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Jeg har altid været tiltrukket af tegn. Det er måske ikke så mærkeligt, når jeg voksede op i Theben, ofte 
vandrede omkring i Kongernes dal og klatrede rundt på klippefremspringene omkring Dayr al-Bahri. 
Hele mit liv har jeg ledt efter spor. Da jeg var lille, var man nødt til nærmest at rive mig væk fra tapeter 
med uudgrundelige mønstre. Jeg kunne blive tryllebundet af en fugls aftryk i vådt sand, disse streger 
fyldt med mystik, især når flere fugle havde trippet rundt mellem hinanden. Den første gang, jeg så 
assyrernes kileskrift afbildet, strømmede en genkendelsens glæde op i mig. Det måtte jo være fuglenes 
hemmelige bogstaver.  

Hvis læreren ville sige noget grimt om et barns håndskrift, kaldte hun den for ’kragetæer’. Jeg 
forstod aldrig, hvordan hun kunne mene noget negativt med det. 

Når mor tog mig med ud for at købe nye sko, var jeg mere optaget af sålerne end af selve skoen. 
Hvordan blev aftrykket? Som voksen har jeg sommetider, når der ligger nysne på jorden, set fodspor, 
tegninger, der har fyldt mig med forventning. Men hver gang jeg træffer skoens ejer, mennesket, 
ansigt til ansigt, bliver jeg skuffet. 

Hvorfor er jeg blevet sådan? Det ved jeg ikke. Det ved jeg virkelig ikke. 
En sommer havde bedstefar malet gulvet på verandaen og den udvendige trappe ned til haven. 

Døren ind til stuen stod åben. Ramses, katten, var kommet ind på verandaen. Røde malerpletter førte i 
et nydeligt potemønster hen over gulvet mod køkkenet. Jeg fulgte sporene og endte ved komfuret, 
hvor en bakke kanelsnegle stod til afkøling. Jeg har altid forestillet mig, at skrift skal være på den 
måde: en rød tråd, der fører én frem til noget godt. 

 
Jan Kjærstad (2002). Tegn til kærlighed. Viby J: Samleren, s. 11-12 
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Tegn på sprog - tosprogede børn lærer at læse og skrive 
 

Helle Pia Laursen 

 

 

Dette er den tredje statusrapport over forsknings- og udviklingsprojektet Tegn på sprog – tosprogede børn 

lærer at læse og skrive. Den baserer sig på perioden august 2009 – juni 2010.  

 

Tegn på sprog gennemføres i et samarbejde med Professionshøjskolen VIA University College, 

Professionshøjskolen University College Nordjylland, University College Lillebælt,  

Professionshøjskolen UCC, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole – Århus Universitet samt Århus, 

Ålborg, Vejle, Odense og Københavns kommuner og er finansieret af de nævnte kommuner og 

professionshøjskoler, DPU samt Integrations- og Undervisningsministeriet. En oversigt over deltagerne i 

projektet er vedlagt som bilag 1. 

 

Projektets overordnede mål er  

- at få indsigt i tosprogedes børns møde med skriftsproget  

- og afsøge pædagogiske muligheder for at inddrage disse børns forudsætninger og behov i læse- 

og skriveundervisningen i indskoling og mellemtrin. 

 

- for på den måde at skabe et fagligt og forskningsmæssigt grundlag for 

videreudvikling af den pædagogiske praksis i folkeskolen og i grund-, efter- og 

videreuddannelse af lærere og pædagoger.  

Tegn på sprog foregår i et samarbejde om forskning og udvikling (se fx Denos et al., 2009; Blackledge & 

Creese, 2010 om ’collaborative research’). I dette samarbejde indgår forskere, forskerstuderende, 

læreruddannere og lærere, der alle fra forskellige perspektiver er optaget af at øge indsigten i 

klasserumspraksis og i de forandringsmuligheder, der ligger i forhold til at skabe de bedst mulige 

læringsbetingelser for den sammensatte gruppe af elever, der udgøres af kategorien ’tosprogede elever’.   

 

Projektet gennemføres fem forskellige steder i landet, hvor konteksten for forskningen og udviklingen 

varierer blandt andet med hensyn til demografiske forhold i lokalområdet, kommunale skolepolitikker, 

organisatoriske forhold på skolen, elevsammensætningen i klassen og de deltagende lærere og 

forskningsmedarbejderes baggrund. Denne variation er et vilkår for projektet, der også forandrer sig fra dag 

til dag. Dette vilkår gør det nødvendigt hele tiden at medtænke de kontekstuelle forhold. Det gør ikke 

nødvendigvis processen nemmere, men omvendt gør det det muligt at fastholde kompleksiteten i den 

praksis, vi arbejder med, og dermed undgå at give entydige og universelle svar på komplicerede og 

kontekstuelt indlejrede spørgsmål. Hvad der kan lade sig gøre et sted under visse givne omstændigheder, 

kan ikke nødvendigvis overføres direkte til andre sammenhænge, men må forstås kontekstuelt og dermed 

rekontekstualiseres ind i andre kontekster. I projektet udgør de forskellige og foranderlige kontekster 

derfor en central og væsentlig ramme for forskningen og udviklingen, ligesom deltagernes forskellige 

baggrunde og perspektiver, der mødes, forhandles, brydes og udvikles undervejs, danner grundlag for 

refleksionerne over forandringsmulighederne i den givne kontekst. 
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I projektet ligger en ambition om, at den opnåede viden undervejs i processen bringes i spil og 

videreudvikles i forskellige kontekster. Projektet ser derfor sig selv som indlejret i et videnskredsløb som 

illustreret i figur 1 nedenfor. Dels er projektet tilrettelagt, så erfaringerne derfra løbende kan spredes til 

lærer- og pædagoguddannelsen (grund- og efter/videreuddannelsen) og dermed bidrage til videreudvikling 

af en forskningsbasering af professionsuddannelserne, der bygger på lokale kommunale forhold. Konkret 

foregår det blandt andet ved, at de tilknyttede forskningsmedarbejdere, der er ansat på de lokale 

professionshøjskoler, inddrager den erhvervede indsigt i arbejdet med de studerende, ligesom de 

studerende inddrages i observationer på skolen etc. og derfor får et tæt lokalt kendskab og 

forskningsmæssige erfaringer. I professionshøjskoleregi foregår samtidig en løbende spredning til kolleger 

gennem videncenterarbejde, studiekredse og foredrag.  Projektet er endvidere tilrettelagt sådan, så også 

de kommunale konsulenter er tilknyttet programmet og derfor løbende har mulighed for at inddrage og 

videreformidle resultaterne kommunalt, ligesom de har mulighed for at være med til at præge udviklingen 

nationalt - blandt andet gennem samarbejdet med Integrations- og Undervisningsministeriets 

repræsentanter i styregruppen. Endelig kan erfaringerne også bidrage til at udvikle den didaktiske 

forskning, dels gennem forskningslederens tilknytning dertil, dels gennem de eksterne forskere, der er 

knyttet til programmet: pt. docent Monica Axelsson fra Stockholm Universitet, lektor Lars Holm fra 

Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Århus Universitet og adjunkt Mette Buchardt fra Københavns 

Universitet.  

 

 

 
 
Figur 1: Videnskredsløb 
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I statusrapport I og II (Laursen, 2008; 2009b) er projektets overordnede mål, teoribaggrund og struktur 

nøjere beskrevet. I denne rapport uddybes det forskningsmetodologiske design, og der sættes fokus på 

projektets inventionsforløb forstået som fagdidaktisk aktionsforskning.  

 

Ligesom de tidligere to rapporter skal denne rapport ses som et undervejs-produkt, der gennem nedslag i 

projektet kan give et indtryk af de igangværende forsknings- og udviklingsprocesser. 

 

Metodologi 
Det er - med Willetts ord (Willett, 1995) - den sociokulturelle økologi, der udgøres af nærmiljøet, skolen og 

klasserummet, der skaber de mikrointeraktioner, der danner ramme om børnenes sprog- og 

skriftsprogstilegnelse. Ud fra en forståelse af, at sprog- og skriftsprogsudvikling finder sted gennem 

kontekstuelt situerede interaktive praksisser, er dataindsamlingen i ”Tegn på sprog” derfor ikke alene 

tilrettelagt ud fra en interesse for individets sprog og literacy på et givet tidspunkt, men også ud fra en 

interesse for de rammer og det rum, de sociale omgivelser sætter for sprog- og literacyudviklingen. 

I ”Tegn på sprog” forstås børns skriftsprogstilegnelse som en proces, hvorigennem børn skaber betydning 

ud fra den information, der er tilgængelig for dem i de sociale fællesskaber, de indgår i (Laursen, 2008; 

2009a & b). Det betyder, at fokus er på samspillet mellem børnenes betydningsdannelse, forstået som et 

dynamisk og foranderligt fænomen, på den ene side og på den anden side mikrointeraktionerne og 

tilgængeligheden af eller adgangen til sprog- og literacyressourcer i klasserummet.  

 

Da der i projektet er tale om pædagogisk forskning og endvidere om et forsknings- og udviklingsprojekt, der 

også rummer et socialt forandringsperspektiv, fokuseres der altså på sprog- og literacypraksisser. 

Opmærksomheden rettes således mod børnenes betydningsdannelse i relation til disse praksisser frem for 

mod diagnosticering af mentale evner og kompetencer og på kategorisering af børnene, idet det er disse 

sprog- og literacypraksisser, der er rammesættende for børnenes læringsprocesser. Det er derfor også 

ændringer af disse praksisser, der kan skabe grundlag for ændringer i børnenes læringsprocesser. 

 

På baggrund heraf er det metodologiske design karakteriseret ved følgende: 

(1) Data indsamles ikke alene ud fra en interesse for individets betydningsdannelse på et givet 

tidspunkt, men også for de rammer og det rum, de sociale omgivelser sætter for denne 

betydningsdannelse. Fokus er altså ikke eksklusivt på individet, men på individet i dets 

interpersonelle og sociokulturelle kontekster (se også Willett 1995). Derfor foregår 

dataindsamlingen i og inddrager den lokale kontekst. 

(2) Indsamlingen trækker derfor på flere forskellige datakilder og rummer en fleksibilitet, der gør det 

muligt at inddrage data på områder, der viser sig at være produktive for projektet (se også Miller 

2004; Nelson et al., 1992). 

(3) Dataindsamlingen omfatter et emisk perspektiv, således at deltagernes stemmer og subjektivitet 

synliggøres. Dette emiske perspektiv gælder de børn og lærere, der deltager i projektet, ligesom 

det gælder andre centrale aktører omkring børnene og lærerne som for eksempel forældre og 

skoleledelse, og det gælder forskerne selv (se også Miller, 1997; 2004; Denos et al., 2009).  

(4) Dataindsamlingen rummer intervention i den pædagogiske praksis og har dermed et socialt 

forandringsperspektiv ud fra en interesse i at udforske udviklingsmuligheder og -begrænsninger og i 

at skabe grundlag for diskussion af udfordringer (se også Denos et al., 2009). 
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Dataindsamlingen omfatter pt.  

 Klasseværelsesobservationer, videooptagelser og udskrifter af udvalgte sekvenser fra i alt fire 

interventionsforløb i hver af de deltagende klasser (se Laursen, 2009; 2010) 

 Semistrukturerede børneinterviews (se Laursen, 2009; Daugaard, Lundqvist & Østergaard, 2010) 

 Kvasi-eksperimentelle aktiviteter (observationer, videooptagelser, udskrifter og elevprodukter) 

- Skriv lige, hvad du vil (se Laursen, 2008; Daugaard & Ladegaard, 2010) 

- Sorteringsaktivitet (se Laursen, 2008; Daugaard & Østergaard, 2010) 

- Fortæl en laang historie (se Laursen, 2009b; Lundqvist & Orluf, 2010) 

- Bogstavkendskab (se Laursen, 2009b; Daugaard 2010) 

- Skriv en mail 

- Højtlæsning 

- Peer teaching. 

 Semistrukturerede interviews med repræsentanter fra skoleledelsen på de deltagende skoler.  

 Båndoptagelser og udskrifter fra fremlæggelser og diskussioner på fælles seminarer.  

 

Fagdidaktisk aktionsforskning 
Centralt i projektet står to årlige interventionsforløb i hver af de deltagende klasser, der er tilrettelagt som 

aktionsforskning. Aktionsforskning forstås her som en videnskabelig metode, der sigter mod både at 

generere viden af mere almen karakter og at bidrage til løsning af praktiske problemer. Aktionsforskning 

har således både et gennemgående forandrings- og forskningsperspektiv, der sætter sit præg på 

forskningsdesignet og –processen. På den ene side adskiller den sig fra anden klasserumsforskning, i og 

med at forskeren griber ind i de pædagogiske processer i klasserummet og foretager en tæt analyse af 

effekterne af den pågældende indgriben. På den anden side adskiller den sig fra aktionslæring, praktiker- 

eller lærerforskning (se fx Lankshear & Knobel, 2004), idet den grundlæggende varetages af forskere i 

samarbejde med repræsentanter for den pædagogiske praksis og dermed er underlagt samme 

videnskabelige kvalitetskriterier som anden forskning.  
 

Det dobbelte formål 

Overordnet er aktionsforskning således karakteriseret ved dens dobbelte formål (eller dens dobbelte byrde, 

som Argyris og Schön (1989) kalder det): dels at udvikle praksis og dels at generere ny viden om den samme 

praksis. Hvordan dette dobbelte formål så forfølges, varierer mellem forskellige aktionsforskningstyper og i 

forhold til disse forskellige formål, værdigrundlag og teoretiske forankring (se i dansk pædagogisk 

sammenhæng fx Laursen et al., 2002; Bayer et al. 2004; Buchardt & Fabrin, 2009). 

 

Cykliske forløb 

Et andet konstituerende træk, der kan føres tilbage til Kurt Lewin, der ofte beskrives som 

aktionsforskningens grundlægger, er, at processen tilrettelægges som en serie af cykliske forløb, hvor der  
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veksles mellem aktions- og refleksionsfaser (Lewin 1946). Figuren nedenfor viser det cykliske forløb, som 

det er tænkt i Tegn på sprog.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Aktionsforskningscyklus 

 

Hver cyklus består af tre faser - en planlægnings-, en gennemførelses- og en analysefase. Den ene cyklus 

fører videre ind i den næste, i og med at erfaringerne fra den første danner grundlag for den næste. 

Planlægningen begynder typisk med identifikation af en konkret lokalt forankret problemstilling og i denne 

sammenhæng med en afgrænsning af et fagligt fokus. Processen fortsætter så med en videre afsøgning af 

problemstillingen og det faglige fokus og fører frem til en plan for udøvelse af praksis. Planen gennemføres 

og analyseres på grundlag af en analyse af indsamlede data. Denne analyse er så udgangspunktet for næste 
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cyklus. Aktionsforskningen er således karakteriseret ved en stadig vekslen mellem refleksions- og 

praksisfaser, der grundlæggende anses for lige væsentlige for processen.  

 

Samarbejde og rollefordeling 

Et tredje fælles træk ved aktionsforskning er, at den finder sted i et samarbejde mellem repræsentanter for 

den pædagogiske praksis og den udefrakommende forsker. Hvordan samarbejdet reelt foregår, varierer 

derimod fra projekt til projekt.  

 

Bayer et al. (2004) skelner for eksempel imellem fire forskellige varianter af samarbejde mellem lærerne og 

den udefrakommende forsker med særligt fokus på rollefordelingen i forhold til tilrettelæggelsen af 

aktionerne.  

 

a) Et praksisforskende fællesskab. 

Kendetegnede for den type af samarbejde er, at samarbejdet bygger på et ideal om, at alle 

processer foregår i fællesskab. 

b) Forskeren som iagttager – den handlende lærer. 

I denne form for samarbejde er læreren den, der sætter dagsordenen for, hvad der sker i praksis, 

mens den udefrakommende forsker fungerer som dialogpartner og iagttager. 

c) Forskeren som konsulent – den reflekterende praktiker. 

Karakteristisk for denne samarbejdstype er, at forskeren i højere grad er dagsordensættende, idet 

han eller hun er med til at give bud på, hvordan aktionerne kan gribes an.  

d) Forskeren som vejleder – den forskende lærer. 

Her er forskerens funktion at vejlede, og det er lærerne, der forsker i egen praksis. 

 

Samarbejdsrelationerne i Tegn på sprog er kendetegnet ved, at de lokale aktioner på de enkelte skoler 

planlægges, gennemføres og analyseres i et samarbejde mellem forskningsmedarbejderen og de 

involverede lærere. Samtidig er der en ansvarsfordeling, idet det er lærerne, der har det endelige ansvar for 

undervisningstilrettelæggelsen, og det er forskningsmedarbejderen, der har det endelige ansvar for 

analysen. I forhold til den konkrete rollefordeling viser erfaringerne, at det er vanskeligt entydigt at 

karakterisere og kategorisere den. Sideløbende med den forhandling, der løbende finder sted om 

forandringens indhold, forandringsprocessen og den forventede effekt af forandringen, forhandles også 

indbyrdes relationer og rollefordeling i de enkelte grupper. Derfor former rollefordelingen sig forskelligt i 

de enkelte grupper, ligesom den også ændrer karakter både mellem de forskellige forløb og undervejs i de 

forskellige faser i de enkelte cyklusser.  

 

Samtidig indgår erfaringerne fra de enkelte gruppers forløb i en større tværgående vidensproduktion. Man 

kan nemlig sige, at der i ”Tegn på sprog” er tre forskellige vidensskabende rum, der er illustreret i modellen 

nedenfor. De røde ringe markerer de fem skolegrupper, der sammen planlægger, gennemfører og 

analyserer de lokale interventionsforløb. Skolegrupperne består af de involverede lærere og den lokale 

forskningsmedarbejder. Den grønne ring markerer forskningsgruppen, hvori de overordnede rammer for 

interventionsforløbene fastlægges og erfaringerne på tværs af forløbene i skolegrupperne analyseres. 

Forskningsgruppen består af de fem forskningsmedarbejdere og forskningslederen. I forskningsgruppen 

indgår endvidere de eksterne forskere, der deltager, når der er brug for deres specifikke specialistviden. 
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Endelig er der årligt to seminarer, hvor alle faste deltagere er med. De er markeret med en blå ring. På 

seminarerne drøftes erfaringerne fra og analyserne af interventionerne på tværs af skole- og 

forskningsgrupper. I det ene af disse årlige seminarer deltager også de involverede kommunale 

konsulenter, således at de kan følge med i processen og tage de foreløbige erfaringer og analyser med sig i 

deres videre arbejde i kommunerne. 

 

 

 
 

Figur 3: Vidensgenererende rum 

 

På den måde skabes der mulighed for, at de forskellige aktører og aktørgruppers forskellige perspektiver 

mødes i forskellige sammenhænge – ikke med tanke på at kunne tegne et samlet billede af en entydig 

virkelighed, men derimod med det formål at søge en nuanceret forståelse af den pædagogiske praksis og 

de forandringsmuligheder og – begrænsninger, der ligger i den. 

 

Fagdidaktisk forskning 
Aktionsforskningen i Tegn på sprog er fagdidaktisk i den forstand, at den er rettet mod udvikling af og 

indsigt i et givet fagligt genstandsfelt i den pædagogiske praksis.  
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hvordan forstås og fortolkes det faglige genstandsfelt? Hvad karakteriserer tilrettelæggelsen af de 

pædagogiske interaktioner? Hvilke uddannelsespolitiske, videnskabelige og andre diskurser omgærder 
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denne tilrettelæggelse, og hvordan kommer de til udtryk i tilrettelæggelsen og interaktionen? Hvilke 

institutionelle rammer er til stede, og hvordan relaterer interaktionerne sig til dem? 

 

At fagdidaktik er et begreb, der relaterer sig til en læringsintention, betyder ikke, at den fagdidaktiske 

forskning nødvendigvis betragter individer som intentionelt handlende rationelle væsener, men at den 

anerkender, at individets handlinger ofte udspringer af en forestilling om individet som et intentionelt 

væsen. Undervisning som begreb forstået er kendetegnet ved, at den hviler på en intention om, at nogen 

skal lære noget. At langt fra alt, der foregår i en konkret undervisningssammenhæng, er intentionelt 

bestemt, er så et vilkår, som den fagdidaktiske forskning nødvendigvis også må forholde sig til, hvis den vil 

bidrage til forståelse af de pædagogiske processer, der faktisk finder sted.  

 

Fagdidaktisk aktionsforskning rummer således en indgriben i praksis, der - ud fra en ekspliciteret intention 

om at skabe rammer for læring af et givet fagligt indhold – ændrer de pædagogiske interaktioner i 

klasserummet og iagttager, hvad disse ændringer får af betydning med henblik på at få en øget forståelse af 

muligheder og begrænsninger for forandring. 

 

I Tegn på sprog er det specifikke faglige genstandsfelt knyttet til literacy og tosprogethed, og intentionen 

om ændringer i den pædagogiske praksis knyttet til rammerne for tosprogede elevers læringsbetingelser. 

I projektet ligger en stræben efter at opnå en øget indsigt i de forhold, der bidrager til at skabe muligheder 

og begrænsninger for læring og i et demokratisk perspektiv at afsøge lokalt situerede 

forandringsmuligheder, der samtidig kan generere indsigter af mere generel karakter, der kan løftes ud af 

den lokale kontekst og rekontekstualiseres anderledes i en anden sammenhæng.  

 

Forandring og forskning 
Et nok nærmest indbygget og relativt uundgåeligt dilemma i al aktionsforskning hænger sammen med det 

dobbelte formål og det samtidige forandrings- og forskningsperspektiv. Når målet i samme projekt er at 

udvikle praksis og at generere ny viden om den samme praksis, sættes deltagerne løbende i situationer, der 

kan opleves konfliktfyldte. Aktionsforskning handler om at sætte ”business-as-usual” ud af kraft (Toohey & 

Waterstone, 2004) eller med Buchardt og Fabrins ord om at skabe ”et ekstraordinært rum, hvor tingene 

kan gøres anderledes, end de plejer at blive gjort – for at blive klogere på, hvordan og hvor der er 

muligheder for at udvikle praksis” (Burchardt & Fabrin, 2009:30). Kortsigtet betragtet kan det betyde, at 

ikke alle aktioner er vellykkede i den forstand, at de pædagogisk set forløber, som man umiddelbart havde 

forestillet sig. Det kan umiddelbart opleves meget frustrerende for deltagerne, idet aktionen jo var drevet 

af et ønske om at skabe forandring til ”det bedre”. I den situation kan det være svært at fastholde det 

langsigtede forandrings- og forskningsperspektiv og den grundlæggende tænkning i aktionsforskning, at 

praksisudvikling netop skabes gennem løbende refleksion over og analyser af praksiserfaringer, og at denne 

refleksion ikke mindst genereres af de situationer, hvor tingene forløber anderledes, end de var tænkt. Det 

er også ofte de situationer, der baner vej for de spørgsmål, der måske ikke er blevet stillet før, og som er 

nødvendige, hvis forandringspotentialet skal aktiveres.  

 

Det ovenfor beskrevne dilemma kan forstærkes af forventningen om en løbende formidling, der ligger i 

projektet (se ovenfor om videnskredsløbet), hvorved langsommeligheden i forsknings- og 

forandringsperspektivet kan komme i karambolage med en forventning om hurtige og færdige resultater. 
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Det behøver dog ikke være tilfældet, så længe det processuelle perspektiv fastholdes og ekspliciteres, men 

det er ikke nødvendigvis nemt at balancere forandrings-, forsknings- og formidlingsidealet og bevare 

tålmodigheden i processen. I Tegn på sprog er det et tema, vi løbende vender tilbage til i de forskellige 

vidensskabende rum, og som vi ser som en integreret del af vidensskabelsesprocessen. 

 

I statusrapport II blev der i analysen af interventionsforløbene sat fokus på en identifikation af forskellige 

typer af literacybegivenheder (Barton & Hamilton, 2000), der på forskellige måder skaber rum for børnenes 

interaktion med, om og omkring skrift i samspil med andre repræsentationsformer, og på forskellig vis 

tager højde for børnenes tosprogethed i interaktionen om og omkring disse tekster (se figur 4). 

 

 
Figur 4: Interaktion med, om og omkring skrift 

 

I denne statusrapport vil jeg i det følgende sætte fokus på literacybegivenhederne i klasserummet med 

henblik på, hvordan de er med til at skabe rammer for deltagelse og læring, og diskutere dette i et 

aktionsforskningsperspektiv.  

 

Herefter følger bidrag fra de enkelte skoler, hvor forskningsmedarbejderne på baggrund af arbejdet i de 

involverede førsteklasser retter opmærksomheden mod den del af forsknings- og udviklingsprocessen, der 

handler om at identificere dilemmaer i de refleksionsprocesser, der er centrale i aktionsforskning. 

Dilemmaer forstås her i Jill Adlers formulering deraf som ”contradictions that reside in the situation, in the 

individual and in the larger society, as they are played out in the form of institutional life, and particularly 

schooling” (Adler, 2001: 51). I sin forståelse af dilemmaer trækker Adler på Berlak & Berlak (1981), der 

peger på, at dilemmaer er kendetegnet ved ikke at kunne opløses ved at vælge mellem to alternativer, 

hvoraf det ene er bedre eller rigtigere end det andet. Et givet dilemma rummer derimod en kompleksitet, 
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man som underviser må forholde sig til for at kunne håndtere det. I et aktionsforskningsperspektiv er disse 

dilemmaer væsentlige at trække frem og eksplicitere, både for at lade erfaringerne med at håndtere 

dilemmaerne indgå i den efterfølgende cyklus og for på længere sigt at indkredse de muligheder og 

begrænsninger, der ligger i forhold til forandringsperspektivet på klasserumspraksis. 
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Literacyaktiviteter og deres funktioner i klasserummet 
 

Helle Pia Laursen 

 

 

At starte i skole indebærer - og forstås ofte næsten synonymt med - at lære at læse og skrive. Aktiviteter, 

hvori literacy indgår, spiller således en central rolle i de første skoleår. Med et New Literacy Studies 

orienteret blik (se fx Barton & Hamilton, 1998) på de aktiviteter, der på forskellig vis involverer literacy, 

bliver det tydeligt, hvordan disse literacyaktiviteter ofte samtidig tjener flere forskellige funktioner.  I 

mange af disse aktiviteter udgør literacy ofte på samme tid 

a) undervisningens genstand (undervisning i literacy) 

b) undervisningens medium (undervisning med literacy) 

c) medium for social regulering (socialisering gennem literacy). 

Literacyundervisning handler ikke alene om at lære at læse og skrive og om at lære at læse og skrive for at 

tilegne sig et givet fagligt indhold. Undervisning i og med literacy er også undervisning i at gå i skole og 

være elev på ’den rigtige måde’ og en indføring i de normer, der anses for at være en betingelse for 

deltagelse (Freebody & Freiberg, 2001). I de aktiviteter, hvor literacy indgår, vil grænserne for, hvornår 

literacy tjener hvilke funktioner, sjældent fremstå skarpt aftegnede. Ofte er der flere samtidige funktioner i 

spil, og fokus kan være flydende og forandre sig inden for ganske korte intervaller. Strukturen i og 

organiseringen af den enkelte literacyaktivitet i klasserummet finder sted gennem en løbende koordinering 

og forhandling af deltagernes opmærksomhed og kropslige bevægelser samt af interaktionelle roller og 

rettigheder.  

 

For børnene udgør literacyaktiviteterne i klassen et rum for deres konstruktion og forståelse af, hvad 

literacy er, og for forhandling af, hvordan de ser sig selv som læsere og skrivere og som elever i klassen. 

Samtidig med det sproglige arbejde med at forstå skriftens bagvedliggende principper og skriftsprogets 

muligheder, som børnene er involveret i, foregår også identitetsprocesser, hvor børnene på forskellige 

måder er optaget af at skabe deres identitet og positionere sig selv socialt i forhold til de andre børn og 

lærerne i klassen. 

 

Literacytilegnelse og investering 
Klasserummet vil således med dets særlige arrangement af literacyartefakter og –praksisser influere på det 

enkelte barns engagement – eller investering - i sprog- og literacytilegnelse, der også er en investering i 

egen identitet og sociale relationer.  

 

Det var Peirce (nu Norton), der baseret på et studie af fem immigrantkvinders sprogtilegnelseserfaringer i 

Canada, først brugte ordet investering til at beskrive sprogindlæring (Peirce, 1995).  

 

”If learners invest in a second language, they do so with the understanding that they will 

acquire a wider range of symbolic and material resources, which will in turn increase the 

value of their cultural capital. Learners will expect or hope to have a good return on that 
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investment – a return that will give them access to hitherto unattainable resources” (Peirce, 

1995: 17).  

 

Investering i sprogindlæring er således også investering i ens egen sociale identitet, der ofte er flertydig og 

under stadig forandring, og i ens forestillinger om en ønskværdig fremtid. 

 

Hun anvender det økonomisk inspirerede investeringsbegreb som erstatning for motivationsbegrebet, idet 

motivation oftest forstås som en individuel egenskab og som noget, man enten besidder eller ikke 

besidder. Med investeringsbegrebet understreger Peirce det relationelle forhold mellem sprogindlæreren 

og de sociale omgivelser, der løbende forhandles.  

 

Ligesom tilegnelse af sprog er også tilegnelse af literacy en investering. En investering, der også omfatter en 

løbende identitetsforhandling og i større eller mindre grad en transformationsproces, afhængig af, hvordan 

det enkelte individ umiddelbart ser sig selv og sin fremtid. Af de gennemførte interviews med børnene i 

starten af 0. klasse fremgår det, hvordan nogle børn ser sig selv som (fremtidige) læsere og skrivere og 

omtaler læsning og skrivning i positive vendinger, mens andre markant positionerer sig selv som ikke-

læsere og forholder sig distanceret til læsning og skrivning. 

 

Udover at literacy tillægges forskellig værdi af de forskellige børn, demonstrerer børneinterviewene tillige, 

at den værdi, de tillægger literacy, blandt andet har at gøre med deres oplevelse af den rolle, literacy spiller 

for de personer, der betyder noget for dem, og den værdi, de oplever literacy tilskrives af disse personer. 

Brandt (2001) beskriver, hvordan hun i sin analyse af en række interviews med forskellige amerikanerne, 

der er født mellem 1900 og 1980 om deres læse- og skrivetilegnelse, fandt det slående, hvordan deres 

beretninger var fyldt med referencer til andre mennesker, der havde betydning for dem i deres læse- og 

skrivetilegnelse. Hun benævnte disse personer literacysponsorer (’sponsors of literacy’) og definerede dem 

som ”… any agents, local or distant, concrete or abstract, who enable, support, teach, or model, as well as 

recruit, regulate, suppress, or withhold literacy – and gain advantage by it in some way (Brandt 2001:19)”. 

Literacysponsorer kan således ses som personer, der investerer i andres investering I literacy. Det kan være 

forældre, lærere, religiøse figurer, bibliotekarer, forskellige officielle myndigheder, radio- og tv-

programmer, kommercielle virksomheder eller andre med interesse i de sponsoreredes literacyinvestering. 

Disse literacysponsorer er på forskellig vis med til at mediere de sponsoreredes adgang til 

literacyressourcer og bidrager dermed til at sætte dagsordenen for individets literacytilegnelse. Disse 

sponsorer videregiver også forestillinger om, hvad literacy er, hvad literacy kan bruges til, og hvor og 

hvordan literacy har værdi. Forskellige sponsorer kan have forskellige og konvergerende forestillinger om 

literacy, ligesom sponsoren og den sponsorerede kan have modstridende interesser.  

 

Når børnene i ”Tegn på sprog” taler om deres literacypraksisser, er det typisk forældre, søskende og andre 

familiemedlemmer samt skolens lærere og andre sproglærere, der fremstår som literacysponsorer og på 

forskellig vis øver indflydelse på børnenes investering i sprog og literacy. Disse personer figurerer ofte 

eksplicit som navngivne mennesker, der måske har stillet børnene et mere eller mindre konkret afkast i 

sigte som for eksempel en X-box 360, når man kan læse en given del af koranen, eller anerkendelse fra 

moderen, når man har fået godkendt den næste side i bogen i tyrkiskundervisningen. Afkastet kan også 

være en attråværdig position som en, der kan læse en bog hurtigere end sin storebror. Men disse andre 
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mennesker kan også være implicit til stede som forskellige stemmer i bakhtinsk forstand, som når en af 

drengene for eksempel tilskriver det værdi at læse med en begrundelse om, man bliver mere rolig og 

koncentreret, når man læser. De dialogiske overtoner i disse ytringer er tydelige og synes da også at være 

så påfaldende, at de omgående påtales af den klassekammerat, drengen interviewes sammen med. Denne 

kammerat smiler skævt og siger efter et stykke tid til ham, at han skal lade være med at lyve.  

De mere eller mindre indoptagede stemmer har som her ofte en normerende karakter, der 

reflekterer bestemte forestillinger om, hvad literacy er, og hvilken værdi literacy har.  

Også intervieweren har status som en literacysponsor, der har en interesse i børnenes 

literacy, og som også må forventes at tilskrive literacy en given betydning og værdi. Børnenes udsagn må 

derfor også ses i relation til deres forventninger til og fortolkninger af interviewerens forståelse af literacy 

og interesse i deres literacy. Det er muligt, at der for drengen i sidstnævnte eksempel er tale om en 

tilpasning til de forestillinger om literacy, intervieweren som adressat forventes at have. Bag 

klassekammeratens kommentarer kan der i hvert ligge en sådan fortolkning.  

I den kommunikationssituation, som interviewet udgør, vil forestillinger om interviewerens 

værdier, normer og forventninger ofte spille ind på børnenes udsagn, ligesom børnenens udsagn også kan 

være orienteret mod en såkaldt superadressat (Bakhtin), der består af et mere generelt sæt af normer og 

forestillinger om, hvad der er passende. Det kan muligvis være et sådant fænomen, der er på tale i et andet 

interview, da der opstår en situation, hvor intervieweren spørger en af pigerne, om moderen derhjemme 

læser for hende, og den klassekammerat, hun interviewes sammen med, henviser til, at pigen på et 

tidligere tidspunkt har fortalt hende, at moderen ikke kan læse. Pigen, der selv markant positionerer sig 

som ikke-læser, føler sig tydeligvis utilpas og giver på vegne af moderen udtryk for det, Bartlett (2008) har 

kaldt ’literacy-shaming’, da hun over for intervieweren benægter klassekammeratens udsagn og 

efterfølgende forsøger at undvige spørgsmål om literacy i hjemmet.  

 

For børnene udgør literacy således en forestillet verden (’a figured world’) (Bartlett & Holland, 2002), der er 

befolket med forskellige aktører, artefakter, værdier og forestillinger. Hvordan det enkelte barn ser sig selv 

som aktør i denne forestillede verden, der stadigt forandrer sig, og hvordan barnet og denne forestillede 

verden ses på af andre, har givetvis indflydelse på barnets investering i literacy og de strategier, barnet 

tager i anvendelse i tilegnelsesprocessen. Der er ikke tale om en entydig og statisk verden, men snarere om 

en verden af flertydige og foranderlige forestillinger, ligesom der heller ikke er tale om entydige og stabile 

relationer mellem det enkelte barns forestillede verden og omgivelserne, men derimod om relationer, der 

er komplekse og til stadig forhandling. Fra dette perspektiv er der således heller ikke tale om en entydig 

relation mellem det, der ofte omtales som barnets eller børnenes baggrund, og en homogen 

klasserumskultur, der kan indfanges i en såkaldt match-mismatch teori. Match-mismatch teorier er teorier, 

der hviler på forestillinger om, at der enten er eller ikke er overensstemmelse mellem praksisser og værdier 

i hjem og skole, og at det er denne overensstemmelse eller mangel på samme, der afgør, hvorvidt børnene 

har succes i skolen eller ej. Selv om der uden tvivl er en relation mellem praksisser og værdier i hjemmet 

skolen og det enkelte barns deltagelsesmuligheder i klasserummet, er denne mere kompleks og flydende, 

end det antages inden for rammerne af en match-mismatch tænkning. Hvad angår praksisser og værdier 

uden for skolen, er disse sjældent så entydige, som det forudsættes i match-mismatch teorierne. Dels 

repræsenterer familien ofte forskellige praksisser og værdier, ligesom børnene også møder andre 

praksisser og værdisæt end familiens. Endelig ligger der i match-mismatch forståelsen af barnets baggrund 

en underkendelse af individuel agency og af børnenes egne fortolkninger af de praksisser og værdier, de 
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møder. Hvad barnets deltagelsesmuligheder i klasserummmet angår, er heller ikke disse så forudsigelige, 

som match-mismatch teorien lægger op til. Også klasserummet repræsenterer forskellige praksisser og 

værdier, ligesom der foregår en stadig forhandling om disse. Således skal hverken ’barnets baggrund’, 

klasserummer eller relationen derimellem ses som forudsigelige og entydige fænomener, hvilket dog ikke 

betyder, at der ikke er en relation, eller at forskelligartede værdisæt og praksisformer ikke har betydning. 

Det betyder heller ikke, at nogle børn ikke potentielt har flere ressourcer eller mere symbolsk kapital med 

sig, eller at der ikke kan afdækkes mønstre og rammer for deltagelsesmuligheder i klasserum, selv om disse 

i større eller mindre omfang løbende forhandles.  

 

Klasserummet som arena for investering i literacy 
Klasserummet er et sted, hvor værdier og sociale relationer dagligt forhandles gennem de praksisser, der 

finder sted her. De literacyaktiviteter, der foregår med udgangspunkt i klasserummet, vil derfor også på 

forskellige måder være rammesættende for børnenes sproglige arbejde med og investering i literacy og i 

egen personlig og social identitet. Både børn og voksne skal løbende navigere i dette rum, aflæse og 

forhandle konteksten og fokus for interaktionen og indgå i, problematisere eller modarbejde de rammer for 

deltagelse, der er mulige i rummet, og de forståelser af sprog og literacy, der indgår.   

 

Selv om det ikke er muligt at identificere en homogen klasserumskultur med entydige normer og værdier, 

vil der i ethvert klasserum konkret kunne afdækkes nogle mønstre og en såkaldt mikropolitik for social 

interaktion (Bloome & Willett, 1991) med et sæt af varierende handlemuligheder, der anses for at være 

passende i en given situation. Eleverne vil typisk i større eller mindre grad være optaget af at afkode og 

fortolke disse handlemuligheder og at deltage i overensstemmelse med disse muligheder – eller måske se 

ud, som om man deltager. På den måde vil en del af interaktionsprocessen oftest rumme et forsøg på at 

konstruere fælles forståelser af, hvad der går for sig. Men deltagerne er ikke alene optaget af at konstruere 

fælles forståelser. De er derimod også optaget af at evaluere og måske modarbejde disse forståelser for at 

styrke deres egen dagsorden.  

 

I et literacyperspektiv kan klasserummet karakteriseres som en tekstligt medieret verden (’a textually 

mediated world’) (Barton, 2001). Forskellige tekster og andre literacyartefakter spiller en central rolle i 

struktureringen og organiseringen af klasseværelsesaktiviteterne. Ud over at fungere som redskaber til at 

støtte børnenes literacylæring er literacyartefakter også redskaber, der bruges i klasserummet til at 

regulere og socialisere børn på bestemte måder. For eksempel diskuterer Solvie (2007), hvordan det 

elektroniske whiteboard kan være et redskab til at få og fastholde børnenes opmærksomhed. Gennem 

refleksioner over hendes egen tidligere undervisning beskriver hun sine forsøg på at strukturere børnenes 

opmærksomhed og demonstrerer, hvordan brugen af teknologien implicit sender signaler om literacy og 

om, hvad der er god opførsel i klasserummet. Børnene forventes at opføre sig på bestemte måder og 

demonstrere, at de er opmærksomme, og whiteboardet gør det muligt for læreren at manøvrere gennem 

lektionen og samtidig observere børnenes bevægelser og blikke for at sikre sig, at deres opmærksomhed 

alene er rettet på whiteboardet og på læreren.  

 

”… the practices of ’paying attention’ become embedded with rituals of sitting in a certain 

way, having your hands placed in a certain position, and looking in a certain direction. The 
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students practice these rituals and later ‘choose’ these behaviors, believing this is the 

approved way to demonstrate ‘paying attention’.” (Solvie 2007:747)) 

 

Literacyartefakter fungerer således også som kontekstualiseringssignaler (Gumperz, 1982). Når læreren går 

til whiteboardet eller tavlen, når computerne tændes, når der udleveres skriveredskaber eller når børnene 

bliver bedt om at åbne en bog, er det samtidig et signal, der indeholder information om, ”hvem vi er, og 

hvad vi laver nu”. Introduktion af nye artefakter vil typisk være forbundet med forandringer af de 

igangværende aktiviteter og skift i den aktuelle dagsorden. Sammen med andre kontekstualiseringssignaler 

som for eksempel formularer (”prøv lige at høre”, ”se herop” etc.), skift i tonefald og tempo, placering i 

rummet osv. bidrager literacyartefakterne også til at kommunikere, hvad der nu er på dagsordenen, og 

hvordan deltagerne forventes at agere (Dorr-Bremme, 1990). Eleverne handler mere eller mindre 

rutinepræget på tilstedeværelsen eller fraværet af disse signaler, som dermed kommer til at spille en 

væsentlig rolle i reguleringen af interaktionen og forhandlingen af handlemulighederne. 

 

Gennem den forhandling, der finder sted i interaktionsprocesserne, hvor forskellige dagsordner mødes, 

forandres de sociale praksisser og relationer løbende. I interaktionsprocessen konstrueres sociale 

relationer(alliancer, hierarkier etc.), ideologier (rettigheder og pligter etc.) og identiteter (for eksempel god 

elev, god kammerat) (Willett, 1995).  

 

Også det konkrete indhold i literacyaktiviteterne i klassen er rammesættende for børnenes arbejde med og 

investering i literacy. I enhver literacyaktivitet er indlejret visse muligheder og visse begrænsninger for 

anvendelse af sprog, skrift og andre semiotiske ressourcer og for konstruktion af social identitet. De 

tilgængelige ressourcer og den indholdsmæssige ramme, der er sat for en given literacyaktivitet, gør visse 

’possibilities for selfhood’ (Ivanic, 1998) mulige og udgrænser andre. Som eksempel herpå kan nævnes, at 

forskningsgruppen i ’Tegn på sprog’ som led i dataindsamlingen igangsatte aktiviteten ’Skriv en mail’ hvor 

børnene blev bedt om at skrive en mail til en eller flere fiktive personer. Disse fiktive personer var 

forskellige fra klasse til klasse afhængig af klassens øvrige arbejde og lærerne og/eller 

forskningsmedarbejdernes vurdering af, hvad der ville appellere til børnene. I to af klasserne havde man 

tidligere læst Pippi Langstrømpe, så her var den fiktive adressat for børnenes mail Pippi. I en anden klasse 

havde de for nylig dramatiseret en fortælling om ’Regnbuefisken’, så børnene fik her til opgave at skrive til 

denne, og i de to sidste klasser faldt valget på figurerne fra læsebogen (henholdsvis Ida og Emil i den ene og 

Martin og Maria i den anden klasse). I videooptagelserne fra gennemførelsen af aktiviteten blev det 

tydeligt, hvordan børnene på forskellige måder accepterede, bearbejdede eller modsatte sig de 

identifikations- og udfoldelsesmuligheder, der var indskrevet i opgaven. Hvor alle børnene umiddelbart 

synes at acceptere og finde sig godt tilpas med genren og mediet, blev skrivepositionen i højere grad gjort 

til genstand for forhandling. Hvem forventes jeg at være, når jeg skriver til den pågældende fiktive figur? 

”Det kan du da ikke mene”, var Anders og Kadirs reaktion, da de blev præsenteret for at skulle skrive til 

Regnbuefisken. Og andre spørger eksplicit, om de ikke hellere må skrive til deres forældre end til Martin og 

Maria. Hvor nogle således – i disse tilfælde uden held - forsøger at forhandle sig til andre ’possibilities for 

selfhood’, lever andre sig legende ind i den position, de er blevet bragt i, og har drøftelser med hinanden 

om, hvorvidt Regnbuefisken nu forstår dansk, og om Pippi virkelig findes. ”Ja, hun findes,” svarer Masud 

”men hun er ikke stærk.” 
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Investering i klasserummets literacypraksisser bliver således også en investering i de sociale relationer, 

ideologier og identiteter, der er tilgængelige eller mulige at forhandle sig til i interaktionsprocessen.  

 

Aktionsforskning i klasserumsliteracy 
I et aktionsforskningsperspektiv kan en identifikation af og opmærksomhed på de forskelligartede og 

indbyrdes forbundne funktioner, som literacy tjener, være et muligt afsæt for at træde et skridt tilbage og 

se på den sociale praksis omkring literacy i klasserummet med andre briller og derudfra stille nye spørgsmål 

til denne praksis. Spørgsmål, der i et cyklisk perspektiv kan bane vej for nye refleksioner og nye aktioner. 

Hvilke spørgsmål, der konkret er relevante, vil selvfølgelig være afhængig af observationerne i det aktuelle 

klasserum og deltagernes erfaringer med literacyprakisserne der. Af mere generel karakter kan følgende 

spørgsmål måske bidrage til at indkredse de lokalt relevante fokuspunkter: 

 

 Hvordan spiller undervisning i literacy, undervisning med literacy og social regulering gennem 

literacy sammen i klasserummet? 

 Hvad kendetegner de tre elementer hver for sig, og hvad kendetegner samspillet? 

 Hvilke deltagelses- og investeringsmuligheder er der for børnene, og hvordan reagerer de på 

mulighederne?  

 Hvordan forhandles de interaktionelle roller og rettigheder? 

 Hvordan reguleres opmærksomheden og de kropslige bevægelser, og hvilken rolle spiller forskellige 

literacyartefakter deri? 

 Hvilke ’possibilities for selfhood’ er der indlejret i literacyaktiviteterne i klasserummet, og hvordan 

forhandles disse i den sociale interaktion? 
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Når tosprogetheden flytter sig  
 

At afstemme ambitioner og mål for udnyttelsen af de særlige rammefaktorer der gør sig gældende 

i en tokulturel klassekonstruktion – refleksioner over aktionsforskningsprocessen 

 

Winnie Østergaard   

 
Herningvej skole ligger i den østlige del af Aalborg. Skolen er tosporet, og cirka halvdelen af de knap 400 

elever har en etnisk minoritetsbaggrund. En del af klasserne i indskolingen er organiserede som såkaldte 

tokulturelle klasser. I en tokulturel klasse samles en gruppe flersprogede børn med samme førstesprog, der 

alle har behov for undervisning i dansk som andetsprog. Til klassen knyttes som ekstra ressource en 

tosproget lærer, der taler børnenes førstesprog, og børnene modtager samtidig undervisning i dansk som 

andetsprog. Skolen har en mangeårig tradition for tokulturelle klasser med enten en arabisk, islandsk eller 

somalisk sproggruppe. 

 

1.B består af i alt 23 elever, 15 drenge og 8 piger, og er en tokulturel klasse. Sproggruppen udgøres af fire 

piger og en dreng, alle med arabisk som førstesprog. Udover de fem arabisktalende elever findes der i 

klassen endnu en flersproget elev med behov for undervisning i dansk som andetsprog: en dreng med 

kurdisk som førstesprog og kendskab til tyrkisk1. Derudover er der yderligere to flersprogede elever i 

klassen: en dreng med persisk som førstesprog og en pige med kinesisk (kantonesisk) som førstesprog. 

Samtidig er der i klassen to drenge med (delvist) anden etnisk baggrund: den ene har forældre med 

vietnamesisk baggrund, den anden har en far med somalisk baggrund.  

 

Skolegruppen består af dansklæreren Jeanette, (der gik på barsel ved efterårsferien), barselsvikaren Lone, 

matematiklæreren Khiloud, der samtidig fungerer som tosproget lærer i yderligere 14 af klassens lektioner 

(primært dansktimerne), og dansk som andetsprogs-læreren Marianne.   

 

De helt særlige rammefaktorer, der knytter sig til den tokulturelle klassekonstruktion, har vi i skolegruppen 

været optaget af at udforske og udnytte i undervisningsforløbene.  

 

 

Muligheder i den tokulturelle klassekonstruktion 
I skolegruppen har vi set flere muligheder ved den tokulturelle klassekonstruktion:  

 En lærer der taler elevernes førstesprog. 

 En lærer der taler forældrenes førstesprog (skole-hjemsamarbejdet) 

 Flere elever der taler samme førstesprog 

 Brug af læremidler på førstesproget (også i klasserummets indretning) 

                                                           
1
 Han skiftede dog skole omkring oktober, dvs. han var med under det første undervisningsforløb ”Alverdens 

alfabeter”. I løbet af skoleåret 2009/2010 har tre elever fra modtagelsesklassen på skolen været delintegreret i 1. B (i 

fagene idræt og billedkunst), blandt andet en pige med grønlandsk som modersmål som efter sommerferien udsluses 

til klassen. 
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 Førstesproget som indhold i undervisningen (fx sproglig bevidsthed) 

 En ekstra lærer giver flere organiseringsmuligheder i undervisningen 

 En ekstra lærer giver ”flere øjne” i evalueringssammenhæng 

 

I forhold til skolehverdagen er det de to øverste pinde, lærerne opfatter som de indlysende fordele: at 

børnene i kommunikationen med læreren kan bruge førstesproget, kan kodeskifte efter behov, og også at 

børnene indbyrdes kan bruge førstesproget. Samtidig betragter de læreren, der taler forældrenes 

førstesprog, som helt afgørende for skole-hjem-samarbejdet.  

 

I forhold til undervisningsforløbene har vores ambition været at eksperimentere med de sprogpædagogiske 

muligheder, der ligger i at gøre brug af læremidler på førstesproget og i at gøre førstesproget til indhold i 

undervisningen.  

 

 

Brug af mulighederne i undervisningsforløbene  

 

”Hvor blev de andre alfabeter af?” –  erfaringer fra det første undervisningsforløb  

Ved vores første planlægningsmøde gav lærerne udtryk for, at en del af eleverne ikke var sikre i 

bogstavernes navn, lyd og form. Vi valgte derfor at lave et forløb med fokus på bogstaver og alfabeter, som 

skulle give eleverne mulighed for at tilegne sig eller konsolidere deres bogstavkendskab. Samtidig skulle 

forløbet også tilbyde udfordringer for elever med et sikkert bogstavkendskab. Et delmål blev, at børnene 

skulle få kendskab til andre skriftsprog end dansk og kunne sammenligne forskellige skriftsprogsalfabeter 

(dansk og arabisk).  

 

Det betød, at vores første undervisningsforløb blev et fire dages temabaseret forløb med alfabeter og 

bogstaver som omdrejningspunkt. Her udnyttede vi en række af de særlige muligheder i den tokulturelle 

klasse:  

 De arabisktalende elever blev i forbindelse med en førlæseaktivitet samlet i en sproggruppe med 

den arabisktalende lærer, så de i en flersproget samtale ud fra titlen ”De bortblæste bogstaver” og 

bogens forside kunne brainstorme over, hvad bogen mon handlede om   

 Gruppeinddelinger, hvor de arabisktalende elever havde mulighed for at kodeskifte med hinanden 

og med den arabisktalende lærer 

 Tosproget spørgeskema til forældrene om det at lære at læse og skrive – udarbejdet på dansk og 

arabisk (der måtte gerne svares på arabisk)  

 Klasselokalet blev forvandlet med skrift (aviser, bøger, udklip, fotos) på mange forskellige sprog 

samt ordkort med elevernes navne skrevet med arabisk skrift 

 Udarbejdelse af en informationskløftopgave med klassens navne – skrevet på dansk og arabisk 

 Brug af videoklip fra YouTube med alfabetsang på arabisk  

 

Alligevel sad vi ved det efterfølgende evalueringsmøde tilbage med en oplevelse af, at vores fokus på at 

inddrage det flersprogede (ved at trække mange alfabeter ind og ved det bevidste arbejde med netop 

arabisk) havde flyttet sig i processen – både i planlægningsprocessen, idet vores værkstedsaktiviteter stort 

set blev etsprogede, og i udførelsen, hvor vi fx ikke fik inddraget den informationskløftopgave, der netop 
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inddrog danske og arabiske navne. Som Jeanette bemærkede ved vores evalueringsmøde: ”Hvor blev de 

andre alfabeter af?”. 

 

Det at fastholde brugen af læremidler på førstesproget og især det at anvende førstesproget som indhold i 

undervisningen viste sig at være en udfordring for os, så dette blev baggrunden for en opfølgende aktion. 

 

 Vi konstaterede desuden, at vi ikke havde fokuseret vores første aktion i tilstrækkelig grad, derfor 

besluttede vi at afprøve en enkeltstående aktion i form af en dobbeltlektion. Den fandt sted først i februar 

måned. 

 

”Et bogstav har en form – at beskrive og huske bogstavers form” – en opfølgende aktion  

I videooptagelserne fra det første undervisningsforløb kunne vi iagttage situationer, hvor man spontant 

kunne have grebet de muligheder, der opstår, når børnene interesserer sig for de mange skrifteksempler på 

andre sprog, der befandt sig i klassen, blandt andet i forbindelse med de arabiske navnekort, som Khiloud 

havde produceret til alle børn. Videooptagelserne viser børn, der er meget optagede af at finde kortet med 

deres eget navn; børn, der ivrigt viser hinanden 

deres navnekort og drøfter kortene indbyrdes 

og med de voksne. Fx påpeger Khiloud i samtale 

med Christopher, at navnet Christopher skrives 

med færre bogstaver på arabisk end på dansk. 

På fotoet til venstre ses Mehmet i færd med at 

udforske sit navnekort, blandt andet ved at 

skrive sit eget navn på arabisk af efter kortet.  

 

Vi overvejede derfor, om vi ikke mere 

systematisk kunne udnytte denne fascination af 

navnekortene. Samtidig ville vi også gerne 

eksperimentere med, hvordan vi kunne trække 

sprogsammenligning mellem dansk og arabisk 

direkte ind i undervisningen på en måde, så det kunne være fagligt indhold for alle klassens elever; det vil 

sige bruge arabisk som læremiddel (navnekortene) og som indhold i undervisningen. Endelig ønskede vi 

også at sætte et meget klart fokus for aktionen, og derfor indsnævrede vi det til at handle om at 

sammenligne bogstavers form. På den måde håbede vi at skabe mulighed for samtaler mellem børnene 

indbyrdes og mellem børn og voksne om forskelle og ligheder mellem bogstaver og sprog/alfabeter og om, 

hvordan man kan beskrive et bogstavs form. 

 

Forløbets overordnede målsætning 

 At børnene opnår en bevidsthed om at ethvert bogstav har en form – og at det gælder for 

bogstaver fra alle alfabetiske skriftsystemer, blandt andet dansk og arabisk  

 At børnene tilegner sig et metasprog for bogstaver i form af begrebet ’bogstavets form’ 

 At børnene drøfter, hvad det vil sige at beskrive en form, og tilegner sig nye ord og fraser til at 

beskrive form (fx streg, prik, langstrakt, bue, svinger og så videre) 
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 At børnene udvikler et metasprog om skriftsystemer: alfabet, skriftsystem, bogstavform, 

(bogstavlyd), (bogstavnavn) 

 At børnene formulerer sammenligninger mellem arabiske og danske bogstavers form 

 

De to lektioners forløb 

Aktivitet Beskrivelse 

Hvordan beskriver vi 

bogstavers form? 

(klassesamtale) 

 

 

 

 Samtalen tager afsæt i et element fra forløbet ”Alverdens Alfabeter”, hvor andre 

voksne fra skolen fortalte børnene om dengang, de selv lærte at læse og skrive, og bl.a. 

fortalte, hvad der var deres yndlingsbogstav.  Samtalen ledes af Lone i samarbejde med 

Khiloud. 

 

At bogstaver har et navn, en lyd og en form repeteres, og fagtermerne noteres på 

tavlen.  

 

 Det første yndlingsbogstav skrives på tavlen: et skråskrift-s. 

 

 ”Hvis vi skulle prøve at beskrive s’ets form uden at bruge bogstavernes navne, hvad 

kunne man så sige?”.  

 

Dernæst skrives tysk ü og tysk ä op på tavlen.  

Identificer et eller flere 

arabiske bogstaver i dit 

navnekort   

(paraktivitet) 

 

Instruktion til opgaven ved Lone og Khiloud, idet Khiloud skriver Lones navn på arabisk 

på tavlen. Bogstavernes form diskuteres, og de enkelte bogstaver findes i det arabiske 

alfabet, der hænger fremme i klassen.  

 

Herefter får børnene udleveret et ordkort med deres eget navn skrevet med arabisk 

skrift.  

 

De tre lærere cirkulerer rundt og støtter og bestræber sig på at få børnene til at 

formulere, hvad de har fundet ud af, sådan at de aktivt får beskrevet bogstavformen. 

Vælg et arabisk bogstav 

og modeller det i 

modellervoks 

(individuelt arbejde, ved 

gruppeborde ) 

Instruktion til opgaven ved Lone: ”Vælg et arabisk bogstav fra dit navn, det du bedst 

kan lide, og modeller det i modellervoks, så det kan være på et A-4 ark”.  

 

De tre lærere går rundt og spørger støttende og undrende til børnene med henblik på 

at skabe samtaler om bogstaver, alfabeter og skrift.   

Hvad ligner det arabiske 

bogstav? (paraktivitet) 

 

 

 

 

Instruktion ved Lone. Det modellerede bogstav lægges midt på et A-4 ark, på langs. 

Børnene instrueres i, at de nu skal skrive/skrive stikord/tegne det, de synes, bogstavet 

ligner. Børnene får udleveret et papir til at skrive listen på, hvor der er fortrykt: 

”Formen ligner …”. 

 

”Sammenlign det arabiske bogstavs form med de danske bogstavers former – er der 

nogle (eller dele af nogle) danske bogstaver, det ligner? Er der ellers noget, det ligner?  

Skriv på papiret alt det, I synes, bogstavet ligner. 

Umiddelbart oplevede vi timerne som vellykkede, idet børnene var optagede af undervisningen og ”var 

med” – både i den fælles klassesamtale om, hvad de arabiske bogstaver i Lones navn skrevet på arabisk 

lignede, og i øvelsen med at genfinde de arabiske bogstaver fra navnet på tavlen i det arabiske alfabet, der 

hænger på væggen i klassen; en aktivitet, der gik konkurrence i.  
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 I pausen mellem de to lektioner flokkedes børnene 

foran tavlen for på tæt hold at kunne studere den 

arabiske version af navnet ’Lone’ og de bogstavkort, der 

var sat op på tavlen under hvert enkelt bogstav. Da 

børnene fik udleveret de arabiske ordkort og selv skulle 

forsøge at identificere et enkelt eller flere bogstaver, 

opstod der mange samtaler om skrift og bogstaver ved 

gruppebordene.  

 

 

 

 

Hvordan skal vi forstå det at arbejde med og anvende tosprogethed og 

flersprogethed i en pædagogisk sammenhæng i den tokulturelle ramme?  
 

Overordnet set har vores konstante udfordring været at afstemme mål i forhold til, hvad vi oplever som 

værende realistisk, når vi gerne vil udnytte de særlige muligheder, den tokulturelle klassekonstruktion 

giver.  Det gælder i forhold til en lang række faktorer, såsom klassens fysiske rammer, forældre, børnenes 

roller, forståelser af flersprogethed, udvikling af flersprogethed og (bi)literacy med mere. I det følgende 

beskrives en række af de udfordringer, vi har mødt undervejs i processen.  

 

Når biliteracy ikke er målet –  asymmetri i udvikling af flersprogethed og literacy   

Der ligger en stor udfordring i det faktum, at ingen af eleverne fra den arabiske sproggruppe modtager 

formel læse- og skriveundervisning i arabisk. Den tosprogede lærer har mulighed for at inddrage og 

undervise i det arabiske skriftsprog, men der står stadigvæk ’dansk’ på skoleskemaet. Så når det arabiske 

skriftsprog inddrages sprogpædagogisk i aktiviteter for hele klassen og har været inddraget gennem hele 0. 

klasse, fx gennem fokus på skriveretning, opstår der situationer, hvor hurtigt opfattende etsprogede elever 

’ved mere’ om arabisk end arabisktalende elever. Det ser vi i denne situation, hvor der udspillede sig 

følgende dialog ved et gruppebord, hvor fire drenge var intenst optagede af kortene med deres navn 

skrevet på arabisk: 

 

Hassan til Simon og Nicklas: ”prøv og se hvor lille mit bogstav er, H A S S AN” 

Simon skyder sit kort over til Hassan: ”hvordan staver man så mit?” 

Hassan staver/læser: ”S I M O N”  

Nicklas bemærker om sit eget navnekort: ”K ligner faktisk K meget, prøv at se, det ligner faktisk normalt K” 

Hassan til Nicklas: ”Skal jeg vise dig dit navn?” 

Nicklas udpeger selv bogstaverne på sit kort (i korrekt arabisk læseretning fra højre mod venstre) og vil ikke 

give sit navnekort til Hassan 

Hassan: ”må jeg se?” 

Nicklas: ”nej” 

Hassan (henvendt til Sami): ”må jeg se dit?” 

Nicklas til Hassan: ”jo, det ved du ik’” 



Tegn på sprog – tosprogede børn lærer at læse og skrive Side 24 

Hassan til Nicklas: ” xxx ? Jeg er araber”  

Nicklas: ”det ved du ikke” 

Simon til Hassan: ”Er det der et helt I?” 

 

 

 

 

 

Nicklas afviser her Hassan, måske fordi han har gennemskuet, at Hassan lader som om, han kan læse på 

arabisk? Hvorimod Simon fortsat har fuld tillid til Hassans viden om arabiske bogstaver og spørger ham om, 

hvortil I går i den sammenskrevne arabiske skrift. Et spørgsmål, som Hassan ikke giver Simon et svar på, i 

stedet læser han Simons navnekort højt. 

 

På dette tidspunkt befinder vi os cirka midtvejs i 1. klasse, og børnene er i fuld gang med deres 

skriftsprogstilegnelse. For de arabisktalende elever gælder det, at nogle af dem stort set ikke længere 

anvender førstesproget arabisk i skolesammenhænge, men udelukkende anvender andetsproget dansk, 

mens andre fortsat anvender førstesproget både i indbyrdes kommunikation og i kommunikation med 

Khiloud, klassens arabisktalende lærer. Fælles for eleverne fra den arabiske sproggruppe er, at der foregår 

en rivende udvikling i skriftsprogstilegnelsen på andetsproget dansk, mens der stort set ingen 

skriftsprogstilegnelse sker på førstesproget arabisk. Med andre ord kan vi iagttage, hvordan 

tosprogetheden udvikler og flytter sig, idet brugen af de to sprog forandres – og i nogle tilfælde afvikles den 

stort set, i hvert fald set i en skolesammenhæng.   

 

Som en implicit forudforståelse bag vores ambition om at inddrage arabisk lå en forståelse af, at det at 

inddrage elevernes førstesprog ville være frugtbart og være en måde at støtte de tosprogede elevers 

skriftsprogstilegnelse på. Blandt andet havde vi drøftet, at det ville give netop disse tosprogede elever 

mulighed for at bidrage med deres særlige viden og erfaringer. Vi havde ikke overvejet, at der kunne opstå 

situationer som eksemplet ovenfor, hvor Hassan placeres i en situation, hvor hans viden ikke længere slår 

til eller afvises. 

 

Når målet for de flersprogede elevers literacyudvikling ikke er biliteracy, og når der ikke finder direkte 

undervisning i modersmålet sted, må vi stille os selv spørgsmålet om, hvilken rolle den arabiske skrift 

overhovedet kan spille som støtte for elevernes skriftsprogstilegnelse? Og på hvilke måder, vi reelt kan gøre 

arabisk til læremiddel og indhold i undervisningen? 

 

To sprognormer til stede i klasserummet, børneteorier og ekspertroller  

Et andet interessant aspekt ved den tokulturelle klassekonstruktion, vi har fået øje på, er, at der er to 

sprognormer repræsenteret i klassen – dansk og arabisk – i form af en dansktalende lærer og en 

arabisktalende lærer. Det har betydning for børnenes hypotesedannelser i form af deres børneteorier og 

for, hvilke muligheder de har for at afprøve deres teorier.  

 

Et eksempel: Følgende situation udspiller sig mellem Dania med arabisk som førstesprog og Emmelie, imens 

de er i færd med at identificere arabiske bogstaver fra navnekortene. De står neden for det ophængte 



Tegn på sprog – tosprogede børn lærer at læse og skrive Side 25 

arabiske alfabet i klassen. Pigerne forhandler om det fjerde bogstav i den arabiske alfabetremse, som 

Emmelie mener må være D, idet hun i en børneteori kombinerer sit kendskab til den arabiske skriveretning 

med sin viden om bogstavernes rækkefølge på dansk. Men Dania imødegår hende og udpeger korrekt det 

arabiske bogstav (daal) som svarer til D (Dania er formentlig sikker på netop dette bogstav, da daal er 

hendes eget begyndelsesbogstav). Det afvises imidlertid af Emmelie, som i stedet vender sig mod den 

voksne ekspert for at få opbakning til sit eget synspunkt: 

 
 

Emmelie: ”Jeg har fundet D” (peger på thaa) 

Dania: ”Nej, det er ikke D” 

Emmelie pegende, fra højre mod venstre: ”A, B, C, D” 

Dania (peger i retning af daal): ”Det er ikke D, det der er D. Nå men, skal jeg sige hvorfor? Fordi arabisk 

alfabet det er ikke det samme.” 

Emmelie vender sig mod Khiloud: ”Er det her D, Khiloud?” (mens hun peger på thaa)  

 

Idet der findes en voksen ekspert i sproget i klassen, kan teorien med det samme afprøves hos denne.  

I denne situation betyder det så samtidig, at Emmelie afviser Danias svar og ikke anerkender den korrekte 

viden, Dania fremsætter. I stedet søger hun svar hos den voksne ekspert Khiloud. Så endnu en gang ser vi 

på videooptagelserne, at en tosproget elevs udsagn afvises i kommunikationen med klassekammeraterne, 

og i denne situation er der netop tale om, at den tosprogede elevs særlige viden om arabisk slår til, men 

alligevel afvises. 

 

Senere i anden lektion, mens børnene er i færd med at modellere deres arabiske bogstav, spørger 

andetsprogslæreren Marianne Nadia, der sidder ved samme gruppebord som Dania: ”Nadia, hvordan er 

alfabetet her (det arabiske)? Er det a, eller?”. Dania, der lytter til Mariannes og Nadias samtale om det 

arabiske alfabet og om hvilket bogstav, Nadia er i færd med at udforme, kommenterer her sine 

klassekammeraters fejlopfattelse af ’thaa’ som D: ”Alle tror at det (thaa) er D, og det er det ikke”, og derpå 

viser Dania Marianne det korrekte D (daal). 

 

Når det tosprogede perspektiv ’skygger’ for flersprogetheden –  balancen mellem to- og 

flersprogethed 

Efter gennemførelsen af det første forløb ”Alverdens alfabeter” stillede vi os selv spørgsmålet: ”Hvordan 

balancere optagetheden af det arabiske, når det blot er fem ud af klassens 23 elever, der har et kendskab til 

arabisk?”. Her var vi optagede af, hvordan vores fokus på arabisk var blevet modtaget af klassens 

etsprogede elever. Spørgsmålet var affødt af en negativ kommentar fra en af klassens elever, som den 

allerførste dag om morgenen, da Jeanette spurgte klassen om, hvilke sprog de troede, de kunne finde i det 
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forvandlede klasserum, bemærkede: ”jeg ved godt at det kun bliver arabisk”. Den pågældende elev blev 

dog straks modgået af en anden elev, der havde fået øje på kinesiske skrifttegn, og kort efter var han fuldt 

optaget af sammen med klassekammeraterne at udforske skrift og alfabeter i det forvandlede klasserum. 

 

Mere interessant var det efter gennemførelsen af den opfølgende aktion at erfare, at vores fokus på at 

udnytte de særlige muligheder ved den tokulturelle klasse og fokusere på arabisk som læremiddel og 

indhold i undervisning så ud til at medføre, at et mere bredt fokus på flersprogethed forsvinder. Endnu en 

gang har vi måtte konstatere, at flersprogetheden forsvandt ud af vores undervisningsforløb, ligesom det 

blev tilfældet ved vores første undervisningsforløb.  

 

I klassen er der flersprogede elever med anden sproglige baggrund end arabisk, fx persisk, kantonesisk, 

kurdisk/tyrkisk og snart også grønlandsk. En fortsat udfordring for os er derfor, hvordan vi i undervisningen 

også får inddraget disse børns flersproglige erfaringer? Ligesom det også er oplagt at overveje, hvordan vi 

får inddraget langt de fleste elevers erfaringer med engelsk?  

 

Høje krav til skolegruppens nysgerrighed og viden om sprog og andre skriftsystemer   

Med vores fokus på at inddrage arabisk som indhold i undervisningen stilles der store krav til lærernes 

nysgerrighed over for ny viden og mod på at bevæge sig ud i åbne, undersøgende samtaler om fx forskellen 

på dansk og arabisk skrift. Det var der talrige eksempler på i de to lektioner, hvor vi arbejdede med arabiske 

bogstavers form. Måske er omfanget af disse krav en af årsagerne til, at det flersprogede fokus ofte glider 

ud af undervisningen og er svært at fastholde? 

 

 

Afklaring af roller og arbejdsfordeling dansklærer, andetsprogslærer og tosproget lærer 

indbyrdes 

Endelig knytter der sig en mere almenpædagogisk problemstilling til den tokulturelle klassekonstruktion. Vi 

har mødt den i undervisningsforløbene samtidig med, at det er en udfordring, som skolegruppen i 

hverdagen oplever som en konstant udfordring, både for dem, men også for arbejdet i skolens andre 

tokulturelle klasser. Hvilken rolle spiller den tosprogede lærer? Hvilken rolle spiller andetsprogslæreren? 

Hvilken rolle spiller faglæreren (i vores tilfælde dansklæreren). Når vi fx laver gruppeinddelinger af klassen, 

hvilken lærer går så med hvilken gruppe og hvorfor?   

 

 

Fremadrettede udfordringer i forhold til den tokulturelle klassekonstruktion 
Hvilke af de muligheder, den tokulturelle klassekonstruktion giver, skal vi videre udforske – og hvordan? 

Fra de gennemførte forløb i 1. klasse tager vi overordnet følgende positive erfaringer med os: 

 

For det første har vi set, hvordan det fleksibelt at kunne benytte par- eller gruppedannelser, der giver de 

tosprogede elever mulighed for at kommunikere på arabisk, skaber ekstra rum for afklaring af elevernes 

forståelse, og samtidig giver os en særlig mulighed for at evaluere de tosprogede elevers 

andetsprogstilegnelse og skriftsprogsudvikling.  
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For det andet har vi set, hvordan de tosprogede elever med en arabisk sprogbaggrund i særlig grad har 

været optagede og engagerede i undervisningen, når vi inddrog arabisk som læremiddel og indhold i 

undervisningen. 

 

For det tredje har vi set, hvordan hele klassen har været klar til at udforske sprog og skrift og har udvist en 

høj grad af nysgerrighed og engagement, når vi inddrog arabisk som læremiddel og indhold i 

undervisningen.  

 

Imidlertid er vores forståelser af og brug af tosprogethed og flersprogethed også blevet udfordret i 

aktionsforskningsprocessen. Når vi fokuserer på at udnytte brugen af arabisk inspireret af den tokulturelle 

klassekonstruktions rammer, kommer vi tilsyneladende til at anvende og praktisere en snæver – og måske 

gammeldags? – forståelse af sprog og flersprogethed. Et barn – et sprog fx, et syn på sprog som ikke 

afspejler en globaliseret og kommunikerende verden, hvor børnene fx møder engelsk meget tidligt og også 

møder mange andre sprog.  

 

Derfor vil vi fremover fortsat udnytte de muligheder den tosprogede klassekonstruktion tilbyder, men 

samtidig er vores fremadrettede ambition at fokusere på at få det flersprogede i spil som både læremiddel 

og indhold i undervisningen. Vi ønsker at eksperimentere med at trække mange sprog med ind i vores 

undervisningsforløb, for på den måde at åbne op for et mere tidssvarende syn på sprog. Og sådan at vi med 

mange sprog i spil ad den vej kan sætte fokus på sprog om sprog – forstået som sprog både i ental og flertal 

– ikke kun to-tal. 
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Når flersprogetheden eksploderer…  

Erfaringer fra arbejdet i 1. klasse på Søndervangskolen i Århus 

 

Line Møller Daugaard 

 

På Søndervangskolen i Århus har skolegruppen i skoleåret 2009/2010 gennemført to 

aktionsforskningsforløb; det første i oktober 2009 med overskriften ”Læserum og læseoplevelser” og det 

andet i maj 2010 med overskriften ”Læseoplevelser på flere sprog”. Læseoplevelser har således stået 

centralt gennem årets arbejde, om end med forskelligt fokus i de to forløb. Ønsket om at sætte fokus på 

læseoplevelser bunder bl.a. i erfaringer og observationer fra arbejdet i 0. klasse, hvor vi fx på baggrund af 

børneinterviewene gennemført halvvejs gennem skoleåret (se Daugaard, Lundqvist & Østergaard, 2010) så 

et behov for ikke blot at arbejde med færdighedsaspekter knyttet til læsning og skrivning, herunder 

bogstavkendskab, men også med et oplevelseselement.  

 

Læserum og læseoplevelser 
I årets første aktionsforskningsforløb valgte vi derfor at 

arbejde med oplæsning af børnelitterære tekster, der kunne 

skabe mulighed for indlevelse, oplevelse og opdagelse i 

tekster og således styrke børnenes læselyst og give appetit til 

deres egen læsning. I forløbet valgte de voksne hver en kort, 

afrundet børnelitterær tekst, som de læste sammen med en 

mindre gruppe børn i hver deres ’læserum’ – et rum, som 

både skal forstås som et konkret fysisk rum og som det rum,  

der blev etableret mellem den voksne og børnene gennem 

oplæsningen og samtalen om teksten. Efterfølgende mødtes 

børnene i par på tværs af grupperne, og i parrene skiftedes de 

nu til at fortælle makkeren om den historie, de havde hørt, og 

til at stille spørgsmål til hinandens tekster. Næste lektion 

foregik på samme måde, men med nye tekster, og sidste gang 

valgte hvert barn en af de to tekster, de hver især havde hørt, 

som afsæt for en skriveopgave i computerlokalet. Her kunne 

de vælge mellem at genfortælle historien med deres egne 

ord, bruge historien og/eller billedet som afsæt for selv at 

skrive en helt ny historie eller at øve sig i at skrive på 

computer og skrive teksten af. 

 

Læseoplevelser på flere sprog 
I planlægningen af årets andet aktionsforskningsforløb tog vi udgangspunkt i de positive erfaringer med at 

etablere læserum og rammer for læseoplevelser i årets første forløb. I forløbet var andetsprogstilegnelses-

aspektet konstruktivt i fokus, men vi måtte samtidig spørge os selv, hvor børnenes flersprogethed blev af? 

Samtidig havde vi fra arbejdet i 0. klasse gode erfaringer med at give børnenes viden om skrift på tværs af 

Sahar arbejder koncentreret med sin tekst. 

Stemningsbillede fra et af læserummene. 
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sprog plads i undervisningen (se fx Daugaard, 2010 og Laursen, Daugaard & Orluf, 2010). Udfordringen 

bestod nu i at skabe et møde mellem denne opmærksomhed på flersprogethed og et vedvarende fokus på 

læseoplevelser, og det resulterede i forløbet ”Læseoplevelser på flere sprog”. Vi fandt bl.a. inspiration i den 

engelske forsker Raymonde Sneddons arbejde (fx Sneddon, 2009). Sneddon har arbejdet systematisk med 

tosprogede bøger som en ressource i tosprogede børns literacytilegnelse og peger på baggrund af 

aktionsforskningsprojekter i London, der involverer børn med forskellige baggrunde, på en række 

muligheder for at udvikle biliteracy gennem brug af tosprogede bøger.  

 

At skabe mulighed for læseoplevelser på flere sprog kalder på mange ressourcer – som minimum 

læsetekster på flere sprog og personer, som er i stand til at læse teksterne op. Vi allierede os derfor med 

nogle af skolens tosprogede medarbejdere: Hanna med arabisk baggrund, Ibrahim med somalisk baggrund, 

Ebrahim med afghansk baggrund og endelig skolens franskkyndige dansk som andetsprogslærer Agnete. 

Samtidig indkøbte vi fra England en række såkaldte dual language books, en særlig type tosproget bog, 

hvor den fuldstændige tekst optræder på to sprog på hver side. Valget faldt efter et omfattende 

researcharbejde på børnebogen ”Keeping Up With Cheetah”, som vi selv efterfølgende oversatte fra 

engelsk til dansk, og som blev præsenteret for børnene som ”At holde trit med Gepard”. 

  

Undervisningen forløb efter følgende plan: 

 

 Tema  Beskrivelse  

1  Oplæsning og læsearbejde 
på mange sprog  

Oplæsning på forskellige sprog i fem grupper: somali, arabisk, 
dari/pashto, fransk og blandet gruppe. Samtale om teksten og arbejde 
med ordene Flodhest, venner og fortalte på begge sprog. I den 
blandede gruppe arbejdes der primært med teksten på dansk, og 
børnene får herefter bogen med hjem, så der er mulighed for at læse 
og finde ord hjemme. 

2 Matematik på mange sprog  Sammenligning af tal på tværs af sprog på klassen.  
Individuelt arbejde med taldiktat.  

3  Opfølgning blandet gruppe  Opfølgende samtale om læseoplevelser hjemme.  

4  Frilæsning på mange sprog  Besøg på skolens læringscenter, hvor der er bestilt frilæsningsbøger 
på mange sprog hjem. Børnene kan frit gå på jagt i bøgerne og vælge 
en eller flere til hjemlån på et sprog efter eget valg. 
Individuelt arbejde med udfyldelse af ark om den valgte bog. 

Original engelsk-urdu udgave af "Keeping up 
with Cheetah”. 

Side fra bogen på arabisk og dansk. Side fra bogen på kinesisk og dansk. 
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Metalingvistisk 
forhandling og forståelse 
”Attention to language is 
essentially metalinguistic 
activity, which can be 
defined as the cogntitive 
process in which individuals 
reflect about language”           
            (Gutiérrez 2008:519) 
 
 

5  Sammenligning af ord på 
mange sprog  

Sammenligning på klassen af ordene Flodhest, venner og fortalte på 
tværs af sprog.  
Udlevering af sidste side i bogen på de relevante sprog. Børnene får 
siden med hjem og skal øve oplæsning af en kort sætning. 

6  Evaluering af 
læseoplevelser på mange 
sprog  

Gruppesamtaler med afsæt i oplæsning af samme sætning på flere 
sprog.  

7  Forældremøde  Præsentation af børnenes arbejde og skolegruppens overvejelser.  

 

Vi ønskede i forløbet at undersøge, hvad der sker, når der skabes 

mulighed for læseoplevelser på flere sprog, og forløbets målsætning 

var gennem oplæsning og læsearbejde på flere sprog at skabe rum for 

metalingvistisk forhandling og dermed mulighed for udvikling af 

metalingvistisk forståelse. Denne metalingvistiske forhandling og 

forståelse forsøgte vi at operationalisere ved at opstille en række 

spørgsmål, der i planlægningsfasen fungerede som en indkredsning af 

vores faglige fokus og i den senere bearbejdning af forløbet som en 

slags analytisk filter. Vi var på forhånd spændte på: 

 

• hvordan børnene ville opleve, reagere på og evaluere læsearbejde på og med afsæt i deres 

modersmål?  

• hvilket sprog børnene ville foretrække at læse eller få læst op på? 

• hvilket sprog børnene selv ville vælge, når de fik mulighed for at gå på opdagelse i teksterne? 

• hvorvidt læsearbejde på og med afsæt i børnenes modersmål ville påvirke deres læseforståelse? 

• hvilke strategier vi ville kunne se børnene anvende i deres udforskning af teksterne? 

• i hvilken grad vi ville kunne se tegn på overførsel af viden og strategier på tværs af sprog? 

• hvad der ville ske, når børnene fik bøger eller sider fra bøgerne med hjem? 

• hvordan børnenes forældre ville opleve læsearbejdet på og med afsæt i deres modersmål?  

Engagement, nysgerrighed og koncentration 
Vores umiddelbare indtryk af forløbet var, at det i høj grad lykkedes at etablere rum for metalingvistisk 

forhandling – et indtryk, som bekræftes og nuanceres af vores gennemsyn og analyse af videooptagelserne 

fra forløbet. I videooptagelserne findes en række fysiske tegn på det engagement, som børnene mødte 

læseoplevelserne på flere sprog med. Der er koncentrerede ansigter under oplæsningen; der er et hav af 

strittende fingre fra børn, der er ivrige efter at byde ind med deres viden og erfaringer; der er ranke rygge 

og øjne, der spiller af liv; der er spontane jubeludbrud, da de får en side fra bogen med hjem på ’deres 

sprog’, og der er et mylder af børn, der stimler sammen omkring reolen med frilæsningsbøger på mange 

sprog på biblioteket som en konkret, fysisk manifestation af interesse og engagement.  

 

Børnenes produkter fra forløbet bærer ligeledes præg af, at der aktivt er arbejdet med og på flere sprog, og 

at børnene ikke blot har lyttet til oplæsning på andre sprog end dansk, men også selv skrevet på andre 

sprog – nogle gange på tilsigtede og forventede måder, andre gange med overraskende tekster som 

resultat.  



Tegn på sprog – tosprogede børn lærer at læse og skrive Side 31 

Mens Samsur udarbejdede sin tekst om forløbet, havde han adgang til en engelsk-vietnamesisk udgave af 

”At holde trit med Gepard”, og det resulterer i en både multimodal og multilingual tekst, hvor Samsur ikke 

bare kombinerer repræsentationsformerne tegning og skrift, men også praktiserer mange slags skrift, idet 

han skriver sit navn på dansk og pashto og skriver af fra bogen på vietnamesisk og engelsk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priviligerede rum for metalingvistisk forhandling 
Et privilegeret rum for metalingvistisk forhandling 

skabes, da klassen mødes og skal sammenligne 

ordene Flodhest, venner og fortalte på de mange 

forskellige sprog, som ”At holde trit med Gepard” er 

blevet læst op på. Sammenligningen finder sted på 

klassen og strækker sig over en klokketime, hvilket 

imidlertid ikke medfører nævneværdig uro eller 

koncentrationsproblemer. Tværtimod er 

børnegruppen som helhed fokuseret og rolig, og 

børnene er dybt optagede af sammenligningen. De 

lytter til, smager på og gransker både ’egne’ og 

’andres’ ord og kaster sig ud i indsigtsfulde og 

fantasifulde sammenligninger. Gennem sammenligningen får børnene øje på ligheder og forskelle i både 

indhold og form på tværs af sprogene, og sammenligningen giver anledning til samtale om så forskellige 

sproglige forhold som ental-flertal, rækkefølge i sammensatte ord (flod-hest eller hest-flod), direktionalitet, 

forskellen mellem alfabetiske sprog og logografiske sprog og sprogs oprindelse. Ordet for fortalte på urdu 

sammenlignes med det kendte engelske ord dead, som forsøges stavet efter danske ortografiske regler, og 

somaliske Fahad forsøger at stave sig gennem dari-ordet for fortalte på baggrund af sit kendskab til 

arabiske bogstaver. 

 

Gennem forløbet lader ikke bare børn, men også de voksne sig imponere og begejstre af den sproglige 

viden, som børnene i forløbet demonstrerer. De voksne både siger og viser det undervejs, og i 

skolegruppens efterfølgende evaluering fremhæves børnenes koncentration, deres villighed til at byde ind 

med viden og erfaringer og deres nysgerrighed over for hinandens bidrag. I evalueringssamtalen  

Til højre: 
Sara skriver på dansk og 
arabisk efter oplæsning i 
den arabiske gruppe.    

Til venstre: 
Samsurs semiotiske 
mosaik: Tegning møder 
skrift – på dansk, pashto, 
vietnamesisk og engelsk.     
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opsummerer Tina sit indtryk af forløbet således:  

 

”Jeg har aldrig været med til at lave noget, hvor man har fanget 

sådan en energi og koncentration og spænding og glæde fra både 

elever og lærere over det, vi er i gang med”.  

 

 

Det er også dét, vi kalder den for! 
Videooptagelserne fra forløbet viser således en perlerække af situationer, hvor der opstår rum for 

metalingvistisk forhandling – og nogle gange fanger kameraet muligheder, som ikke nødvendigvis 

opfattedes som sådan i øjeblikket. Det gælder i særlig grad for besøget på skolens læringscenter, hvor der 

til forløbet var bestilt kassevis af bøger hjem på de sprog, der er repræsenteret i klassen. Børnene kastede 

sig over bøger på dansk eller andre sprog og fordelte sig i rummet, hvor de alene eller hver for sig kunne gå 

på opdagelse i bøgerne. Nogle bladrede hastigt bøgerne 

igennem, og andre fordybede sig; nogle holdt sig for sig 

selv; andre gik ud og ind af grupper, der hastigt ændredes. 

For de voksne observatører havde seancen umiddelbart et 

noget kaotisk præg, men videooptagelserne viser et mere 

nuanceret billede. Det gælder eksempelvis Aya og Samiras 

koncentrerede bogstavsammenligning, som gengives 

herunder: 

 

  

Aya og Samira har hurtigt valgt en bog hver på henholdsvis arabisk og dari og har slået sig ned ved et 
stort bord midt i lokalet. Her sidder de den næste halve time, mens deres klassekammerater 
bevæger sig rundt omkring dem og løbende skifter bøger og læsemakkere ud. De sidder ved siden af 
hinanden med hver sin bog og veksler mellem at koncentrere sig om deres egen bog og mellem at 
forene kræfterne i en fælles bestræbelse på at skabe mening i den ene eller den anden bog – eller på 
tværs af bøgerne.  
 
Aya: Lad mig prøve (om sin bog). Jeg fatter ikke, hvad der står. 
Samira: Det her er en underskrift (peger på overskriften i sin bog). Jeg skal bare vide, hvad for 
  nogle bogstaver der er, jeg skal bare vide bogstaverne. 
Aya: Jeg kan kende waw [ ]. 
Samira: Var det lidt den her, du mente? (peger på et bogstav i sin bog)  
Aya: Nej, det er dén der (hun peger, og de sætter begge fingeren på bogstavet i Ayas bog). 
Samira: Er det dén der? (peger på et nyt bogstav i sin bog) 
Aya: Ja! 
Samira: Hvad sagde du lige før? 
Aya: Waw. 
Samira: Det er også det, vi kalder den for! 
 
Pigerne lyser op i et smil, og herefter fortsætter de deres jagt på kendte bogstaver. Med jævne 
mellemrum lyder der glade udbrud fra dem, når de hver især møder et kendt bogstav – og et fælles 
udbrud, når de opdager, at de kalder bogstavet det samme…   

Annette og Jette ser imponerede til, mens  
børnene sammenligner ord på tværs af sprog. 
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Annette: Vi mangler jo at få skrevet nogle tal på arabisk. Er der ikke nogen, der vil op og skrive 
nogen tal på arabisk? 

Fahad markerer ivrigt. 
Guled: Fahad, du er ikke arabisk. 
Fahad: Jo, jeg kan godt finde ud af arabiske tal, så… (laver luk munden-tegn til Guled). 
Guled: Så luk din mund selv (til Fahad). 
Abdikhader: Må jeg så ikke på kinesisk? 
Annette: Nej nej nej, fordi jeg kan høre, at I er jo meget inde i alle tallene, men er der ikke nogen 

af  dem… 
Fahad: Jeg lærer arabisk (vendt mod Guled). 
Annette: … der kan de arabiske tal, der kommer op og skrive et arabisk tal?  
Fahad markerer stadig og rejser sig op. Gezhal markerer også. 
Annette: Hvem er det? Jamen jamen, hvem er det? 
Fahad står stadig op, og han og Gezhal markerer fortsat. Abdikhader rækker også hånden op. 
Abdikhader: Mig! (vifter med hånden) 
Annette: Hvem har vi? Hvem har vi, der kan arabiske tal herinde?  
Abdikhader: Jeg kan, jeg kan godt. 
Annette: Nej, jeg forstår ikke, hvorfor I siger, I kan? (ser på Abdikhader og Fahad) 
Fahad: Fordi jeg går til koran, og vi lærer arabiske tal (taler med insisterende stemme og 

armene over kors). 
Annette: Dét var en god forklaring (gør en bevægelse med overkroppen fremad og nedad). Det 

var en god forklaring. Fahad, værsgo at komme herop (rækker et stykke kridt frem mod 
Fahad. Der lyder et jaaah fra klassen). Hvad for et tal vil du skrive? 

Fahad går til tavlen og skriver et arabisk 2-tal. 
Fahad: Jeg kan ikke finde ud af at skrive det så meget godt. 
Annette: Og det er… Hvad for et tal har du skrevet? 
Fahad: 2. 
Annette: Har du skrevet et 2-tal? (konsulterer den facitliste, som Maria på forhånd har lavet). 
Fahad: Er det ikke tæt på, Sara? (ser på Sara) Er det ikke rigtigt? (henvendt til Annette). 
Annette: Jo (nikker). Jo, det er rigtigt. 
Fahad: Ja, prøv og se. Jeg havde ret. Jeg kan godt finde ud af det (går tilbage til sin plads i en 

triumferende sejrsdans). 
 

Videooptagelsen afslører pigernes systematiske arbejde med at identificere bogstaver på arabisk og dari og 

en koncentreret sammenligning, der ikke bare omfatter arabisk og dari; også danske bogstaver inddrages i 

pigernes sprogarbejde. I uddraget viser pigerne, hvordan de trækker på deres viden om tegn på tværs af 

sprog (og om læsestrategier), hvordan de sætter ord på deres viden, hvordan de sammenligner og 

sammenholder deres viden og hvordan de når frem til fælles erkendelser. Og ikke mindst viser 

videooptagelsen pigernes glæde ved og fascination over den sproglige opdagelsesrejse, de foretager 

sammen.  

 

Når flersprogetheden eksploderer… 
Det er således skolegruppens vurdering, at der i arbejdet med læseoplevelser på flere sprog kan 

identificeres en række potentialer på mange niveauer. Men som flersprogetheden åbner sig og folder sig 

ud, rejser der sig også en række dilemmaer i tilknytning til den pædagogiske håndtering af den – og til den 

teoretiske forståelse af den. Det gælder eksempelvis i matematiktimen, hvor der arbejdes med tal på 

mange sprog. Matematiklæreren Maria har forberedt et skema over tallene fra 0-10 på en række sprog fra 

dansk over ’digital’ til kinesisk og arabisk. I matematiktimen udfylder børnene skemaet sammen med 

Annette; først i fællesskab på tavlen og senere som en slags taldiktat, hvor børnene får udleveret en kopi af 

skemaet med tomme pladser i alle talrækker, som de selv skal udfylde. Første udfordring opstår, da 

somaliske Fahad vil til tavlen og skrive arabiske tal. 
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Annette forstår først ikke, hvorfor Fahad melder sig til at skrive et arabisk tal og efterlyser ”en af dem, der 

kan de arabiske tal”; en kategori, som Fahad tilsyneladende ikke umiddelbart opfattes som medlem af. Den 

opfattelse deles af Guled, der selv er somalisk; han reagerer straks på Fahads markering og minder ham 

om, at han ikke er arabisk – formentlig underforstået, at han så ikke kan skrive arabiske tal. Fahad 

protesterer prompte mod denne kategorisering, både fysisk og sprogligt. Han henvender sig først til Guled 

og senere direkte til Annette, nu med opbakning fra Abdikhader og Gezhal, der ligeledes markerer, at de 

både kan og vil skrive arabiske tal - på trods af, at de heller ikke er arabiske. Da Fahad henvender sig til 

Annette, giver han sin protest ekstra vægt ved at stille sig op, tale med en særdeles bestemt stemme og 

lægge armene over kors. Da 

Annette hører hans 

argumentation, kapitulerer hun da 

også straks med en fejende 

bevægelse og lader Fahad komme 

til tavlen og skrive sit arabiske 2-

tal, hvorefter Fahad vender tilbage 

til sin plads i en triumferende 

sejrsdans. 

 

I eksemplet modsætter Fahad og hans hjælpere sig en udbredt og næsten indgroet kobling af person og 

sprog: arabere taler arabisk, kinesere taler kinesisk osv. Men som Fahads protest med overbevisende 

klarhed viser, lader kompleksiteten i børnenes sproglige virkelighed og hverdag sig ikke reducere til 

entydige koblinger af person, sprog og sted i en enhed, hvor sprog tilhører bestemte talere, der hører til på 

bestemte og afgrænsede steder (jf. Quist, 2009). Og som Fahads oprør viser, er det ikke alene en teoretisk 

diskussion, men en løbende forhandling, som udfolder sig i hverdagen med børnene selv som 

frontkæmpere.  

 

En tilsvarende udfordring af naturaliserede 

forestillinger om bestemte børns ejerskab til 

bestemte sprog opstår, da somaliske Amaal under 

den fælles sammenligning af ordene venner, 

Flodhest og fortalte udpeges til at koble de 

engelske ordkort med den engelske tekst. Amaal 

har boet i England i en periode og er både optaget 

af og dygtig til engelsk, men som en af drengene 

skarpt indvender: ”Amaal er altså ikke klassens præsident i engelsk – Abdikhader er lige så god”. 

 

Det er imidlertid ikke alene børnenes konkrete 

sproglige hverdagspraksisser, der udfordrer 

indgroede forestillinger om personer og sprog; 

børnene udfordrer også i høj grad skolegruppens 

viden om sprog og flersprogethed. Efter en halv 

times arbejde med skemaet lister Aelaha sig 

således op til Annette og hvisker forsigtigt til 
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hende, at der er noget galt med skemaet på tavlen: 1-tallet er i den forkerte ende af skemaet på dari.  

 

Annette forstår straks, at det er tallenes direktionalitet, Aelaha peger på, og hun tager udfordringen op 

sammen med børnene. Som Fahad forklarer: ”Vi må ikke skrive dem i venstres vej, vi SKAL skrive dem på 

højre vej”. Nogle børn siger, at det havde de helt glemt; andre, at det havde de faktisk også tænkt på – men 

alle er optaget af, at tal ligesom bogstaver både kan skrives venstre-højre og højre-venstre, og i kraft af 

Annettes evne til at gribe muligheden og hendes villighed til at værdisætte børnenes viden og input – selv 

når det udstiller den voksnes viden som ufuldstændig – kan der således på jordnær og konkret vis arbejdes 

med abstrakte skriftsprogsprincipper som direktionalitet i matematikundervisningen.   

 

Dari, pashto og farsi – for børn og voksne 
En særlig sproglig udfordring var skolens 

afghanske medarbejder Ebrahim ufrivilligt 

placeret i, da han skulle læse op for den 

afghanske børnegruppe. Det havde 

desværre vist sig umuligt at fremskaffe 

”At holde trit med Gepard” på dari og 

pashto, og vi havde derfor i mangel af 

bedre udstyret Ebrahim med en bog på 

farsi. Farsi er Irans officielle sprog og 

beslægtet med dari, men sprogene er 

ikke umiddelbart indbyrdes forståelige. 

Desuden havde Ebrahim samtlige afghanske børn, dvs. både dari- og pashtotalende, i sin store gruppe. Og 

som om det ikke var nok, peger Ebrahim selv på to forhold, som yderligere komplicerer sagen: Dels er der 

et problem med bogens sproglige stilleje, som ifølge Ebrahim er upassende højt i forhold til børn; dels er 

der et problem med de dyrenavne, som spiller en væsentlig rolle i historien, idet hovedpersonerne netop er 

dyr. Dyrenavnene kender børnene nemlig typisk på dansk og ikke på dari eller pashto, forklarer han. 

Ebrahim er således i den situation, at han på hver side først må læse op på farsi og herefter kaste sig ud i en 

improviseret genfortælling på både dari og pashto. Det er en vanskelig – grænsende til det urimelige – 

opgave for ham, og det sætter naturligt børnenes tålmodighed på prøve.  

 

Efter endt læsning viser det sig da også, at der er stor forskel på, hvor meget af historien børnene har 

forstået, og at det er få af dem, som kan genfortælle historien på dari eller pashto. Jette og Ebrahim 

beslutter derfor, at Jette skal læse historien igen på dansk, og herefter tilkendegiver børnene, at de har 

forstået historien og går villigt ind i en samtale om den på dansk.  

 

Men selv under disse omstændigheder lykkes det at skabe rum for sproglige erkendelser. Efter fyrre lange, 

men koncentrerede minutter med oplæsning på farsi, dari, pashto og dansk er det tid til at gå på jagt efter 

de tre ord: Flodhest, venner og fortalte, og Jette deler en kopi af bogens første side på dari og dansk ud til 

alle børn og beder dem forsøge at finde ordet Flodhest. Ebrahim indvender, at det er en umulig opgave, da 

farsi-ordet for flodhest er helt anderledes end det, børnene kender. Men mens han taler, overhaler Mehdi 

ham indenom og rækker hånden op. Han mener at have fundet ordet, og til både hans og Ebrahims 

overraskelse er det det rigtige…  
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Herefter supplerer Jette og Ebrahim hinanden i en snak om flodheste på dansk, dari og pashto. Jette taler 

med børnene om, hvordan egennavne skrives med stort begyndelsesbogstav på dansk, og bagefter tager 

Ebrahim over og taler med børnene om ord for flodhest på dari og pashto og om, hvordan man her ikke 

skelner mellem store og små bogstaver, men til gengæld binder bogstaverne sammen, hvorved de ændrer 

form. 

 

Da Jette herefter beder børnene finde ordet venner, udpeger Gezhal  

det straks i farsi-teksten. Andre er mere søgende, og Muhib udbryder 

frustreret: ”Jeg kan ikke finde ud af at læse på afghanisk”. Men så 

finder Ebrahim en ny strategi. Han siger ordet (som er det samme på 

dari, pashto og farsi) højt og tydeligt, gentager det nogle gange, og   

herefter staver han det omhyggeligt:  [siin] [te] 

 [alef] [noon]. Og nu lykkes det alle at finde ordet – til stor begejstring 

for både børn og voksne.  

 

At gøre sig fælles erfaringer med sproglig kompleksitet 
I vores arbejde med læseoplevelser på flere sprog har vi oplevet et stort potentiale – og en række 

udfordringer. Børnenes interesse og nysgerrighed over for sprog er iøjnefaldende, og dette sproglige 

engagement ligger der en stor udfordring i at fastholde og videreudvikle. Vi kan også konstatere, at der er 

stor forskel på, hvor meget børnene forstår, når der læses op på andre sprog end dansk, og at oplæsningen 

for mange børn udgjorde en større udfordring end at sammenligne enkeltord på skrift; et forhold, som vi 

må overveje og udforske i kommende forløb. Det står desuden klart, at det at sætte flersprogetheden på 

dagsordenen er en proces, der bevæger sig langt ud over det konkrete klasserum, og at dialogen om 

flersprogethedens plads i en dansk skole også involverer børnenes forældre – og måske lærerkollegiet på 

skolen. 

 

Centralt i forløbet står vores oplevelse af, at flersprogetheden eksploderer. Virkelighedens sproglige 

kompleksitet trodser både hverdagens naturaliserede indgroetheder og enkle teoretiske forståelser. Når 

der åbnes op for flersprogetheden, må man indstille sig på og forvente sproglig kompleksitet, 

modsætninger og uforudsigelighed snarere end enkle, entydige og velordnede kategorier. Man må være 

parat til at udforske denne kompleksitet sammen med børnene i en sproglig opdagelsesrejse, hvor der til 

gengæld er mulighed for sammen at lære om sprog: om enkelte sprog, om sprog som sådan, om det at lære 

sprog og om flersprogethed. Udfordringen består således i at fortsat at finde måder at bringe børnenes 
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sproglige viden og erfaringer i spil på en måde, der giver plads til kompleksiteten, således at 

literacyundervisningen fortsat kan bidrage til at åbne og udvide børn (og voksnes) sproglige horisonter i 

stedet for at skabe snævre og lukkede sproglige forventninger. 
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Når tosprogede børn giver betydningen form 
Uffe Ladegaard 

 

I første klasse gennemførte forskningsmedarbejderne en aktivitet, som vi kaldte ”Skriv en mail”. Aktiviteten 

gik i al sin enkelhed ud på, at eleverne skulle skrive en mail til en fiktiv person eller figur. Målet med 

aktiviteten var at se, hvor børnene var henne i deres skriveudvikling, og hvordan de klarede situationen at 

kommunikere skriftligt igennem computermediet.  

 

På Nørremarksskolen i Vejle skrev børnene til Regnbuefisken, som er en figur fra Marcus Pfisters bog af 

samme titel, som de havde læst tidligere på året. Som afslutning på aktiviteten blev eleverne bedt om at 

læse deres tekst op. Dette havde en del af børnene vanskeligt ved, og dette var særligt udtalt blandt 

klassens tosprogede elever. Efterfølgende tog forskningsmedarbejderen problemstillingen op med 

skolegruppen, hvilket blev udgangspunktet for den anden aktion i første klasse. Det spørgsmål, som 

skolegruppen ville søge svar på, var ”hvorfor kan børnene ikke læse deres egne tekster op, og hvordan kan 

vi skabe en praksis, som kan hjælpe børnene til at genkende og huske deres egne tekster?”  

 

Inden vi vender tilbage til denne aktion, er det nødvendigt at vende blikket mod den skrivepraksis børnene 

er blevet præsenteret for igennem børnehaveklassen og 1. klasse. Overordnet eksisterer der 3 

skrivepraksisser i klassen: en præfonetisk metode kaldet hemmelig skrift, en fonetisk skrivemåde 

”børnestavning” og endelig den konventionelle ”voksenskrift”. ”Hemmelig skrift” blev tidligt i 0. klasse 

introduceret for børnene, men allerede omkring jul blev børnestavningen præsenteret. Løbende har 

voksenskriften haft sit domæne hos læreren og i klassens læsebøger. Et år senere, hvor ”skriv en mail” 

aktiviteten blev afholdt, har de fleste børn lagt ”hemmelig skriften” på hylden og bruger i stedet 

børnestavning, voksenskrift eller en form for blanding af de to. De forskellige skrivepraksisser har således 

fungeret side om side i klassen og været en fast del af børnenes literacypraksis (læs mere om dette i 

Ladegaard, 2010).  

 

Når klassens skrivetraditioner er relevante at skitsere her, skyldes det, at langt de fleste, som havde 

vanskeligt ved at læse deres egen tekst op, var børn, der benyttede en meget fonetisk skrivemåde. Dette er 

ikke overraskende set i lyset af tidligere forskning. Liberg (2009) beskriver således, hvordan børn, der 

benytter den tidligere grammatiske skrivning, ofte læser det op, han har tænkt sig at skrive, mere end det 

der faktisk står. Det, der bliver læst, har med andre ord sjældent nogen grammatisk relation til det, der 

faktisk står skrevet (Liberg 2009:92).  

 

Et eksempel på et af de børn, der havde vanskeligt ved at genkende sin skrift og dermed læse den op for 

forskningsmedarbejderen, var Bilal. Bilal, som har bosnisk som modersmål, er en af de elever, som i 

udpræget grad gør brug af den fonetiske skrivemåde. Allerede tidligt i børnehaveklassen viste Bilal gode 

evner til at kunne 

lytte til lydene og 

give dem en lydret 

repræsentation på 

skrift. Under 

rabfesgødrlilødrbsåkdhalrbsfv    kurlmrsufahate biki 

 

Bilal 
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aktiviteten ”skriv en mail”, som blev foretaget i november 2009, skrev Bilal følgende tekst: 

I voksenskrift står der følgende:  

Regnbuefisk og det er den lille (det er) blå fisk du er bare så smuk. Du har alle regnbuens farver– kom ud og 

leg med os. Uffe er her. Biki (Hans mellemnavn) 

 

Teksten består, som det kan ses, af en bogstavrække, som ikke er opdelt i ord eller andre 

betydningsbærende enheder. Bilal udelader de fleste vokaler og reducerer konsonantklynger til én 

konsonant. Ligeledes tager han kun de mest markerede konsonanter med. De enkelte dele i teksten 

kommer i en nogenlunde orden, men der er enkelte gentagelser f.eks. dr (det er). Endelig er der enkelte 

konsonanter, som ikke er lydrette i forhold til talen.   

 

Under skriveprocessen lyderer Bilal sig igennem teksten. Under skrivningen retter han flere gange 

henvendelse til forskningsmedarbejderen og spørger ”hvad står der her?”. Efter skriveprocessen bliver han 

bedt om at læse sin tekst op. Han læser: ”regnbuefisk… Hvad står der?”(anretter et undrende blik på 

skærmen). Forskningsmedarbejdere forsøger at støtte oplæsningen ved at spørge: ”var der ikke noget med 

den lille blå fisk?” Bilal: ”Nej”. Efter noget tid, hvor forskningsmedarbejderen forsøger at genskabe teksten 

sammen med Bilal, opgiver de forsøget. Noget tyder altså på, at Bilal har vanskeligt ved at overskue, hvad 

han allerede har skrevet, men også i skriveprocessen har han vanskeligt ved at overskue, hvad han mangler 

at skrive, og hvad han gerne vil skrive. Dette er ifølge Liberg et andet typisk træk ved den tidlige 

grammatiske skrivning og er en af hovedårsagerne til, at teksten efterfølgende ikke kan læses op.  

På baggrund af disse erfaringer tog skolegruppen op, hvordan vi kunne støtte børnene i at huske deres 

tekst. 

 

Følgende hypoteser blev stillet op: 

1. Eleverne anvender entydigt en strategi, hvor de fokuserer på lydene. De er således meget mere 

fokuserede på den fonologiske repræsentation end den ortografiske repræsentation.  

Børnene, som anvender børnestavningen, er med andre ord blevet trænet i at anvende deres øre 

så meget, at de ikke kombinerer denne strategi med deres syn. Vores antagelse var altså, at hvis vi 

kunne få elevernes opmærksomhed rettet mod de ortografiske strukturer i ordene, ville de lettere 

kunne adskille og genkende helhederne i deres eget skriftsprog og dermed være i stand til at læse 

deres tekst op. 

2. Eleverne har ikke fokus på semantiske helheder i skriftsproget.  

Børnene har i deres læse-/skriveundervisning 

haft meget fokus på bogstaverne og deres 

lyde og i mindre grad haft fokus på 

betydningsbærende elementer. Vores 

antagelse var derfor, at vi kunne rette 

elevernes opmærksomhed mod sproglige 

helheder ved at arbejde semantisk og 

funktionelt med ord og vendinger. 
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På denne baggrund blev en aktion over fem undervisningsdage planlagt med følgende aktiviteter: 

 

Aktivitet Mål  

Fælles læsning af en skønlitterær tekst. Teksten 

skulle holde sig indenfor genren ”pirathistorie” 

Valget faldt på teksten Eigil og Klara. 

Bogen skal være en gennemgående tekst, som 

eleverne kan vende tilbage til og finde støtte i i 

deres egen skriveproces. 

Sprogligt arbejde med nøglesætninger fra Eigil og 

Klara. Nøglesætningerne skal fungere som kilde til 

ord og faste vendinger, som eleverne kan bruge i 

deres skriveproces. Nøglesætningerne var følgende: 

a. Hun får et chok (s. 3) 

b. Den frække dreng ligner en pirat(s. 

5) 

c. Jeg har besat den (s. 8) 

d. Klara er en sladretøs (s. 10) 

e. Jeg har en ubåd omme bag huset (s. 

15) 

f. De sejler jorden rundt (s. 23) 

 

Børnene vil få opmærksomheden rettet mod 

sproglige helheder og sproglig korrekthed. 

En task, hvor et barn læser en kort passage op fra 

Eigil og Klara, mens et andet skriver det læste ned. 

Efterfølgende sammenligner de de to tekster. 

Børnene træner deres fonologiske skrivning, men 

gennem sammenligningen med den oplæste tekst 

bliver eleverne opmærksomme på forskelle mellem 

den fonologiske skrivning og den ortografiske 

skrivning.  Dermed kan der opstå en ”noticing the 

gap”-situation. 

En fælles konstruktion af en pirathistorie 

1. Opbygning af viden: Hvad ved børnene om 

pirathistorier, persongalleri, miljøer og 

handlinger. 

2. Skrivning af fælles historie på tavlen. 

Børnene bliver opmærksomme på meningshelheder 

og genretræk. 

Eleverne skriver deres egen tekst på computeren og 

læser den efterfølgende op. 

Eleverne får testet deres hypoteser og strækket 

deres sprog i et output. 

 

For at evaluere forløbet vil jeg vende tilbage til Bilal og kigge på hans afsluttende pirathistorie 

Bilals tekst så ud som følger: 
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Voksenskrift: De sejlede på de 7 have, så mødte de hinanden, så gik de i krig, så døde de, og så levede de 

lykkeligt til deres dages ende. 

 

Bilal skriver i alt 3 tekster og er i stand til med lidt støtte at læse teksterne op. Teksten er skrevet i 

slutningen af marts 2010 ca. 4 måneder efter skriv en mail aktiviteten. Forskellen på de to tekster er 

tydelig. Bilal har nu delt sin tekst ind i sproglige enheder som ord f.eks. ”de”, ”have”, ”hinanen” og idiomer 

”salrode”(sejlede på de), ”detilda” (de til deres). Ortografien er blevet væsentlig mere korrekt, og Bilal har 

medtaget langt flere vokaler end i skriv en mail-historien. Der er én mulig ombytning i rækkefølgen nemlig 

”løk detelda sæne”(lykkelig til deres ende), men ellers er teksten fint struktureret grammatisk.  

 

Da Bilal bliver bedt om at læse sin tekst op, går han 

fint i gang med ”de sejlede på de 7 have”, men går 

i stå ved ordet ”mølr”. Forskningsmedarbejderen 

prøver at støtte ham og spørger til, om der står 

”myrder” eller ”møder?” Bilal siger ”nå ja – møder” 

og læser resten af teksten op flydende.  

 

 

Umiddelbart tyder Bilals eksempel på, at vi har opnået vores mål med forløbet. Bilal er åbenlyst blevet 

mere opmærksom på de betydningsbærende helheder i sproget. Hans ortografi er væsentlig forbedret.  

Hans tekst tyder på, at han i langt højere grad har kunnet overskue sammenhængen og de grammatiske 

strukturer i pirathistorien end i skriv en mail, hvilket i sidste ende betyder, at han også kan genkende og 

huske sin egen tekst i oplæsningen.   

 

Det interessante for os er imidlertid at se, hvilke dele af undervisningen der har givet Bilal et fokus på 

helhederne i den skriftlige produktion. Dette får vi et fingerpeg om ved at kigge på den fælles konstruerede 

pirathistorie: 

 

 
 

Sammenligner vi de to tekster, kan vi se, at der er visse umiddelbare sammenfald. Faste vendinger som ”de 

sejlede på de 7 have” og ”de levede lykkeligt til deres dages ende” er taget direkte med, men også ord som 

”hinanden” er taget med i hans tekst. De øvrige dele som ”de gik i krig” og ”de døde” er med i børnenes 

Der var engang nogle pirater. De sejlede på de 7 have. De skød 

med kanoner efter hinanden. De så en båd. De kom op at slås, 

fordi piraterne ville have alle pengene. En af piraterne mistede sin 

fod. Da de havde stjålet alle pengene sejlede de hjem og levede 

lykkeligt til deres dages ende 

de salrode 7 have så mølr de hinanen så gr dii kej så døjay e så 

løk detelda sæne 
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forslag til den fælles historie, som blev skrevet ind i en mindmap på tavlen. Langt de fleste af de sproglige 

helheder, som Bilal har med, er altså hentet fra den fælles konstruerede pirathistorie og ikke fra den fælles 

læsebog eller de nøglesætninger, som vi havde valgt ud.  

 

Kigger vi på klassens øvrige tekster, tegner der sig det samme billeder. De mest gennemgående faste 

vendinger i klassens tekster er ”Sejlede på de 7 have” og ”De levede lykkeligt til deres dages ende”. De mest 

frekvente piratord er krig, kanon, papegøje, kaptajn og Kaptajn Klo, Smisk og Peter Pan. Alle disse ord er 

hentet fra den fælles konstruktion og ikke fra den fælles læsebog. Dette har ført frem til nogle overvejelser 

over, hvordan forløbet har påvirket børnenes skriftsprogsudvikling.  

 

Refleksion – Når fokus på formen bliver eksplicit 
Inden for har sprogpædagogikken diskussionen mellem den såkaldte ”meaning-mainly” tradition, hvor 

undervisningen bør struktureres omkring kommunikative aktiviteter, og den mere eksplicit fokus på form 

forestået igennem en del år (for en nærmere diskussion af forholdet mellem form og betydning i 

andetsprogspædagogikken se Laursen 2007) 

  

I dette undervisningsforløb har vi i høj grad afprøvet nogle arbejdsformer, som sætter formen mere eller 

mindre eksplicit i spil. En del af opgaverne kan betegnes som det, Ellis (2003: 141) kalder fokuserede taks. 

Et eksempel på denne arbejdsform er øvelsen, hvor børnene blive bedt om at sortere ordene i 

nøglesætninger fra den fælleslæste bog. Målet med denne task er således, at børnene skal fokusere på 

ordene og vendingerne som sproglig enheder.  

 

En anden arbejdsform findes i øvelsen, hvor børnene bliver bedt om at skrive et kort uddrag af læseteksten 

ned, som en anden elev læser op. Denne øvelse minder om den såkaldte ”dictogloss”, hvor eleverne 

sammen rekonstruerer en tekst, som læreren læser op. I dette tilfælde var der ikke tale om en fælles 

rekonstruktion, men en individuel nedskrivning, hvor mulighederne for forhandling var henlagt til den 

fælles sammenligning af den oprindelige tekst og den tekst, eleven havde skrevet ned. Målet var at rette 

børnenes opmærksomhed mod sprogets form, så de lægger mærke til væsentlige træk i teksten og i 

sammenligningen med deres egen tekst kan blive bevidst om huller i deres egen sproglige kunnen. 

 

En sidste arbejdsform er den fælles konstruktion af en pirathistorie, som fører over i en selvstændig 

produktion. Arbejdsformen er hentet fra det, der betegnes som den genrebaserede sprogpædagogik. 

Metoden er som udgangspunkt opbygget med det formål, at undervisningen skal lede frem til en forståelse 

af og en beherskelse af en bestemt genre. Når vi har inddraget metoden i dette forløb, skyldes det især, at 

arbejdsformen giver mulighed for at undervise eksplicit i sproglig form i en funktionel sammenhæng. 

Igennem den fælles konstruktion af en tekst har læreren mulighed for at ”stilladsere” en viden om sproget, 

som eleverne ikke selv ville have kunnet finde frem til ved egen hjælp. Selv om lærerens rolle står centralt i 

denne arbejdsform, har børnene også igennem deres bidrag til samtalen, mulighed for at hjælpe og støtte 

hinanden. Støtten fra de voksne står dog stærkt i konstruktionen af klassens pirathistorie. Et eksempel er 

vendingen ”sejlede på de 7 have”, som indgår i langt de fleste individuelle tekster i klassen.  
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I klassen befinder der sig fire voksne. Selve undervisningen bliver gennemført af klassens dansklærer 

Karina, men derudover befinder der sig to lærere, som har tilknytning til projektet samt 

forskningsmedarbejderen Uffe. Her er de blot betegnet som voksen 1-4. En elev har netop bidraget til 

historien med sætningen: ”de sejlede”. Dialogen 

fortsætter herefter: 

Voksen 1: ”Sejlede, ja. Hvor sejlede de henne?” 

(Ingen responderer på spørgsmålet og hun 

gentager derfor spørgsmålet 2 gange.) 

Voksen 2: ”Hvad hedder det, der hvor skibene 

sejler?” 

Voksen 3: ”Er det en sø, de sejler i?” 

Voksen 4: ”Kan I huske fra historien i går, hvor det 

var, Eigil han sejlede hen. Han sagde, han sejlede 

på….” 

 

Efter disse bidrag ryger mange hænder i vejret og Jakob får lov at svare: ”de sejlede på de 7 have”. 

Denne faste vending er langt den mest frekvente vending i elevernes selvstændigt skrevne historier og 

viser, hvordan den fælles konstruktion som metode giver mulighed for, at den voksne tager eleverne i 

hænderne og fører dem hen til en bestemt sproglig form.  

 

Det er imidlertid ikke kun de voksnes bidrag til historien, der kommer med. Andre gange er det børnene 

selv, der giver hinanden ord og vendinger. Hvad der afgør, om disse kommer med i børnenes historie, er 

imidlertid ikke helt klart. Nogle gange er det elementer, som de fleste kan genkende fra deres egen 

erfaringsverden. Figurerne Kaptajn Klo og Smidsk er således en del af børnenes literacyerfaringer. Da 

Kaptajn Klo bliver nævnt på klassen, afføder det almindelig uro og flere siger ”Øv, det ville jeg have sagt”. 

Andre vendinger, som indgår i deres egne tekster, kommer frem ved, at flere børn har været aktive i at 

skabe forståelse for vendingerne. Det gælder både, når de voksne ikke kan høre, hvad en elev siger, og når 

de ikke kan forstå det. Et eksempel på dette er ordet papegøje. Til spørgsmålet om, hvordan en pirat ser ud, 

siger en dreng: ”De har en papegøje til at sidde her (Peger på sin skulder)”. Læreren kan ikke høre det, og 

eleven må nævne det tre gange mens to andre børn blander sig og siger højt: ”han har en papegøje på 

skulderen”. Disse eksempler på elevinvolvering vil jeg vende tilbage til.  

 

Evaluering 
 

Efterfølgende har vi i skolegruppen evalueret forløbet og har her trukket nogle erfaringer ud, som vi vil 

have med i vores videre arbejde. 

 

For det første tyder det på, at det er givtigt at sætte eksplicit fokus på sproglige former i undervisningen. 

For nogle af eleverne som f.eks. Bilal er det nødvendigt, at undervisningen ofrer mere opmærksomhed på 

sproglige former. Mens overgangen fra den meget fonemorienterede børnestavning til den mere 

ortografiske ”voksenstavning” sker naturligt for nogle elever, er det nødvendigt for andre, at der sættes 

eksplicit fokus på former og korrekthed, før de rykker sig. 
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For det andet tyder det på, at en god skriftsprogspraksis ikke alene fokuserer på lydene og bogstaverne, 

men også indebærer et grundigt arbejde med meningsbærende helheder som ord, idiomer og sætninger. 

 

For det tredje tyder det på, at den sociale konstruktion i genrepædagogikken har haft en overordentlig stor 

betydning for elevernes skriftsproglige produktion og udvikling. Dette peger på vigtigheden af både den 

sociale stilladsering og det funktionelle arbejde med sproglige elementer i en genrekontekst. Det er derfor 

vigtigt at arbejdet med den sproglige form ikke løsrives fra en betydningsmæssig kontekst.    

  

Dilemmaer - ”Hvor blev børnene af?”  
 

Et forløb som det, vi har gennemført på Nørremarksskolen, hvor vi har sat fokus på form, bliver ofte styret 

og struktureret af de voksne. Det ligger mere eller mindre indbygget i de fokuserede opgaver, da de netop 

er designet til at rette børnenes opmærksomhed på noget bestemt, som de ikke ville have rettet 

opmærksomheden mod gennem naturlig interaktion. De indeholder derfor få åbninger i forhold til 

elevernes egne interesser og erfaringer.  

 

Risikoen er her, at eleverne vil finde opgaverne uinteressante og kedelige. Vi oplevede i vores forløb flere 

eksempler på modstand hos nogle elever overfor opgaverne. Bilal, som jeg har fokuseret på i denne artikel, 

udtrykte flere gange under forløbet en modstand mod opgaverne gennem udsagn som ”jeg gider ikke” og 

”det er kedeligt”. Selvom disse udsagn kan rumme mange betydninger, er det tydeligt, at han har vanskeligt 

ved at se sig selv i opgaverne.   

 

At børnenes egne erfaringer og engagement har betydning i deres skriftsprogsudvikling, kan tydeligt ses i 

optagelserne af den fælles konstruktion. Når eleverne fortæller om deres erfaringer fra f.eks. film og 

fjernsynsprogrammer, bliver de straks mere engagerede, og der opstår en livlig diskussion på klassen. 

Denne glæde hos børn ved at anvende egne erfaringer, er blevet fremhævet indenfor literacy-forskningen 

(se f.eks. Dyson 2001). Dette rejser et dilemma om, hvordan vi kan sikre at børnenes egne erfaringer får 

plads i det mere strukturerede og styrede arbejde med sproglige former.  

 

Et andet dilemma er, hvilke erfaringer der er værdsat og brugbare i en skolesammenhæng? De erfaringer, 

som børnene bidrager med til den fælles historie, stammer alle fra populærkulturen og medieverdenen. 

Ofte er det det, som vi inden for skolegruppen har døbt ”cartoon network-literacy”. Når børnene bidrager 

med erfaringer om Scooby doo, Kaptajn Klo og Pirates of the Carribean, er det, fordi det er en vigtig del af 

deres literacy-erfaringer udenfor skolen. Det bliver klart gennem forløbet, at der findes en stor 

fortælleglæde og –lyst, når der åbnes op for disse erfaringer, men flere forskere har markeret, at der er en 

tydelig afstand mellem børnenes hverdagserfaringer og skolens literacy-praksis, og at denne afstand ofte 

skyldes en modstand fra lærernes side mod erfaringer fra populærkulturen og nye medier, hvilket igen 

skyldes lærerens manglende erfaringer med denne verden (Se f.eks. Street 2001 og Fast 2008). Dette 

dilemma har vi taget op i skolegruppen og har overvejet, hvordan vi kan inddrage elevernes literacy-

erfaringer fra netop populærkulturen og de nye medier i næste aktion.    
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Når sproget skal på sprog  
Birgit Orluf 

 

Min redegørelse for erfaringerne fra årets arbejde på Humlehaveskolen vil jeg indledningsvis knytte an til 

arbejdet med aktionerne i 2009. Dernæst vil jeg beskrive forårets aktion ved at foretage nedslag i 

produktionen af to teksttyper, og til sidst vil jeg samle op og pege på mulige fokuspunkter for 

skolegruppens arbejde i 2010. 

 

Erfaringer fra aktionerne i 0. klasse 
I forbindelse med skolegruppens gennemsyn af udvalgte sekvenser fra det første års datamateriale fra 

forløbet ”Dyr – på mange måder” blev vi opmærksomme på nogle dilemmaer i vores arbejdsproces, som vi 

ønskede at arbejde videre med. Disse dilemmaer eller fokuspunkter kan indfanges i følgende processer: 

 Fra almenpædagogisk tænkning til danskfaglig og andetsprogspædagogisk tænkning 

 Fra formel anerkendelse af modersmålene i klassen til en funktionel inddragelse af sprogene i klassen 

 Fra mundtlig stilladsering før tekstproduktion til stilladsering under og efter tekstproduktionen. 

Helt overordnet kan man betegne dette som et udtryk for et ønske om en sproglig vending i 

undervisningen.  

 

Fra almenpædagogisk tænkning til danskfaglig og andetsprogspædagogisk 

tænkning 
Dette fokuspunkt har betydet, at vi skulle indkredse en tydeligere danskfaglig samt andetsprogsfaglig 

målsætning for det emne, som lærerne ønskede at arbejde med i 1.A: ”Verden i klassen – klassen i verden”. 

Lærernes hensigt med emnet var i første omgang blandt andet, at børnene skulle få mulighed for at opleve 

sig selv og deres dagligdag i nærmiljøet som en del af en større verden med fokus på at beskrive og vurdere 

deres boligblok og bydel set i sammenhæng med boligforholdene for deres familie bosiddende i andre dele 

af verden. Børnene skulle desuden opnå mere ansvarlighed for nærmiljøets udseende og få mulighed for at 

erkende deres egen del i ansvaret for, hvordan nærmiljøet fremtræder. Danskfagligt blev forløbet i første 

omgang blandt andet tænkt ind i trinmålenes krav om ’at skrive små fagtekster’ og ind i dsa-målet ’at skrive 

enkle ord, udtryk og sætninger om nære genkendelige emner som egen person, familie, skole og fritid’ med 

afsæt i skolens grundlæggende sprogpolitik: at styrke børnenes ordforråd på deres andetsprog. Denne 

overordnede hensigt og målsætning fik følgende danskfagligt indhold, som kan relateres til Tegn på Sprogs 

literacy-aspekt:  

 

 Produktion af en argumenterende tekst. Fokus på ordniveau/ (synonymer) og på syntaksniveau 

(strukturen påstand – belæg ) 

 Produktion af en informerende tekst. Fokus på enkeltordsniveau, tekst på listeform.  
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Fra formel anerkendelse af modersmålene i klassen til en funktionel inddragelse af 

sprogene i klassen 
I forbindelse med forløbet i 0. klasse oplevede vi, at børnenes modersmål fik en større plads i 

undervisningen, idet børnene blandt andet fik mulighed for at skrive navnet på det dyr, de havde valgt at 

arbejde med, på såvel deres modersmål som på deres andetsprog. Men i vores gennemsyn af og samtaler 

om forløbet blev vi opmærksomme på, at inddragelsen af modersmålet mere blev af holdningsmæssig 

karakter (et formelt anerkendende perspektiv), idet sprogene ikke blev gjort til genstand for undervisning fx 

i form af kontrastive analyser af de sprog, der er repræsenteret i klassen. Dette skyldes ikke manglende vilje 

fra lærergruppens side, men snarere en usikkerhed over for hvordan dette sprogarbejde skulle – og skal – 

praktiseres.  Der er jævnligt faldet bemærkninger som: ”Hvordan inddrager vi børnenes modersmål, når vi 

ikke selv taler dem, eller vi kun har en lille viden om dem? ”Derfor ønskede skolegruppen at fastlægge et 

mål for undervisningens indhold, hvor børnenes modersmål skulle inddrages funktionelt i form af 

kontrastivt sprogarbejde på enkeltordsniveau.  I denne sammenhæng skal ’funktionel’ forstås således, at 

sproget skal gøres til genstand for undervisning.  Denne målsætning kan relateres til Tegn på Sprogs 

multilingvale aspekt.  

Fra mundtlig stilladsering før tekstproduktion til stilladsering under og efter 

tekstproduktionen 
Et gennemgående fokus i skolegruppens evalueringer af forløbene har været et ønske om at reducere 

lærernes mundtlige introduktioner til børnenes arbejde, fordi børnene simpelthen falder fra og bliver 

utålmodige: ”Ih, hvornår skal vi lave noget? Jeg keder mig!” Ud fra observationer af børnenes 

skrivepraksisser er vi desuden blevet opmærksomme på, hvordan børnene bruger rummet omkring dem 

som støtte i deres skriveproces (det socialsemiotiske perspektiv – at bruge de forhåndenværende 

ressourcer i deres skriveproces, som de bruger til at skabe betydning). Det betød, at skolegruppen dels 

ønskede at sætte fokus på at inddrage mere konkrete redskaber som støtte i børnenes skriveproces, og 

dels ønskede at sætte fokus på at inddrage dele af den australske genreskole, nemlig tænkningen om 

eksplicit og fælles stilladsering af børnenes skriveprocesser før og under arbejdet med de individuelle 

skriveprocesser. Den australske genreskole blev valgt, idet såvel forskning som undersøgelser peger på, at 

et mere eksplicit fokus på sammenhængen mellem teksters hensigt, struktur og sproglige form samt en 

længere  - mundtlig og skriftlig - forberedelsesfase før selve den individuelle tekstproduktion kan styrke 

især tosprogede elevers arbejde med tekstproduktion. De sproglige valg i forbindelse med skriveprocessen 

italesættes og demonstreres ved hjælp af dekonstruktion af modeltekster og konstruktion af nye fælles 

tekster som udgangspunkt for børnenes individuelle skrivearbejde. 
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Her er jeg. Jeg bor i Fyrreparken - en beskrivelse af undervisningsforløbet forår 

2010 

 
Denne tredelte foldebog med oplysninger om det 

enkelte barns navn, alder, adresse, 

telefonnummer, hårfarve, højde, livret, sovedyr 

osv. har dannet udgangspunkt for arbejdet med 

den argumenterende tekst og med den 

informerende tekst. 

 

Teksttype 1 – at argumentere 

Arbejdet med argumentation bestod i, at børnene 

skulle producere fem positivt vurderende udsagn 

om at bo i henholdsvis Fyrreparken og Egeparken 

og fem negativt vurderende udsagn. Dette arbejde 

betød en udvidelse af genrerepertoiret i børnenes skolearbejde, for hidtil har børnene mødt og arbejdet 

med tekster fra systemet ’Den første læsning’, hvor teksterne hovedsageligt kan kategoriseres som en episk 

tekst omhandlende fiktive personer og steder i realistisk stil.  

Skolegruppen har taget afsæt i en forståelse af den argumenterende teksttype som en tekst, der har til 

formål at udtrykke holdninger til noget/nogen samt overtale til at mene og gøre noget bestemt. Det 

handler om holdning og om overtalelse. Der er med andre ord fokus på sprogets interpersonelle 

metafunktion.  

Vi valgte at arbejde med denne teksttype af flere grunde: 1)I et overordnet institutionelt perspektiv 

betoner folkeskolens formålsparagraf, at undervisningen i folkeskolen skal styrke børnenes mulighed for at 

tage stilling og handle som aktive medborgere i et demokratisk samfund, og i den sammenhæng er det 

vigtigt at kende til og beherske den argumenterende tekstpraksis. 2)I et sprogligt udviklingsperspektiv 

påpeger sprogforskere (Riley & Reedy 2000: 137), at den argumenterende tekstpraksis bør have en plads 

ved siden af narrativen allerede i de første skoleår, idet førskolebørn i deres hverdag kontinuerligt 

producerer ansatser til argumenter ved fx at sige: ”Du er irriterende, jeg gider ikke lege med dig, det er 

flot”, og et arbejde med denne teksttype tager således afsæt i børnenes hverdagserfaringer med sproget.   

Udgangspunkt for arbejdet med argumentation har været Stephen Toulmins prototype på et 

argument(Jørgensen 1995:12), som karakteriseres ved de tre elementer påstand, belæg og hjemmel, hvoraf 

hjemlen kan nøjes med at være udtrykt implicit.  Et eksempel fra børnenes arbejde viser dette: Det er 

dejligt at bo i Fyrreparken (påstand), fordi her er en legeplads (belæg). Hjemlen er her implicit, men 

antyder, at kriteriet for et godt nærmiljø i børnehøjde er, at der findes legepladser.  

 I undervisningsforløbet var vores fokus således at arbejde med påstand og belæg samt at styrke børnenes 

muligheder for at udvide og nuancere deres argumentationsstruktur ved at arbejde med: 1) at kategorisere 

i påstande for og imod det gode ved at bo i Egeparken henholdsvis Fyrreparken – det vil sige at strukturere 

en tekst gennem modsætninger , 2) at  prioritere de forskellige belæg for og imod: For det første fordi xxx, 

for det andet fordi xxx.  Vi havde således en intention om at sætte fokus på argumentationens dynamik og 

om at styrke børnenes viden om og brug af argumentationens virkemidler og struktur. 
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Fieldbuildingen, eller stilladseringen, af 

børnene før skrivearbejdet foregik blandt andet 

ved, at børnene i små grupper gik rundt i deres 

nærmiljø sammen med en lærer og 

fotograferede hinanden foran deres hoveddør 

samt fotograferede de ting i boligområdet, som 

børnene udpegede som interessante i forhold 

til deres opgave, nemlig at finde gode og 

dårlige ting ved nærmiljøet. Disse fotos var en 

støtte under skriveprocessen vedrørende 

skrivningen af adresse og husnummer samt 

støtte i det mundtlige før-arbejde  til 

skriveprocessen vedrørende argumentation.  

 Andre stilladseringsredskaber var mundtlige øvelser i argumentation samt lærerens modeltekst af en 

argumentation:  

  

 

 

 

 

På fotoet ses et ’træk-og-slip-ordkort’, som var 

en støtte til at vælge synonymer under 

skriveprocessen. Her kunne børnene vælge 

synonymer for positive vurderinger: godt, rart, 

trygt, fedt, dejligt, spændende og for de 

negative vurderinger: dårligt, kedeligt, grimt.  

 Foruden dette fokus på ordniveau gav 

ordkortet mulighed for at arbejde med den 

syntaktiske struktur i argumentet: ” Jeg synes 

at det er rart at bo i Fyrreparken, fordi xxxxx. 

Produktionen af denne tekst fordrer i sidste 

halvdel en længere og mere selvstændig 

tekstproduktion i form af belægget, mens der i 

den første del som allerede nævnt kun arbejdes på ordniveau. Pigen på billedet her skriver: ”Det er godt at 

bo i Fyrreparken, fordi jeg har nogle veninder.” 

Et sidste eksempel på nogle af de stilladseringsmuligheder, som var til rådighed, er lærerens oplistning af 

elevernes argumenter for positive og negative ting ved boligområdet på klassens Smartboard, som gav 

eleverne mulighed for at se, hvordan man går fra det vurderende udsagn: ”Det er pænt, at der er skulpturer 

rundt omkring,” til at strukturere eksplicit med et belæg: ”Jeg synes, at det er pænt, fordi der er skulpturer 

rundt omkring.” 

”Jeg synes, at det er godt at bo i Hjallese, fordi 

der er en skov.”  

 

Jeg synes, at det er dumt at bo i Hjallese, fordi 

bilerne kører for stærkt.” 

 



Tegn på sprog – tosprogede børn lærer at læse og skrive Side 49 

Forløbet blev afsluttet ved, at børnenes positivt vurderende og negativt vurderende udsagn om deres 

nærmiljø blev sat op på plancher, der blev hængt op i klassen, og som senere skulle hænge ude i 

fællesrummet. 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Teksttype 2 – at beskrive informerende 

Med udgangspunkt i den omtalte foldebogs oplysning om det enkelte barns livret skulle børnene arbejde 

med benævnelserne på ingredienser til deres livret på såvel deres modersmål som på deres andetsprog. I 

modsætning til arbejdet med den argumenterende tekst blev der således her arbejdet hen imod en  

funktionel inddragelse af sprogene i klassen.  

Egentligt var det hensigten, at børnene skulle producere en madopskrift, men det viste sig hurtigt for 

ambitiøst inden for tidsrammen, så det blev ændret til en oplistning af ingredienserne i deres livret. Altså 

gik skolegruppen væk fra produktion af en instruerende tekst til produktion af en informerende tekst på 

listeform. 

Før- arbejdet til børnenes tekstproduktion bestod fx i, at børnene klippede deres foretrukne madvarer ud 

fra reklameaviser og udarbejdede plancher individuelt. Under hver ingrediens skulle børnene skrive ordet 

på dansk. Her fandt børnene selv ud af, at de bare kunne kigge i reklameavisen og finde ordet, så nogle 

børn anvendte strategien ’kopieringsskrivning’ her. Andre anvendte fonologiske strategier. Nedenunder ses 

eksempler på børnenes tekstproduktion, inden lærerne valgte at sætte fokus på pizza i det fortsatte 

arbejde, fordi pizza var favoritten hos langt hovedparten af børnene. 

Det er sjovt at kælke fordi det kila i 

maven 

 

Der er sjovt i Fyrreparken fordi der er 

tivoli 

 

Det er irriterende i Fyrreparken når 

andre slår 

 

Det er godt i Egeparken fordi der er 

sandkasser 

 

Det er sjovt i klubben fordi vi spiller 

stikbold 

 

Det er ulækkert i Egeparken når der er 

skral. 
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I den følgende arbejdsfase skulle børnene også skrive ingredienserne på deres modersmål, og til denne 

skriveproces var der flere stilladseringsmuligheder. Den ene af klassens lærere har arabisk som modersmål, 

og hun fik installeret et arabisk skriveprogram, der gjorde det muligt for børnene at følge med i  

skriveprocessen via Smartboardet. Børnene 

bemærkede her blandt andet bogstavernes grafiske 

udformning samt skriveretningen fra højre mod 

venstre, og de lyttede til lærerens udtale af de 

forskellige ord, så denne aktivitet gav børnene 

mulighed for at undersøge fonem-

grafemforbindelsen på det arabiske sprog. 

Desuden var lexin-billedtema. emu.dk en stor hjælp i 

forbindelse med børnenes skriveproces. Her kunne 

børnene se ordet i dets grafiske form, se en 

illustration af ordets betydning og desuden møde 

ordet i dets talte form, fordi børnene har mulighed for at høre, hvordan ordet udtales. Vi stødte dog her på 

det problem, at dette program – uvist af hvilken grund – ikke inddrager somali, så her fik lærerne hjælp af 

en af forældrene, der udarbejdede en ordliste. Det betød, at nogle af børnene ikke fik mulighed for 

selvstændigt at arbejde med ordene i dets talte form eller at se en illustration af ordets betydning. 

Børnene arbejdede meget begejstret med dette arbejde, men sprængte ret hurtigt rammerne for opgaven, 

eftersom de viste interesse for andre sprog end lige deres modersmål. De frydede sig over ordenes 

artikulation og rytme og positionerede hinanden som eksperter på tværs af sædvanlige faglige og sociale 

inddelinger. Fx hidkalder en af klassens fagligt stærke drenge en af klassens stille piger, fordi hun skal 

hjælpe ham med at afgøre, om udtalen af et ord på hendes modersmål bliver udtalt korrekt af ham. 

Samtidig viste denne aktivitet også, hvordan børnene kontinuerligt konstruerer identiteter. Da Abdirizak 

opdager, at der ikke er somali på sitet, bestemmer han resolut at trække sit trumfkort i form af følgende 

replik: ”Nå, ja - så tager jeg bare engelsk. Jeg er halvt englænder.” Da enkelte protesterede, uddybede han 

med: ”Jo, jeg er nemlig født i England. Men min bror, han er født i København. ” 

Skrivestrategier 

Eksempler på brug af kopieringsskrivning i forbindelse med børnenes 

livretter: 

 Jordbær, vaffelis, frugt, gulerod 

Eksempler på brug af fonologiske strategier: 

 Kaj (kage) 

 Sbgedi (spaghetti) 

 Sme (smør)  

 Aguger (agurker) 

 

http://www.emu.dk/lexin
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I modsætning hertil understregede Shirzad sin kurdiske identitet med ordene: ”Jeg er kurder,” og blev på 

det kurdiske opslag. Af hans arbejde kan man tydeligt se, at han har haft fokus på det kurdiske sprog. I 

kolonnen til det danske sprog har han blot skrevet ’tomater’, mens han i den kurdiske kolonne har skrevet 

ti ord, blandt andet bahcané sor(tomater), tivir (radiser), bîf 

(kød) og gêzer (gulerod). 

Det eksplicitte fokus på sprog 

I forbindelse med en anden aktivitet skulle børnene arbejde 

med sprogsammenligning med udgangspunkt i nogle af de 

ord, de havde mødt i arbejdet med ingredienser på sprogene 

dansk, arabisk, kurdisk, tyrkisk, somalisk og engelsk. Altså de 

sprog, der er repræsenteret i klassen plus engelsk. 

Første trin var en udfyldning af de tomme pladser i skemaet 

her – brikkerne med ordene, som de skulle bruge, blev 

udleveret sammen med arket. Som makkerarbejde skulle børnene læse eller gætte, hvad der skulle stå 

hvor. 

For at løse denne arbejdsopgave anvendte børnene 

mange forskellige strategier. 

Eksempler på ikke-sproglige strategier 

 Børnene gættede ud fra flaget  

 Børnene gættede ved at sammenligne de enkelte 

skemafelters størrelse med ordkortenes form 

 

Eksempler på sproglige strategier  

Visuelle strategier: 

 børnene gættede ud fra skriftbilledet(bogstavernes arkitektur/grafiske form) 

 børnene gættede ud fra ordbillede  

Fonologisk strategi: 

 børnene prøvede at udtale ordene og gætte sproget ud fra lydbilledet 

Desuden anvendte nogle børn den interaktionelle strategi at hente hjælp hos læreren, der på grund af de 

mange forskellige stilladseringsmuligheder i klasserummet havde tid til at hjælpe og støtte 

arbejdsprocessen. 

 Endelig kunne børnene selv tjekke deres arbejde ved hjælp af sitet lexin-billedtema.emu.dk , hvor de ved 

hjælp af ordet i dets skrevne form, talte form samt illustration af betydningsindholdet kunne finde det 

rigtige svar på opgaven.  
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Det opsamlende arbejde bestod i en fælles opsamling 

på klassen, hvor lærerne bad børnene om at fortælle, 

hvad de opdager om sprogene. Børnene har opdaget 

noget om ordenes længde på de forskellige sprog, 

bogstavernes udseende, hvordan nogle af sprogene 

ligner hinanden, og de taler om de enkelte sprogs 

forskellige lyde, udtale og rytme. Børnene siger fx:  

”Dansk og engelsk ligner næsten hinanden.” 

”Det er ikke de samme bogstaver.” 

Denne afsluttende klassesamtale gav endvidere 

anledning til, at læreren viste klassen, hvordan ordet ’æg’ på arabisk inddeles i segmenter ved at tegne en 

cirkel rundt om hvert enkelt tegn. Her blev der således arbejdet med ’princippet om den dobbelte 

artikulation’ (Liberg 1997:58), der beskriver sprogets to niveauer – ét der består af meningsfulde 

enheder/dele (fx ord ), og ét der består af ikke-meningsfulde enheder, som kan sættes sammen til 

meningsfulde enheder (fx bogstaver i en alfabetiske skrift).  

Vurdering og perspektivering 
Fra almenpædagogisk tænkning til danskfaglig og andetsprogspædagogisk tænkning  

Ét af vores fokuspunkter har som nævnt været en øget stilladsering af børnenes arbejde før og under 

skriveprocessen for at undgå tendensen til alt for lange mundtlige lærerintroduktioner, mens det 

opsamlende arbejde har været mindre i fokus i vores planlægning. Det er langt hen ad vejen lykkedes for 

skolegruppen at styrke børnenes skriveproces ved konkrete før – og underaktiviteter, men i forbindelse 

med gennemsyn af sekvenser fra forløbene har vi diskuteret, hvordan vi kan opkvalificere opsamlingerne 

eller efteraktiviteterne, som blandt andet har til formål at eksplicitere, hvilket metasprog børnene skal have 

viden om og erfaring med i løbet at forløbet. Disse diskussioner viste, at skolegruppen ikke i tilstrækkelig 

grad havde diskuteret sig frem til et fælles udgangspunkt for de danskfaglige mål for den argumenterende  

tekst eller for målet for det kontrastive sprogarbejde i forbindelse med børnenes livret. Under 

forberedelserne til arbejdet med den argumenterende tekst talte vi om at kalde strukturen i argumentet 

for ’jeg synes - sætninger ’ og ’fordi-sætninger’, men denne struktur blev ikke gjort tydelig for børnene, og 

undervejs i forløbet er teksttypen blandet andet blevet benævnt som ’en historie’. Børnene har produceret 

sætninger ud fra denne struktur, men de har ikke fået mulighed for at etablere et fagsprog i forbindelse 

med dette arbejde.  Børnene har fx ikke hørt den faglige betegnelse ’argument’ i forbindelse med forløbet.  

Lærerne forsøgte at få børnene til at opdage denne struktur, men da børnene på lærernes opfordring skulle 

lege sprogdetektiver og finde ud af, hvad der var fælles for de sætninger, som de havde formuleret, kom 

følgende forslag frem:  

”’d’ og ’f’ – der er mange ting, der starter med ’f’.” 

 Det viser, at børnene arbejdede på bogstavniveau, mens lærerne spurgte til ordniveau og syntaksniveau. 

 Endvidere kan man også diskutere, hvorvidt den argumenterende teksttypes grundlæggende 

kommunikative funktion (at overtale, at argumentere for en holdning) er blevet ekspliciteret i tilstrækkelig 

grad, når børnene først sent i forløbet får forklaringen på planchernes funktion:  
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”Dem skal vi lave, fordi de skal ud og hænge i fællesrummet. Ude i fællesrummet kommer der rigtigt mange 

mennesker forbi. Der kommer også somme tider gæster på skolen. Og de gæster på skolen, de kigger på de 

fine plancher, som børnene har lavet. Og de kommer nogle gange andre steder fra, og så kunne de godt 

tænke sig at vide, hvorfor det er godt at bo herude i Vollsmose. Fordi de hører så meget om Vollsmose i 

radioen, i fjernsynet og læser om det i aviserne. Men det allerbedste sted man kan få at vide, hvordan det er 

at bo her, er ved at gå ud og spørge børnene. Og børnene i 1A, de ved rigtigt meget, fordi I har arbejdet 

med det og snakket om det, og I har gået og tænkt på alt det, der er godt, og I har tænkt på alt det, det er 

dårligt.”   

Her positioneres børnene som eksperter i deres boligområde, og arbejdet med argumentation sættes ind i 

en situationskontekst. Teksternes kommunikative funktion understreges: De skal bruges til at give skolens 

mange gæster et indblik i, hvordan børnene tænker om deres boligområde. Fra starten af havde børnene 

kun fået at vide, at de skulle skrive om, hvordan det er at bo i Fyrreparken og Egeparken, men ikke hvorfor. 

Den overordnede hensigt med kommunikationen er således ikke synlig for eleverne i starten.  

Det fortsatte arbejde i skolegruppen vil derfor blandt andet have fokus på følgende: 

 At fastlægge en præcis danskfaglig målsætning for undervisningsforløbet samt etablere en fælles 

forståelse af denne, der gør det muligt at udvikle børnenes fagsprog om tekstreception og 

tekstproduktion.  Skal vi tale om ’jeg synes-sætninger’ og ’fordi-sætninger’, eller skal vi tale om 

’påstand’ og ’belæg’? Hvordan italesættes sammenhængen mellem hensigt, struktur og sprog i 

forbindelse med tekstproduktion og tekstreception i klassen? 

Fra formel anerkendelse af modersmålene i klassen til en funktionel inddragelse af 

sprogene i klassen 

Skolegruppen har med forløbet om børnenes livret bevæget sig væk fra en formelt anerkendende tilgang til 

børnenes multilingvale erfaringer til en mere funktionel tilgang, men dette arbejde er langt fra afsluttet, og 

følgende arbejdsspørgsmål bliver således aktuelle for os i biliteracy-sammenhæng: 

 Hvordan spørger vi til sprog(det multilingvale aspekt)? Hvilke niveauer i sproget ønsker vi at arbejde 

med? Den grafiske repræsentation, artikulationen og rytme, orddannelse og bøjningstyper, dialekter 

inden for de forskellige sprog?   

 Hvordan gør vi brug af børnenes viden om sprog i spontane situationer, som når fx en af pigerne i en 

samtale med læreren om brugen af store og små bogstaver i navne gør rede for at ’sådan gør man ikke 

på arabisk?’ 

 Hvilket metasprog skal vi udvikle hos børnene? Skal vi tale om ’prikker’, ’streger’ eller skal vi tale om 

’diakritiske tegn’? 

 Hvordan konstrueres sprog og identiteter i klasserummet? Børnene positionerer sig som arabere, 

tyrkere, kurdere, men hvilke konstruktioner foretager de voksne? Henvender vi os fx kun til børn med 

arabisk sprogbaggrund, når vi arbejder med arabisk, eller får alle børn mulighed for at byde ind uanset 

modersmål? 

 Hvordan kan vi inddrage de flersprogede læreres sproglige ressourcer? 

Nogle af disse spørgsmål vil sammen med udfordringen i at eksplicitere en fælles forståelse af det 

danskfaglige indhold danne udgangspunkt for det kommende års arbejde, samtidig med at vi fortsat skal 
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have fokus på at stilladsere børnenes læse-og skriveprocesser med henblik på den fortsatte faglige 

udvikling af børnenes (bi)literacy-praksisser. 
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Når danskfaget udfordres 
Ulla Lundqvist 

 

Indledende  
Dette kapitel præsenterer fagdidaktiske refleksioner over aktionsforskningsforløbet 'På sproglig 

opdagelsesrejse', der foregik i en flersproget første klasse på Nørrebro i København. Som det vil blive 

beskrevet i det følgende, tog arbejdet med sproglig bevidsthed eksplicit udgangspunkt i klassens 

flersprogede forudsætninger. Det gav anledning til drøftelse af danskfagets identitet, der naturligvis 

hverken er en entydig eller let afgrænselig størrelse. I videooptagelserne af forløbet ses en række 

eksempler på, hvordan børnene arbejder meget engageret med sprogsammenligning som sproglig 

bevidsthed i forskellige sammenhænge. Samtidig gav dette sprogsammenligningsarbejde anledning til at 

spørge: Hvad vil det egentlig sige, at danskfaget er et sprogfag?  

 

Dette kapitel sætter derfor i særlig grad fokus på hvilke muligheder, udfordringer og dilemmaer, det kan 

give anledning til, når danskundervisningen bestræber sig på at udvikle sproglig bevidsthed gennem et 

systematisk fokus på udforskning af skriftsprog på tværs af sprog. 

 

Skolen og skolegruppen 
Blågård skole ligger på indre Nørrebro i København og er sammenlagt af Hellig Kors skole og Blågårdskolen i 

2008. Skolen er under ombygning og fordeler sig på to skolebygninger med en gågade i mellem. Skolen 

huser i alt omkring 550 elever, hvoraf hovedparten er etniske minoritetsbørn. Blågård skole deltager som 

magnetskole i den såkaldte Københavnermodel. Pædagogisk sigter skolen mod at arbejde med 

flersprogethed og multikulturel pædagogik. Det betyder blandt andet, at der tilbydes 

modersmålsundervisning i flere minoritetssprog. 

 

Tegn på sprog-skolegruppen består af lærerne Maj (dansk, billedkunst), Mette (dansk, matematik) og Lærke 

(dansk). Derudover deltog modersmålslærerne Fauzia (somali), Nasim (urdu & pastho) og Shakiba (arabisk) 

i aktionsforskningsforløbene i første klasse.    

 

Baggrund for aktionsforskningsforløbene i første klasse 
Flere aktionsforskningsforløb i klassen har taget afsæt i udforskende målsætninger, der har kredset 

omkring undersøgelser af, hvad der sker, når børnene får til opgave at 'gøre noget med skriftsprog'.  For 

eksempel fik børnene i 0. klasse til opgave at bruge tilgængelig skrift til 'lige hvad de havde lyst til'. Til 

rådighed var skriveredskaber, papir, skriftsystemer, spil og bøger på alle klassens sprog. Aktionerne i første 

klasse bygger videre på de gode erfaringer med dette udforskende og eksperimenterende element, som er 

beskrevet i artiklen 'At indføre børn i skrift som særligt semiotisk system' (Laursen & Lundqvist 2010). 

 

Skrivestrategier – første aktionsforskningsforløb 
I skoleåret 2009/10 blev der gennemført to aktionsforskningsforløb; 'Skrivestrategier i 1. klasse' og 'På 

sproglig opdagelsesrejse'. Det første aktionsforskningsforløb tog udgangspunkt i et tematisk forløb om den 

fiktive figur Pippi Langstrømpe og det narrative univers, der knytter sig til denne figur. Forløbet havde dels 
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en eksplorativ målsætning om at undersøge børnenes skrivestrategier, dels en læringsmålsætning om at 

udvikle børnenes skrivestrategiske repertoire. Med udgangspunkt i forskellige faglige tilgange til, hvordan 

strategibegrebet kan defineres, blev skrivestrategier i denne sammenhæng forstået som målstyrede 

handlinger, som den skrivende anvender til at kontrollere skrivningen. Eksempler på skrivestrategier i første 

klasse kan således være, når børnene planlægger, hvad de vil skrive om, lyderer bogstaver og ord, 

identificerer bogstaver og ord, skriver bogstaver og ord af fra tilgængelig tekst i klassen eller spørger en 

voksen eller en kammerat om, hvordan man kan skrive det, man gerne vil skrive. Forneden skitseres 

forløbets indhold i overskrifter.  

 

Forløbets indhold 

Tema Materiale Aktivitet  

I skal være skriftfindere Postkort på svensk, en ring 

med arabisk skift, en 

skrivebog på kinesisk, en T-

shirt med engelsk print, 

etc. 

Med udgangspunkt i historien om Pippi 

Tingfinder fik børnene til opgave at finde 

skrift, de gerne ville kunne læse, syntes 

var fascinerende eller smuk. Mette og 

Lærke introducerede opgaven gennem 

en præsentation af egne skriftfund 

(materialerne i kolonnen til venstre).  

 

Børnene præsenterer deres 

skriftfund  

Kopier af koran-uddrag 

(arabisk), plastic pose 

(bosnisk), etui til 

spisepinde (japansk), 

introduktion til legetøjet 

Bakugan (engelsk), 

skrivebøger til 

modersmålsundervisning 

(urdu, tyrkisk), etc.  

 

Logbog, blyant 

Børnene præsenterede på skift deres 

skriftfund for hinanden, Fauzia, Lærke og 

Mette. Samtalen tog udgangspunkt i 

spørgsmålene:   

Hvor har du fundet din skrift? 

Hvad tror du den betyder? 

Hvad tror du man kan bruge den til? 

Ved du hvilke(t) sprog den er skrevet på? 

Børnene skrev parvis om deres skriftfund 

i logbogen 

Skriv en mail til Pippi 

Langstrømpe 

 

Pc'er med adgang til 

mailboks oprettet til 

formålet. 

Foregik i skolens computerlokale, hvor 

børnene var placeret tre af gangen ved 

hver sin pc.  

 

Børnene skrev individuelt en mail til Pippi 

ved pc'en. Mailen blev sendt til 

pippilangstrømpe@hotmail.com (og til 

forskningsmedarbejderen) 
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Videoklip fra 'skriv en mail til 

Pippi'  

Storskærm med videoklip 

 

 

 

Logbogsark fra anden 

undervisningsgang, 

skriveredskaber 

Klassesamtale om skrivestrategier med 

udgangspunkt i videoklip af tre børn, der 

skriver mail til Pippi. 

 

Børnene skrev parvis om hvilke 

skrivestrategier de brugte, da de skrev 

om deres skriftfund (anden 

undervisningsgang) og fremlagde det, de 

havde skrevet.  

Svarmail til Pippi Pc'er med adgang til 

mailboks oprettet til 

formålet. 

Ark med skrivestrategier, 

danske alfabet og kasse 

med fidusord 

Lærke læste Pippis svarmail højt for 

børnene og de skrev parvis en svarmail til 

hende. 

 

 

Skrivestrategier – på et eller flere sprog? 
Evalueringen viste blandt andet, at forløbet har åbnet mulighed for arbejde med udforskning af skrift og 

skrivestrategier på flere sprog end dansk.  

Eksempelvis har Maxamedamin skrevet om en ring med 

indgraveringen 'allah' på arabisk. Som det ses til venstre 

har han skrevet  (allah) tre gange i sin logbog, 

nedenunder har han oversat til dansk og desuden lavet en 

brugsanvisning til ringen; 'sæt på finger'. I cirklen har han 

tegnet ringen og skrevet allah på arabisk. 

 

 

I den mundtlige fremlæggelse (fjerde undervisningsgang) 

af, hvilke skrivestrategier de har benyttet sig af, forklarer 

skrivemakkerne Maxamedamin og Jacub, at Fauzia hjalp 

os med prikkerne (de diakritiske tegn på arabisk). Foroven 

til højre har de tegnet sig selv længst til højre. Den voksne i midten er Fauzia, der skriver arabisk (bemærk 

de diakritiske tegn til venstre for hendes blyant). Længst til venstre er det Maxamedamin, der selv skriver 

'allah' på arabisk. Til en efterfølgende skole/hjem-samtale valgte Maxamedamin at tage denne logbogsside 

med, fordi det med hans egne ord er 'noget jeg har lavet, som jeg er meget stolt af'. Anerkendelse og 

videreudvikling af børnenes brug af flere skriftsprog giver selvtillid og understøtter deres identitetsudvikling 
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som skriftsprogsbrugere i et moderne vidensamfund. Men det sker ikke af sig selv. Hvis åbninger som 

denne ikke skal stå som enkeltstående indslag i den daglige praksis, kræver det et systematisk arbejde med 

at integrere og videreudvikle det sprogpædagogiske som en del af danskfagets fagdidaktik. Ved nærmere 

gennemsyn af datamaterialet blev det tydeligt, at eksemplet foroven var enkeltstående. Undervisningens 

sprogpædagogiske perspektiv blev helt overskygget af arbejdet med skrivestrategier på dansk. Derfor kom 

det sprogpædagogiske til at stå i forgrunden for årets anden aktion 

 

På sproglig opdagelsesrejse - anden aktion  
Anden aktion havde to målsætninger, hvoraf den første var eksplorativ. Skolegruppen ønskede at få indsigt 

i, hvilke forståelser af - og hvilken viden om sprog, børnene aktualiserede, når de underviste hinanden i 

forskellige sprog. Desuden havde forløbet en læringsmålsætning om at udvikle børnenes sproglige 

bevidsthed gennem sprogsammenligning. Disse målsætninger er formuleret på baggrund af 

udviklingsarbejde og forskning, der fremhæver sprogsammenligning som et sprogpædagogisk greb, der kan 

understøtte skriftsprogstilegnelse i flersprogede klasserum blandt andet fordi, der kan være en 

overførselsværdi i viden om og erfaring med skriftsprog (Kenner 2004, Laursen 2003, Lundqvist 2008). 

Sproglig bevidsthed på baggrund af disse sprogpædagogiske tilgange forstået bredt som det at udvikle 

'bevidsthed om forskelle og ligheder mellem forskellige sprog eller sproglige træk'.  

 

'Vi skal på sproglig opdagelsesrejse' 

blev det tematiske udgangspunkt for 

dette forløb, der altså i modsætning 

til årets første forløb havde sprog 

som genstand. Temaet blev 

introduceret gennem en åben 

brainstorm over, hvad en 

sprogforsker er og kan foretage sig. 

Med henblik på at aktualisere 

forløbets eksplorative målsætning 

var udgangspunktet, at ingen ved alt 

om sprog – ej heller en sprogforsker 

– men at vi i dette forløb ønskede at 

lære mere om sprog.  

 

Med henblik på at fastholde sprog som genstand i et kontrastivt perspektiv, benyttede forløbet sig af 

metoden 'peer teaching'. Med udgangspunkt i en socialsemiotisk optik har Kenner introduceret denne 

metode som en måde at skabe indblik i flersprogede børns viden om skriftsprog og understøtte deres 

videre skriftsprogstilegnelse gennem sprogsammenligning. I forbindelse med et engelsk forskningsprojekt 

underviste flersprogede indskolingsbørn således hinanden parvis i deres respektive modersmål. Børnene 

medbragte selv materialer, typisk bøger fra modersmålsundervisningen (Kenner 2004: 33).  

 

I forløbet på Blågård Skole var sigtet, at alle elever – uanset sprogbaggrund – skulle deltage. Desuden var 

det en bestræbelse at lade arbejdet med sproglig bevidsthed gå på tværs af modersmål. Der er mindst tolv 

sprog repræsenteret i børnenes daglige sprogbrugspraksis, og som foreløbige fund i 'Tegn på sprog' viser, 
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bruger børnene sproglige træk på tværs af hvilke sprog, disse træk formelt set kan tilskrives (Møller 

Daugaard 2010b: 89, Lundqvist 2010: 139). I skolegruppen valgte vi derfor at stille opgaven åbent, således 

at børnene selv valgte hvilke(t) sprog, de ville undervise i.  

 

Generelt valgte børnene at undervise i et sprog, de følte en tilknytning - eller såkaldt 'language affiliation' 

(Leung, Harris & Rampton 1997) til. For eksempel valgte Theresa italiensk, som hendes mor har lært i 

Italien, mens Freja valgte svensk, som hun har været optaget af siden 0. klasse. For nogle børn faldt 

tilknytningen sammen med hvad man kan kalde deres sprog-arv eller 'language inheritance' (Leung, Harris 

& Rampton 1997). Eksempelvis valgte Mayama og Maxamedamin begge at undervise i somali, som er et af 

de sprog, deres forældre taler. Forneden er forløbet 'På sproglig opdagelsesrejse' skitseret i overskrifter.  

 

Forløbets indhold 

Tema Materiale Aktivitet  

Hvad er en sprogforsker? Plance på tavlen 

 

 

Tilgængelige skriftsystemer 

på thai, urdu, futark, syrisk, 

farsi, engelsk, dansk, 

spansk, russisk, tyrkisk, 

tysk, italiensk, arabisk og 

svensk.   

Brainstorm over spørgsmålene: Hvad er 

en sprogforsker? Hvad kan en 

sprogforsker lave? Hvordan kan man 

udforske sprog? 

  

Børnene gik på opdagelse blandt 

tilgængelige skriftsystemer og valgte et 

sprog, de skulle undervise en 

klassekammerat i.  

 

Peer teaching Det skriftsystem, barnet 

havde valgt, eventuelt det 

arabiske og danske alfabet, 

papir, tuscher. 

Peer teaching i grupper på 2-3 børn, hvor 

børnene underviste hinanden i 'deres' 

respektive sprog med udgangspunkt i  

instruktionen: Lær din makker noget du 

ved om dette sprog. I skal bruge papir og 

blyant, og I skal skrive. 

 

Peer teaching Det skriftsystem, barnet 

havde valgt, papir, tuscher. 

Som foroven, men børnene byttede 

roller. 

Fremlæggelser 

 

Tavle, kridt Børnene fremlagde gruppevis, hvad de 

har lært under peer teaching-sceancen. 

De, der var blevet undervist fremlagde, 

mens den anden støttede. Efterfølgende 

stillede klassen spørgsmål.  
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Sprogsammenligning Tavle, kridt, forskellige 

skriftsystemer (samme 

som i første 

undervisningsgang). 

Finde forskelle og ligheder mellem 

skiftsystemer 

 

Forskelle og ligheder på tværs af sprog  
Som helhed var forløbet tydeligt præget af børn og voksnes engagerede arbejde med at udforske og 

sammenligne forskellige skriftsystemer. På fotoet forneden kan ses en klassesamtale med Nasim ved 

tavlen. I samtalen gøres centrale sprogtypologiske træk på urdu, (der også er karakteristiske træk ved 

arabisk og andre semitiske sprog) til genstand for en fælles udforskning. For eksempel blev direktionalitet 

og sammenligning af vokalers grafiske fremtrædelsesform på henholdsvis urdu og dansk tematiseret. Som 

det fremgår af fotoet, deltog børnene entusiastisk i samtalen.  

 

Det var forskelligt, hvad der blev tematiseret i peer teaching-seancerne, både fordi børnene arbejdede med 

forskellige skriftsystemer, betjente sig af forskellige undervisningsstrategier, og fordi de var optaget af 

forskellige sproglige træk. Peer teachingformen gav således anledning til en åben udforskning af sprog, der i 

høj grad var styret af børnenes interesse, sproglige erfaringer og muligheder for at trække på 

forhåndenværende semiotiske ressourcer. Ikke overraskende var de skriftsystemer, der var til rådighed 

forholdsvis styrende for, hvordan børnene greb undervisningen an og hvad de blev optagede af. I grupper 

der arbejdede med skriftsystemer, der har venstre-direktionalitet (som urdu og arabisk) stod for eksempel 

forhandlinger om direktionalitet i forgrunden, mens det i Mayamas somali-undervisning blandt andet kom 

til at handle om, hvordan lange vokaler på somali angives ved at skrive vokalen dobbelt. Neden for følger 

nogle eksempler på, hvad børnene underviste hinanden i.  

 

Hvilken vej – højre eller venstre? 
Jacob underviser Kübra og Theresa i arabisk. Han viser, hvordan man skriver de første bogstaver i det 

arabiske alfabet. Pludselig bemærker han, at Theresa har skrevet bogstaverne fra venstre mod højre (i 

overenstemmelse med skriveretningen på dansk) og spørger ivrigt: 'Hvilken vej skrev I?'. 'Den vej', svarer 

Theresa og peger mod højre. Jacob forklarer ivrigt, at arabisk skrives 'den anden vej, modsat dansk og 
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italiensk' (som Theresa netop har undervist i). Theresa udbryder overrasket: 'Nej, skriver man den vej?' 

Forneden kan man se, hvordan hun efterfølgende har fremhævet de to alfabeters respektive direktionalitet 

med pile som et eksempel på, hvad hun har lært om arabisk.  

 

I fremlæggelsen fremhæver Theresa begejstret, at hun har lært at man skriver 'den anden vej' på arabisk. 

Således har peer teaching-seancerne skabt rum for forhandlinger om grundlæggende sprogtypologiske 

forskelle på for eksempel dansk og arabisk.  

 

Søskendebogstaver 
Kübra var – ligesom flere andre børn – stærkt optaget af forskelle og ligheder mellem bogstavers grafiske 

fremtrædelsesform. Hun valgte at undervise på tværs af arabisk og tyrkisk med udgangspunkt i denne 

optagethed. Hendes elever fik blandt andet til opgave at identificere 'søskendepar' – bogstaver, der ligner 

hinanden – i det arabiske alfabet. Et eksempel på en sproglig praksis, nogle af klassens børn kender fra 

modersmålsundervisningen i arabisk, urdu og tyrkisk, men som her er flyttet ind i skolens 

danskundervisning. For neden ses et uddrag af Kübras papir fra peer teaching-seancen. Her kan man se, 

hvordan hun har introduceret opgaven ved at indramme det arabiske tvillingepar dahl & dal. Til højre har 

hun identificeret yderligere to trillingepar på arabisk. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kübra fortsatte sin undervisning med at forklare, at 'mange bogstaver på tyrkisk og dansk er de samme', 

hvorpå hun viste hvilke tyrkiske bogstaver, der ikke findes på dansk. De ses forneden til venstre. 
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Kübra var ikke alene om sin optagethed af visuelle ligheder og forskelle mellem skriftsystemer. Børnene var 

generelt meget optagede af at sammenligne bogstavers grafiske former, faktisk så meget at 

'søskendebogstaver' blev et begreb, der gik igen i mange af grupperne på tværs af sprog.  

 

I en efterfølgende fremlæggelse brugte Rumi og Alicia, der var 

blevet undervist i svensk af Freja, begrebet 

'søskendebogstaver' til at forklare, at æ og ø har 

tilnærmelsesvis samme lyd på svensk og dansk, men skrives 

forskelligt. De forklarede, at på svensk bruger man prikker, og 

det førte til en konstatering af at arabisk også har prikker. 

Sådanne sammenligninger giver børnene mulighed for at 

udvikle deres forståelse af de danske bogstaver æ, ø og å. At 

dette er en udfordring for mange flersprogede børn, viste dataindsamlingsaktiviteten 'bogstavkendskab', 

der blev foretaget ved slutningen af 0. klasse (Daugaard 2010a) 

 

Den første, anden, tredje… 
Ali Hassan og Maxamedamin kan relatere til en fælles sprog-arv. Maxamedamin kender arabisk fra 

koranundervisningen, somali bruger han dagligt i familierelationer, og Ali Hassan bruger urdu i hjemmet. 

Disse tre sprog har en række sprogtypologiske træk til fælles, og det bærer interaktionen mellem de to 

drenge i det følgende eksempel tydeligt præg af.  
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Det er Ali Hassans tur til at undervise Maxamedamin i urdu, men Maxamedamin er godt i gang og har ikke 

uden videre tænkt sig at afgive lærerrollen. Han udpeger ivrigt bogstaver i urdualfabetet og siger 

bogstavernes navne højt. Maj kommer hen og spørger, om det ikke er Ali Hassans tur til at undervise, 

Maxamedamin svarer med et stort, stolt smil: 'Jeg ved godt hvad arabisk er'. Maj spørger: 'Er det her 

arabisk?', 'Nej, det er urdu', svarer han. Denne korte ordveksling giver os et indblik i, at Maxamedamin 

trækker på en viden om sprog, der går på tværs af urdu og arabisk, og på, at han er helt bevidst om det og 

om den sproglige ekspertise, det giver ham i den konkrete situation. Efter disse indledende forhandlinger 

om hvem der har ekspertisen, kommer samtalen til at kredse om små forskelle i grafem-fonem forhold på 

henholdsvis urdu og arabisk.  

 

Som det kan ses i samtalen forneden, forudsætter Ali Hassan, at hans elev har et godt kendskab til arabiske 

bogstaver, kender deres alfabetiske rækkefølge og kan trække på denne viden, når han skal lære at skrive 

urdu.    

 

Ali Hassan: Nu laver vi en lille gætteleg. Det jeg siger, det skal du skrive. Først skal du lige øve dig. Det jeg 

peger på, så skal du sige (siger de første bogstaver i urdu alfabetet og springer derefter rundt mellem 

bogstaverne).  

Maxamedamin siger bogstavernes navne efterhånden som Ali Hassan udpeger dem.  

Ali Hassan: Nu har du øvet dig. Nu skal du skrive ned. Det jeg siger, det skal du skrive ned. Du må ikke kigge.  

Maxamedamin: Okay. 

 

Denne lille gætteleg giver os indblik i at drengene kender til fonem-grafem forbindelsen på arabisk og urdu 

og trækker på denne viden i situationen. Samtalen fortsætter på følgende måde. 

 

Ali Hassan: Den første.  

Maxamedamin: Hvad sagde du?  

Ali Hassan: Det første, jeg siger bare den anden, nummer tre. Kom nu! Den fjerde. 

Maxamedamin skriver alif, be & pe, stopper op og udbryder: Nej 

Ali Hassan: Sådan der (skriver bogstavet pe længere nede på papiret og markerer med V-tegnet at det er 

korrekt urdu).  

 

Udfordringen opstår i forbindelse med det tredje bogstav (bogstavrækkerne læses fra højre i 

overensstemmelse med direktionaliteten på urdu). Forneden ses det, hvordan Maxamedamin har skrevet 

en kombination af bogstaverne pe, der har tre prikker forneden (urdu) og ta, der har tre prikker foroven 

(arabisk) i sin første bogstavrække. Efter Ali Hassans anvisning skriver han bogstavet pe på urdu i de to 

efterfølgende rækker.   
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      Arabisk                                       Urdu                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den sidste… 
 

Drengene er fortsat optaget af alfabetisk rækkefølge, og Ali Hassan 

opfordrer Maxamedamin til at skrive 'den sidste'. 

 

Maxamedamin: Sidste. Hvad sådan der? (skriver afprøvende bogstavet 

ya på urdu). Okay? 

Ali: Den er ikke okay. Denne her er okay (viser hvordan man skriver ya). 

Denne her, den laver man sådan her. Sådan. Man laver den der stor. 

Sådan der. 

Max: Okay, sig noget mere. 

 

Foroven til venstre har Maxamedamin skrevet urdubogstavet ye to gange, og nedenfor har Ali Hassan 

skrevet bogstavet. Efterfølgende diskuterer de, hvordan bogstavet udtales, og sådan fortsætter de 

optagede deres samtale i over en time. Undervejs har Maxamedamin gjort en række opdagelser; blandt 

andet hvad forskellen på 'det tredje bogstav' på henholdsvis arabisk og urdu er og hvordan 'den sidste' (ye) 

skrives på urdu. 

 

Ligesom Kübra, Theresa og Jacob var Maxamedamin og Ali Hassan optagede af at gengive, sammenligne og 

udforske bogstavernes grafiske fremtrædelsesform. Kenner og Kress anskuer børns produktion og tolkning 

af grafiske symboler, som for eksempel når de skriver, sammenligner eller på andre måder arbejder med 

visuelle og kinæstetiske aspekter af skriftlighed på tværs af sprog som 'multimodal erfaring'. Denne 

optagethed af forskellige grafiske og æstetiske fremtrædelsesformer kan ses som et oplagt potentiale i 

børnenes videre skriftsprogstilegnelse (Kenner 2004).   

 

Sammenfattende kan man sige, at dette aktionsforskningsforløb indeholder en række eksempler på, 

hvordan klassen har arbejdet entusiastisk med sproglig bevidsthed gennem sammenligning af skiftsprog. 

Udgangspunktet har været en sprogpædagogisk tilgang, der synliggør, at sprog og skriftsystemer ikke er 

entydige fænomener. Når sprog gøres til genstand for udforskning bidrager det til at styrke børns 

metasproglige bevidsthed og udvikling af identitet som brugere af sprog og skrift på tværs af sprog. Som vi 

så i eksemplerne, kan dette komme både et- og flersprogede børn til gavn. Desuden fremhæver både 

dansklærere og modersmålslærere, at de har lært meget om sprog i forløbet. En gevinst, fordi arbejdet 
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med at udforske og sammenligne forskellige skriftsystemer kræver, at lærerne har indsigt i grundlæggende 

sprogtypologiske forhold og er villige til at afgive kontrol og forholde sig undersøgende, da der – uanset 

lærerens sprogbaggrund – altid kan dukke tvivlsspørgsmål af sproglig karakter op i undervisningen. I 

kølvandet på begejstringen over udbyttet af dette arbejde med sproglig bevidsthed fulgte dilemmaet om 

danskfagets identitet. 

 

Sprogdidaktik i bevægelse 
Et analytisk blik på de to aktionsforløb i første klasse viser, at det ikke har været helt enkelt at balancere det 

sprogpædagogiske og det 'daglige arbejde'.  I det første forløb kom det danskfaglige til at stå helt i 

forgrunden på bekostning af det sprogpædagogiske perspektiv. I andet forløb gav den systematiske 

integration af det kontrastive perspektiv anledning til diskussion af en række spørgsmål angående sprogs 

rolle i danskfaget: Hvordan kan man tolke danskfagets formål om: 'at fremme elevernes oplevelse og 

forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel 

identitet'? (Formål for faget Dansk, FM for Dansk 2009). Hvad sker der, når sprog bliver flere sprog og ikke 

blot dansk?  

 

Modersmålsfagets identitet er blevet diskuteret i forskellige sammenhænge. For eksempel diskuterer 

Lützen danskfaget i relation til det nationale, han konkluderer at danskfaget står overfor en 'linguistic turn', 

hvor det nationale – herunder forståelsen af sprog som ét sprog – ikke længere kan stå i centrum for faget 

(Lützen 2002). Laursen har tematiseret danskfagets identitet ved at anskue faget fra henholdsvis et 

'dansklærerperspektiv' og et 'sproglærerperspektiv', hvor førstnævnte har fokus på elevernes tilegnelse af 

faget og sidstnævnte retter sig mod at tilgodese den enkelte elevs sprogtilegnelsesperspektiv (Laursen 

2003).  

 

Der gives naturligvis ingen hurtige eller endegyldige svar på spørgsmålet om, hvad det vil sige, at 

danskfaget er et sprogfag, men der tegner der sig et fagdidaktisk dilemma omkring balanceringen af et 

sprogpædagogisk perspektiv og et mere traditionelt danskfagligt perspektiv. Et dilemma, der peger hen 

mod en videre afsøgning af, hvordan en sprogdidaktik i bevægelse kan udvikles med udgangspunkt i, at 

børn i dag har erfaring med og bruger mere end et sprog.  

 

Som vi så i eksemplerne, er udbyttet af arbejde med sproglig bevidsthed ikke forbeholdt flersprogede børn. 

Alle børn – uanset sproglig baggrund – kan have gavn af at udvikle metasproglig bevidsthed. Derfor er det 

en fortsat udfordring at integrere det sprogpædagogiske i skrive- og læsepædagogikken, så den kommer 

alle børn til gode. I det globale vidensamfund knyttes læring, udvikling og uddannelse i stigende grad 

sammen med digital kommunikation, der er situeret i sproglige og kulturelle komplekse sammenhænge. En 

fortsat udvikling af skrive- og læsepædagikken i flersprogede klasserum udgør derfor et potentiale, der kan 

komme alle børn som sprogbrugere til gode i et globalt vidensamfund.  
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Lod det sig gøre at udvide bogstaverne, lade dem med større spænding? I flere uger eksperimenterede jeg 

med at inkorporere bittesmå, for øjet næste usynlige, fragmenter af ikke-latinske tegn i mit alfabet. Jeg 

havde udsagnet fra Arthurs fremsynede mor i tankerne: At tolerere forskelle er vores eneste redning som 

art. Mit forsøg gik ud på at tegne et a, hvor man også, i underbevidstheden, så et glimt af et arabisk, 

skyggen af et malaysisk, spor efter et kinesisk tegn. 
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