din
erfaring ind på tosprogedes
andetsprogstilegnelse? Overvej
punkter hvor du synes du har
succes med at understøtte
tosprogede børns sprogtilegnelse i din praksis, og områder
hvor du ser muligheder for at
øge understøttelsen.

Produktivt ordforråd på omkring 6000 ord.
Laver meget få grammatiske fejl.
Minimal indflydelse fra modersmålet.
Blander stort set kun dansk og modersmål i
kommunikation med andre tosprogede
(hvilket ikke er negativt, men udtryk for alsidig
brug af sproglige kompetencer).
· Udtaler dansk stort set uden accent.

emu.dk). Spørgsmålene skal stille krav til
de tosprogede børns evne til fx at forudsige, ræsonnere og konkludere for at
komme helt ud i hjørnerne af sprogkompetencen. Fx med spørgsmål som:
• Hvad tror du der sker hvis...?
• Hvorfor tror du at...?
Faresignaler
I denne fase er det et faresignal hvis det
er tydeligt at barnet har dansk som
andetsprog, således at også ikke-sprogkyndige kan høre det. Det kan give sig

udtryk ved at grammatik og udtale afviger tydeligt fra hvordan etsprogede børn
på samme alder taler, og ved at valget af
ord viser tegn på manglende ordforråd,
fx Den dér på huset der ryger, den er
skæv! (kender ikke skorsten). Ligeledes
er det et faresignal hvis barnet har svært
ved at forstå længere beskeder og forklaringer, og hvis det har svært ved at være
med i mere sprogligt krævende lege og
samtaler.
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2.5/ Fase 5: Avanceret
sprog
Sproglig udvikling
Barnet når typisk til denne fase 3-4 år
efter at det er begyndt at lære andetsprog. Barnets kompetencer på andetsproget begynder at svare til etsprogede
børns sprogkompetencer, og pga. den
store variation blandt både et- og
tosprogede børn, vil mange tosprogede
børn have større sproglige kompetencer
på andetsproget end etsprogede børn
har. Pga. tosprogede børns erfaringer
med to sprog har tosprogede børn ofte
også en større metasproglig opmærksomhed end etsprogede børn har – de
er så at sige bedre i stand til at ”se på
sproget udefra”. Desuden ser denne
fordel ud til at brede sig til mere
generelle kognitive fordele for tosprogede elever, når man sammenligner dem
med etsprogede elever med samme
1,14
vilkår (fx socioøkonomiske) .
I løbet af denne fase vil tosprogede
børns andetsprogskompetencer i mange
tilfælde overhale deres modersmålskompetencer. Der kan stadig være små
afvigelser fra hvordan etsprogede børn
typisk taler, men disse afvigelser skyldes
transfer fra modersmålet og kan aldrig
helt undgås. I øvrigt vil mange tosprogede ende med at have stærkere påvirkning fra andetsproget til modersmålet
3,18
end omvendt . Som det fint er blevet
udtrykt, så vil en tosproget aldrig blive to
8
etsprogede i én person . Andre afvigelser
fra etsprogedes sprogbrug – særlig
inden for ordforrådet – skyldes at
tosprogedes sprogverden typisk er delt
således at modersmålet mest bruges i
hjemmet og med familien (ofte mest kun
med forældregenerationen), og andetsproget mest bruges uden for hjemmet.
Da der ikke er helt overlap mellem de
ting man taler om i disse to domæner, vil
der være ord som tosprogede kender
(bedst) på modersmålet, og ord som
tosprogede kender (bedst) på andetsproget.
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2. Fem faser i tilegnelsen af andetsprog

5. Avanceret sprog
Fasens varighed

· 3-6 år (fase begynder ca. 3-4 år efter at
barnet begyndte at lære dansk).

Tegn på
sprogudvikling

· Barnets andetsprogskompetence begynder i
denne periode at svare til en etsprogets, evt.
med større metasproglig forståelse.

Sprog

· Små afvigelser fra etsprogedes sprogbrug,
som skyldes transfer fra modersmålet.
· Enkelte ”huller” i ordforrådet pga.
domænespecifik sprogbrug.
· Blander kun dansk og modersmål i
kommunikation med andre tosprogede.
· Udtaler dansk stort set uden accent.

Understøttelse af
andetsprogstilegnelsen

· Som for etsprogede børn.

Faresignaler

· Selv om man måske ikke umiddelbart hører
at barnet har dansk som andetsprog, så har
barnet svært ved at følge med i skolen eller
svært ved at være med i sprogligt avancerede
lege og samtaler.

Endemålet for tosprogede er altså ikke
at have kompetencer der på alle områder svarer til etsprogedes på begge
sprog. Der er masser af forskning som
6,10,15,16
viser at dette ikke er muligt
.

der kan være enkelte huller i ordforrådet
som kan virke overraskende, og hvor
børnene har brug for forklaring og forståelse frem for at få følelsen af at have
manglende sprogkundskaber.

Understøttelse
Understøttelsen af sprogudviklingen i
denne fase er ikke anderledes end for
simultant tosprogede børn (se søsternotatet Viden Om sprog- og læsekompetencer hos tosprogede elever) og i hovedsagen ikke anderledes end for etsprogede, bortset fra opmærksomhed på at

Faresignaler
Et tosproget barn der tidsmæssigt burde
være i denne fase, skulle gerne tale
andetsproget således at man ikke umiddelbart hører at det er et andetsprog. Og
barnet skulle gerne i højere og højere
grad gennem fasen kunne følge den
almindelige undervisning uden større
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udfordringer end dem som alle børn kan
komme ud for. I modsat fald er det et
faresignal for at barnet ikke er nået langt
nok i sin andetsprogstilegnelse. Der kan
være enkelte områder hvor tosprogetheden er en ulempe, særlig mht. ordforråd. Men disse ulemper skulle gerne
opvejes af andre fordele, som de nævnte
metasproglige og generelle kognitive
fordele, på andre områder.

2.6/ Vejen gennem de fem
faser
Et barn kan være længe om at komme
videre gennem de forskellige faser af
andetsprogstilegnelsen. Når et barn
bliver ved med at bruge strukturer i
andetsproget der kommer fra modersmålet, eller når barnet bliver ved med at
lave overgeneraliseringer som gåede, så
er det et udtryk for det nogle kalder
fossilering. Udtrykket er nok mere pessimistisk end nødvendigt, i hvert fald hvis
man læser ind i det at barnet sidder
uhjælpelig fast og aldrig kan komme
videre. Sprog er et dynamisk system,
som konstant er under påvirkning fra

2. Fem faser i tilegnelsen af andetsprog

5

den kontekst som det bruges i . Så et
barn der ser ud til at have fossileret
andetsprogstilegnelse kan hjælpes
videre.
Det skal sluttelig igen pointeres at oversigten over de fem faser og varigheden
af de fem faser er et udtryk for hvad man
typisk kan observere omkring tosprogede børns andetsprogstilegnelse. Det er
ikke uset, men bestemt ikke optimalt, at
det kan tage op mod 10 år at opnå kompetencer på andetsproget som ligner
etsprogedes kompetencer.
Under mere optimale omstændigheder
kan tosprogede opnå kompetencer som
i praksis lader dem fungere godt i en
dansksproglig kontekst i løbet af få år.
Det kræver et stimulerende hjemmemiljø, der har hjulpet barnet til gode
førstesprogskompetencer som fundament for andetsprogstilegnelsen, og det
kræver et sprogligt stimulerende miljø i
dagtilbud og skole, som giver mulighed
for at barnet kan udvikle sine dansksproglige kompetencer.

Refleksion
Mange tosprogede klarer sig fint
i skolen, og det er tegn på at
folkeskolens tilbud som det
allerede er, virker godt for mange
tosprogede. Men der er også
mange tosprogede elever som
opnår utilfredsstillende resultater ved folkeskolens prøver.
Overvej følgende:

· Ser du samme forskel på

tosprogede i dine klasser?

· Kan du udpege de faktorer
som gør forkellen?

· Kan faktorerne deles op i ting
der kan gøres noget ved, og
ting som ikke kan ændres?

· Kan du/din skole gøre mere

ved de ting der kan ændres?

· Kan der gøres mere for at

afbøde konsekvenserne af de
ting som ikke kan ændres?
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3. Nyankomne tosprogede i skolen

3.1/ Afdækning af
tosprogedes kompetencer
Sproglige kompetencer på andetsproget
er ikke hele historien om en tosproget
elev. Undervisningsministeriet har
udviklet materialet Hele vejen rundt om
17
elevens sprog og ressourcer , som skal
hjælpe skoler og lærere med at afdække
nyankomne og øvrige tosprogede elevers kompetencer når de begynder i
skolen. Materialet anlægger et helhedsorienteret blik på den enkelte elev, hvilket indebærer at der er fokus på elevens
samlede kompetencer både i skolesammenhæng og det øvrige liv. Materialet
består af tre trin:
1. En indledende afdækning, der giver
viden om elevens ressourcer forudsætninger og behov i forhold til
elevens kommende undervisning.
2. Ved elevens skolestart bruges resultaterne fra første del til på en enkel og
præcis måde at få viden om elevens
niveau inden for litteracitet og
numeralitet.
3. Et redskab til systematisk at følge
elevens progression inden for basisdansk og senere supplerende dansk
som andetsprog ved hjælp af
observationer af elevens deltagelse og
produktioner.
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3.2/ Fokus på sprogudvikling vs. fokus på faglige
kompetencer
I søsternotatet Viden Om sprog- og læsekompetencer hos tosprogede elever
beskrives det hvordan andetsproget er
et redskab til faglig læring. Dette bliver
meget synligt i tilfældet med nyankomne tosprogede, som er i den helt
tidlige fase af andetsprogstilegnelsen. I
begyndelsen har barnet behov for at der
er fokus på sprogtilegnelsen, og for at
føle at det får hul på koden. Det resulterer i unødige nederlag hvis barnet bliver
mødt med faglige udfordringer som det
ikke kan klare bare nogenlunde tilfredsstillende pga. manglende andetsprogskompetencer.
På den anden side har barnet brug for
masser af sprogligt input med andetsproget for at komme igennem faserne
beskrevet ovenfor. Dette input kan barnet få på to måder i skolen. Barnet kan
socialisere eller lege med børn som taler
dansk, i det omfang det ikke er for
sprogligt krævende. Børn har en naturlig
lyst til at være sammen med andre børn,
så det vil være motiverende for barnets
andetsprogstilegnelse at forsøge at
bryde den sproglige kode til fællesskabet.
Den anden mulighed til sprogligt input
er i klasseværelset. I begyndelsen får
barnet måske bare 1 pct. af det faglige
indhold med, men det bliver udsat for
sprogligt input som er nødvendigt materiale til at begynde at bygge sproget op
helt fra bunden, som beskrevet tidligere
(Stille periode). På denne måde formid-

ler den faglige undervisning i mindre
grad fagligt indhold til den tosprogede
elev, men bliver en motor i andetsprogstilegnelsen. Gradvis ændres vægtforholdet således at det faglige udbytte
udgør en større og større del af barnets
udbytte af undervisningen.
Nogle danske kommuner bruger modtageklasser, mens andre tidligt eller helt
fra begyndelsen integrerer nyankomne i
almenundervisningen med sprogstøtte.
Der er desværre ikke lavet større systematiske undersøgelser af hvad der på
kort og langt sigt er mest fordelagtigt for
de tosprogede elever. Men et afgørende
parameter er naturligvis at børnene
trives, og at de bliver sat i naturlige
kommunikative sammenhænge som
giver dem lyst og mulighed for at få
sprogligt input og selv bruge andetsproget aktivt.
Nogle nyankomne vil allerede være
begyndt at lære at læse på modersmålet. Afhængigt af hvad det er for et skriftsystem, er det en fordel fordi disse læsekompetencer kan overføres til læsning af
dansk. Hvis der er tale om et alfabetisk
skriftsprog ligesom dansk, kan læsekompetencer overføres, men hvis der er tale
om et ikke-alfabetisk sprog (fx japansk)
så er det vanskeligere at overføre kom2
petencer . Når først nyankomne tosprogede er godt i gang med andetsprogstilegnelsen (fase 3 og 4), så understøttes
de i læsetilegnelsen som øvrige tosprogede elever (se søsternotatet Viden Om
sprog- og læsekompetencer hos tosprogede elever).
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Denne publikation er et søsternotat til notatet Viden
Om sprog- og læsekompetencer hos tosprogede
elever, som introducerer evidensbaserede tilgange til
undervisning af tosprogede elever.
Dette notats fokus er nyankomne elever, som befinder
sig i de tidlige faser af andetsprogstilegnelsen.
Eleverne har brug for at udvikle gode danskkompetencer, da dansk er undervisningssproget. Dansk er
på denne måde et redskab som eleverne har brug for
at udvikle for at få en god faglig udvikling gennem
deres skolegang. Derfor må der i de tidlige faser nødvendigvis være størst fokus på tilegnelsen af dansk.
Hovedformålet med notatet er at give lærere og
pædagoger indsigt i de forskellige faser som tosprogede gennemgår i andetsprogstilegnelsen. Dette er
med henblik på at de dels bedst muligt kan støtte
elevernes andetsprogstilegnelse i de forskellige faser,
og dels kan tilrettelægge undervisningen af eleverne
alt efter stadiet i deres andetsprogstilegnelse.

