Flere sprog i klasseværelset er til gavn
for alle elever
I en globaliseret verden og et land som Danmark med formentlig
over 100 forskellige sprog burde en skolepige som Ayesha have det
som en fisk i vandet. Hendes modersmål er afghansk, men hendes
stærkeste sprog er dansk. Arabisk kender hun fra Koranen, hun
forstår norsk takket være TV-serien SKAM, og så taler hun selvfølgelig
engelsk und ein bisschen Deutsch. Alligevel viser undersøgelser
gang på gang, at elever som Ayesha med et andet modersmål end
dansk ofte klarer sig dårligere i skolen og i uddannelsessystemet.
I Med flere sprog i klassen viser Line Møller Daugaard og Helle
Pia Laursen, at vi ikke kan reducere børns sproglige repertoire
til et spørgsmål om at være ’tosproget’ eller have ’dansk som
andetsprog’. Samtidig giver de eksempler på, hvordan lærere kan
udnytte elevernes flersprogethed i undervisningen, så den gavner
alle børn og bliver en ressource for børnenes læring og trivsel.
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OM FORFATTERNE
Line Møller Daugaard og Helle Pia Laursen kan kun små bidder dari,
grønlandsk og polsk, men det forhindrer dem ikke i at dele børns
appetit på alverdens sprog. Derfor har de gennem mange år forsket
i sprog og sprogundervisning i klasser med stor sproglig diversitet. I
forskningsprojektet Tegn på sprog har de fulgt fem klasser og deres
lærere gennem et helt grundskoleforløb. Sammen og hver for sig
har de i en række andre projekter undersøgt muligheder for at tage
højde for sproglig mangfoldighed i skolens fag. Erfaringerne herfra
vil de gerne give videre til lærere, der arbejder i klasser med flere
sprog.

OM PÆDAGOGISK RÆKKEVIDDE
Med flere sprog i klassen er bog 20 i Aarhus Universitetsforlags serie
Pædagogisk rækkevidde, der udgives i samarbejde med Danmarks
Lærerforening og Frie Skolers Lærerforening. I serien giver
Danmarks førende pædagogiske forskere viden til skoledagen og
inspirerer til praksisnær pædagogisk udvikling.
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