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Sprogrummet: Et digitalt undringsrum
Sprogrummet er navnet på et digitalt undervisningsmateriale, hvis
omdrejningspunkt er børns undren og filosofiske tænkning. Sprog er
ikke kun modeller, metoder og regler, men er i lige så høj grad et
spørgsmål om undren, forståelse og kreativ tænkning. Gennem fælles,
filosofiske samtaler skal Sprogrummet bidrage til at udvikle netop den
kreative og undrende tilgang til sproget i indskolingens sprogarbejde.
Til forskel fra de fleste andre digitale læremidler sætter Sprogrummet
ikke fokus på den enkelte elevs individuelle arbejde, men er derimod
orienteret mod klassefællesskabet og de samtaler, som kan udspille
sig i denne kontekst.
Hvornår er noget et sprog? Er al bevægelse sprog? Hvor kommer sprog fra? Findes der sprog
uden tanker? Og er nogle ord vigtigere end andre?
Spørgsmål som disse er centrale i det kommende Sprogrum, hvis udvikling støttes af Undervisningsministeriets Udviklingspulje. Bevillingen er rettet mod prototypeudvikling af enkelte
elementer i Sprogrummet; disse elementer vil vi i det følgende give et kort rids af.
Fælles undren – baggrunden for Sprogrummet
I Sprogrummet såvel som i vores øvrige arbejde lægges der vægt på filosofiske samtaler med
børn. Vi læner os op ad den tradition, der internationalt er kendt som filosofi med børn og vores vision er på den baggrund at udvikle materialer, der kan understøtte og hjælpe børn og
voksne med at sætte ord på deres undren og tænkning – og dermed praktisere filosofiske
samtaler. Selvom der mange steder praktiseres filosofi med børn i en eller anden grad, findes
der stort set ingen materialer, der specifikt er udviklet for at understøtte denne praksis. Med
Sprogrummet har vi valgt at sætte fokus på de dele af sprogarbejdet som netop kalder på undren og fælles samtaler – fremfor de mere evidente og videnskabelige dele af sprogarbejdet.
Som en form for undringsrum fremstår Sprogrummet dermed som et innovativt læremiddel.
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Ingolf og Arthur er på jagt efter ”sprog”-ord. Men er en tanke et sprog? Og hvad med en lyd?
Den digitale udfordring
Idet Sprogrummet netop kalder på fælles undren og fælles, filosofiske samtaler, er det nødvendigt at udvikle en brugerflade som retter sig mod klassefællesskaber fremfor – som traditionelle, digitale læremidler – at sætte fokus på den enkelte elevs eget arbejde.
Den dobbelte udfordring – altså at udvikle et materiale som dels skaber fælles undren og inspirerer til fælles samtaler, og dels imødekommer kravet om undervisningsdifferentiering –
søger vi at løse i et bredt samarbejde. Her er der både tale om samarbejde med forskellige ITvirksomheder, pædagogiske konsulenter i bl.a. Børn og Unge Aarhus, faglig sparring med Gyldendal Uddannelse, samt inddragelse af en række lærere i Aarhus Kommune. Denne cirkulære
proces, hvor forskellige elementer i Sprogrummet tænkes og udvikles for derefter at blive
afprøvet og revideret, anser vi som afgørende for at kunne udvikle et innovativt materiale, der
både er pædagogisk og digitalt visionært, og samtidig opleves som relevant og udviklende i
forhold til praksis.
På besøg i Morfars Værksted
Endnu et element er vigtigt i vores arbejde, nemlig udviklingen af det univers, som møder
børnene. Fremfor at udvikle indholdet (øvelser og opgaver) uafhængigt af det visuelle udtryk,
søger vi at integrere disse to sider. Et eksempel på dette er Morfars Værksted, som i Sprogrummet er et sted, hvor ”næsten alting kan lade sig gøre”. De børn, som indgår i universet,
også kaldet Koldbakke-børnene, besøger ofte Morfars Værksted; her eksperimenterer og udvikler de mange forskellige ting. Det samme kan virkelighedens børn, altså eleverne, gøre, og
når det sker, vil de møde forskelige udfordringer. Det er fx i Morfars Værksted, at man skal
klippe billeder ud af ikke-sprog, at man skal give ord form eller farve, eller at man skal tage billeder af sprog.
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En af øvelserne i Morfars Værksted handler om opfindelser. Her skal man eksempelvis bygge
en fuglesprogs-oversætter eller en lyd-magnet. Denne del af Morfars Værksted er udviklet i
samarbejde med bl.a. FabLab Aarhus, og adskiller sig fra andre lignende processer ved både at
inddrage FabLab-lignende materialer, designelementer og filosofisk undren.

Koldbakke-børnene er i fuld gang med deres opfindelser i Morfars Værksted.
Sprogrummet forventes færdigt sommeren 2016, hvor det kan tilgås via
www.rumforundren.dk. Samtidig vil man kunne finde uddrag af materialet på Gyldendals
indskolingsportal for faget dansk.
Man kan læse mere om Morfars Værksted, de mange opfindelser og Sprogrummet generelt på
Rum for Undrens hjemmeside. Her kan man også tilmelde sig vores nyhedsbrev eller se vores
øvrige materialer.
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