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Oplægget vil give bud på, hvordan teamet omkring læringscenteret kan være med til at sætte fokus på og rammesætte 

arbejdet med sproglig udvikling.

Med udgangspunkt i et konkret ’Åben skole-projekt’ vil der blive givet nogle bud på, hvordan projekter og indsatser kan 

forankres gennem forskellige faglige aktiviteter og sprogbrugssituationer og udvide det traditionelle klasserum.
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https://phabsalon.dk/cfu/dit-fag/sproglig-udvikling/paedagogiske-vaerktoejer/



Haver til Maver

Haven ind i skolen – børnene ind i haven!
https://havertilmaver.dk/

https://havertilmaver.dk/


Haver til Maver

Haver til Maver er en 

landsdækkende almennyttig 

forening, der arbejder for at styrke 

primært børn og unges 

engagement i bæredygtighed, 

madkultur og sundhed. De 

udvikler og udbreder skolehaver 

og tilbyder rådgivning i form af 
opstart af skolehave.



Sprogtjek 

• Fagudtryk stængelgrøntsag, biodiversitet

• Førfaglige ord sød, former

• Nominalisering beretning, kategorisering

• Sammensatte ord wokkede grøntsager

• Passiv form af verber skrælles, placeres

• Skolebegreber forholde sig til, drøfte

• Teksttyper beskrivelse, instruktion





1. Høste i skolehaven

Fokus på
sproglig udvikling

- ordniveau
- tekstniveau



Benævn grøntsagen
udvidelse af ordforråd

Fagord: 
• gulerod
• kartoffel
• squash
• porre
• rødbede



Beskriv grøntsagen
udvidelse af ordforråd

Førfaglige ord:
• farver
• former

Brug af ordforråd: 
• gulerod
• kartoffel
• squash
• porre
• rødbede



Pointe



Kategoriser grøntsager
udvidelse af ordforråd

spises rå / spises forarbejdet
gror under jorden/gror over jorden
skal skrælles/ skal ikke skrælles

hård  
stor
mørk 

blød  
lille  
lys  



Over-underbegreb
udvidelse af ordforråd



kartoffel

stængelgrøntsag
eller stivelsesrig fødevare

Kategorisering

rodfrugt
-måske er det ikke en grøntsag!

Hvad er det ikke?
Kartoffelplanten har 
blade over jorden og 
rodknolde (kartofler) 

under jorden. 
Plantens blade er giftige. 

Beskrivelse

kartoffel 
heldig kartoffel

en varm kartoffel

Sproglige udtryk

kartoffel (tysk)
potato (engelsk)
potatis (svensk)
patates (tyrkisk)

På andre sprog

kartoffelmos
stegte kartofler
kogte kartofler
bagte kartofler

pomfritter

anvendelse



Grøntsager på mange måder



Stilladsering på makro,- mikro,- og mesoniveau

mennesker

rum

tid

medier



Stilladsering på makroniveau



Vidensopbygning



Modellering og 
dekonstruktion



Guidet konstruktion



Selvstændig konstruktion



Refleksion

Haver til maver



Stilladsering på makroniveau



2. Oplæg om blomsterne og bierne

• Planteformering  – når planterne laver børn

• Biernes fantastiske verden



Repræsentationsformer
opbygger viden udbygger viden
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Mikrostilladsering



Opbygge og udbygge viden – i haven

Læse Lytte

Skrive Tale



Sprogbrugssituationer

Genfortæl mundtligt til en makker

Mikrostilladsering



TABU

Biodiversitet

• mangfoldig

• forskellig

• rig

• natur

• arter



TABU

insekter

• små

• sommerfugl

• bier

• vinger

• følehorn



En skal ud!

blad blomst

rod stængel



En skal ud!

bi sommerfugl

græshoppe bille



”Summen”



Opbygge og udbygge viden – på skolen

Læse Lytte

Skrive Tale



Se film 



Læse tekster

https://www.vi-elsker-honning.dk/om-honning-og-bier/vis-honning-bi-2/?id=371

https://www.vi-elsker-honning.dk/om-honning-og-bier/vis-honning-bi-2/?id=371


Skrive tekst

Lave multimodale tekster (analog eller digital)



3. Smage tavlehonning



Mesostilladsering
mennesker

rum

tid

medier



mennesker



rum



tid



medier



Opbygge og udbygge viden 
ordniveau og tekstniveau



Grundsmage



Modeltekst
Modeltekst



Modeltekst





1. Vask grøntsagerne i en balje med vand. 

2. Skær grøntsagerne i grove men ikke for store 
stykker. 

3. Bland ingredienserne til dressingen sammen i en 
lille skål og stil den til side. 

4. Varm wokken, tilsæt olien og steg grøntsagerne i 
2-3 minutter. Husk at røre godt rundt, så det ikke 
brænder på. 

5. Tilsæt dressingen og steg videre i 1-2 minutter. 

6. Smag retten til med salt og peber og evt. 
soyasauce – OBS! - vær opmærksom på, at soya
og dressingen indeholder meget salt i forvejen. 

7. Hvis I ønsker en lidt stærkere ret, så kan den 
smages til med chilipulver. Tilsæt lidt ad gangen 
og sørg for at smage på det, så det ikke bliver for 
stærkt. 

8. Anret jeres wokkede grøntsager og giv dem et 
drys sesamfrø. 

1. Vask grøntsagerne i en balje med vand. 

2. Skær grøntsagerne i grove men ikke for store stykker. 

3. Bland ingredienserne til dressingen sammen i en lille skål

4. stil den til side. 

5. Varm wokken, 

6. tilsæt olien

7. steg grøntsagerne i 2-3 minutter. Husk at røre godt rundt, så det ikke 

brænder på. 

8. Tilsæt dressingen

9. steg videre i 1-2 minutter. 

10. Smag retten til med salt og peber og evt. soyasauce – OBS! - vær 

opmærksom på, at soya og dressingen indeholder meget salt i forvejen. 

11. Tilsæt chilipulver lidt ad gangen og sørg for at smage på det, så det ikke 

bliver for stærkt. 

12. Anret jeres wokkede grøntsager 

13. giv dem et drys sesamfrø. 



1. Vask grøntsagerne i en balje med vand. 

2. Skær grøntsagerne i grove men ikke for store stykker. 

3. Bland ingredienserne til dressingen sammen i en lille skål

4. Stil den til side. 

5. Varm wokken, 

6. Tilsæt olien

7. Steg grøntsagerne i 2-3 minutter. Husk at røre godt rundt, så det ikke 

brænder på. 

8. Tilsæt dressingen

9. Steg videre i 1-2 minutter. 

10. Smag retten til med salt og peber og evt. soyasauce

11. Tilsæt chilipulver lidt ad gangen og sørg for at smage på det, så det ikke 

bliver for stærkt. 

12. Anret jeres wokkede grøntsager 

13. Giv dem et drys sesamfrø. 

benævner beskriver deltager tilføjelse

jeres wokkede grøntsager

et drys sesamfrø

benævner beskriver deltager tilføjelse

en balje med vand

en lille skål



Grundsmage



Viden i bredden og/eller dybden



Kategorisere – sætte sprog på 

2             4             1           6             5              7            3

Blomsterhonning 
smager af...

Den ægte danske 
honning er mere lys 

i farven og har en 
hård konsistens

Jeg kan bedst lide 
lynghonningen 

fordi…



4.Bygge insekthoteller



Mundtlig aktivitet - sætningsstartere



Sprogaktivitet – lave en lille lydoptagelse af det de laver

Lave en interviewguide – bruge beretning som skelet.



Fælles argumenterende læsetekst

Argumenter

• Insekterne  er flotte og sjove at kigge på

• Insekter udgør en vigtig del af 
fødekæden for havens fugle, som spiser 
tonsvis af  insekter i løbet af en sæson

• Insekterne bestøver frugttræernes 
blomster, så der kommer mange frugter 
og bær

• Insekthoteller skaber bolig for 
forskellige insekter fx sommerfugle, 
mariehøns og humlebier



Evaluering – eleverne forholder sig

Det er en god idé med 
insekthoteller…..

Flotte, sjove, at kigge på, del af fødekæden, havens fugle, spiser tonsvis, bestøver, frugttræerne, blomster, mange 
frugter og bær,  bolig, forskellige insekter, fx sommerfugle, mariehøns og humlebier
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I helikopteren



”Summen”

Hvad tager du med dig?



Hvordan kan læringscenteret 
understøtte elevernes sproglig udvikling?

Vejledere: 

1. Er ikke sat i spil

2. Sættes i spil i forhold til korte informationsmøder/kurser

3. Understøtter faglærerne, så de kan arbejde med sproglig udvikling 
fx som aktionslæringsforløb

4. Understøtter lærerne med at planlægge og evaluere en 
sprogbaseret undervisning

5. Arbejder systematisk med at understøtte faglærerne i at arbejde 
med sproglig udvikling



• https://emu.dk/grundskole/dansk-som-andetsprog/fagets-
didaktik/fokus-paa-ordforraad-i-fagene?b=t5-t16-t4583

https://emu.dk/grundskole/dansk-som-andetsprog/fagets-didaktik/fokus-paa-ordforraad-i-fagene?b=t5-t16-t4583

https://emu.dk/grundskole/dansk-som-andetsprog/fagets-didaktik/fokus-paa-ordforraad-i-fagene?b=t5-t16-t4583

