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Opgave med makker: N er forbudt

Fortæl hinanden hvad I har lavet i dag.

I må ikke bruge ord, der indeholder 

bogstavet N.

Fx må I ikke sige:

jeg vågnede eller jeg spiste morgenmad, 

men gerne:

jeg stod op eller jeg spiste to stykker brød

Hvordan føltes det?
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‘min hjerne kører hurtigt, 
men min mund kører langsomt’

Det er hårdt arbejde at udtrykke sig på et nyt sprog 

(når man hele tiden skal tænke)

Det føles hæmmende, når man ikke kan udtrykke sig frit, 

bruge sit sprog

Hvordan fremstår jeg kompetent, klog og dygtig?

Hvordan viser jeg hvem jeg er?
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Sprogudviklende fagundervisning 
med udgangspunkt i alle kursisters 

resurser og læringsmuligheder



FREM TIL KAFFEPAUSEN  FÅR DU:

• Præsentation af Bromodellen – en planlægningsmodel i 

fire faser - for sprogudviklende fagundervisning

• Inspiration til konkrete aktiviteter du kan bruge i din egen 

praksis 

• Små samtaler og opgaver med din makker undervejs 

(fordi man lærer bedre, når man er sprogligt aktiv)



Vi starter med en aktivitet

Aktivitet 
Rækkefølgeopgave 

Bliv enige:

Hvad er let – hvad er svært?

Lav en rækkefølge
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Møde nyt sprog 

om kendt 

indhold

Tale om det vi 

oplever nu forbinde til 

egne  

erfaringer 

Arbejde med nyt 

sprog Referere noget

Præsentere 

indhold med 

præcist sprog

Læse 

fagtekster
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Et bud

Møde nyt sprog 

om kendt 

indhold

Tale om det vi 

oplever nu

forbinde til 

egne  

erfaringer 

Arbejde med nyt 

sprog 

Referere noget

Præsentere 

indhold med 

præcist sprog

Læse 

fagtekster
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Start med en fælles oplevelse

Et fundament for læringen

- Det nye hviler på noget vi har mødt 

og forholdt os til

- Forforståelse: noget man aktiverer, 

og noget man giver

- Sproglig aktivitet med egne ord 

(hverdagssprog og egne erfaringer i 

spil)

Tre principper for fælles oplevelser 

som indledning til et emne i 

undervisningen:

• Der skal være 

deltagelsesmuligheder for alle. 

• Opgaven skal være åben, så der 

er plads til alles frie associationer. 

• En opsamling på oplevelsen skal 

kunne lede ind i det faglige emne. 
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Med udgangspunkt i hverdagssprog (alle elevers egne sprog) 

Sætter vi Fokus på fagsproget, 

giver Tid til at arbejde med det nye stof og sprog, 

stiller Krav og støtter formidling. 

Vi sørger  hele vejen for Stilladsering: progression med 

passende støtte og pres

!

OPGAVE: 

Vælg et sted på 

modellen hvor du vil 

sætte en STJERNE: 

hvad er du stærkest i?

Og et 

UDRÅBSTEGN: hvor 

vil du gerne have flere 

idéer?



Læreren støtter kursisten 

i at gå på opdagelse i 

egne erfaringer, opleve, 

og sætte ord på 
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Start med en fælles 
oplevelse 
– eksempler

Aktivitet, 

pyramiden
Hvordan kan du starte 

med en fælles 

oplevelse?

tænk 
alene

tal med 
makker

del 
med alle

Mit sprog

Vores sprog

Alles sprog



Viden og indhold organiseres 

og præsenteres forskelligt i 

fagene

Læreren zoomer ind på 

fagets sprog og systematik



Hvem?

Hvor?

Hvornår?
Først bagefter 

Til 

sidst…

Hvad 

synes 

du?

Det var 

sjovt / 

kedeligt, 

fordi…

1. Klasse – fortæl om turen til naturlegepladsen

Hvad? Hvad så?



Derfor 

På grund af

I forlængelse af 

På baggrund af

Hvad er 

resultatet?

Hvilken 

betydning har 

det?

Hvad skete der? 

Hvad betød det?

Hvad er den nye 

situation?

Hvad er 

situationen i 

udgangspunktet?

Hvad udløste 

forandringen?

Således 

Det  bevirker at

Som følge af

Støt kursisterne i at organisere stoffet/ indholdet

Stil spørgsmål der støtter tænkningen

Giv sprog til at udtrykke sammenhængene

Historisk analyse
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Hvad er vigtigt 

for dit arbejde?

Tegn eller skriv, valgfrit sprog. 

Jo vigtigere ting, sted, 
person, aktivitet, jo længere 
ind mod midten.

Mit 

job
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Hvad er vigtigt i debatten om St.Bededag?

Hvad er vigtigt for klassens trivsel? 

Hvad er vigtigt i filmen/ teksten vi har læst?

X

Præsenter din dartskive 
Tal indefra og ud

Sproglig stilladsering: 

Det vigtigste er…. Først og fremmest spiller 

det en rolle at… Dernæst har X også 

betydning… Af mere perifer betydning …



Læreren skaber behov 

for sproget og lader 

kursisterne arbejde aktivt 

på mange måder



Hvad kan vi klippe i stykker?



TÆNKEKORT: ARGUMENTATION

Opsummering og 

konklusion

Argument 1

Argument 2

Emne:

Synspunkt

Modargument 

Emne som I 

arbejder med
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Rollekort til argumentation

roller:

1. Fremfør og udbyg synspunkt

2. Argumentér for synspunkt

3. Modargumentér

4. Opsamling + spiller bolden videre
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Med rollekort får kursisten:

• SPROG: sætningsstartere 

• STRUKTUR: Modelleret struktur i en argumentation – lettere at reproducere

• ROLLE: Aktiverer alle sprogligt (afhængigt af tildeling af roller)

• Aktiviteten kan differentieres ved at tilpasse sætningsstartere, roller og 

rammesætning.

• Kan aktiviteten gennemføres på stærkeste sprog først?
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Flere idéer i fase 3…



Københavns Professionshøjskole

Informationskløft 
– skab behov for at bruge sproget

Hverdagssprog

Tænkekort 

Stilladsering

Moderne

Dørslag

Hvidvaskning 

Hentehår

Italesætte 

Bromodellen

Erfaringer

Modersmål  

Uartig

Kødboller

Rentetilpasning

Rødmosset

Bortforklare 

Aktivitet 
knee-to-knee

Hvordan 

gik det? 

Hvilke ord 

var svære 

og hvilke 

lette? 

Hvorfor? 



Eksempler på informationskløft-opgaver:

Jeg forklarer dig hvordan du skal samle en model

Du skal udføre en handling efter mine anvisninger

match billede og overskrift / molekyle og formel / tekstbid og genre…

Jeg beskriver noget, du skal kopiere det/ gætte det

Find selv på flere som passer til jeres fag og kursister
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Ugens kuvert 
lav kort, med de ord, I bruger i forløbet
skabelon: ordkort

• Quiz og byt 

• Lav stik – fagsprog og hverdagssprog

• Gæt et ord

• Kategorisering

• Differentiering til de hurtige

• Eller dem der har brug for repetition 

• Rød-gul-grøn

• osv ☺

Aktivitet
Ugens kuvert

ordkort
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Vi kender ikke dette ord – vi kan ikke huske det

Vi kan huske dette ord, men vi er ikke helt sikre

Vi kan forklare dette ord. Vi kan give eksempler. 

Rød – gul - grøn

radius
kvadrat

cirkel

kvadratr

od

metafor

overskrift

kronik

ethos

Enig – uenig? 

Udsagn til diskussion



Læreren lader 

kursisterne formidle, og 

stiller krav til fagsproget 
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Lyttebingo:

stilladsering

hverdagssprog

I udfylder 
med fagbegreber
før præsentationen

visualisering 

fagsprog

Flersproglige 

resurser Brug lyttebingopladen. sæt kryds hvis 

du:

Hører nøgleordet,

Får en forklaring

Får et eksempel
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Lyttebingo:

• Støtter aktiv lytning

• Støtter fokuseret præsentation

• Støtter feedback (vurdere 

kommunikation i faget)

• Skaber differentierede 

deltagelsesmuligheder

• Er kun én måde at lytte på
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Forklar bromodellen

sidste minut

Aktivitet 
Præsentation/ 

repetition



Aktiviteter i dagens oplæg?

Aktivitet
opsamling
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Hverdagssprog

N er forbudt

Rækkefølge (let-

svært)

Sæt stjerne og 

udråbstegn

Introduktion af 

fagsprog

Bromodellen som 

systematisk model

Tænkekort, 

dartskiven

Arbejde med fagsprog 

sammen

Pyramiden

Argumentation med roller

Ordkort (ugens kuvert)

Rød-gul-grøn

Informationskløft, (Knee to knee) 

Klip i stykker og saml

Producere fagsprog

Præsentation 

(bromodellen) 

Lyttebingo

30%

20%

40%

10%

Dagens oplæg

på broen



Et par ord til sidst
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Principperne bag broen

• Faglig og sproglig udvikling hænger sammen og 

styrker hinanden

• Flere sprog styrker hinanden

• Man lærer, når man kan knytte det nye til noget 

allerede kendt (fase 1)

• Man lærer sprog ved at få nyt fagsprog synliggjort 

(fase 2)

• Man lærer sprog ved at bruge sprog i relevante 

meningsfulde sammenhænge (Laaaaang fase 3)

• Man lærer sprog ved at blive presset (og støttet) til at 

formidle (fase 4)

• Bogens idéer skal være lige til at bruge!
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Bogen rummer

Oversigter

Støtter lærerens praksis

Hvad skal jeg sørge for 

praktisk?

Hvad skal jeg være opmærksom 

på i instruktionen?

Hvad går aktiviteten ud på?

Hvordan kan man samle op?
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https://samfundslitteratur.dk/broen

Elevark, skabeloner, 

modeller, oversigter, 

tænkekort, værktøjer

kan redigeres og 

hentes gratis online



Tak for nu!

https://samfundslitteratur.dk/broen

helt@kp.dk

Hvad tager du med?

Bøger i dag 200,-

i kaffepausen

https://samfundslitteratur.dk/broen
mailto:helt@kp.dk

