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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 anden statusrapport over forsknings- og udviklingsprogrammet Tegn på sprog – tosprogede 

børn lærer at læse og skrive. Den baserer sig på perioden august 2008 – juni 2009.  

 

Programmet er rettet mod at udvikle læse- og skrivepædagogikken i folkeskolen, så den i højere grad sikrer 

de tosprogede elevers læse- og skrivetilegnelse, og at generere en viden herom, der er såvel 

forskningsbaseret og praksisorienteret.  Det 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 og er finansieret af de nævnte kommuner og professionshøjskoler, 

DPU samt Integrations- og Undervisningsministeriet.  

 

Programmets 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. 

I statusrapport I (Laursen, 2008) er programmets mål og struktur nøjere beskrevet. I denne rapport 

beskrives den dataindsamling, der har fundet sted i skoleåret 2008/2009, og de foreløbige erfaringer fra 

analysen deraf. En oversigt over deltagere (juni 2009) er vedlagt som bilag 1. 

  

Teoribaggrund 
 

Hovedparten af den internationale forskning, der har beskæftiget sig med børns ’emergent literacy’ har 

haft fokus på det at læse og skrive på et specifikt sprog og i et specifikt skriftsystem (se fx  Ferreiro & 

Teberosky, 1982; Teale & Sulzby, 1986). Der eksisterer dog enkelte undersøgelser af literacy-udvikling i 

relation til flersprogede børn.  

 

Disse studier viser blandt andet, at ’emergent biliterate’ børn ofte involverer sig i komplekse fortolkninger 

af forskellige skriftsystemer, og at de leder efter forskelle og ligheder mellem de grafiske repræsentationer 

og de bagvedliggende principper i skriftsystemerne (se fx Kenner et al, 2004). Ofte er børnene også i stand 

til at forklare forskellene, selvom de ikke udtrykker sig i lingvistiske termer derom, og selv om man også 

støder på hypoteser, der måske er relativt hjemmelavede. 
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Derudover viser studierne, at den umiddelbare adgang til flere skriftsystemer synes at stimulere børnenes 

metalingvistiske opmærksomhed og deres overordnede forståelse af skrift som symbolsk repræsentation 

(se fx Bialystok, 2001). 

 

Undersøgelserne viser også, at denne forståelse af skriftens symbolske karakter og andre ortografiske 

egenskaber ofte overføres fra et sprog til et andet – at der altså finder en transfer sted (se fx Buckwalter & 

Lo, 2002). I andetsprogstilegnelsesteorien anvendes termen transfer primært enkeltrettet, forstået sådan 

at viden fra modersmålet overføres til andetsproget. Men når det gælder børn, der tilegner sig to eller flere 

skriftsprog samtidig, vil transferprocessen typisk være dobbeltrettet. 

 

Ofte vil der dog være en periode, hvor børnene kan have en hypotese om, at skriften er en neutral 

repræsentation af sprog, og at skriftsproget er det samme, hvad enten det repræsenterer det ene eller det 

andet sprog (Reyes, 2006). 

 

Endelig er der studier, der beskriver, hvordan nogle flersprogede børn finder kreative måder at kombinere 

forskellige skriftsprog på i deres egen betydningsdannelse. Mor-Sommerfeld (2002) har kaldt denne proces 

for sprogmosaik. 

 

Tilsvarende har langt størsteparten af de studier, der har interesseret sig for literacyundervisningen i 

skolesammenhæng fundet sted i sprogligt homogene klasserum eller ikke haft fokus på flersprogetheden 

(se fx Dyson, 1983; Kjertmann, 1999; Perregaard, 2003). Men også inden for dette felt findes studier, der 

mere specifikt har beskæftiget sig andetsprogs- og biliteracyaspekter i relation til literacyundervisningen (se 

fx Dworin, 2003; Robertson, 2002; Moll, Saez & Dworin, 2001; Manyak, 2001).  

 

Selv om studierne i ’emergent literacy’ og klasserumsforskningen i literacy ikke har haft fokus på 

flersprogetheden og biliteracy, har de haft stor betydning for vores indsigt i de mere generelle aspekter af 

børns literacyudvikling og literacypraksisserne i skolen, og forsknings- og udviklingsprogrammet trækker i 

høj grad på denne viden. Samtidig sætter vi i programmet særligt fokus på biliteracy og på børns 

literacyudvikling i et flersprogetheds- og andetsprogsperspektiv samt på, hvordan literacyundervisningen 

gribes an i flersprogede klasserum.  

 

Analysen af børnenes literacyforståelse tager afsæt i en socialsemiotisk teori om skriftsprogstilegnelse (se 

fx Hodge & Kress, 1988; Kress, 2001; Kenner, 2004 a&b; Laursen, 2009). Når vi ser på skriftsprogstilegnelse 

fra et socialsemiotisk perspektiv, betyder det kort fortalt, at vi ser tilegnelsen af skriftsprog som en proces, 

hvorigennem børn skaber betydning ud fra den information, der er tilgængelig for dem i de sociale 

fællesskaber, de indgår i. 
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Dataindsamling  
 

Der indgår indsamling af flere typer af data i programmet (se figur 1).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Datamateriale 

 

De primære data er dels de individrelaterede data, dels de klasserumsrelaterede data . Derudover 

indsamles også data, der relaterer sig til skolen som organisation. Og endelig indgår deltagernes egne 

refleksioner undervejs også som centrale data (se figur 1). 

 

Centralt i forsknings- og udviklingsprogrammet står aktionsforskningsforløbene. I skoleåret 2008/2009 har 

der i hver 0. klasse været gennemført to aktionsforskningsforløb, hvert bestående af en planlægnings-, en 

gennemførelses- og en analysefase. Derudover har forskningsmedarbejderne foretaget 

klasserumsobservationer uden at intervenere over to hele dage i klassen, og endvidere har de iagttaget 

bogstavarbejdet (se figur 2). 
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Dataindsamlingsaktivitet Tidspunkt for gennemførelse 

Aktionsforskningsforløb I 

Klasserumsinvention og –observation 

(Se bilag 2) 

 

September – december 2008 

Aktionsforskningsforløb II 

Klasserumsintervention og –observation 

(Se bilag 2) 

 

Marts – juni 2009 

En dag i 0. klasse – I 

Klasserumsobservation 

(se bilag 3) 

 

August – september 2008 

En dag i 0. klasse – II 

Klasserumsobservation 

(se bilag 3) 

 

Januar - februar 2009 

Bogstavarbejde 

Lærebogsanalyse og klasserumsobservation 

 

Januar – maj 2009 

 

Figur 2: Oversigt over dataindsamling på klasseniveau i skoleåret 2008-09 
 

 

Dataindsamlingen på individniveau har omfattet følgende aktiviteter. 

 

Dataindsamlingsaktivitet Tidspunkt for gennemførelse 

Skriv lige, hvad du vil  

Kvasi-eksperimentel aktivitet / elevtekster 

(Se bilag 4) 

 

August – september 2008 

Sorteringsøvelse 
Kvasi-eksperimentel aktivitet 
(Se bilag 4) 
 

August - september 2008 

Børneinterviews 
(Se bilag 5) 
 

Januar – marts 2009 

Elicitering af mundtlig sprogbrug 
Kvasi-eksperimentel aktivitet /mundtlig sprogbrug 
(Se bilag 7) 
 

Maj-juni 2009 

Bogstavkendskab 
Kvasi-eksperimentel aktivitet  
(Se bilag 8) 
 

Maj-juni 2009 

 

Figur 3: Oversigt over dataindsamling på individniveau i skoleåret 2008-09 
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Derudover indgår klasserumsobservationerne også i dataindsamlingen på individniveau. 

 

På organisationsniveau har der perioden været gennemført skolebesøg og interviews med 

ledelsesrepræsentanter på de deltagende skoler. 

 
Dataindsamling Interviews 

Søndervangskolen, Århus 
Skolebesøg og interview 

31. marts 2009 
Skoleleder Rani Hørlyck og pædagogisk leder 
Martin Bernhard. 

Humlehaveskolen, Odense 
Skolebesøg og interview 
 

29. april 2009 
Skoleleder Olav Rabølle Nielsen og viceskoleleder 
Dorthe Boe Nielsen 

Nørremarksskolen, Vejle 
Skolebesøg og interview 
 

13. maj 2009 
Afdelingsleder Kirsten Rau 

Herningvej Skole, Ålborg 
Skolebesøg og interview 
 

18. maj 2009 
Skoleleder René Arnold Knudsen 

Blågård Skole, København 
Skolebesøg og interview 
 

22. september 2009 
Skoleleder Klaus Mygind 

 

Figur 4: Oversigt over skolebesøg og interviews med ledelsesrepræsentanter  

 

Som nævnt udgør også deltagernes refleksioner og vurderinger en central del af datamaterialet. Ud over at 

de løbende kommer i udtryk i samarbejdet i skolegrupperne, indgår også skolegruppernes fremlæggelser 

og diskussioner deri. I skoleåret 2008/2009 har der været afholdt to seminarer for alle deltagere i projektet.   

 

Dataindsamling Tidspunkt for gennemførelse 

Seminar I 
Diskussion 
 

10-11. september 2008 

Seminar II 
Fremlæggelser og diskussion 
 

23.-24. februar 2009 

Spørgeskema 
(Se bilag 9) 
 

Juni 2009 

 

Figur 5: Samlet oversigt over seminarer afholdt i skoleåret 2008-09  
 

 

Aktionsforskningsforløbene 
 
Når tilegnelse af skriftsprog forstås som en betydningsskabende proces, hvor børn trækker på de kilder, de 

har til rådighed i de sociale sammenhænge, de indgår i, er det i et forskningsmæssigt perspektiv interessant 

at se på, hvad der sker i disse sammenhænge, og hvad der sker, når man påvirker disse sammenhænge på 

forskellig vis. 
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Interaktion 

 
 

med                                  om                            omkring 
 
 

skrift 
 
 
 

- i eventuelt samspil med andre repræsentationsformer 

- og med eventuel inddragelse af andre sprog end dansk 

I programmet indgår derfor en række aktionsforskningsforløb, hvor skolegrupperne (der består af lærerne i 

den pågældende klasse og den tilknyttede forskningsmedarbejder) tilrettelægger undervisningsforløb, som 

så videooptages og analyseres.  

 

Analysen af interventionen har indtil videre primært været knyttet til at få indsigt i literacypraksisser, der 

- indfører børn i skriftsproget som et særligt semiotisk system, 

- skaber rum for, at børnene kan aktivere den viden om skrift, de har – også fra andre sprog end 

dansk,  

- tager højde for, at ikke alle børn møder i skolen med ’modersmålsfærdigheder’ i dansk, 

- giver plads til, at børnene bruger deres samlede sproglige repertoire i skriftsprogstilegnelsen. 

Aktionsforskningsforløbene er videooptaget og analyseret ud fra forskellige foci.  I vores analyse af dem 

tager vi afsæt i en identifikation af literacybegivenheder (eller literacy events), som vi med Barton og 

Hamilton bredt forstår som ”enhver aktivitet, der involverer skrevne tekster (Barton & Hamilton 2000:8)”. 

Disse literacybegivenheder udvælges og analyseres så ud fra forskellige tematiske foci.  

 

Dette afsæt i literacybegivenheder giver os blandt andet mulighed for at se på, hvordan teksten og 

interaktionen om og omkring teksten spiller sammen, hvordan skriften spiller sammen med andre 

semiotiske systemer, og hvordan forskellige sprog eventuelt indgår i teksten og/eller i interaktionen om og 

omkring teksten. 

 

Som led i analysen ser vi således på, hvordan børnene i literacybegivenhederne interagerer med, om og 

omkring skrift i samspil med andre repræsentationsformer, og vi ser på, hvordan andre sprog end dansk 

indgår i de tekster, børnene møder og producerer, og i børnenes interaktion om og omkring disse tekster 

(se figur 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Literacybegivenheden - analytisk fokus  
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Når det handler om interaktion med skrift, tænkes der på interaktion, hvor det primære fokus er på at 

anvende skrift til at læse eller skrive. Når det handler om interaktion om skrift, er det primære fokus den 

interaktion, der handler om skrift, men som ikke nødvendigvis er rettet mod at anvende skriften. Og 

endelig er interaktion omkring skrift den interaktion, som ikke nødvendigvis er relateret til skrift. Disse tre 

interaktionsformer kan i praksis selvfølgelig ikke kan adskilles. Når børnene interagerer med skrift ved at 

læse og skrive, vil de normalt samtidig også tale om skrift, og de vil sikkert også tale om alt muligt andet.  

 

 

At indføre børn i skrift som særligt semiotisk system 
 

Børn er normalt – fra de er ganske små - optaget af de grafiske former, de møder i deres omgivelser, og når 

de starter i skolen, er de allerede erfarne tegnbrugere. Alle børn har gjort sig en masse erfaringer med at 

producere tegn til at udtrykke sig med. De producerer tegn, når de maler eller tegner, eller når de bygger 

en bil af papkasser eller legoklodser. Kortfattet kan man sige, at et tegn er en form, der er stedfortræder for 

en givet indhold. Papkasserne er en form, der bliver stedfortræder for en bil. Og cirklen er for børn en form, 

der kan fungere som stedfortræder for en bold, en sol, et hoved eller et hjul. 

 

Langt de fleste børn har også stiftet bekendtskab med det særlige tegnsystem, som skriftsproget udgør. I 

mødet med det alfabetiske skriftsprog er en af de store udfordringer for barnet derfor at forstå, at den 

indbyggede forbindelse mellem form og betydning ikke er til stede i skriftsprogets tegn. Et S betyder i sig 

selv ingenting, og bogstaverne S-O-L har ingen som helst lighed med det himmellegeme, som netop denne 

kombination af bogstaver repræsenterer. Det er denne såkaldte arbitraritet, som kendetegner 

verbalsproget, og som børnene gradvist får øje på i deres møde med skriftsproget. De skal nemlig få øje på 

det særlige, at formen i alfabetiske skriftsprog ikke repræsenterer indholdet direkte, men at bogstaverne 

repræsenterer lyde, og at disse lyde er med til at bestemme, hvilke bogstaver der er i ordene, og hvordan 

de kombineres.  

 

Liberg  (Liberg, 1990, 1993; Björk  & Liberg, 1999) har i sin undersøgelse af elleve førskolebørns tidlige læse- 

og skrivetilegnelse vist, hvordan børn gradvis opbygger forståelse af skriftsprogets principper. Hun peger 

her på fem grundlæggende principper: 

- princippet om objektivering 

- princippet om den dobbelte artikulation 

- princippet om skrifttegnenes invarians 

- princippet om skrifttegnenes linearisering 

- princippet om skrifttegnenes bi-unikhed 

For det første indebærer en forståelse af skriftens principper, at barnet kan forholde sig til sproget som et 

objekt, man kan undersøge nøjere og tale om (princippet om objektivering). Forståelsen indebærer for det 

andet en forståelse af, at sproget kan opdeles i enheder, og at disse enheder både kan være 

betydningsbærende og ikke-betydningsbærende. Ord og morfemer er betydningsbærende enheder, 

hvorimod fonemerne og grafemerne ikke er det (princippet om den dobbelte artikulation). Forståelse af 

skriftens principper indebærer for det tredje en viden om, at bogstaverne har et navn, en form og en lyd 

(princippet om skrifttegnenes invarians). For det fjerde indebærer det en viden om, at bogstaverne 
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kommer i en bestemt rækkefølge (princippet om skrifttegnenes linearisering), og for det femte, at denne 

rækkefølge af bogstaver har betydning for den rækkefølge, lydene skal komme i, og vice versa (princippet 

om skrifttegnenes bi-unikhed). 

 

Når børn lærer at læse og skrive, skal de lære at håndtere alle disse principper. Det kræver i alfabetiske 

sprog som nævnt en opdeling af sproget af i ord og en opdeling af ordet i mindre enheder (fonemer og 

grafemer) og en viden om disse enheders egenskaber og kombinationsmuligheder, men det kræver 

samtidig, at barnet kan fastholde helheden og for eksempel kan holde fonemerne [m], [i] og [s] sammen til 

ordet mis. Det er en kompliceret proces, når man endnu ikke er fortrolig med alle principperne, og dermed 

noget, der kræver øvelse.  

 

Når det gælder om at anvende skriftens principper til at læse, indgår de i en såkaldt 

sammenlyderingsproces. På grundlag af en identifikation af de enkelte grafemer og fonemer i det skrevne 

ord, lyderes disse sammen til en helhed (ordet).  Når det handler om at anvende skriftens principper til at 

skrive, indgår de i en udlyderingsproces. Man har et ord, man gerne vil skrive, og identificerer på grundlag 

af denne helhed de enkelte fonemer og grafemer. 

 

 

Anitdmr  

Et eksempel på en situation, hvor skolegruppen har sat fokus på at give børnene muligheder for at arbejde 

med og udforske skriftens principper, er hentet fra en såkaldt skriftlegetime på Blågård skole, hvor 

klasserummet på forhånd er blevet fyldt med skrift, som børnene kan bruge i deres udforskning. Der er 

blandt andet skumgummibogstaver, magnetbogstaver, børnebøger og alfabettavler på mange sprog samt 

papir og blyant og andre skriveredskaber. I andre dele af undervisningen bliver de præsenteret for 

bogstaver i det danske alfabet ét for ét, og i legetimen får de så mulighed for at eksperimentere med det, 

de har lært gennem bogstavgennemgangen eller andre steder.  

 

Amin, Jacub og Abdul er gået op til tavlen og skriver ivrigt en masse bogstaver.   

 

 



Tegn på sprog – tosprogede børn lærer at læse og skrive Side 11 

 

Efter at Amin har skrevet en række bogstaver (ANITDMR), kalder han på læreren, Iman.  

 

Amin: Iman, hvad står der her? Iman. 

 

Amins spørgsmål bliver startskuddet til en interaktion med og om skrift, der udfordrer drengene i 

forståelsen af skriftens principper. Iman svarer nemlig ikke direkte på Amins spørgsmål, men lægger op til, 

at Amin selv forsøger at finde frem til, hvad der står, og hun spørger derfor til bogstaverne. 

 

Iman: Prøv at se, hvad står der dér? Hvad er det første bogstav? 
Amin: A 
Iman: Hvad er det næste? 
Amin: N-I-T 
 

Da de kommer til D, opstår der lidt tvivl. Amin mener, det er et D, mens Jacub først foreslår H og derefter C. 

Men ved fælles hjælp når de bogstaverne igennem, og Amin sætter til sidst navn på det sidste, nemlig R. 

 

Iman: Hvad er det her (peger på D) 
Amin: D 
Jacub: H 
Jacub: C, C. Det der, det er C 
Amin:  N (peger på M) 
Abdul: Det er C (peger på D) 
Iman:   Nej, det er ikke C. Det er D. Det er rigtigt, hvad du siger (henvendt til Amin). Hvad er det så  
 her? 
Amin: R 
 

Efter at have gået alle bogstaverne igennem, kommer de så til det rigtigt svære, nemlig at sammenlydere 

bogstaverne. Iman starter med at holde hånden over de sidste tre (DMR). 

 

Iman: Prøv at se (holder hånden over de sidste bogstaver, så kun ANIT er synlige). Hvis vi kun læser 
 de her bogstaver [aa] [nn] [ii]. 
Amin: [ani] 
Iman: [ani] og der er et [tt]. [anit]. Det bliver et vrøvleord [anitdmr] 
Amin: [anitdmr](smilende) 
Iman: Prøv at skrive et andet vrøvleord 
 

Man ser, hvordan drengene her arbejder intensivt med at forstå og anvende den alfabetiske skrifts 

principper. De ved på dette tidspunkt, at en række bogstaver kan omsættes til en lydlig repræsentation, 

som man kan tale om (princippet om objektivering). De ved, at et ord kan deles op i enkeltdele, der 

repræsenterer dele af sproget - nemlig bogstaver og lyde (princippet om den dobbelte artikulation). Endnu 

er det dog svært at identificere alle enkeltdele. Det er også en krævende opgave. Man skal jo både vide, 

hvad bogstavet hedder, hvordan det lyder, og hvordan det ser ud (princippet om skrifttegnenes invarians).  

Her hjælpes børnene og den voksne om denne identifikation. Og den voksne støtter dem videre i at 

udnytte principperne om linearisering og skrifttegnenes unikhed, da hun hjælper dem med at fastholde 
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rækkefølgen af bogstaverne og de tilhørende lyde, således at de får sammenlyderet bogstaverne til det 

såkaldte ’vrøvleord’ *anitdmr+. 

 

 

Itssie  

I slutningen af den forrige sekvens opfordrer Iman drengene til at skrive et andet vrøvleord. Det har Amin 

nu ikke lyst til. Han vil derimod skrive noget andet. Amin skriver hemmelighedsfuldt først to S’er ved siden 

af hinanden. Så sætter han et T foran, og foran det sætter han så I’et. Nu står der så ITSS. 

 

 
 

 

Amin kan tilsyneladende godt identificere de lyde, der indgår i ordet TIS, men har vanskeligheder med 

rækkefølgen. Hans strategi afspejler et almindeligt fænomen, når børn lærer at læse og skrive, nemlig at 

det for mange børn er nemmest at identificere først slutlyden og så begyndelseslyden af et ord. Og det er 

præcis det, der er tilfældet her. Først hører han s’et og så t’et og så i’et. Da han til sidst får identificeret i-

lyden i midten og skrevet det foran de andre bogstaver, er han formentlig sikker på, at han nu har klaret 

den. Man ser ham på videoen lyse op med et stort og lumsk smil og forsigtigt sige. 

 

Amin: Jeg har skrevet TIS  
Iman: Hvad har du skrevet? 
Amin: S-S-T-I 
 

Iman peger på I’et og spørger: 

 

Iman: Hvor skal den være (peger på I)? Der står [itss] nu. 
Amin: [itss] 
Iman: Hvis du flytter den her (peger på I), hvorhen? 
 

Amin skriver endnu et I efter de andre bogstaver, så der står ITSSI. 

 

Amin: Så er der to I’er. 
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Iman: Så bliver det [itssi]. Du vil gerne skrive TIS. Prøv at høre [tt]. 
 
Man kan næsten høre det knage på videoen, så meget koncentrerer han sig, men nu kan han tydeligvis ikke 

mere, så han sætter legende et E bagpå og er ikke med på at starte forfra. Nu skal der ske noget andet. 

 

 

Tibbib 

I mellemtiden er Storm også blevet interesseret i det, der foregår ved tavlen og vil gerne være med.  

 

Storm: Må jeg også skrive?  

 

Iman deler tavlen i tre dele, og hun foreslår nu de tre drenge at skrive nogle vrøvleord, hun siger. Igen 

kommer der fokus på udlyderingen, men nu er det med udgangspunkt i vrøvleord, Iman finder på.  

 

 

 
 

 

Iman: Så skriver I. Jeg siger nogle vrøvleord. Kan I klare det? 
Storm: Ja 
Iman: Så skriver vi [tib] [t t] 
Storm: T 
De skriver alle tre T 
Iman: Ja [ii] 
De skriver I 
Iman: [b b] 
Storm: B, hvordan skriver man B? 
Iman: Så kigger man op på tavlen. 
Storm: Nåå 
Der står nu TIB 
Iman: Hvad så, hvis vi skriver [bib]? 
Amin: B igen 
Iman: [bii] 
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Amin: I 
Iman: [bb] 
Abdul: Hvorfor er det hele tiden B? 
De har nu alle skrevet TIBBIB 
 

Efter at alle så har skrevet TIBBIB, tager Iman fat på den sidste udfordring, nemlig den, at man – når man så 

møjsommeligt har fået ordet delt op i enkeltlyde og omsat dem til bogstaver – igen skal samle dem til en 

helhed. 

 

Iman: Så bliver det [tib] [bib] 

 

Og alle drengene siger så smågrinende i kor.  

 

Alle [tibbib] 
Iman: [tibbib] 
 

Denne sekvens viser meget tydeligt, at det er en krævende proces, som drengene er dybt optaget af i 

temmelig lang tid. Man ser, hvordan de her sammen med en voksen får mulighed for at bearbejde flere af 

skriftens finurlige principper. De støttes blandt andet i at opdele ord i enkeltlyde og at identificere 

enkeltlydene.  På denne måde får de stabiliseret og måske også udvidet deres forråd af bogstaver – deres 

navne, lyde og form. Og de opfordres til at lægge mærke til, hvad rækkefølgen af bogstaverne betyder, som 

for eksempel da Iman vil have Amin til at flytte bogstavet I. Og de stimuleres til at fastholde helheden, når 

de for eksempel efter møjsommeligt at have skrevet T-I-B-B-I-B, alle lige får lejlighed til at sige TIBBIB og 

smage på det sære ord. 

 

Samme typer af processer kan man iagttage i andre kroge af klasseværelset.  

 

Her er det Mille, der er i gang med at åbne sin butik. Og 

man kan sige, at det med rækkefølgen her tilføres endnu 

en komplikation, idet ordet åben gerne skulle læses af 

kunden på den anden side af disken, men det blev nu 

ikke gjort til genstand for den samtale, der fandt sted 

mellem Mille og den voksne, der støttede hende i 

lyderingen af ordet ÅBEN. 

 

Udforskningen af den alfabetiske skrifts principper 

finder her sted med afsæt i det danske alfabet, og 

det er da også det, der i klassen udgør det fælles 

udgangspunkt for at udforske skriftsproget, både 

når de enkelte bogstaver gennemgås, og når 

børnene selvstændigt eller i fællesskab med en 
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voksen eksperimenterer med skriftens principper. På billedet her er det Dilara fra Humlehaveskolen i 

Odense, der er i gang med at øve sig i bogstavet k og den tilhørende armbevægelse. 

 

Samtidig gives børnene også mulighed for at inddrage det 

kendskab, de har til andre skriftsystemer og udforske de 

bagvedliggende principper i dem. Her har Hannadi for eksempel 

fundet sin arabiske bogstavbog frem. 

 

 

 

 

 

 

Og på billedet her til højre ses det bogstavtræ med 

tegn fra forskellige skriftsystemer, som står i klassen 

på Nørremarksskolen i Vejle, og som eleverne løbende 

kan opsøge.  

 

Når det gælder andre alfabetiske sprog, er de 

bagvedliggende principper grundlæggende de samme 

som for det danske alfabet, om end bogstaverne – 

eller måske kun nogle af dem – ser anderledes ud og 

lyder anderledes. Når det gælder andre typer af 

skriftsystemer, gælder der andre – eller delvist andre - 

principper. Dette og de transfermuligheder, der ligger 

deri, blev nøjere gennemgået i den første 

statusrapport (Laursen 2008). 
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At skabe rum for, at børnene kan aktivere den viden om skrift, de har – også fra 

andre sprog end dansk 
 

Fra biliteracyforskningen ved vi, at børn, der møder flere skriftsprog under deres opvækst, typisk er optaget 

af at identificere forskelle og ligheder mellem disse skriftsprog og af at forstå, hvordan relationen mellem 

form og indhold skabes, hvis de vel at mærke gives anledning dertil (se herom side 3-4 og i Laursen, 2008). 

På trods af en begrænset forskning i transferprocesser imellem forskellige skriftsprog ved vi dog, at en stor 

del af den viden, man har udviklet i relation til et skriftsprog, kan overføres til et andet (se fx Buckwalter & 

Lo, 2002; Laursen, 2008). Hvilken transfer, og hvordan den finder sted, vil selvfølgelig afhænge såvel af 

individernes alder, af de involverede skriftsprog som af de betingelser, der kan findes i omgivelserne.  

 

 

T og Ţ  
Blandt andet på Søndervangskolen i Århus har man derfor arbejdet med at give børnene mulighed for at 

aktivere en viden fra andre sprog, idet børnene er blevet opfordret til at tage 

noget skrift hjemmefra med i skole. De har på skift klassens Læsefidus med 

hjemme, og sammen med Læsefidusen vælger de noget skrift, de gerne vil 

have med i skole og vise de andre. De kan, hvis de vil, vælge en genstand med 

skrift fra andre sprog. I klassen gives børnene mulighed for at fortælle om 

deres genstand, og skriften gøres til genstand for opmærksomhed og 

samtale.  

 

Larissa, der har rumænsk baggrund, har taget en rumænsk bog med. 
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Under samtalen retter Larissa selv 

børnehaveklasselederens og de andre børns 

opmærksomhed mod de rumænske bogstaver, der 

ser anderledes ud end de danske, og de bliver 

skrevet op på tavlen. Et t med en slags apostrof 

under og et a med en bue over.  

 

Samtalen herom indledes med, at Birthe studerer 

bogens forside og spørger Larissa, om hun kender 

nogle ord på rumænsk, og om hun ved, hvad 

[pentro] og [kuminti] betyder.  

 

Birthe: Kan du sige nogen ord på rumænsk, Larissa? 
Larissa: Jeg kan sige nej på rumænsk, men jeg ved ikke, hvad der står her. 
Birthe: Hvis jeg nu siger [pentru], ved du så, hvad det betyder? Eller [kuminti]? 
Larissa ryster på hovedet. 
 

Da Larissa svarer benægtende, konstaterer Birthe, at de ikke kan læse den, fordi den er på rumænsk og 

vender så opmærksomheden mod skriften, som hun i første omgang ser som identisk med den danske 

skrift. Larissa har dog lagt mærke til de detaljer, der adskiller nogle af de rumænske tegn fra de danske, og 

hun gør Birthe opmærksom på, at der faktisk er forskel. 

 

Birthe: Nej, OK, så vi kan ikke … Vi kan ikke fortælle jer, hvad den handler om, for vi kan ikke læse 
den. De her bogstaver er faktisk fuldstændig magen til - man kan også sige de er identiske – 
de er ligesom … 

Larissa (afbryder og peger på et bogstav i bogen): Men det her … 
 

Birthe fortsætter, formentlig fordi hun er lige midt i den pointe, at der er forskel på det danske og det 

rumænske skriftsprog, selv om de to skriftsprog umiddelbart ser identiske ud. Da hun har færdiggjort denne 

pointe, griber hun så Larissas indvending. 

 

Birthe:  … vores danske bogstaver. Prøv lige at vente lidt, Larissa. Men de er sat sammen på en måde, 
så de ord, bogstaverne de danner, dem kan jeg ikke læse, fordi det er på et andet sprog. Og 
det er rigtigt. Larissa er mere vågen, end jeg er. Hun fortæller mig lige, at der faktisk er et 
bogstav, der er anderledes end de danske. Kan du prøve at tegne det på tavlen, Larissa. Det 
bogstav, der er anderledes. Prøv at tegne det på tavlen. 

Larissa skriver et Ţ. 
 

Det fører til en samtale om den grafiske udformning af de rumænske bogstaver, der er anderledes end de 

danske og de diakritiske tegn, der adskiller dem (det rumænske T med en prik eller et apostroflignende 

tegn under og det rumænske a med en bue over). 

 

Birthe:  Hvis jeg nu holder hånden her (holder hånden, så den dækker prikken under T’et). Hvilket 
bogstav er det så? 

Fra klassen:  T 
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Birthe: Nu flytter jeg hånden. Hvilket bogstav er det så? 
Fra klassen kommer flere bud, blandt andet på L og ’det ved vi ikke’. 
Birthe spørger de andre tilstedeværende voksne i klassen, om de ved det. Det gør de ikke. 
Birthe: Det er lidt spændende. Ved du hvad, jeg tror, at jeg vil spørge din mor, hvad det hedder. Jeg 

skriver i kontaktbogen og fortæller, at det ved vi ikke. 
Larissa: Så kan jeg bare spørge min mor, hvad der står på forsiden. 
Birthe: Det kan du nemlig. 
Dreng: Det er et K 
Birthe: Nej, jeg kan sige, at det er et T med en prik under, men det har jo en helt anden lyd og et helt 

andet navn. På rumænsk hedder det ikke T med en prik under, for det er jo noget, jeg siger 
på dansk, ikke også? Når jeg lukker bogen op og kigger i den, så kan jeg faktisk se, der er 
andre bogstaver, som jeg slet ikke kender. Må jeg låne kridtet, Larissa? 

Birthe skriver et ă. Flere børn råber a. 
Birthe: Hvis jeg gør sådan her, så er det rigtigt (holder hånden over buen over a’et). Så er det et a, 

men der er altså sådan en ovenover (peger på buen), og sådan en har vi ikke i det danske 
sprog. 

Dreng: Det ved vi så ikke. 
 

Et Larissa-bogstav på dari 
Man ser i dette eksempel, hvordan Birthe henleder børnenes opmærksomhed på, at skriften ikke er en 

neutral repræsentation af sproget. Mange børn, der møder flere skriftsprog, kan have den hypotese, at 

samme betydning udtrykkes på samme måde på skrift, selv om sprogene er forskellige. De ved måske godt, 

at det hedder fortælling på dansk og povestere på rumænsk, men tror, at det repræsenteres på samme 

måde på skrift. Det er selvfølgelig et fænomen, der især gør sig gældende, når skrifterne ligner hinanden 

grafisk. Og her sætter Birthe altså fokus på, at skriften ikke er neutral. De samme grafiske tegn kan godt 

anvendes i flere skriftsprog, men fortolkes forskelligt. Hun kan ikke læse det, selv om bogstaverne ligner de 

danske.  Uddraget viser også, at Larissa har hæftet sig ved forskelle og ligheder i bogstavarkitekturen, et 

forhold, som Birthe så griber og lader Larissa dele sin viden med de andre i klassen. Man kan også se, 

hvordan Birthe bruger de kendte tegn fra det danske alfabet som grundlag for at lære de rumænske tegn at 

kende. 

 

Fokus i disse eksempler er ikke på færdighedsaspektet, 

men ligger i den sproglige opmærksomhed med det 

formål at styrke børnenes nysgerrighed over for skrift 

både i ental og i flertal.  At det i hvert fald i nogle tilfælde 

er lykkedes, ses blandt andet, da Sahar senere på dagen 

først gransker Larissas bog og senere i maleværkstedet er 

travlt optaget af at male dari-bogstaver og pludselig 

indføjer en bue over et af dem, hvorefter hun grinende 

konstaterer, at nu snyder hun altså, fordi det tegn slet 

ikke er et dari-bogstav, men et Larissa-bogstav. 

 

Det er altså ikke udtryk for forvirring eller manglende evne til at adskille skriftsystemerne, der gør, at Sahar 

kombinerer skrifttegn fra de forskellige skriftsystemer. Hendes bemærkning fortæller derimod, at det er 

udtryk for en intentionel handling, der rummer en legende udforskning af de grafiske symboler, hun har 
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lært at kende, og for hende er en måde at repræsentere den sociale og semiotiske verden, hun er del af. Vi 

må derfor formode, at transformationen af de semiotiske ressourcer er led i en afsøgning af egen social 

identitet. 

 

Det er interessant, når man ser vores datamateriale igennem, at det ikke kun er Sahar, der er optaget af en 

sådan semiotisk leg med skrifttegn, men at det faktisk er et genkommende fænomen, at mange børn er 

interesseret i det, de ser som ’hinandens tegn’. 

 

Jeg vil gerne skrive om en ulv. Hvordan skriver jeg om den?  

På Humlehaveskolen i Odense arbejder de med dyr, og også her integreres børnenes kendskab til andre 

sprog og andre skriftsystemer. Efter en fælles introduktion opdeles børnene i tre grupper, der på skift 

arbejder i tre forskellige værksteder. I Ibens værksted skal de hver vælge et dyr og herefter finde nogle 

oplysninger om dette dyr på nettet og bruge dem til at lave et skilt om dyret. Iben har på forhånd 

udarbejdet en skabelon, hvori der er plads til at tegne dyret, skrive hvad det hedder og indsætte nogle 

bestemte informationer om dyret. På denne skabelon er der samtidig gjort plads til, at der skal skrives, 

hvad dyret hedder på andre sprog end dansk. Da Yasmin, Hannadi, Zeynab og Abdirazak er i dette 

værksted, indledes arbejdet på denne måde: 

 

Iben: Har I lagt mærke til, at når man går rundt i zoologisk have er der sådan nogle skilte, hvor man 
kan læse noget om dyrene? 

Flere børn:  Ja 
Iben: Har I lagt mærke til det? 
Flere børn:  Ja 
Iben: Har I nogen sinde prøvet at læse, hvad der står? 
Hannadi: Nej, jeg kan ikke. 
Iben: Nej. Har I lagt mærke til, at der faktisk også er et billede? 
Zeynab: Ja, vi har taget billedet i børnehaven, når vi har været i zoologisk have. Vi har taget billede af 

nogle af dyrene. 
Abdirazak: Ja, det har vi også. 
Iben: Det er nemlig også rigtig dejligt at have dem med hjem og kigge på. Men ved I hvad, hvad 

tror I, der kunne stå på de skilte, som Hannadi så siger, at hun ikke kan læse. Kan I gætte, 
hvad der kunne stå på dem? 

Hannadi: Forbudt at gå ind. 
Iben: Ja, det står der også på nogle af skiltene, men der står også nogle skilte ved hvert bur  
Abdirazak: Forbudt at gå ind til dyrene. 
Iben: Hvor der er et billede af det dyr. Der er faktisk nogle, der godt kunne have set sådan ud. 
Iben tager et skilt op, der viser et eksempel. Eksemplet omhandler en pingvin. 
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Efter børnenes umiddelbare reaktioner fortsætter Iben med at lade børnene give et bud på, hvad de tror, 

der står øverst på siden. 

 

Iben: Hvad tror I, der står heroppe? 
Hun peger på ordet i øverste venstre hjørne. 
Flere børn:  Pingvin. 
Iben: Ved I, hvad der skulle står her? 
Hun peger på det åbne felt i øverste højre hjørne. 
Flere børn: Nej 
Iben: Der kunne jeg godt tænke mig, det skulle stå på et andet sprog. Er der nogen, der kan et 
 andet sprog? 
Hannadi: Ja, arabisk. 
Iben: Men det kan jeg jo ikke. Kan du skrive pingvin på arabisk? 
Hannadi: Nej. 
Iben: Kender du nogen, der kan? 
Abdirazak: Kan din mor ikke? 
Hannadi: Jo. 
Iben: Din mor kan? 
Hannadi: Ja. 
Iben: Så det vil sige, hvis nu du fik en seddel med hjem, hvor der stod pingvin på dansk, og du  
 sagde til hende ’der står pingvin’ og så sagde til hende ’kan du ikke lige skrive det på  
 arabisk’, så ville hun godt kunne skrive det på arabisk? 
Hannadi: Ja 
Iben: Det ville være supersmart, for så kunne vi få det skrevet på arabisk her. Kan vi andre sprog? 
Abdirazak: Ja, somalisk? 
Iben: Kan du somalisk? Kan du skrive pingvin på somalisk? 
Abdirazak nikker. 
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Efter lidt snak om, hvorvidt Abdirazak – og også Zeynab - kan 

skrive pingvin på somalisk, fortæller Yasmin, at hun kan 

tyrkisk, og de aftaler, at børnene skal bede deres forældre 

skrive navnet på de dyr, de vælger, på de pågældende sprog.  

 

Man ser her, hvordan Iben på spørgende vis lader børnene 

selv pege på, hvilke sprog de kan, og hvem der kan hjælpe 

med at skrive ordene ned på de pågældende sprog. Hun 

undgår dermed at tage udgangspunkt i en fast forestilling om 

dit sprog – mit sprog. Børnene kunne for så vidt have peget 

på engelsk og tysk osv., men gør det altså ikke her.  

 

 

 

 

 

Værkstedsarbejdet fortsætter med, 

at børnene vælger det dyr, de gerne 

vil arbejde med, går til computerne, 

logger sig ind og åbner den 

hjemmeside fra Givskud zoo, som 

Iben har skrevet ned til dem, for at 

finde informationer om deres dyr 

gennem billeder, tekst og lyd. 

Abdirazak havde valgt en abe, men 

støder undervejs i sin søgning på en 

ulv, hvorefter han ombestemmer 

sig. ”Jeg vil gerne skrive om en ulv. 

Hvordan skriver jeg om den?” Han 

får hjælp af Iben og hjælper herefter 

de andre med deres informationssøgning. 
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At tage højde for, at ikke alle børn møder i skolen med ’modersmålsfærdigheder’ i 

dansk. 

 

Ikke alle elever møder i skolen med ’modersmålslignende’ færdigheder på dansk, i og med at de er vokset 

op som tosprogede, og at deres sproglige udvikling derfor har fundet sted på to eller flere sprog. Mange 

børn vil derfor have brug for, at der arbejdes systematisk med at udvikle deres andetsprog. Således må 

udviklingen af tosprogede elevers læse- og skrivefærdigheder også ses i nær sammenhæng med deres 

generelle dansksproglige udvikling. Hvis ikke dette sker, er risikoen den, at deres afkodningsfærdigheder 

bliver ganske veludviklede, men at deres dansksproglige udvikling mere eller mindre står stille, hvormed de 

også risikerer at få problemer med læseforståelsen senere i skoleforløbet. På de yngste klassetrin vil der 

også være meget fokus på afkodningsfærdighederne, og der kan være grund til at være særlig opmærksom 

på, at også den generelle dansksproglige udvikling tilgodeses (Holm 2008, Danbolt & Kulbrandstad 2007). 

De næste eksempler sætter derfor fokus på, hvordan opmærksomheden særligt rettes mod at udvikle 

børnenes andetsprogskompetence gennem sproglige praksisser, der giver anledning til kommunikation og 

andre interaktionelle aktiviteter.  

 

I de senere år har international andetsprogsforskning fremhævet interaktionens betydning for 

andetsprogstilegnelsen. I samtalen er der mulighed for at tilpasse og udvikle sproget gennem løbende 

sproglig forhandling af betydning. Udtrykket forhandling af betydning dækker over den proces undervejs i 

processen, hvor andetsprogselever og deres samtalepartnere - hvad enten de er voksne erfarne 

målsprogsbrugere eller andre andetsprogselever - tager en række strategier i brug for at løse de 

kommunikationsvanskeligheder, der opstår undervejs i interaktionen. Når en forhandling af betydning 

anses for at være vigtig for sprogtilegnelsen, hænger det blandt andet sammen med, at elevernes 

opmærksomhed gennem interaktionen henledes på de aspekter af deres sprog, der afviger fra 

målsprogsnormen. De får med andre ord implicit negativ evidens eller feedback (Long, 1996). Samtidig 

sætter kommunikationen eleverne i situationer, hvor de for at blive forstået får behov for at strække deres 

intersprog. På den måde sigtes der mod at undgå den situation, at de lærer at klare sig med det sprog, de 

har, i stedet for at udvide og udvikle deres sprogbeherskelse (Skehan, 1994). Løbende finder der således en 

sproglig tilpasning sted, hvor andetsprogseleverne kan påvirke sproget i interaktionen ved på forskellig 

måde at signalere manglende forståelse, bede om sproglig afklaring, benytte kommunikationsstrategier, 

spørge til sproglige forhold etc., og andre eventuelt mere erfarne sprogbrugere kan påvirke sproget i 

interaktionen gennem løbende justering af egen sprogbrug, forståelsestjek, forskellige former for feedback 

og sproglige kommentarer og rettelser(se fx Lindberg, 2004). 

 

I forlængelse heraf har man inden for andetsprogspædagogikken interesseret sig for, hvordan 

andetsprogsindlærere kan gives optimale muligheder for at deltage i sprogudviklende samtaler i 

undervisningen.  

 

At farve pindens træ 
Interesse for at skabe sprogudviklende samtaler, der støtter og stimulerer andetsprogstilegnelse og 

sprogudvikling generelt, finder man også på Nørremarksskolen, hvor man blandt andet har sat som mål at 

skabe sprogsbrugssituationer, der giver børnene lejlighed til at bruge, strække og udvikle deres sprog. Det 

sker for eksempel i sprogværksteder, som rummer forskellige kommunikative aktiviteter. 
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I et af sprogværkstederne tager den kommunikative aktivitet sit afsæt i en såkaldt informationskløfttask (se 

fx Ellis 2003), hvor to børn sidder på hver sin side af en skærm, der her udgøres af et par ringbind. Foran sig 

har de hver især liggende en tegning, der skal farvelægges. Ideen er så, at de – uden at se, hvad hinanden 

gør – skal instruere hinanden. 

 

 

 
 

De skal skiftes til at vælge, hvilken ting på tegningen der skal farves, og 

hvilken farve tingen skal have. På den måde lægges der op til, at 

børnene ikke bare anvender det sprog, de kan, men også kommer i 

situationer, hvor de er nødt til at strække deres sprog, hvis for 

eksempel der er noget, de ikke kender ordet for, eller der er noget, de 

har svært ved at udtrykke. Hvis de mangler et ord, vil de for eksempel 

få behov for at omskrive det for at forklare den anden, hvad det er, 

hun skal farve.  På den måde er tanken, at de kommunikative 

vanskeligheder fører til forhandlinger mellem børnene undervejs, der 

nødvendiggør, at de strækker og udvider deres sprog.  

 

Det er første gang, klassen arbejder med denne aktivitet i 0. klasse, og 

børnene skal derfor også blive fortrolige med selve opgavetypen. 

Læreren, Hanne, er derfor med på sidelinjen. Og det viser sig da også, 

at der er brug for hendes assistance til at fastholde børnene på finde frem til et sprogligt udtryk, der gør 

instruktionen forståelig for den anden.  

 

Det er Hela, der starter. Hun indleder med at lægge op til, at Batol skal farve bladene grønne, hvilket hun 

udtrykker som træerne men ikke de der huller.  Hun opfordres så af Hanne til at formulere sig mere præcist. 

Hela tror formentlig, at Hanne vil have hende til at finde et ord på de der huller, hvilket får hende til at svare 



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

lys. Da Hanne rører ved nogle blade på en plante og spørger, hvad de hedder, viser det sig, at Hela godt 

kender ordet blade, og både hun og Batol anvender herefter ordet i den rette bøjningsform. 

 

Hela: Træerne skal være grønne. Træerne skal være grønne, men ikke de der huller. Ikke de der 
 huller. 
Hanne: Så er du nødt til at fortælle hende noget mere om træet, inden hun farver, så hun ved, hvad 
 det er, hun farver grønt. 
Hela: Batol, ikke dem, der er indeni. 
Hanne: Nej, men hvad hedder så dem, hun skal farve? 
Hela:  Det ved jeg ikke. 
Hanne: Hvad hedder det oppe på træerne? 
Hela: Lys 
Hanne: Hvad hedder det her (hun rører ved et blad på en plante, der står i rummet)? 
Hela: Blade 
Hanne: Er det dem, hun skal farve? 
Hela: Ja 
Hanne: OK 
Hela: Kun bladene. 
Hanne går 
Batol:  Alle bladene, Hela? 
Hela: Ja, alle bladene. 
Batol: OK 
Hela: Men ikke de der huller, Batol. 
Batol: Ja, det gør jeg ikke. Jeg kom bare til det. En bare af huller. 
Hela: Ja, det er lige meget. 
 

Det lykkes således med Hannes hjælp at få afklaret, hvad præcist det var, der skulle farves, og som man ser, 

fortsætter afklaringen også efter at Hanne er gået, og Hela bærer afslutningsvis storsindet over med, at 

Batol er kommet til at farve et af mellemrummene mellem bladene. 

 

I næste sekvens er de kommet til stammen, og det er Batols tur til at starte. Hun kender ikke ordet stamme, 

så hun tager en kommunikationsstrategi i brug og fortæller Hela, at hun skal farve pindens træ. Hela forstår 

det ikke og spørger derfor ind til, hvad det mon kunne være, ved at spørge sig frem. 

 

Batol: Du skal farve pindens træ. Du skal farve den brun. Pindens træ. 
Hela: Jamen, jeg ved ikke, hvad det er. Hvad hænger det på? 
Batol: Det hænger på bladene. 
Hela: Jamen, jeg ved ikke, hvad det er. 
Hanne kommer. 
 

Her kommer Hanne igen til assistance på det rigtige tidspunkt og får gelinde vendt rundt på, hvad der 

hænger eller sidder fast på hvad. Her må Hanne dog ind og give pigerne det ord, Batol leder efter. 

 

Hanne: Prøv at fortælle, hvad det er. 
Batol: Pindens træ. 
Hanne: Det er en pind. OK. Hvad sidder fast på pinden?  
Batol: Bladene. 
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Hanne (til Hela): Ved du så, hvad det er? 
Hela: Nææh 
Hanne: Den hedder også en træstamme. 
Hela: Så ved jeg det. 
Hanne: Ved du det så. 
Hanne repeterer med Batol, at det hedder en træstamme. 
Hela: Er det den der? 
Hanne: Ja, den pind, bladene sidder fast på. En træstamme. 
 

Man ser, hvordan opgaven sætter børnene i situationer, hvor de ’tvinges’ til at aktivere, bruge og strække 

deres intersprog og forhandle betydning. Der er ingen tvivl om, at det er relevant, at Hanne er i nærheden 

for at hjælpe dem undervejs. Og skulle hun nu ikke lige være der, ja, så er kløften da heller ikke større, end 

man – som billedet nedenfor illustrerer - kan klare sig uden det pokkers sprog.  

 

 
 

 

Gaverne i skorstenen 
I skriveværkstedet bliver børnene bedt om parvis at skrive en julehistorie. De kan bruge det, de kalder 

hemmelig skrift, som kan være forskellige former for skriblerier eller lignende. Eller de kan forsøge at lydere 

sig frem til og skrive det, som de hører det.  Her er Batol og Hela samt Kaan og Lukas i skriveværkstedet. 

Det er Rikke, der assisterer i dette værksted. 
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Eksemplet illustrerer, hvordan begge par er i gang med at udforske den komplekse proces, det er at skrive 

en tekst. Når man skriver, skal man koncentrere sig om mange ting på en gang. Man skal konstruere en 

fortælling og planlægge, hvordan indholdet skal organiseres i teksten. Så skal man have formet nogle 

sætninger, der skal lyde godt og hænge rigtigt sammen, og man skal have dem ned på papiret ord for ord 

uden at glemme noget.  

 

Her er det Kaan og Lukas, der tilsyneladende samarbejder på den måde, at de skiftes til at have papiret og 

skrive på det. De har valgt at skrive med hemmelig skrift. På dette tidspunkt er der Kaan, der sidder med 

papiret og har et forslag til, hvad de nu skal skrive.   

 

Kaan: Børne ... barnet tager en gave ned fra skorstenen. 

 

Lukas griner venligt af Kaans forslag og kommer med et andet forslag. 

 

Lukas: Nej (griner). Børnene tager gaverne fra juletræet. 

 

Men Kaan holder fast i det med skorstenen og starter med at lægge op til en gentagelse af den 

sætningskonstruktion, han først foreslog (børnene tager), men udbygger så sin ide, så det er julemanden, 

der kaster gaven ned fra skorstenen. 

 

Kaan: Jeg ved godt, hvad jeg skal skrive. Børnene tager …. Når julemanden kaster den ned fra  
 skorstenen, så tager børnene den. 
 

På den måde får han udbygget sin ide og får på samme tid omsat den til en velformet 

sætningskonstruktion, der er klar til at blive nedskrevet. Han skriver den ned, og så kan papiret overdrages 

til Lukas, der allerede har fået en ide til, hvordan historien skal fortsætte. 
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Lukas: Nu har jeg lige fundet på noget. Jeg ved det, det er noget med rensdyr 
Kaan viser papiret til Lukas. 
Kaan: Sådan 
Han giver papiret til Lukas. 
 

Imens er der også intensiv aktivitet hos de to piger. Det at holde styr på teksten kræver, at man løbende 

vender tilbage til det, man har skrevet, opsummerer hvad der allerede er nedfældet, og hvor man videre 

skal hen. Det er Batol, der har papiret, og Hela, der fastholder, hvad de er blevet enige om, så de er sikre 

på, at det hele kommer med. 

 

Hela: Her skal du skrive ’til børnene’. 
Batol: ’henter gaver til børnene’. 
Hela: Her har vi skrevet ’Han henter gaver til børnene’ (siges med oplæsningstonefald). Her skal du 

skrive ’til børnene’. ’Børnene’ skal du skrive hernede. 
 

Når erfarne skribenter skriver, foregår der en række interagerende processer, hvor ideudviklings-, 

tekstorganiserings-, opsummerings-, evaluerings-, revideringsprocesser osv. afløser hinanden – ikke som 

lineære og afgrænsede stadier, men som sammenvævede delprocesser (se fx Flower & Hayes 1991/1981).  

Det er interessant at se, at det grundlæggende er de samme komplekse processer, man her finder i 

børnenes skriveproces, som dem man finder hos erfarne skribenter.  
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At give plads til, at børnene bruger deres samlede sproglige repertoire i 

skriftsprogstilegnelsen 

 
0.B på Herningvej skole i Ålborg er en såkaldt tokulturel klasse, hvilket betyder, at der er samlet en gruppe 

tosprogede elever med samme modersmål – her arabisk – og at der til klassen er knyttet en lærer, der 

taler børnenes modersmål. Det giver nogle særlige muligheder for at lade børnene bruge deres samlede 

sproglige repertoire i undervisningen. I denne klasse har de valgt nogle gange at dele børnene, så de 

arabisksprogede børn danner en gruppe sammen med den arabisksprogede lærer, således at det arabiske 

sprog naturligt kan inddrages.  

 

I nedenstående undervisningsforløb, der finder sted efter at børnene har gået knap tre måneder i 

børnehaveklasse, er der fokus på skrift i køkkenet. Den arabisksprogede gruppe er sammen med Nazdar 

gået ned i skolekøkkenet for at finde skrift, der som udgangspunkt er på dansk. Man ser, hvordan der 

interaktionelt skabes et rum for en flersproget sproglig praksis, hvori kodeskift er et konstituerende 

element. Literacybegivenheden bliver derved karakteriseret ved at rumme en flersproget samtale om 

tekster, der – i princippet – er etsprogede.  

 

Det starter med S 
Sekvensen, som der her fokuseres på, starter med, at Nazdar spørger, om børnene ved, hvad de skal lave i 

køkkenet. Spørgsmålet stilles på arabisk. Ved at vælge at stille spørgsmålet på arabisk, giver Nazdar udtryk 

for, at arabisk er et sprog, der kan eller måske skal tales. Da Hassan tager tilløb til at svare på dansk (fordi), 

retter Nazdar sit spørgsmål direkte til ham, idet hun gentager det – fortsat på arabisk. Hassan fuldfører sit 

svar på dansk, og Nazdar vælger så at lade sit opfølgende svar være på dansk. Hermed får hun sendt et 

signal om, at det er legitimt at kodeskifte, og Hassan svarer da også fortsat på dansk.  

 
Nazdar:  Jeg skal lige starte med at spørge jer. Ved I hvad vi skal lave her? Hvem ved hvad vi skal her? 
 Hvorfor er vi her? 
   

Hassan:  Fordi 
Nazdar:  Hvad skal vi lave, Hassan? 
  
Hassan:  Fordi vi skal lave noget 
Nazdar:  Hvad skal vi lave? 
Hassan:  Det ved jeg ikke 
 

Da Hassan ikke har noget konkret svar på Nazdars spørgsmål, tager Dania over. Hun giver sit bud på arabisk 

og vælger altså at kodeskifte tilbage til det sprog, Nazdar indledningsvis stillede sit spørgsmål på.  

 

Dania:  Vi skal se noget i køkkenet 
  
Nazdar:  Ja! Hvad skal vi se i køkkenet? 
  
Dania:  Hvad som helst 
  
Nazdar:  Ja, hvad skal der være i den? 
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Danias kodeskift tilbage til arabisk kan måske ses som solidaritetserklæring med Nazdars udgangspunkt og 

dermed som støtte for det faglige projekt, som Nazdar har initieret.  

 

Den følgende interaktion forløber på arabisk med enkelte integrerede låneord og tekstcitater på dansk. 

Nazdar anvender for eksempel ordet skab på dansk som del af en ellers arabisksproget ytring, og hun 

fortæller børnene på arabisk, at der på skabsdøren står hold orden.  

 

Det næste kodeskift står Dania også for – denne gang fra arabisk til dansk. De har fundet en pose sukker i 

skabet. Foranlediget af Nazdars arabiskbaserede spørgsmål om, hvad der i skabet, svarer Dania sukker på 

dansk. Da det er en etords-ytring, er det ikke til at sige, om der er tale om kodeskift eller brug af sukker som 

dansk låneord. I Nazdars efterfølgende replik anvendes ordet sukker som tekstcitat, idet hun på arabisk 

bekræfter Dania ved at fortælle, at der står sukker. Hun spørger videre Dania, hvordan man kan læse, at der 

står sukker. Da Dania svarer, foretager hun samtidig et kodeskift til dansk, der kan hænge sammen med, at 

de nu bevæger sig ind på et indholdsmæssigt område, knyttet til bogstavindlæring, der typisk foregår på 

dansk. Nazdars følgende tur, der dels indeholder en bekræftende feedback på Danias svar og dels et nyt 

initiativ i form af et supplerende spørgsmål, er et eksempel på, at kodeskift ikke alene forekommer mellem 

de enkelte ture, men også inden for samme tur. Nazdar indleder turen med et arabisksproget ja og herefter 

en bekræftende gentagelse af Danias svar på dansk. Bekræftelsen bliver således både indholdsmæssig og 

sproglig. Ved det supplerende spørgsmål, om Dania kan se, hvor der står sukker, skiftes så tilbage til arabisk 

med fastholdelse af låneordet/tekstcitatet sukker, og turen afsluttes med et dansk hvor og så en 

arabisksproget gentagelse af det tidligere dansksprogede udsagn (’det starter med s’). En sådan såkaldt 

reformulering, hvor samme udsagn gentages i en anden kode, er et velkendt fænomen inden for 

kodeskiftforskningen og anvendes ofte i fremhævelses- eller betoningsøjemed (Liebscher & Dailey-O’Cain, 

2005). I dette tilfælde kan reformuleringen muligvis også have en pædagogisk funktion, således at børnene 

bliver gjort bekendt med eller mindet om, hvordan det udtrykkes på arabisk. Her kommer Hassan så ind og 

giver et kort svar, idet han siger her på arabisk og peger på ordet sukker. 

 

Nazdar:  Ja, hvad ellers? Vi kan også se i skabet om der nogle ting herinde. Se om der er noget. 
  
Dania:  Sukker 
Nazdar: Ja, står der sukker her? Hvordan kan du læse at der står sukker her? Hvor står der sukker 
 henne? 
  
Dania:  Det starter med s, ssssukker 
Nazdar: Ja!, det starter med s. Kan du se hvor der står sukker  Hvor, det starter med s?  
  
Hassan:  Her! 
  

 
Samtalen såvel mellem Nazdar og børnene og mellem børnene indbyrdes skifter fortsat mellem længere 

passager, der er arabiskbaseret, og længere passager, der er danskbaserede og mellem passager med 

mange kodeskift.  

 

 



Tegn på sprog – tosprogede børn lærer at læse og skrive Side 30 

Kaffe, karat, rabat 

Efterhånden som børnene bliver fortrolige med 

opgaven, finder de en række ting med skrift og 

vil gerne skrive det ned. Nazdar finder papir og 

farveblyanter, og børnene går i gang med at 

skrive de ord, de finder. Undervejs kommer de 

hen til Nazdars for at høre, hvad de faktisk har 

skrevet. Følgende dialog udspiller sig blandt, da 

Hassan ud fra en pakke kaffe af mærket Karat 

har skrevet  

 

 
 
 
 
 
 

Det viser sig ikke at være helt nemt at få afklaret, hvad der står hvor, især ikke, når man tror, man har 

skrevet kaffe, og når K’et har det med at blive til et R. 

 

 

 
 
 
Hassan:  Hvad står der her? Hvad står der her? Hvad står der her? 
Nazdar:  Der står ristet 
Hassan:  Dernede først 
Nazdar:  Hernede, ja, der står ristet 
Hassan:  Hvad står der op? 
Nazdar:  Der står rabat 
Hassan:  Det der er også med 
Nazdar:  Så står der mellem 

rabatmellem 
ristet 
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Hassan:  Nej, Det kun den der stykker (lægger fingeren mellem t og m) 
Nazdar:  Hertil, Hertil. Står der karat eller står der rabat?  
Hassan:  Den der er ikke med til den der (peger på t) kun de der fire bogstaver 
Nazdar:  Kun de der fire bogstaver (dækker t med fingeren). Så står der raba. Men det er fint nok hvis 
 der står rabat. 
Hassan:  Nej (xxx) derover 
  
Nazdar:  Så står der mellem. Her så står der ristet 
Hassan:  (xxx) kaffe der. Prøv at se (rækker ud efter papiret). Jeg har skrevet det der i starten af kaffe  
 (peger på R) også A også den der også A også den der. 
Nazdar:  Jeg tror der skal stå karat, ikke også? Det var det du sagde til mig når du laver K så bliver det  
 til et R, ikke også? Der skal stå karat. 
 
Således giver afskrivningen af de ord, de finder, anledning til forskellige typer af skriftsamtaler og 

afprøvning af hypoteser, baseret på de bogstaver og lyde, børnene har kendskab til her knap tre måneder 

efter, de er begyndt i børnehaveklasse. Formentlig tager Hassan her en strategi i brug, der går ud på 

udnytte sit kendskab til, hvad den pågældende pakke indeholder, og sin genkendelse af 

begyndelsesbogstavet og lyd til at danne en hypotese om, at han indledningsvis har skrevet kaffe på sit 

papir. Om det her rigtig lykkes at få afkræftet Hassans hypotese, skal ikke kunne siges. 

 

Børnene og Nazdar er i skolekøkkenet i knapt en halv time, og i løbet af denne tid, foregår denne 

literacybegivenhed som en behændig flersproget samtale omkring tekster, der – i princippet – er 

etsprogede. Tidligere anså man typisk kodeskift som udtryk for en manglende kompetence på 

andetsproget. Kodeskiftsforskningen har dog vist, at kodeskift snarere skal ses som et karakteristisk træk 

ved flersprogede individers sprogbrug (se for eksempel Auer, 1998; Liebscher & Dailey-O’Cain, 2005). Et 

træk, der har flere interaktionelle og 

indholdsmæssige funktioner. På samme måde 

som man skifter mellem forskellige stilarter, er 

det normalt, at individer, der råder over 

forskellige sprog, bruger dem som en 

kommunikativ ressource til at opnå det mål, de i 

situationen har.  

 

At det så viser sig, at det, der var tænkt som 

etsprogede danske tekster, faktisk ikke er så 

etsprogede endda, er en anden sag, der vidner 

om, at sprog er et dynamisk fænomen, der til 

stadighed forandrer sig blandt andet gennem import af låneord fra andre sprog. Der er fyldt med låneord 

på de ting, de finder i køkkenet, ikke mindst fra engelsk (cornflakes, frosties, pickwich, quality, biscuit etc.). 

At ordet kaffe så oprindeligt er et låneord fra arabisk, der her i en dansk tilpasset udgave lånes tilbage til 

arabisk, gør ikke forestillingen om den etsprogede tekst mindre kompleks.  
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Undersøgelse af bogstavkendskab på Søndervangskolen 

• Klassen deles i to; Line undersøger den ene halvdel, Tina den anden. 

• Den enkelte undersøger gennemser samtlige undersøgelsessamtaler. 

• Samtlige børns registreringsark gennemgås i fællesskab. 

• På baggrund af gennemgangen fremanalyseres mønstre – positive og 

negative – som formidles til lærere og pædagoger i 0. klasse og 1. 

klasse i forbindelse med overlevering. 

• Der udarbejdes forslag til holddeling af børnene på grundlag af 

bogstavkendskab.  

Melisa tænker, så det knager. Hun er blevet bedt om at finde et ord, der starter med Z. Efter nogen betænkningstid 

lyser hun op. ”Z som ztribra”, foreslår hun lettet - med en begejstring, der gør, at man næsten kan se den for sig, 

den stribede zebra, som i kampens hede bliver til en ’ztribra’. 

 

”Z som ztribra” 

- om bogstavkendskab ved slutningen af 0. klasse 
 

Line Møller Daugaard & Tina Nickelsen 

 

Scenen stammer fra den undersøgelse af bogstavkendskab, som vi gennemførte på de fem skoler ved 

afslutningen af 0. klasse som et led i dataindsamlingen på individniveau. Undersøgelsen sigtede mod at give 

et indblik i børnenes bogstavkendskab, som det kom til udtryk i situationen, og blev gennemført af 

skolegruppens forskningsmedarbejder - eventuelt i samarbejde med skolens læsevejleder. Som det fremgår 

af bilag 8, var undersøgelsen af det enkelte barns bogstavkendskab tredelt og involverede følgende:  

 

 Materiale Beskrivelse 

1. Produktivt 
    bogstavkendskab 

Et stykke blankt 
papir 

Barnet får et stykke blankt papir og opfordres til at skrive de 
bogstaver, det kender. Undersøgeren beder evt. barnet ’læse’ 
bogstaverne på arket. 

2. Receptivt 
    bogstavkendskab 
 

Bogstavoversigt Barnet præsenteres for bogstavoversigten. Undersøgeren peger på 
bogstav(parrene) ét efter ét: Hvad hedder det? Hvilken lyd har det? 
Kender du et ord, der begynder med det? Der noteres løbende på 
registreringsarket. Desuden spørges der med udgangspunkt i et 
konkret bogstavpar til forskellen mellem store og små bogstaver. 

3. Kendskab til  
    bogstaver på           
    andre sprog  

Et stykke blankt 
papir 

Barnet får et stykke blankt papir: Kender du bogstaver eller tegn på 
andre sprog? Undersøgeren beder barnet ’læse’ 
bogstaverne/tegnene. 

 

I undersøgelsen af det enkelte barns bogstavkendskab søgte vi således at afdække barnets forståelse for 

det grundlæggende skriftsprogsprincip om skrifttegnenes invarians: At hvert bogstav har et navn, en lyd og 

en form. I undersøgelsens første to dele rettede afdækningen sig mod det danske skriftsystem, mens vi i 

undersøgelsens tredje og sidste del ønskede at skabe mulighed for at afdække børnenes eventuelle viden 

om skrift på andre sprog end dansk. I kraft af denne åbning adskiller vores undersøgelse af 

bogstavkendskab sig fra gængse materialer til undersøgelse af bogstavkendskab, som typisk udelukkende 

interesserer sig for den del af børnenes bogstavkendskab, der knytter sig til det danske sprog.  

  

På Søndervangskolen i Århus 

valgte vi at gennemføre 

undersøgelsen i et samarbejde 

mellem den lokale 

forskningsmedarbejder (Line) og 

skolens læsevejleder (Tina), der 

som den eneste Århus-deltager 
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følger klassen gennem hele det seksårige projektforløb. Det er dette konstruktive samarbejde, som vi i det 

følgende tager udgangspunkt i.  

 

I den fælles analyse af undersøgelsessamtalerne stod det hurtigt klart, at forskellige undersøgere har 

forskellige undersøgelsespraksisser. På trods af, at oplægget var det samme, kunne vi konstatere, at der var 

overordnede forskelle mellem de to undersøgeres undersøgelsespraksisser, at der var forskelle i den 

enkelte undersøgers praksis fra barn til barn, og at der optrådte en vis variation i den enkelte undersøgers 

registrering og respons inden for samme undersøgelsessamtale - alt sammen med konsekvenser for 

samtalernes forløb og potentielt for børnenes mulighed for at demonstrere bogstavkendskab. En sådan 

variation må betragtes som et grundvilkår ved enhver sproglig undersøgelse, der er baseret på interaktion 

mellem en undersøger og én, som undersøges (jf. Daugaard, 2009), men den fælles analyse fik den til at 

træde tydeligt frem og skærpede vores opmærksomhed på dens mulige konsekvenser. 

 

Hvad træder positivt frem? 
På tværs af undersøgelsessamtalerne er det vores overordnede indtryk, at børnene i 0. klasse på 

Søndervangskolen er godt i gang med at lære bogstaverne, og at bogstavarbejdet i 0. klasse har givet 

børnene et solidt grundlag for danskundervisningen i 1. klasse. Herudover kan følgende positive mønstre 

fremhæves: 

• Børnene har godt styr på bogstavernes navne og form - langt de fleste børn kan både genkende og 

skrive langt de fleste bogstaver. 

• Børnene er generelt gode til at finde ord, der starter med de forskellige bogstaver.  

• Børnene er sprogligt kreative.  

• Børnene foretager mange præcise og indsigtsfulde sproglige iagttagelser. 

• Børnene viser kendskab til meget andet end danske bogstaver.  

 

Godt styr på bogstavernes navne og form 
Som eksemplerne herunder viser, har børnene i 0. klasse på Søndervangskolen godt styr på bogstavernes 

navne og form - om end de tager en række forskellige strategier i brug i deres løsning af den stillede 

opgave. En udbredt strategi er at skrive bogstaverne i alfabetisk rækkefølge, men som det fremgår, findes 

der findes også andre systematikker: 

 

 

 

 

 

 
 

M som Manchester United 
Børnene i 0. klasse på Søndervangskolen er desuden gode til at finde ord, der starter med de forskellige 

bogstaver. Mange ord går igen hos mange børn - A som abe, e som egern, s som slange - og ser ud til at 
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afspejle de eksempler, børnene er blevet præsenteret for i det lærebogsmateriale, som klassen har 

arbejdet med. Navnene på børnene i klassen - N som Nuradiin, G som Gezhal - er ligeledes populære. 

 

Men børnene nævner også en perlerække af mere personlige 

eksempler, som tyder på, at de ikke alene har tilegnet sig ordbilleder, 

men et grundlæggende forlydsprincip, som de er i stand til at udnytte 

selvstændigt og kreativt, og som afspejler deres hverdag og 

interessesfærer. 

 

En tilsvarende opfindsomhed udviser børnene, når de er mere usikre og gætter sig frem. ”Z som ztribra”, 

foreslår Melisa som tidligere nævnt; ”Å som 28”, prøver Sahar, mens Nadia forsøger sig med ”Y som mælk”, 

mens hun gestikulerer ivrigt og lader forstå, at det er et yver, hun tænker på. 

 

Indsigtsfulde sproglige iagttagelser 
Et andet markant træk er, at børnene i 0. klasse i 

løbet af samtalerne spontant foretager og sætter 

ord på en række indsigtsfulde sproglige iagttagelser, 

der afspejler en høj grad af opmærksomhed på 

sprog: De opholder sig ved artikulationen af de 

enkelte bogstavers lyde, de funderer over fonem-

grafem forbindelsen på dansk, og de drager 

sammenligninger mellem to kendte alfabeter, det 

danske og det engelske.  

 
Bogstaver og tegn på andre sprog 
Men engelsk er ikke det eneste skriftsystem ud over det danske, som børnene viser kendskab til. I 

undersøgelsens sidste del opfordres børnene til at skrive andre bogstaver og tegn end de danske, og det 

gjorde mange af børnene i 0. klasse på Søndervangskolen. Herunder ses et udvalg af børnenes kendskab til 

bogstaver og tegn på andre sprog. Pashto- og daribogstaver optræder side om side med kinesiske tegn og 

arabiske bogstaver; et rumænsk T møder et tyrkisk S - og nederst til venstre kan man se somaliske Khadiijas 

udtryksfulde skriftmosaik, som ikke umiddelbart lader sig sammenligne med ét kendt skriftsystem, men 

tilsyneladende har lånt træk fra en række forskellige slags skrift: 

 

 

 

 

 

 

 Y som y8 

 T som tigge, T som tebirkes 

 P som penge, P som Pikachu  

 M som McDonald’s,  

M som Manchester United 

• H siger ikke en lyd  

• R er sådan en slags halslyd  

• U har i hvert fald tre lyde, jeg kan høre på: u, o, å  

• C har to lyd: k’ses lyd og s-lyd   

• C, det bruger man mere på engelsk end på dansk  

• Der er ikke noget, der hedder Æ og Ø og Å på 

engelsk  

• På engelsk, når man siger c, så kat starter med c, 

og D er hund - dog. B er boy  

 



Tegn på sprog – tosprogede børn lærer at læse og skrive Side 35 

Hvad giver anledning til eftertanke? 
Børnene i 0. klasse på Søndervangskolen fremstår således i bogstavkendskabsundersøgelsen på mange 

måder som fleksible og kreative brugere af såvel dansk skrift som andre skriftsystemer, der spiller en rolle i 

deres hverdag - nogle naturligvis mere end andre. Samtidig giver analysen af klassens samlede resultater 

anledning til eftertanke på følgende punkter: 

 

• De fleste børn skelner ikke konsekvent mellem bogstavernes navne og bogstavernes lyde. 

• Mange børn har svært ved at skelne vokalerne, især Y-Æ-Ø-Å. 

• Alle børn kender til forskellen på store og små bogstaver, men meget få er i stand til at forklare 

forskellen i funktion.  

 

Disse mønstre er - sammen med de mere positive mønstre - blevet fremlagt for såvel 

børnehaveklasselederne i 0. klasse som lærerteamet i børnenes 1. klasse. For lærerne i 1. klasse har 

formidlingen af undersøgelsen af børnenes bogstavkendskab givet vigtig information om, hvad 

danskundervisningen i 1. klasse kan bygge videre på og opmuntre, og ikke mindst hvor der med fordel kan 

ofres ekstra opmærksomhed, mens formidlingen for børnehaveklasselederne har givet anledning til 

overvejelser om tilrettelæggelsen af næste års bogstavarbejde i den nye 0. klasse. Samtidig er det lærere og 

pædagogers vurdering, at den systematiske inddragelse af resultaterne af undersøgelsen af børnenes 

bogstavkendskab i overleveringssamtalen mellem 0. og 1. klasse har bidraget til at kvalificere 

overleveringen og give den et fagligt løft. 

 

Afsluttende overvejelser 
Det er vores vurdering, at undersøgelsen af bogstavkendskab har bidraget med værdifuld viden om det 

enkelte barns literacyudvikling samtidig med, at undersøgelsen leverer input til den fortsatte 

sprogpædagogiske praksis, både i forhold til det enkelte barn og klassen som helhed. Endelig har aktiviteten 

dannet rammen for koncentrerede skriftsprogssamtaler med de enkelte børn, der giver mulighed for 

intensiv interaktion med og om skrift. Herunder sammenfatter vi afslutningsvis vores oplevelse af 

undersøgelsen af bogstavkendskab - og ikke mindst samarbejdet herom: 

 

Muligheder:  

• To par øjne - med tilhørende faglige optikker - ser bedre end ét. 

• Sammenhæng og koordination mellem dataindsamling i Tegn på sprog, læsevejlederarbejdet og 

hverdagens sprogpædagogiske praksis - til gensidig nytte. 

• Systematisk og konkret viden om det enkelte barn på et bestemt område kvalificerer samtalen om 

barnet og kan være med at opbløde og nuancere naturaliserede forestillinger om barnet. 

Begrænsninger: 

• Resultaterne må opfattes som udtryk for øjebliksbilleder, der er afhængige af en række 

kontekstuelle forhold - ikke som uformidlede udtryk for børnenes bogstavkendskab. 

• Der er andet end bogstavkendskab, der tæller i vurderingen af det enkelte barn. 
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Hallo, der er en slange, der vil æde mig  

– om mundtlig sprogbrug og narrativ praksis  
 

Birgit Orluf & Ulla Lundqvist 

 

Hallo, der er en slange, der vil æde mig, siger Kübra, i gang med at konstruere en laaang historie i 

samarbejde med Alicia. Udsagnet er et eksempel blandt mange på den kreative sproglige opfindsomhed, 

der kendetegner børnenes interaktion, når de bliver bedt om at fortælle en laaang historie ud fra seks 

genstande. Som en del af dataindsamlingen på individniveau gennemførte forskningsmedarbejderne 

aktiviteten Fortæl en laaang historie på den enkelte skole ved slutningen af 0. klasse. Målet med aktiviteten 

har været at få indblik i børnenes brug af (dansk) talesprog i interaktion med et andet barn gennem en 

narrativ. 

 

Hvorfor undersøge børnenes mundtlige sprog? 
Læsning og skrivning er sproglige fænomener, der ikke kan anskues løsrevet fra den generelle 

sprogudvikling (se fx Danbolt, 2009; Lundberg & Høien, 1989). Således vil læsevanskeligheder ofte bunde i 

sproglige vanskeligheder. Eksempelvis har Hagtved (1996) vist, at der hos mange svage læsere kunne 

registreres svagheder på en række sproglige områder, der blandt andet omfatter orddefinitioner og brug af 

fortællende sprog (Hagtved, 2004:169). Det er således væsentlig for alle børns vedkommende ikke at 

fokusere isoleret på skriftsprogstilegnelsen, men at se den som del af børnenes generelle sprogudvikling.  

Ikke mindst er det væsentligt, når det handler om tosprogede børn, der lærer at læse og skrive på deres 

andetsprog. Som nævnt i indledningen til denne rapport kan man for deres vedkommende ikke tage for 

givet, at skriftsprogstilegnelse handler om at sætte tegn på et sprog, de i forvejen behersker. Derimod er 

det kendetegnende, at deres skriftsprogsudvikling foregår sideløbende med deres andetsprogsudvikling. 

Overses dette, risikerer man måske i bedste mening at bidrage til, at disse børn udvikler sig til det, man ofte 

benævner ”tekniske læsere”, dvs. læsere, der uden besvær kan afkode en tekst, men som har problemer 

med at forstå den. Der er samtidig en risiko for, at eventuelle vanskeligheder, der stammer fra, at man 

endnu ikke behersker dansk, forveksles med grundlæggende læsevanskeligheder. Det kan igen betyde, at 

den efterfølgende pædagogiske indsats bliver skæv.  

 

For at opnå kendskab til børnenes generelle sprogudvikling har vi bedt børnene i par om at fortælle en lang 

historie. Vi har således lagt op til, at børnene konstruerer en narrativ, der grundlæggende forstås som 

fortælling med en tidslinje. Mange børn begynder så småt at fortælle, allerede fra de er to til tre år gamle 

(Whitehead, 2004).  

 

Narrativer kan formuleres i tale eller på skrift. De første sammenhængende tekster, som børn typisk bliver 

bedt om at skrive i skolen, er narrativer. Uden at hævde, at udviklingen af den mundtlige narrativ ikke har 

betydning i sig selv, påpeger Hagtved (2004:202) også, at ”*d+et at tale i monolog giver en slags mundtlig 

fortræning til de udfordringer, som møder barnet i skriftlig fremstilling – i at motivere og forfølge et tema 

og i at skabe sproglig helhed, struktur og tekstsammenhæng (kohæsion).” Hagtved gør i den forbindelse 
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Fortæl en laaang historie 
 
• Børnene inviteres parvis ind i et særskilt lokale, hvor de 

bliver præsenteret for seks genstande (en lommelygte, en 

mobiltelefon, en vindrueklase, en sko, et X og en træfigur) 

• Forskningsmedarbejderen beder børnene om at fortælle 

en laaang historie med udgangspunkt i nogle af – eller alle 

genstandene 

• Børnene skaber sammen en historie 

• Børnene fortæller historien til forskningsmedarbejderen 

ved kameraet 

• Både første og anden version af børnenes historier bliver 

videooptaget 

også opmærksom på, at det at forfatte en narrativ, der grundlæggende er monologisk, ikke nødvendigvis 

skabes af en person alene, men det også kan foregå som en samproduktion. 

 

Gennem børnenes fælles forberedelse og siden fortælling af deres ’lange historie’ søger vi således at få 

indblik i deres mundtlige sprogbrug og deres narrative praksis. Vigtigt er det i denne sammenhæng at pege 

på, at børnenes sproglige produktion i den konkrete kontekst ikke kan ses som et entydigt og fuldgyldigt 

udtryk for en sproglig kunnen, men at den skal ses i nær tilknytning til den konkrete kontekst, der blandt 

meget andet formes af den ramme, vi sætter om sprogbrugen, og af de sociale relationer, der uundgåeligt 

vil være til forhandling, når børnene bliver bedt om i fællesskab at skabe en fortælling.  

 

I det følgende tager vi fortrinsvis 

udgangspunkt i data indsamlet på 

Blågård Skole i København, hvor 

studerende fra Læreruddannelsen Zahle 

har deltaget i databearbejdningen. 

Linjefagsstuderende i dansk som 

andetsprog udskrev videooptagelserne 

og analyserede dem med henblik på at 

afdække karakteristiske sproglige træk i 

interaktionen. Med udgangspunkt i de 

studerendes udskrifter fremhæver 

denne artikel karakteristiske træk ved 

børnenes mundtlige sprogbrug og 

narrative praksis, som den kommer til 

udtryk i samtalerne1.  

Det er en farlig historie 

… fortæller Yasin lakonisk som optakt til 

sin og Sintuyaas historiefortælling. Det 

er helt karakteristisk, at børnene 

fortæller farlige, dramatiske og 

fabulerende historier, hvor de trækker 

på kendskab til mange genrer, der 

knytter sig til digitale medier, bl.a. 

tegnefilm, computerspil, pop & hip hop, 

men også mere konventionelle 

dramaturgiske fortællinger som eventyr.  

 

I historierne optræder politi, trolde, 

                                                 
1
 Tak til hold 07.13 DSA fra Zahle!  

Inddragelsen af de lærerstuderende skete i øvrigt med inspiration fra Århus, hvor lærerstuderende deltog i 
dataindsamling og –bearbejdning. 
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hekse, spøgelser, slanger med bryster, robotter, beatboxere, numser, store og små mænd og figurer som 

Agent X, Action Man, Doctor X og Obi Van. De kører, flyver, løber, svømmer, sprænger, fægter, falder og 

dræber, kysser og skyder med laserstråle-lommelygter og bruger bazookaer og kraftskjold.  

 

Der er store individuelle forskelle på, hvordan børnene vælger at fortælle en historie. Flertallet skaber en 

narrativ, der former sig som en frit associerende kædefortælling. Enkelte børn fortæller hver sin historie.  

 

På tværs af de forskellige måder at fortælle en farlig historie på kan børnenes narrative praksis iagttages, 

som den kommer til udtryk gennem en række sproglige træk i interaktionen: tekstsammenhæng, 

fortællerpositioner, sætningsopbygning, citationspraksis, samt brug af lydord og sproglige nydannelser. 

 

Hvordan skabes sammenhæng i historierne? 

Børnenes narrative praksis kan blandt andet iagttages gennem historiernes sammenhæng på globalt 

niveau, også kaldet kohærens. Narrativerne opbygges typisk gennem en treleddet struktur bestående af 

åbning, en række episoder og afslutning, hvoraf åbning og afslutning optræder som forholdsvis stabile 

størrelser. 

Historierne former sig typisk gennem en ophobning 

af korte sekvenser, hvor børnene på skift associerer 

videre på hinandens scenarier, der kobles sammen 

ved hjælp af temporalitet. Denne frit associerende 

form for kohærens skyldes sandsynligvis opgavens 

åbne ramme – at fortælle en laaang historie parvis 

ud fra seks genstande. Fortællingernes struktur kan 

karakteriseres som en eksplorativ struktur, hvor nye 

elementer kontinuerligt føjes til.  

 

I flere historier ses også eksempler på brug af 

dramaturgiske virkemidler som for eksempel 

gradation til at opbygge spænding. Eksempelvis kan gradation iagttages i forbindelse med en stigende 

intensitet i de handlinger, fortællingens verber beskriver: i en spøgelseshistorie bliver figurerne bundet, 

senere får de skåret legemsdele af for til sidst af blive dræbt. 

 

Iagttagelser af børnenes anvendelse af tekstsammenhæng på mikroniveau eller kohæsion giver os også 

indblik i børnenes narrative praksis og i deres tilegnelse af sammenhængsmarkører på dansk. I betragtning 

af, at konteksten er mundtlig samtale, er det ikke overraskende, at sætningerne fortrinsvis bindes sammen 

med additive (og, og så) og temporale koblinger (da, så, efter) bygget op om betydningsfulde hændelser. 

Hyppigheden af dette sproglige træk kan forklares med, at det er et talesprogstræk - og et 

børnesprogstræk. Men ikke desto mindre betjener en del børn sig faktisk også af adversative (men, dog) og 

kausale koblinger (for, fordi). Dette giver indblik i, at børnene er i stand til at opbygge en narrativ ved hjælp 

af varieret brug af koblingstyper, der virker gennem tilføjelse, modstilling og årsag.  

 

Eksempler på åbning 
• Der var engang en tyv 

• Engang var der en dreng 

• Det her, det er Action man, og det er Agent X 

 

 Eksempler på afslutning 
• Færdig! Slut – prut - finale 

• Nu er historien færdig 

• Og så var alle sammen døde, og så er min historie 

slut 

• Og så kom der en haj og ædt ham, farvel 

• Den er færdig, den endes lykkelig 
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Kübra:  Hallo, øhh, politikene? Hallo, der er en slange der vil æde mig, og den har lige ædt 

nogen, og den er lige her nu, så kom herover og fang den snart. Farvel (holder pigen 

(træfiguren) op til mobiltelefonen og gengiver hendes replikker med ekstra tydelig tale 

og mimik) 

Alicia:   Men slangen var væk da de kom, og da så politiet kom der var det sådan [at - at] 

Kübra:       [Hey!] Hvad er 

det du laver, hva'? Kom herover, du er anholdede (Kübra agerer vred          

              politimand, der taler højt og har en dyb stemme) 

Alicia:   (Imiterer at slangen (vindrueklasen) forsøger at spise pigen (træfiguren)) 

Kübra:  Det kan du ikke gøre, jeg har pistol, piuw, piuw (laver skydelyde og 'skyder' slangen med  

              lommelygten) 

Alicia:   Han skudt slangen, og så sagde han [og] 

Kübra:                [Og] han stegede den, kom her med den (rækker ud 

efter vindrueklasen) 

Alicia:   Og så stegede hun den på grillen og så (viser at pigen griller slangen – med 

lommelygten, der er blevet til en grill og slangen) 

Kübra:  Mmm, vil du have et stykke? Det var dejligt 

 

 

Alicia: Og så så hun/så så pigen hendes venner/og så ringede hun… 

Kübra: Så ringede jeg til dem og sagde de skal gå over til regnbuen 

 

Piuw, piuw, han skudt slangen – fortællerpositioner, citationspraksis og lydord 

 

Børnene bruger en række forskellige 

fortællerpositioner, blandt andet 

førstepersonsfortæller og tredjepersonsfortæller. 

Dramatiseret gengivelse af replik er et træk, alle 

børnene benytter sig af. Som det kan ses i det 

følgende uddrag af samtalen mellem Alicia og 

Kübra er det karakteristisk, at børnene har en 

kreativ citationspraksis. Alle prosodiske virkemidler 

tages i brug, når replikkerne fyres af. Replikkerne 

levendegøres ofte af ledsagende lydord, som 

børnene opfinder til lejligheden, kreativt integrerer 

i historien og underbygger med kropssprog, mimik 

og deres brug af genstandene. Denne citationspraksis er en særdeles effektfuld måde at dramatisere 

historierne på. Den hyppige brug af replikker, lydord og lydefterlignende ord kan ses som udtryk for, at 

brugen af prosodiske virkemidler er karakteristisk for børnenes narrative praksis. Det bliver særlig tydeligt i 

den aktuelle kontekst, fordi børnene er blevet bedt om at fortælle en historie sammen.  

Kubra og Alicias historie er – som de fleste af børnenes narrativer – en flyvsk kæde af farverige sekvenser, 

hvor børnene hele tiden bygger videre på hinandens verbale og non-verbale associationer. I 

samtaleuddraget forneden kan man se, hvordan Kübra og Alicia bruger forskellige fortællerpositioner, 

citationspraksis, lydord og non-verbal kommunikation til at fortælle en forrygende farlig historie om en 

slange, der forfølger en pige for at æde hende, men i stedet ender med selv at blive skudt af politiet, grillet 

og spist af pigen.  

Lydord og lydefterligende vendinger 
• Slutning er sådan/der Agent X møder kvinden 

(kysselyde)  

• Heei/iih/aah/jeg er en slange/wee  

• Eii/Jeg styrter ned/auu 

• Hans hoved esploderer/buff 

• Alle træer væltede/fordi der var en 

trold/grauumsch (troldelyde) 

• Smak at e mi se fo smak at ohohh (imiterer 

amerikansk popsang med lommelygten som 

mikrofon) 
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I dette samtaleuddrag ses det, hvordan børnene skifter virkningsfuldt mellem forskellige 

fortællerpositioner. Kübra citerer indledningsvis pigen: Hallo, der er en slange der vil æde mig, og senere 

politimanden: Hey! Hvad er det du laver, hva'? . Begge steder anvender hun førstepersonsfortæller, og det 

er karakteristisk, at hun gengiver replikkerne direkte, som de kommer ud af munden på figurerne. En 

effektfuld måde at dramatisere historien på. Denne citationspraksis er helt gennemgående i alle børnenes 

samtaler. Det ses, hvordan Alicia flere steder undervejs understøtter Kübras replikker ved at bruge  

 

 

tredjepersonsfortæller. For eksempel bygger hun videre på Kübras dramatiske skydesekvens med ordene: 

Han skudt slangen, og så sagde han… Kübra associerer videre på historien med brug af 

tredjepersonsfortæller: Og han stegede den. Som en del af dramatiseringen af denne sekvens gestikulerer 

pigerne i fællesskab med genstandene for at vise, 

at slangen bliver grillet. Lommelygten, der før 

gjorde det ud for en pistol, er i denne 

sammenhæng blevet til en grill. Det er 

karakteristisk i alle børnesamtalerne, at børnene 

bruger hinanden og genstandene på en 

associerende måde. Genstandene bliver til nye 

figurer undervejs i historien.   

 

Sproglige nydannelser 

At opfinde nye ord, ordsammensætninger eller foretage verbaliseringer af substantiver er en anden måde 

at sætte trumf på historien på, som børnene betjener sig af.  

 

I samtalen mellem Kübra og Alicia opfinder Kübra ordet ammunator for endeligt at kunne gøre det af med 

slangen i historien. I forlængelse af, at pigen og politibetjenten har grillet slangen, introducerer hun også 

nydannelsen krillemaskine. Andre eksempler er Mayama, der laver substantivet lommelygte om til et 

meget handlekraftigt verbum, der kan bruges i kampen mod modstanderen i historien: Så lommelygter jeg 

på dig, jeg ringer til politiet og siger, at du gerne vil slå mig. Eller Heydar, der omdanner substantivet tusch 

til verbet tusser, så han kan sætte trumf i kampen mellem historiens figurer: Jeg tusser dig. 

 

 

Sproglige nydannelser 
• Jeg tusser dig  

• Så lommelygter jeg på dig  

• Det her var ikke en ægte lommelygte, det var sådan 

en ammunator 

• Hun krillede i en krillemaskine 

 

 

 

… Og han stegede den 

 

Hey! Hvad er det du laver, hva'? Kom 
herover, du er anholdede
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Afsluttende overvejelser 
’Fortæl en laaang historie' har givet os et vigtigt indblik i børnenes mundtlige sprog ved slutningen af 0. 

klasse. Børnenes samtaler skal ses som øjebliksbilleder fra en begrænset kontekst, hvor rammesætningen 

er afgørende for børnenes måde at interagere på og for, hvilke træk der bliver fremtrædende i deres 

mundtlige interaktion. I gennemførelsen af aktiviteten har vi oplevet en gryende sammenhæng mellem 

individuel dataindsamling og aktionsforskningsniveauet i Tegn på sprog. Øjebliksbillederne udgør 

værdifulde input til lærernes sprogpædagogiske praksis, dels fordi de er med til at skabe grundlag for at 

medtænke den generelle sprogudvikling i skriftsprogstilegnelsen. Dels fordi de giver indsigt i børnenes 

narrative praksis og ressourcer. Maj, der underviser i første klasse på Blågård Skole siger: ”Det mundtlige 

sprog er vigtigt. Vi får noget at vide om, hvordan børnene fortæller en historie mundtligt, og det er vigtig 

viden for os, når vi skal arbejde med at skrive historier i undervisningen”. 

 

I en videre undersøgelse kan data fra Fortæl en laaang historie desuden bruges til at give indblik i, hvilke 

sproglige træk på dansk børnene har – og/eller er i gang med - at tilegne sig, og til at identificere 

vækstpunkter i børnenes intersprog, som de kommer til udtryk i den konkrete kontekst. 

 

Udskriftskonventioner 

Kursiv (ved kommentarer)  

[ ] overlap i tale 
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”Skal jeg sige hvad betyder det?”  

– om flersprogethed og biliteracy 
 

 
Uffe Ladegaard og Winnie Østergaard  

 
 

Tosprogede børn karakteriseres ofte som børn, der i deres dagligdag møder og har brug for to eller flere 

sprog. Det betyder, at deres sprogudvikling finder sted på flere sprog, og at de derfor møder skolen med 

andre sproglige forudsætninger end børn, der er vokset op i et mere eller mindre etsproget miljø. I de 

interviews, vi har gennemført med alle børn i de fem klasser, fortæller mange af de tosprogede børn, at de 

taler flere sprog derhjemme. Ønsker man at tage højde for disse børns sproglige forudsætninger i læse- og 

skriveundervisningen – såvel som i al anden undervisning – er det væsentligt at søge at få indblik i de 

enkelte børns sprogbrugspraksis. Der eksisterer ikke to udgaver af tosprogethed, der er ens, idet den 

enkeltes tosprogethed vil være præget af det liv, netop denne person har levet og lever i, og de sociale 

omgivelser, individet indgår i. Det er således centralt for os løbende at iagttage og søge indblik i børnenes 

eventuelt flersprogede sprogbrug, som den viser sig i og uden for klassen, og som børnene selv fortæller 

om den.  

 

Mange børn behersker flere sprog og behersker at kodeskifte 

Det har tidligere været en gængs opfattelse, at tosprogede sprogbrugere fremstod som kompetente ved 

altid at holde sprogene adskilte, når de talte eller skrev. I dag ved vi fra tosprogethedsforskningen, at det er 

naturligt for tosprogede individer at kodeskifte og kombinere sprogene, og at disse kodeskift anvendes 

funktionelt på samme måde, som man for eksempel ofte vælger at blande forskellige stilarter i forhold til 

det formål, kommunikationen har (se for eksempel Auer, 1998; Liebscher & Dailey-O’Cain, 2005).  

 

Når man behersker flere sprog og kommunikerer med andre, der også behersker samme sprog, er det at 

kodeskifte en oplagt kommunikativ ressource at benytte sig af. Dette har vi set mange eksempler på i 

klassen i Aalborg, der er karakteriseret ved at være en tokulturel klasse. Det finder for eksempel ofte sted, 

når de arabisktalende elever er samlet i en sproghomogen gruppe sammen med børnehaveklasselederen 

Nazdar, der også taler arabisk. Et eksempel herpå er beskrevet i indledningen (se side 28), hvor Nazdar har 

taget den arabiske børnegruppe med i køkkenet for at finde noget med skrift. I samtalen om 

skrifteksemplerne udnytter børnene deres samlede sproglige ressourcer i deres udforskning af skriften som 

fænomen. I et andet eksempel fra undervisningen i 

klassen udforsker børnene sammen med Nazdar 

pengesedler fra mange forskellige lande, bl.a. 

europæiske euro, irakiske lire, libanesiske lire, svenske 

kroner, singapore dollars og amerikanske dollars. De 

multimodale pengesedler er fyldt med skrift på 

forskellige sprog, figurer, fotos og billeder m.m. I begge 

situationer lægger Nazdar op til brug af kodeskift 

undervejs i den fælles udforskning af tekst og skrift.   



 

Børnene initierer også selv kodeskift i deres indbyrdes 

samtaler. Det har vi blandt andet set i nogle af vore 

dataindsamlingsaktiviteter. I Århus bruger Farid og 

Mehdi, der begge har dari som modersmål, kodeskift 

til at løse en faglig opgave (Fortæl en laang historie). 

Da drengene bliver bedt om at identificere 

genstandene på bordet, slår Farid over til dari, da han 

lige vil tjekke med Mehdi, hvad genstanden hedder. 

Lidt senere, da drengene skal i gang med opgaven, 

lægger Farid ud med på dari at drøfte opgaven med Mehdi. Mens de planlægger historien, kodeskifter de 

mellem dari og dansk, og fortæller derefter historien på dansk til forskningsassistenterne.  

 

I forbindelse med Fortæl en laang historie blev valg af sprog til et direkte tema i samtalen. Det skete for 

eksempel i Aalborg, hvor Dania eksplicit spørger om den laange historie, som hun og Nadia skal finde på, 

skal fortælles på dansk eller arabisk. Spørgsmålet kan måske ses som tegn på, at de i den tokulturelle klasse 

er vant til en praksis, hvor historier nogle gange kan fortælles på dansk, andre gange på arabisk. Som svar 

får hun at vide, at den skal fortælles på dansk, men de må gerne bruge både dansk og arabisk, mens de 

planlægger historien. Dania foreslår så, at historien også skal fortælles i en arabisk version, og det aftales, 

at pigerne først skal fortælle historien på dansk til kameraet, og dernæst på arabisk.  

 

Da pigerne går i gang med at planlægge den danske 

version af fortællingen, lægger Nadia ud med at tale 

arabisk, men Dania replicerer straks: ”Husk, du skal 

tale dansk”. Det får dog ikke Nadia til at slå over i 

dansk lige med det samme, og undervejs i 

forberedelsen af fortællingen kodeskifter Nadia i 

højere grad end Dania, der stort set holder sig til at 

bruge dansk i hele planlægningsfasen.  

 

 

Børnenes flersprogethed kan iagttages når der appelleres til det 

I forbindelse med dataindsamlingsaktiviteten Børneinterview interviewer forskningsmedarbejderen Birgit 

Dilara og Yasmin, der begge har tyrkisk som modersmål. Efter godt og vel en halv time, hvor Birgit har stillet 

dem det ene spørgsmål efter det andet, begynder pigerne at pjatte og svare med vrøvl, som Birgit ikke kan 

forstå. Samtalen mellem pigerne og Birgit er indtil da foregået udelukkende på dansk, men pludselig vælger 

Dilara at kodeskifte til tyrkisk:  

 

 

Birgit:  Når man skal have skæg, så skal man os’ have underbukser på? Det kan jeg ikke 

 forstå. Det kan jeg virkelig ikke forstå  

Dilara:  Nej, man skal ha hele tøjet af  

Yasmin:  Ja  
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Dilara:  xxx bakacak  

Skal se på xxx  

Birgit:  Hvad er det? Hvad var det du sagde til sidst? Det kan jeg da ikke forstå. Hvad var det? Prøv  

 lige at sige hvad det var?  

Dilara:  Nej, jeg gider ikke. 

Birgit:  Så fortæl mig hvad det var for et sprog? 

Dilara:  Bilmiyorum  

Det ved jeg ikke 

 

Yasmin går med på spøgen og siger også noget på 

tyrkisk, som Birgit ikke kan forstå. Birgit griber Dilaras 

kodeskift som en mulighed for at få indsigt i pigernes 

modersmål og insisterer derfor på at få mere at vide 

om, hvad det er for et sprog, Dilara taler. Dilara 

fortsætter med at svare Birgit på tyrkisk, noget begge 

piger morer sig højlydt over.  

 

 

Da Yasmin lidt senere tilbyder Birgit at oversætte 

det, Dilara siger: ”skal jeg sige, hvad betyder 

det?”, griber Birgit det øjeblikkeligt og foreslår 

pigerne, at de skal lege en leg, hvor Yasmin 

tolker, hvad Dilara siger. Den er pigerne med på, 

og så svarer Dilara på tyrkisk, Yasmin oversætter 

til dansk, og Birgit lytter og stiller så et nyt 

spørgsmål. 

 

 

 

 

 

 

 

Pigerne nyder tydeligvis sprogspillet, hvor Dilara bruger kodeskiftet til at tage magten fra Birgit, der har 

spurgt og spurgt i hele 32 minutter.  

 

Eksemplerne viser, at børnene bruger kodeskift på mange forskellige måder. Farid og Mehdi bruger 

kodeskiftet til at lukke semantiske huller, mens Dilara og Yasmin mere bruger kodeskiftet pragmatisk til at 

drille og som et magtmiddel over for Birgit. Centralt for eksemplerne er imidlertid, at børnene bruger 

kodeskiftet bevidst. De er både bevidste om situationen, om hvor og over for hvem de skal bruge hvilket 

sprog, og om effekten af et kodeskift som magtmiddel. Denne bevidsthed bliver af og til ekspliciteret i 

forhandlinger indbyrdes mellem børnene, som vi ser det hos Dania og Nadia, hvor Dania påpeger det 

upassende i, at Nadia fortæller historien på arabisk i situationen. 

 

Engelsk indgår også i børnenes sproglige repertoire 

At engelsk i høj grad indgår i tekster i børnenes omverden, blev meget synligt for os allerede i forbindelse 

med de første undervisningsaktiviteter, vi gennemførte.  

 I Århus, Odense og Ålborg blev børnene på forskellig vis sendt ud på jagt efter skrift i deres omgivelser.  

Birgit:  Hvor har du lært at læse og skrive 

henne  

Dilara:  Danimarkada (dansk-tyrkisk) 

I Danmark  

Birgit:  Altså, jeg kan jo ikke forstå dig 

Yasmin:  Skal jeg sige hvad betyder det?  
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Winnie:  Nu har du fortalt at du læser med din 
mor. Læser hun også historier for dig 
nogen gange, Christian? 

Christian:  N O 
Winnie:  N O? 
Christian:  Det står for “No” ...  Hun læser ikke for 

mig. 
Winnie:  Hun læser ikke for dig? Nårh, det står for 

no – på engelsk. Hun læser ikke for dig.  
 

  

 I Ålborg, hvor jagten på skrift var indkredset til 

køkkenerne på skolen, viste dagligvarenavne sig lige så 

ofte at være engelske såvel som danske, fx 

morgenmadsproduktet Frosties. Ragad er her i færd med 

at skrive navnet Frosties af fra pakken (se billedet af 

hendes liste med noget med skrift fra DUS-køkkenet side 

31), mens Dania ved siden af skriver Matilde. På 

børnenes lister med skrift er der en del engelske ord: 

Frosties, Pickwick, Original, Cut, TUC og Quality, og på 

Nazdars liste finder man også ordet Biscuits. 

 

 

I forbindelse med undervisningsforløbet Lav din egen 

manuel til et link i København skulle børnene 

medbringe webadressen på deres 

yndlingshjemmeside. Mange hjemmesider viste sig at 

være engelsksprogede, fx spilhjemmesider som 

www.y3.com, www.y8.com, www.miniclips.com og 

www.games2girls.com og hjemmesider knyttet til 

bestemte universer, såsom 

www.indianajones.legocom, www.bakugan.com  og 

www.starwars.lego.com (de to sidste kan dog begge ses i en dansksproget version).  

På billedet oven for ses Aske og Mohammad, der sammen er ved at finde frem til hjemmesiden 

www.cartoonnetwork.com. Langt størstedelen af børnene møder altså engelsksprogede tekster i det 

daglige i en eller anden grad.  

 

Samtidig er engelsk et sprog, som mange af børnene tydeligvis er stærkt optagede af, og som de anvender 

træk fra, når de kommunikerer. Udover de gængse bandeord og udtryk som ”Oh my God” gør de også brug 

af låneord som for eksempel level  i ” jeg har en orker, der er i level 20” med mere. 

 

Eller som Christian i samtale med Winnie under 

børneinterviewet, hvor Winnie spørger og får et 

svar, hun i første omgang slet ikke forstår, da 

Christian staver svaret. Han forklarer med største 

selvfølgelighed, at det står for ”No”, og nikker 

bekræftende, da Winnie endelig fatter, at 

Christian staver på engelsk.    

 

 

  

http://www.y3.com/
http://www.y8.com/
http://www.miniclips.com/
http://www.games2girls.com/
http://www.indianajones.legocom/
http://www.bakugan.com/
http://www.starwars.lego.com/
http://www.cartoonnetwork.com/
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Nogle børn skriver også enkelte ord på engelsk. Det gælder for eksempel Abdikahder, der undervejs i 

børneinterviewet fortæller forskningsmedarbejderen Line, at han kan skrive 

’spil’ på engelsk og at han kan downloade. Han skriver aldrig dansk på 

computeren, kun cartoon og y8. Line spørger, om han har lært noget engelsk, 

men det mener han ikke, for i det spil han spiller, råber de kun AAAArgh, de 

siger ikke noget. Samtidig viste bogstavkendskabssamtalerne, at nogle børn 

er i fuld gang med at opbygge viden om engelsk gennem de sammenligninger, 

de gør mellem to kendte alfabeter: dansk og engelsk (se side 34).  

 

Når flersprogede børn ”sproger”  

Når børnene i børnehaveklasserne trækker på alle de sproglige ressourcer, de har til rådighed, er det som vi 

har set i løbet af det første år i børnehaveklassen, ikke bare deres førstesprog, dvs. modersmålet, og deres 

andetsprog, dvs. dansk, der kommer i spil, men også træk fra andre sprog – i særlig grad engelsk, som vi har 

set det. Vi kan imidlertid i vores materiale se flere eksempler på, at børnene ikke alene trækker på de 

sprogsystemer, de har adgang til. De skaber også nye systemer og semiotiske mønstre ud fra hele deres 

erfaringsgrundlag med sprog, både skriftligt og mundtligt. Børnene er altså ikke bare sprogbrugere af faste 

sproglige systemer, men er snarere det, som Jens Normann Jørgensen kalder sprogere (Jørgensen, 2008) 

som kreativt danner og udvikler sprog.  

 

På Nørremarksskolen i Vejle skal børnene 

evaluere et forløb om fugle. De bliver bedt om at 

udfylde en mindmap, hvor et billede af en fugl er 

placeret i midten.  I Helas tekst kan vi se 

eksempler på, hvordan alle tilgængelige 

skriftsproglige resurser og kontekster bliver 

brugt i skabelsen af teksten. Hun bruger f.eks. 

ord som orm og mor, som er ord, der er blevet 

anvendt i forløbet om fugle, og som er skrevet på 

klassens vægordbog. Men hun anvender også 

ord som si og is, der ikke umiddelbart har noget 

med fugleemnet at gøre, men som er typiske ord 

i begynderlæsningen. Hela har pashto som modersmål, og hendes erfaringer med pashto kommer også 

tydeligt frem i teksten. I sætningen til venstre i mindmappen har Hela indsat en række tegn, som minder 

om forskellige bogstaver fra Pashtoalfabetet. Vi har halvcirkler, der minder om bogstaverne ’se’, ’te’, ’pe’ og 

’be’. Vi har et tegn, der ligner et femtal, men som også ligger tæt på bogstaverne ’gãf’ og ’cãf’ og endelig 

finder vi et tegn, som meget ligner ’shin’ og ’sin’. Tegnene er så tilført en række diakritiske tegn, prikker og 

streger, som er typiske for pashtoalfabetet. Hela viser altså et stort kendskab til de visuelle træk ved 

pashtobogstaverne.  Hela vender sig, efter hun har skrevet sin tekst, om til sin klassekammerat, som også 

har pashto som modersmål og læser op fra sin tekst: ”Fuglerede med æg i”.  Det interessante her er, at 

Hela i sin produktion vælger halvcirklen med prikker i som på den ene side minder om et pashtobogstav, 

men som også i sin grafiske udformning ligner en fuglerede med æg i. Hela viser altså i dette eksempel, at 
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hun ikke alene er i stand til at trække på alle de forhåndenværende resurser i sin skriftproduktion. Hun er 

også i stand til at finde en hensigtsmæssig form til det indhold, hun vil udtrykke. 

 

I vores materiale finder vi også eksempler på, at børnene ikke 

nødvendigvis danner en forbindelse mellem form og indhold, 

men at de også arbejder kreativt med sprogets form på tværs 

af sprogene. I et eksempel fra Søndervangsskolen i Århus har 

børnene på skift haft en bog med hjemmefra, som de har 

præsenteret for klassen. Larissa, som har en rumænsk mor, 

har haft en rumænsk børnebog med. Under præsentationen 

taler klassen en del om de rumænske bogstaver, som bl.a. er 

kendetegnet ved, at der er en del diakritiske tegn både 

ovenover og under sig. Sahar, som har dari som modersmål, viser stor interesse for bogen og gransker nøje 

de rumænske bogstaver. Senere samme dag møder forskningsmedarbejderen Line Sahar på skolens 

malerværksted. Sahar beder Line om at gætte, hvilke bogstaver hun 

skriver, hvilket er en leg de ofte leger.  Sahar tegner bogstavet ’geem’, 

som i hendes tilfælde er spejlvendt, ligesom det ofte ses i den første 

skrivning af latinske bogstaver. Line gætter til Sahars store begejstring 

rigtigt, men tilføjer med et listigt udtryk i øjnene et rumænsk-agtigt 

diakritisk tegn ovenover. Før Line når at svare, bryder Sahar ud i latter  

og siger: ”Jeg snyder dig – det er Larissas nu” (se også side 16-18).  

 

Både Helas og Sahars eksempel viser, at børnene er i stand til kreativt at kombinere forskellige træk fra 

forskellige sprog og danne former for sprogmosaik. Sahars eksempel skiller sig ud, fordi hun ikke alene 

trækker på resurser fra modersmålet og andetsproget, men fordi hun trækker på alle de sproglige 

repræsentationer, der er til stede i klasseværelset. Begge piger viser, at de besidder en stor interesse for 

skriftsproget, og at de aktivt genfortolker og kreativt transformerer det skriftsproglige input de får, både i 

og uden for skolen. Samtidig viser det, at deres interesse i høj grad motiveres af skriftens grafiske udtryk, 

hvilket kan stille spørgsmålstegn ved begynderundervisningens megen fokuseren på den lydlige forbindelse 

mellem skrift og tale.  

 

Set i det lys fremstår børnene i 0. klasse som sprogere, der gør brug af de tilgængelige sproglige 

repræsentationer i og uden for skolen, både mundtligt og skriftligt. Ikke alle elever sproger lige meget, og 

det bliver derfor interessant at se i fremtiden, hvordan graden af sprogning hænger sammen med børnenes 

udvikling af sprog.  
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Bilag 1 
 

Deltagere i programmet – september 2009 
 

Programmets overordnede mål og struktur er nøjere beskrevet i den første statusrapport (Laursen 2009a). 

De følgende oversigter viser deltagerne, som det ser ud pr. 15. september 2009. 

 

 
 

 

Tilknyttet som eksterne forskere er 

 Monica Axelsson, docent, Stockholm Universitet: Generel sparring på programmet. 

 Lars Holm, lektor, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet: Sparring med 

særligt henblik på evalueringspraksis. 

 Bolette Moldenhawer, lektor, Københavns Universitet: Sparring med særligt henblik på 

uddannelsesstrategier i et migrationsperspektiv. 

Iben Bjørneboe, UCC, er sekretær for programmet. 

Derudover indgår Jane Elkjær Simonsen og Iman Ahmad Shaker Al-Abaji som studentermedhjælpere. 

Mediha Can har udskrevet og oversat det tyrkisksprogede.  

Forskningsleder

Helle Pia Laursen

DPU v. Århus Universitet & UCC

Forskningsmedarbejder
Lektor Line Møller Daugaard 
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Forskningsmedarbejder

Lektor Ulla Lundqvist
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Lektor Birgit Orluf

UCL
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Forskningsmedarbejder
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UCN

Klasserum 4
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Lektor Uffe Ladegaard
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Bilag 2 
 

Aktionsforskningsforløbene 
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Forløb: Skole og klasse 
Tidspunkt :  
 

 
 
 
Titel på forløbet 

 
Forløbets overordnede målsætning: 

 
 
  

Dato Aktivitet Beskrivelse Målsætning 
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Bilag 3 
 

En dag i 0. klasse 
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Mål: Via observation igennem en skoledag at undersøge klasserummet som skriftsprogsmiljø og identificere 

de literacybegivenheder, der indgår den pågældende skoledag.  

 
 

 

Klasse: 
Skole: 
Dato: 
Tilstedeværende: 
 
 

Tidspunkt Aktivitet Organisering og 
arbejdsform 

Indhold og 
materialer 

Literacy-events Andre 
observationer 
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Bilag 4 
 

Skriv lige, hvad du vil 
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Mål: At få indsigt i, hvordan børnene i de deltagende 

0. klasser anvender de repræsentationelle 

ressourcer, de har til rådighed, og i deres forståelse af 

skrift.  

 

Materialer: Et stykke blankt papir pr. barn samt 

blyant eller andre skriveredskaber. 

 

Metode: Aktiviteten er inspireret af Buckwalter & 

Lo’s (2002) write anything you can, som de 

karakteriserer som: 

 

… a technique described and used by Harste et al. 

(1984) in their research with emergent writers. In this 

task, a child is given a piece of blank paper and a 

writing utensil then asked to write or pretend to write 

anything they can write. After the child finishes, the 

researcher asks the child to read what they wrote 

(Buckwalter & Lo 2002:275).   

 
Børnene får i grupper udleveret et stykke papir og en blyant og bliver bedt om at skrive lige, hvad de vil. 

Hvis nogen børn ikke skriver eller protesterer mod at skrive, bliver de opfordret til at lade som om, de 

skriver. Hvis der også er modstand mod at lade som om, at de skriver, kan de eventuelt tegne. Børnene 

skrev, så længe de havde lyst og blev opmuntret undervejs, hvis de gik i stå. Efterfølgende opfordres 

børnene på skift til at ”læse op” (eller vise og fortælle, hvad de har skrevet). 
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Bilag 5 
 

Sorteringsøvelse 
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Mål: At få indsigt i børnenes gryende forståelse af skrift og andre tegn.  

 

Materialer: Et sæt kort med forskellige skrifttegn, piktogrammer og tal, der omfattede 

 
 

 Nummerplade 

 Husnummerskilte 

 Toiletskilt 

 Forbudt-skilt  

 Mobiltastatur 

 McDonald’s-M 

 ’Tillykke til Amal 6 år’ (håndskrift på tavle) 

 Skriblerier  

 ’BUS’ (store bogstaver, print) 

 ’børnehave’ (små bogstaver, print) 

 ’elefant’ på tamil  

 ’elefant’ på arabisk  

 ’træ’ på tyrkisk 

 ’træ’ på russisk 

 ’and’ på kinesisk 

 ’løve’ på somali 
 

 

Metode: Børnene bliver gruppevis bedt om at fortælle eller vise, hvilke kort de synes hørte sammen og 

begrunde det.  
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Bilag 6 
 

Børneinterviews 
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Mål: At få indblik i børnenes forestillinger om (bi)literacy, som de kommer til udtryk i samtalen med 

forskningsmedarbejderen, og i børnenes og hjemmets (bi)literacypraksisser, som de opleves af børnene. 

 

Metode: I klassen bliver børnene bedt om at tegne en tegning af dem selv, når de læser eller skriver. 

Efterfølgende gennemføres semistrukturerede interviews i par eller grupper af tre. Interviewene tager 

udgangspunkt i følgende temaer: 

 

 

 
 Tema 1: Hvordan (processen)  
 Tema 2: Hvor (rummet)  
 Tema 3: Hvem (deltagere)  
 Tema 4: Hvad (tekster)  
 Tema 5: Hvilke sprog  
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Bilag 7 
 

Elicitering af mundtlig sprogbrug 
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Mål: At få indblik i børnenes brug af (dansk) talesprog i interaktion med et andet barn. 

 

Metode: Børnene inddeles i par, som på skift inviteres ind i et separat lokale. Her præsenteres de for en 

række artefakter (en vindrueklase, en mobiltelefon, en sko, en træfigur, et træbogstav (X), en lommelygte 

og et postkort. De bliver bedt om at fortælle en laaang historie med udgangspunkt i artefakterne. De 

forbereder først historien i fællesskab og fortæller den så til forskningsassistenterne. Både forberedelse og 

fortælling videooptages. 
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Bilag 8 
 

Bogstavkendskab  
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Mål: At få et indblik i børnenes produktive og receptive bogstavkendskab efter slutningen af 0. klasse. 

 
1) Produktivt 

Materiale: Et stykke blankt papir pr. barn. 

 

Barnet får et stykke blankt papir: Skriv de bogstaver, du kender. 

Forskningsmedarbejderen beder eventuelt barnet ’læse’ bogstaverne på arket. 

 

2) Receptivt 

Materiale: Bogstavoversigt + et registreringsark pr. barn. 

 

Barnet præsenteres for kortet med bogstaver.  

Forskningsmedarbejderen peger på bogstaverne ét efter ét: 

Hvad er det for et?  
Hvilken lyd har det? 
Kender du et ord, der begynder med det? 
Forskningsmedarbejderen noterer løbende på registreringsarket.  

 
3) Bogstaver på andre sprog 

Materiale: Et stykke blankt papir pr. barn. 

 

Barnet får et stykke blankt papir: Kender du bogstaver eller tegn på andre sprog? 

Forskningsmedarbejderen beder barnet ’læse’ bogstaverne/tegnene. 

 

Forskningsmedarbejderen siger tak for nu til barnet. 
Resultaterne fra 1) føres ind i registreringsarket. 
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A a H h O o I i 

P p X x C c J j 

L l Y y B b V v 

D d K k R r Z z 

E e Q q S s Æ æ 

F f M m T t Ø ø 

G g N n U u Å å 
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Registrering af bogstavkendskab  

 
Barnets navn: 
Skole og klasse: 
Dato: 
 

 Bogstavets 
navn 

Bogstavets 
lyd 

Ord, der 
begynder 
med 
bogstavet 

Kommentar Skriver 
bogstavet 
selv 

Aa      

Hh      

Oo       

Ii      

Pp      

Xx      

Cc      

Jj      

Ll      

Yy      

Bb      

Vv      

Dd      

Kk      

Rr      

Zz      

Ee      

Qq      

Ss      

Ææ      

Ff      

Mm      

Tt      

Øø      

Gg      

Nn      

Uu      

Åå      
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Bilag 9 
 

Refleksionsspørgsmål til deltagerne 2008-2009 
 

 
Mål:  At få indblik i de deltagende pædagoger og læreres refleksioner over deres deltagelse i Tegn på sprog  
 
Metode: Deltagerne bliver i et brev fra forskningslederen bedt om at besvare fire åbne spørgsmål 

 

 
                                                                                                                                               
                  
 
 
 
                    
 
 
 
 
     Tegn på sprog 
     22. maj 2009 
 
 
Kære deltagere i Tegn på sprog i 2008/09 
 
 
Nu er det første år i Tegn på sprog næsten gået, og vi skal desværre snart sige farvel til nogle af jer. Jeg vil 
på egne og alle forskningsmedarbejderes vegne sige mange tak for samarbejdet. Det har vi nydt, og det har 
vi lært meget af. Forhåbentlig ses vi igen i anden sammenhæng. 
 
Vi vil gerne fastholde så mange af de erfaringer som muligt, der er indhentet i år, og vi vil derfor bede jer 
dele jeres overvejelser med os på baggrund af følgende spørgsmål. Har I andre kommentarer, er I meget 
velkomne til også at skrive dem. Vi er interesseret i at få så meget indsigt som muligt på grundlag af jeres 
refleksioner. 
 
Hvad står for dig som de mest centrale indsigter fra din deltagelse i Tegn på sprog? 
Er der noget, der har overrasket dig – og i givet fald hvad? 
Hvad tager du med i dit videre arbejde? 
Hvad mener du, man kan overveje i det videre forløb? 
 
 
Tak for i år og med venlig hilsen 
Helle Pia Laursen 
Forskningsleder Tegn på sprog 

 



Tegn på sprog – tosprogede børn lærer at læse og skrive Side 64 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

       

        

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
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. 

 

 Jan Kjærstad (2002). Tegn til kærlighed. Viby J: Samleren, s. 258 

 

     

 


