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TEGN PÅ SPROG – TOSPROGEDE BØRN LÆRER AT LÆSE OG SKRIVE 
Helle Pia Laursen (red.) 

 

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

børn lærer at læse og skrive.  

 

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

University College Lillebælt, Professionshøjskolen UCC, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) – 

Aarhus Universitet samt Aarhus, Ålborg, Vejle, Odense og Københavns kommune og er finansieret af de 

nævnte kommuner og professionshøjskoler, Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet 

(DPU) samt Social-, Børne- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet.  

 

Projektets overordnede mål er  

- at få indsigt i tosprogedes børns møde med skriftsproget  

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

og skriveundervisningen i indskoling og mellemtrin. 

 

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

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

videreuddannelse af lærere og pædagoger.  

 

Processen 
 

Ligesom i de øvrige projektår har der i år været gennemført i alt ti undervisningsforløb i de fem involverede 

klasser, og som vanligt har de været videooptaget og analyseret med henblik på den fortsatte afsøgning af 

muligheder og udfordringer i forhold til at medtænke en sproglig diversitet i literacyundervisningen i 

flersprogede klasserum. Oversigt over de samlede forløb er vedlagt som bilag. 

 

Ligeledes har vi fortsat indsamlingen af data gennem forskellige strukturerede dataindsamlingsaktiviteter. I 

år har vi gennemført aktiviteten Hvem er du fan af?, som har fokus på børnenes skriftlighed.  Aktiviteten 

ligger blandt andet i forlængelse af Skriv en historie, der blev gennemført i foråret 2011. Målet med Hvem 

er du fan af? har været at få indsigt i, hvordan eleverne – generelt og i et andetsprogsperspektiv - opfatter 

deres egen tekst og skriveproces, og hvordan de formulerer sig om de valg, de har truffet undervejs i 

skriveprocessen. Årets anden dataindsamlingsaktivitet har vi kaldt Min sprogverden 2014. Den er 

gennemført i foråret 2014 med det mål at få indsigt i, hvordan eleverne italesætter deres sprogverden med 

afsæt i egne erfaringer, knyttet til forskellige steder. Den ligger i forlængelse af aktiviteten Min 

sprogverden, som vi gennemførte i efteråret 2010. Oversigt over de samlede dataindsamlingsaktiviteter er 

vedlagt som bilag. 
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Vi har endvidere afholdt to seminarer for de involverede deltagere, hvor erfaringer er blevet udvekslet og 

diskuteret, og der har i de enkelte skolegrupper og i forskningsgruppen som vanligt været livlig aktivitet 

omkring bearbejdningen af de mange data.  

 

Konference 14. maj 2014 

 

I det samlede projekt indgår to åbne undervejskonferencer. Den første blev afholdt i maj 2011, og den 

anden her i maj 2014. Ligesom i 2011 dannede Holckenhavn slot i Nyborg rammen om dette års velbesøgte 

konference Tegn på sprog – literacy og sproglig diversitet. 
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Anden formidling 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anden formidling 

 

Ud over den formidling, der er del af projektet, og forskellige kommunale arrangementer kan det blandt 

andet nævnes, at Tegn på sprog i dette projektår har været repræsenteret med tre papers på 

Sociolinguistics Symposium i Jyväskylä, Finland, i juni 2014, på Multikulturelle skoler i november 2013, i 

masteruddannelsen af lærere i norsk som andetsprog på Høgskolan i Hamar, Norge, i april 2014 og på 

Netværk for forskning i danskfagenes didaktik (DaDi) i juni 2014. Tegn på sprog har i dette år endvidere 

været repræsenteret i det første nummer af EVAs (Danmarks Evalueringsinstitut) nye magasin Undervisning 

– for alle i april 2014. Endelig kan det nævnes, at det svenske forlag Studentlitteratur har købt 

rettighederne til bogen Literacy og sproglig diversitet, der udkom på Aarhus Universitetsforlag i juni 2013, 

og er ved at oversætte den til svensk med henblik på udgivelse i Sverige i efteråret 2014.  

 

 

 
Figur 1: Literacy og sproglig diversitet 
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… og en pris 

 
Som en særlig glædelig ting i år blev Tegn på sprog vinder af Den Europæiske Sprogpris 2014, som uddeles 

af Uddannelses- og forskningsministeriet og EU-kommissæren for Uddannelse, Kultur, Flersprogethed og 

Ungdom. Prisen blev 25. september overrakt til forskningsleder af Tegn på sprog, Helle Pia Laursen, af 

Direktør for Styrelsen for Videregående Uddannelser, Niels Agerhus.  

 

Den Europæiske Sprogpris er en opmuntring til projekter, som viser nye måder at lære sprog på, og som 

derved bidrager til kommunikation og kulturforståelse og bedre muligheder for uddannelse og arbejde.   

  

Ekspertgruppen bag tildelingen af prisen udtaler følgende: 

  

”Tegn på sprog er et samarbejdsprojekt mellem fem skoleklasser i fem kommuner, fire professionshøjskoler 

og Aarhus Universitet. Et sådant samarbejde, der samler alle aktører med viden og erfaring inden for både 

den sprogpædagogiske praksis og den fagteoretiske udvikling er et rigtig godt grundlag for skabelse af 

længerevarende resultater, som kommer både eleverne og lærerne til gode. Der tages udgangspunkt i de 

enkelte elevers sproglige forudsætninger i sprog- og læseundervisningen for derefter at kunne tilpasse den 

sprogpædagogiske praksis samt uddannelsen af lærere og pædagoger til de tosprogede elevers 

indlæringsbehov, hvilket er meget positivt. Projektet sker under inddragelse af europæiske forskere på 

området, og målet er at skabe de bedste rammer for alle børn i klasserummet – uanset deres sproglige 

baggrund. Som vigtige elementer har man både fokus på de tosprogede børns andetsprog samt deres viden 

om sprog fra andre sprog end dansk. Derudover bliver der lagt vægt på sprogets rolle i sociale 

identitetsprocesser, sådan at det at være tosproget bliver taget som værende en fordel og ikke en ulempe. 

Det er væsentligt at understrege som positivt, hvordan ”de ekstra sprog” ses som et aktiv og blandt andet 

også bruges til at forstå det andet sprog. Ligeledes er det vigtigt, at man ikke tvinger børnene til at 

fornægte den identitet, som det ekstra sprog er begrundet i, og alt i alt virker dette projekt rigtig 

spændende.” 

 

 

 
 

Denne rapport 

I første del af det følgende sammenfatter Helle Pia Laursen nogle analytiske perspektiver på det indsamlede 

datamateriale, og i den efterfølgende del sætter Lone Wulff, Birgit Orluf, Uffe Ladegaard, Winnie 

Østergaard og Line Møller Daugaard så fokus på erfaringer fra årets undervisningsforløb gennem analyser 

af forskellige literacybegivenheder herfra.  
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KLASSEN SOM SPROGLIGT MØDESTED 

Helle Pia Laursen 

 

I Tegn på sprog følger vi fem klasser, der er karakteriseret ved en stor sproglig diversitet. Vi har i Tegn på 

sprog det, vi kalder papyrusrullen, som er en optegnelse over alle de elever, der går eller har gået i de fem 

klasser. Der står i alt 236 navne på den. Ser man ned over den og overvejer, hvad en klasse egentlig er for 

en størrelse, er det nærmeste, man kan komme på en definition, måske noget i retning af ’en institutionelt 

indlejret flydende ramme omkring et flow af mennesker’. Børn flytter til og fra, nogle klasser bliver opløst, 

og børnene fordelt i andre klasser, andre klasser bliver sammenlagt etc. Mange af børnene har sammen 

med deres familier bevæget sig gennem flere steder i og uden for Danmark, før de kommer til klassen. Og 

når folk flytter sig, flytter sprog – eller nærmere dele af sprog – med. I takt med ændrede 

migrationsmønstre, øget mobilitet og andre samfundsmæssige forandringsprocesser bliver klassen således 

også et mødested for børn og unge med forskellige sproglige repertoirer og forskellige erfaringer med 

dansk, der til stadighed forandrer sig.  

 

Som eksempel står der i en af de fem Tegn på sprog-klasser i skrivende stund 51 navne. Udover dansk er 

der ved disse navne i alt oplistet 13 sprog (arabisk, somali, polsk, grønlandsk, persisk, kantonesisk, 

vietnamesisk, islandsk, bangla, bulgarsk, hebræisk, burmesisk, tyrkisk), som er de registrerede sprog, der 

tales i børnenes hjem. Hertil kommer en række andre sprog og sproglige varieteter, som indgår i børnenes 

og familiernes sproglige repertoirer. Klassen er efter en sammenlægning med parallelklassen nu på i alt 42 

elever. 15 af disse har gået i Tegn på sprog-klassen siden 0. klasse. 10 af dem er løbende flyttet til klassen 

mellem 1. og 5. klasse.  17 af dem er kommet fra den parallelklasse, klassen er blevet sammenlagt med. 18 

af klassens nuværende 42 elever betegnes officielt som tosprogede elever. En del af disse har gået i en af 

de to klasser siden 0. klasse, mens andre løbende er kommet til klasserne enten fra kommunens 

modtagelsesklasse eller fra andre steder.  

 

De mange sprogverdener 
Bag den officielle betegnelse ’den tosprogede elev’ gemmer der sig børn med individuelle og ofte meget 

sammensatte sproglige repertoirer, der er blevet formet gennem de steder, de og deres familier har 

bevæget sig igennem, og gennem de situerede sproglige behov, der er fulgt med. For at få indsigt heri 

tilrettelagde vi dataindsamlingsaktiviteten Min sprogverden 2014. Vi præsenterede her børnene for 

forskellige laminerede kort (verdenskort, Danmarkskort, lokalkort) og lod dem – i grupper på tre – fortælle, 

hvor de havde været, hvor de kendte nogen, hvor de gerne ville hen med videre, og knytte det sammen 

med sproglige erfaringer og andre refleksioner over sprog. 

 

Når børnene i aktiviteten fortæller om deres og deres familiers forskellige mobilitetshistorier, er det også 

fortællinger om sproglige transformationsprocesser og sproglige tilhørsforhold under stadig tilblivelse. Det 

er fortællinger om sproglige repertoirer, der udvikles og forandres i takt med nye sproglige behov og nye 

sproglige præferencer, og som skabes og genskabes i daglig kommunikation. Og det er fortællinger om 

foranderlige og ofte uforudsigelige relationer mellem sprog, identitet og tilhørsforhold, og om sproglige 

praksisser der er løsnet fra specifikke steder og påvirkes af en række forskellige sociale, politiske, lokale og 

individuelle omstændigheder og valg.  
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Hvert enkelt barn har sin egen historie at fortælle om bevægelser gennem forskellige steder og nye 

relationer, der skabes, vedligeholdes og måske ophører, og om investeringer i steder og relationer, der også 

er investeringer i sprog. Aktiviteten giver derigennem også et indblik i, hvordan børnene reflekterer over 

sproglige ressourcer, der flytter sig, om sammensatte sproglige repertoirer og om møder med forskellige 

normer og regler for kommunikativ adfærd, som de er lokaliseret i tid og sted. 

 

De sproglige universer, der fremstår gennem børnenes fortællinger i aktiviteten, synes på en gang at være 

meget lokale og meget translokale og falder i høj grad inden for den generelle beskrivelse af superdiversitet 

og ’nye migranters’ flersprogede repertoirer, som Blommaert (2010:9) giver: ”The sociolinguistic world of 

these people is strictly local (the neighbourhood) as well as widely translocal (involving the network of 

fellow migrants elsewhere, communication with people back home, and the media). And internally, we see 

variation in language repertoires, in which adults have different repertoires from children; fellow migrants 

from the same region now living elsewhere have different repertoires again” (se også statusrapport 6, 

Østergaard m. fl. 2013).  

 

Sociolingvistisk bevidsthed: steder og sprog 

I forlængelse heraf synes der hos børnene generelt set at være en stærk sociolingvistisk bevidsthed om 

sprog som ikke entydige størrelser og om sproglig diversitet som et vilkår, de oplever såvel i deres nære 

relationer som på et samfundsmæssigt plan. Denne opmærksomhed på sproglig diversitet kommer blandt 

andet til udtryk gennem den måde, hvorpå mange af dem taler om accenter. Disse bliver ofte trukket frem 

af børnene selv, som i nedenstående uddrag, hvor Kebire forklarer, hvordan hun taler et andet tyrkisk end 

sine familiemedlemmer i Tyrkiet.  

 

FM: Taler I samme sprog – taler I på samme måde som dem? 

Kebire:  Nej, nogle gange, så er deres accent lidt det der, altså det er ikke helt det samme, deres 

accent. 

FM:  Hvis du for eksempel er i Tyrkiet, så kan du høre, der er en anden accent, eller hvad? 

Kebire: Ja, så synes jeg, deres tyrkiske er meget bedre end mit, fordi de er født i Tyrkiet, så de… 

Akif:  De er rigtige tyrkere. 

Kebire:  De er altså, de er tyrkiske statsborgere. 

Akif: Ægte tyrkere (griner han) 

Kebire:  Tyrkiske statsborgere (gentager Kebire henvendt til FM). Så de… Det er som om, de kan 

udtale det bedre og sådan noget. 

FM:  Kan du høre det, eller hvordan? 

Kebire:  Ja, jeg kan, jeg kan bare høre det. Bare sådan der. Men jeg kan godt forstå dem.  

FM:  Kan de forstå dig så?  

Kebire:  Ja, det kan de godt (nikker). 

 

Den sproglige forskel, accentforskellen, eller det at ”deres tyrkiske er bedre” end Kebires, forklarer Kebire 

med, at de er født i Tyrkiet, og at de derfor er tyrkiske statsborgere. I begyndelsen af samtalen har Kebire 

erklæret både sit eget og Akifs og Ifrahs statsborgerskab: ”Vi er alle tre dansk statsborger”, slår hun fast 

som svar på forskningsmedarbejderens opklarende spørgsmål, om de er født i Danmark.  
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Trods de accentrelaterede forskelle, Kebire udpeger her, fejler selve forståelsen ifølge hende imidlertid ikke 

noget. Hun forstår dem, og de forstår hende.  

 

Forståelsen kan imidlertid godt være udfordret, når sprog flytter sig på komplekse måder, sådan som det 

for eksempel sker, når Ifrahs kusiner i Sverige har taget nye ord med hjem fra en ferie i Somalia: 

 

Ifrah:  Så snakker de sådan, altså i Sverige, så’ det mine kusiner og min moster og alle hendes børn, 

de er lige kommet fra Somalia, altså, de har været på en laaang ferie, så de er kommet 

tilbage. Og så har jeg ligesom været hjemme hos dem, så var vi der i påskeferien. Og så, 

ligesom, så siger de en masse ord, som jeg ikke kan forstå (smiler).  

FM: Fordi de simpelthen har taget dem med fra Somalia? 

Ifrah:  Mmm, ja, mmm (bekræfter hun smilende, mens hun laver en frem og tilbage-bevægelse 

med armen). Så er det som om, noget jeg ikke forstår, men stadigvæk så forstår jeg en lille 

smule af det, så ikke altid det hele. 

FM:  Og kan de forstå dig? 

Ifrah:  Ja, de kan godt forstå mig. Men der er nogle ord, jeg udtaler dårligt, så retter de mig altid 

(smiler hun). 

FM:  Retter de dig så? 

Akif:  De griner 

FM:  Gør de det? (Ifrah nikker og smiler) Det har du også prøvet, eller hvad? 

Akif:  Ja. Ikke så meget, men ja.  

FM:  Hvordan er det? 

Akif:  Det ved jeg ikke. 

FM:  Er det OK eller hvad?/ 

Ifrah:  /Jaja!/ 

Akif:  /Ja, altså de lærer det…/ 

Akif:  /OK. Det er godt, at de siger det! 

Kebire:  Altså de, de… Grunden til de retter os, det er også fordi at de gerne vil lære os det. Hvordan 

man udtaler alle de der ord. 

 

Uddraget er ét eksempel på, hvordan sproglige ressourcer flytter sig, hvordan sprog så at sige bevæger sig 

med mennesker, der bevæger sig, og hvordan det får betydning for børnenes sprogverdener. Samtidig med 

den omtalte sociolingvistiske bevidsthed, ser vi i materialet også, hvordan børnene har oplevelser og 

erfaringer med, hvordan sprog og sted opfattes som tæt forbundne i klassisk forstand – både af dem selv 

og af andre. Således kobler Kebires forklaring på, hvordan hendes eget tyrkiske ikke er ”helt det samme” 

som familiens i Tyrkiet, sig på en forståelse af sprog og sted som nært forbundne, når hun siger, at ”deres 

tyrkiske er meget bedre end mit, fordi de er født i Tyrkiet” (min kursivering). Således ser vi i børnenes 

fortællinger en sameksistens af på den ene side koblingen mellem sted og sprog i klassisk forstand og på 

den anden side børnenes sociolingvistiske opmærksomhed på, at denne kobling er mangefacetteret og 

rummer et hav af mulige sammensætninger.  

 

Et eksempel på, hvordan børnenes opmærksomhed på, at den klassiske forbindelse mellem ét sprog, ét 

folk, og ét land sjældent er dækkende for den sproglige virkelighed, kan vi se i interviewet med Mi Mi, der 
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beskriver den sproglige mangfoldighed i Burma, hvor hun har boet, således: ”Vores land har syv eller otte 

sprog. Yangon har sådan noget som vi taler hjem, og andre sådan lidt mere større by, taler lidt mere andre 

sprog. Men vi har altså et fællessprog”. I en anden samtale retter Malika forskningsmedarbejderen, da 

denne spørger, om der ikke godt nok er to sprog i Afghanistan – ”Øh, nej, der er mange”, siger Malika. Og i 

en tredje samtale fortæller Ifrah om de mange sprog i Somalia, som hun møder i den lokale 

modersmålsundervisning: ”I skolen, når jeg går til somalisk, så snakker de alle sammen sådan lidt på en 

anden måde end den måde, jeg snakker derhjemme. Så bliver jeg sådan lidt forvirret, fordi for eksempel 

når de siger ’rød’, farven rød, så siger, vi siger derhjemme [caduud], men de siger [cas], eller sådan noget, 

og så forstår jeg det ikke, og så tænker jeg ’hvad er det?’, og så siger de mig ’det’ rød!’, og så siger jeg, ’nå, 

men vi siger caduud, caduud, ’nå, men vi siger det’, så siger jeg, ’nå, men okay, jeg er vant til den anden 

sprog’”, smiler Ifrah. Adspurgt af forskningsmedarbejderen, hvorfor det er sådan, svarer Ifrah: ”Det ved jeg 

ikke. Altså, der er også forskellige byer i Somalia, hvor man snakker anderledes. Ligesom, øhm… det var i 

Somalia… Her i Muqdisho,” siger hun og peger på kortet, ”det er der, hvor jeg blev født. Og så er det et 

andet sted herovre, der blev Malika og Ammar også, der blev deres forældre født. Men Malikas far blev 

født, der hvor jeg også er blevet født – der hvor min mor også er blevet født. Altså så ligesom, de blander 

ligesom sproget. Hun kan både forstå mig, og hun kan både forstå sin mor, og både forstå sin far. Og jeg kan 

kun forstå hendes far, og så lidt af det, hun siger til mig på somalisk”.  

 

Oplevelsen af ikke at leve op til entydige forbindelser mellem sprog, folk og territorium kan sommetider 

tage sig ud som en følelse af at være ”not quite right and out of place” (Said 1999 i Pennycook 2012). 

Denne følelse kan naturligvis tage forskellige former og i vores materiale, hvor børnene ofte beskriver 

oplevelser, der kan karakteriseres som ”out of place”-fortællinger, spænder børnenes oplevelser over 

mindre oplevelser af uoverensstemmelser, jf. Kebires og Ifrahs fortællinger ovenfor, til mere markante 

fortællinger, der benytter sig af afvigelsesfigurer. Et eksempel på sidstnævnte er, når Maano fortæller om, 

hvordan man kan blive anset for at være skør, hvis man taler dansk på gaden i Somalia. 

Forskningsmedarbejderen har bedt Maano om at fortælle, hvilke sprog hun bruger derhjemme, og hvilke 

sprog hun bruger, når hun snakker med sin familie i resten af Danmark og resten af verden, hvortil Maano 

svarer: ”I Somalia, der taler jeg somalisk. Men hvis du taler dansk, mens du er udenfor, så tænker børnene, 

at du er skør, fordi de tænker ligesom ’hey, hende der pigen er skør eller sådan noget’, fordi de ved ikke, 

hvad det betyder og sådan noget. Så så tænker de, øhm, så tænker de, ’vi tror, hun er psykisk syg’”. En 

anden afvigelsesfigur benytter Tamir sig af, da han skal give et eksempel på en oplevelse, hvor han 

simpelthen ikke forstod en anden person. Tamir fortæller således, at han troede, manden var fuld, ”fordi 

der var en, der talte den der etniske pakistanske accent, og han talte indisk. Og han talte, ’dadidaduj’”, 

griner han.  

 

Nye sproglige nysgerrigheder 

Når Kebire i uddraget ovenfor siger, at ”grunden til de retter os, det er også fordi at de gerne vil lære os 

det”, peger hun på et andet mønster, vi ser i materialet fra Sprogverden 2014, nemlig hvordan det at lære 

sprog for børnene også er en del af de sproglige transformationsprocesser, de beskriver i aktiviteten. Rigtig 

mange af børnene synes at have en generel nysgerrighed over for nye sprog, og de læringssammenhænge, 

som knytter sig til disse nye sprog, kan tage ret komplekse og ofte uforudsigelige former, dels fordi de ofte 

afspejler børnenes familiære netværk, der omfatter mange forskellige lande, og dels fordi de i lige så høj 
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grad afspejler børnenes hverdagslige sprogverdener i Danmark, som indebærer venskaber, fritidsaktiviteter 

og populærkultur, der til stadighed leder børnene på nye sproglige veje, der peger tilbage ud i verden. 

 

I forhold til de familiære netværk er det således ikke kun somali, Ifrah lærer af sine svenske kusiner, men 

også svensk, som hun forsøger at tale, når hun besøger dem i Sverige. Dette har hun til fælles med for 

eksempel Maano, der som rigtig mange af børnene også har familie i Sverige, og fortæller om, hvordan hun 

i tillæg til det somaliske prøver på at tale svensk, når hun er i Sverige. I sprogverdensinterviewene fra anden 

klasse så vi allerede denne brede interesse for at lære de sprog, der tales i de lande, børnenes familier bor i. 

Nogen vil måske huske, hvordan Mehran skrev en seddel til sin fætter om, at han skulle huske at lære ham 

tysk, og dette mønster fortsætter altså i femte klasse, hvor for eksempel Yasen fortæller om at lære tysk, 

når han besøger sin fars storebror i Tyskland, der lærer ham tyske ord ved bl.a. at sende ham på indkøb. 

Også Kebire kan tale noget tysk, fordi hun har familie i Tyskland. Det interessante ved disse familiære 

sproglæringssammenhænge er blandt andet den status, de har for flere af børnene som en naturlig måde 

at lære sprog på. Dette fremgår for eksempel af Kebires svar, da forskningsmedarbejderen overraskes lidt 

over, at Kebire så ikke har valgt tysk, men fransk i skolen til næste år. Kebire forklarer sit valg således: 

”Altså, jeg har både familie i Frankrig og Tyskland, men altså i Tyskland har jeg lidt mere familie dér, så jeg 

kan bare lære det af dem, hvis det er”.  

 

Ligesom hun anser sin familie i Tyskland som adgang til nye sproglige ressourcer, spiller Kebires gode ven 

Ifrah også en afgørende rolle i Kebires udvidelse af sin sprogverden. De to piger lærer nemlig hinanden 

henholdsvis tyrkisk og somali. Ifrah siger med den største selvfølgelighed, at hun lærer tyrkiske bogstaver 

”når jeg skal læse tyrkisk”, og Kebire har gået til somali i modersmålsundervisningsregi på skolen. Da 

forskningsmedarbejderen spørger, hvordan det kan være, svarer Kebire: ”Det ved jeg ikke, altså, jeg tænkte 

bare, jeg skulle lære noget nyt, så jeg skulle lære også nogle andre folks sprog, og ikke kun min egen, så… 

Altså det ville også bare være sjovt at prøve”. De nye sproglige nysgerrigheder fordres således også af 

venskaber. Ifrah og Kebire er nære barndomsvenner, der i sprogverdensinterviewet også fortæller, at de 

har kendt hinanden siden vuggestuen og er naboer (”Vi bor i samme opgang og samme sal, hun bor til 

venstre, jeg bor til højre”). 

 

De sproglige transformationsprocesser påvirkes således ikke blot af familie, men også af venskaber, ligesom 

børnenes subjektive nutidige interesser i forbindelse med fritidsaktiviteter (herunder især fodbold) og 

populærkultur (boybands, skuespillere og tv-serier) leder drømme om andre steder og mulige sprog med 

sig. Drømme om og forestillinger om fremmede steder afleder således sproglige investeringer eller ønsker 

om fremtidige sproglige investeringer. Hvor Malika for eksempel drømmer om at komme til Nordkorea og 

at lære nordkoreansk, vil Celina gerne lære japansk. For begges vedkommende noget, der kobles til det 

anderledes og fremmedartede. Tora fortæller, at hun – foruden Hollywood – gerne vil til Canada, fordi hun 

ser en tv-serie, der hedder Supernatural, der foregår i Canada. Derudover vil hun rigtig gerne til Hawaii, 

”fordi det er sådan helt fredeligt og alone”, siger hun, mens hun på kortet kører fingeren rundt om øen et 

par gange. Denne stedslige længsel kobles senere til en sproglig nysgerrighed, når Tora senere i interviewet 

fortæller, at hun foruden engelsk og japansk rigtig gerne vil lære det oprindelige hawaiianske sprog: ”Og jeg 

vil også lære gammeldags, øh, du ved, i Hawaii, så i gamle dage, der snakkede, der skulle snakke sådan en 

anden sprog. Ikke, ikke engelsk (…) Jeg vil meget gerne lære den.” 
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De mange andetsprogsheder 
I alle klasserne er der ikke alene en mangfoldighed af sproglige repertoirer. Der er i forlængelse heraf en 

mangfoldighed af forskellige andetsprogsheder. I Tegn på sprog-klasserne har det typisk ikke været elever 

med en klassisk andetsprogsprofil, vi har mødt, forstået som elever, der først har lært ét modersmål og 

sidenhen et andetsprog. Det er derfor heller ikke de typiske intersprogstræk, der er identificereret gennem 

studier af den klassiske andetsprogsprofil, som er kendetegnende for hovedparten af flersprogede elever i 

Tegn på sprog, hvorfor det umiddelbart kan være vanskeligt at identificere, hvori ’andetsprogsheden’ 

består.  

 

Så – som beskrevet i statusrapport 2013 – er det, på samme måde som det ikke er til at forhåndsdefinere 

karakteren af elevernes flersprogede repertoire, heller ikke muligt at forudsige karakteren af det, man kan 

kalde andetsprogsheden, ud fra på forhånd fastlagte progressionsbeskrivelser eller mere eller mindre 

prædefinerede intersprogskarakteristika, der hviler på undersøgelser af klassiske andetsprogsprofiler (først 

modersmålet – så andetsproget). Andetsprogsheden vil sagtens kunne rumme nogle af de klassiske træk 

ved den klassiske profil. Det er bare ikke til at sige på forhånd. Gennem dataindsamlingsaktiviteter, der har 

været tilrettelagt med henblik på at få indsigt i karakteren af andetsprogsheden, har vi set konturer af en 

slags anden andetsprogshed. Vi har i løbet af de seneste år set en række tegn på, at andetsprogsheden for 

mange af de disse elevers vedkommende markant er at finde i deres forståelse (både mundtligt og 

skriftligt), og at flere elever har udviklet en række undvigelsesstrategier til at skjule en manglende 

forståelse, og at mange af eleverne ofte – når de taler og skriver – holder sig til det danske, de i forvejen er 

fortrolige med, og som i langt de fleste tilfælde synes at række til at løse de opgaver, de stilles over for.  

 

Men det betyder ikke, at den anden andetsprogshed, vi ser, så blot kan indfanges og forstås som en ny 

fasttømret kategori. Dels ser vi i alle klasserne – som institutionelt indlejret flydende rammer omkring et 

flow af mennesker – bevægelser, der gør, at nye børn kommer til blandt andet fra modtagelsesklassen, så 

andetsprogsheden på klasseniveau spænder over et bredt felt af forskellige andetsprogsheder, der tager sig 

mere eller mindre ’klassisk’ ud og i didaktisk sammenhæng kalder på forskellige 

sprogundervisningsstrategier. Og dels er andetsprogsheden ikke en entydig størrelse, der kan tilskrives 

individet som en samling sproglige træk, der er uafhængig af de sociale omgivelser og af den enkeltes 

socialt situerede sproglige investeringsprocesser. 

 

Hvem er du fan af? 
Også i dette projektår har vi været optaget af at afsøge andetsprogsheden eller mangfoldigheden af 

andetsprogsheder, som vi møder dem i Tegn på sprog. Det har vi blandt andet gjort i den aktivitet, vi har 

kaldt Hvem er du fan af?, der også er overskriften på den opgave, vi stillede eleverne overfor, da vi bad dem 

om hver især at skrive en tekst om at være fan af nogen. 

 

Tilrettelæggelse af Hvem er du fan af? er baseret på et dialogisk og dynamisk perspektiv på 

skriveprocessen, inspireret af skriveforskeren Theresa Lillis (2001, 2003, 2013). Der er flere lag i dette 

dialogiske og dynamiske perspektiv. Dels vil enhver tekstskabelse altid bygge på allerede eksisterende 

semiotiske ressourcer og trække på ord, fraser, sætningsstrukturer, genretræk med mere, der bærer 
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betydning med sig fra de sammenhænge, de tidligere har indgået i. Dels vil processerne omkring 

tekstskabelsen typisk involvere flere mennesker. Selve skrivningen er måske igangsat på foranledning af 

andre, foregået i interaktion med andre eller med sparring fra andre. Og endelig er teksten i sig selv mobil. 

Den kan flytte sig og blive læst, diskuteret og brugt af andre i nye sammenhænge. 

 

Med dette dynamiske perspektiv har vi ønsket at flytte fokus fra et blik på teksten alene som et færdigt 

produkt til et blik på teksten-i-proces og at få indsigt i børnenes overvejelser over skriveprocessen og de 

valg, de har truffet undervejs. Vi har derfor søgt at skabe et rum, hvor børnene - i dialog med andre børn og 

forskningsmedarbejderen – kunne kommentere og diskutere deres tekster.  

 

I 2001 introducerede Lillis begrebet ’talkback’ som et alternativ til feedback som led i et studie af 

universitetsstuderendes akademiske skrivning og som led i en kritik af de skrivevejledningsprocesser, der 

baserer sig på en monologisk og evaluerende feedback. I stedet for en vurderende, normerende og 

dirigerende tilgang til de studerendes tekster ønskede hun at forankre skrivevejledningen – og sin forskning 

– i en dialogisk, spørgende og afsøgende pædagogisk tilgang, hvor de studerende af flere omgange blev 

spurgt til deres valg, processer og mulige forandringer og fremtidige praksisser.  

 

Lillis talkback-begreb har været en inspirationskilde i tilrettelæggelsen af Hvem er du fan af, om end 

situationen for os er en anden. Lillis arbejder med voksne studerende i universitetssammenhænge, vi med 

elever i skolen. Lillis’ forskning i og med talkback strækker sig over længere tid, hvor hun har været i dialog 

med de samme studerende om den samme tekst af flere omgange, hvor vores begrænser sig til en enkelt 

samtale, der indgår i et bredere anlagt forsknings- og udviklingsprojekt. I Lillis’ forskning foregår dialogen 

mellem hende og en enkelt studerende, mens den i vores finder sted mellem forskningsmedarbejderen og 

tre elever. Lillis’ opmærksomhed har været særligt rettet mod det, hun kalder ’ikke-traditionelle’ 

universitetsstuderendes akademiske tekster og literacypraksissser, hvor vores fokus i Hvem er du fan af? i 

særlig grad er på andetsprogsdimensionen i elevernes betydningsdannelsesprocesser i og omkring deres 

tekster.  

 

Aktiviteten blev forberedt ved, at eleverne hver – efter en introduktion i klassen – skrev en tekst om at 

være fan. Eleverne blev derefter - i grupper på tre - spurgt ind til teksten og skriveprocessen med 

udgangspunkt i en række vejledende spørgsmål, der på forhånd var forberedt i forskningsgruppen.  

 

 Hvad synes du lykkedes godt i din tekst?  

Er der noget, du er særlig tilfreds med? (en god pointe, et godt afsnit, fedt ord) 

 Har du fået det med, du gerne ville og synes var vigtigst? 

Er der noget, du synes mangler? 

Hvorfor kom det ikke med? 

 Eventuelt uddybende spørgsmål til indholdet (fokus på at skrive om dette indhold) 

Eventuelt spørgsmål om skriveridentitet og selvfremstilling 

 Find et særligt godt sted i din tekst! 

Har du brugt nogen særligt gode ord? 

Er der særligt gode sætninger? 

Tegnsætning? Layout? Argumentstruktur? 
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 Var der noget, der var svært eller drillede? 

Hvordan var det svært? (stavning, ordforråd, tegnsætning, formulering, layout…) 

Hvad gjorde du, da det drillede?  

Hvad kunne du ellers have gjort? Hvad hvis…? (hjemme, bedre tid) 

 Hvordan ser en rigtig blæret fantekst ud, synes du? 

 Ser du anderledes på din tekst nu, hvor vi har snakket om den? 

Hvad synes du om at snakke om jeres tekster på den her måde? 

Er der noget, du ville gøre anderledes, hvis du skulle starte forfra nu? 

 Er der noget ved jeres tekster, vi ikke har snakket om? 

 

Den situerede andetsprogshed 
Den mangfoldighed, som karakteriserer det generelle landskab i forhold til andetsprogsheden, afspejler sig 

også i aktiviteten Hvem er du fan af?, hvor vi ser mangfoldigheden af andetsprogsheder såvel i elevernes 

tekster som i den mundtlige interaktion omkring teksterne. 

 

Samtidig bliver det i den mundtlige interaktion også tydeligt, at eleverne ikke bare repræsenterer fastlåste 

profiler, men i løbet af aktiviteterne indtager forskellige positioner, som er socialt og interaktionelt 

betingede. Det bliver således muligt at tale om både en generel og en situationel mangfoldighed, hvor den 

situationelle mangfoldighed viser sig som de mønstre og brud i relation til andetsprogsheden, der udfolder 

sig undervejs i interaktionen.  

 

Tora 

Et eksempel herpå ser vi hos Tora, der er en af de elever, der inden for det seneste år er kommet til klassen 

fra en modtagelsesklasse. Tora kan på den måde siges at repræsentere en klassisk andetsprogsprofil, 

hvilket også kommer til udtryk gennem forskellige intersprogstræk i hendes mundtlige sprog (primært i 

forbindelse med udtale og syntaks).  

 

Den situationelle mangfoldighed kommer her til udtryk på den måde, hvorpå Tora, der bliver interviewet 

sammen med Emilie og Naima, i begyndelsen af interviewet fremstår meget tilbageholdende og 

undvigende for i løbet af aktiviteten at bevæge sig i en langt mere deltagende retning. 

 

Mens Emilie og Naima kommer med spontane udbrud om deres egne tekster, da børnene får dem 

udleveret af forskningsmedarbejderen, sidder Tora stille med sin tekst og siger ingenting. Da børnene 

forhandler om, hvem der skal læse højt først, og Naima foreslår Tora, er Toras reaktion afvisende: ”Jeg får 

(går) lige M-klasse – nej!”. På forskningsmedarbejderens forskellige spørgsmål til Toras tekst svarer Tora 

ved ganske kort enten at ryste på hovedet eller trække på skuldrene. Hendes blik er flygtigt; hun kigger ofte 

ned og væk. Således kan hun i situationen karakteriseres som undvigende i forhold til den konkrete 

aktivitet, hvor de snakker om børnenes tekster. Dette kan have flere årsager, hvoraf én kan være den, Tora 

selv henviser til i begyndelsen, at hun er kommet fra modtagelsesklassen, hvilket kan indebære en sproglig 

usikkerhed. Denne usikkerhed kan (eventuelt) ydermere kobles til, at hun derfor også er ny i Tegn på sprog-

sammenhæng. På baggrund af dette kan første del af interviewet ses som en proces, hvor Tora afkoder 

rummet, mens sidste del af interviewet kan ses som et udfald af, at Tora finder dette rum så trygt, at hun 

flere gange kaster sig ud i at forklare noget mundtligt, selvom det kan volde hende problemer med det 
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danske sprog. Det er på den måde, vi ser en bevægelse fra det, man kunne kalde en sikkerheds- og 

undvigelsesstrategi til en mere risikovillig deltagelse. 

 

I det følgende uddrag, som kan siges at markere denne bevægelse, ser vi i første omgang eksempel på 

Toras undvigelse, når hun kigger ned, trækker på skuldrene og svarer helt kort og undvigende. Men vi ser 

også, hvordan hun alligevel stille insisterer på, at hun faktisk har fået skrevet noget tekst: 

 

FM:  Hvad med dig, Tora, er der mere, du gerne ville have haft med i din tekst om Johnny Depp? 

Tora  (kigger ned, mens hun nikker stille) 

FM:  Hvad skulle det være for eksempel. 

Tora:  (trækker på skuldrene og kigger stadig ned) Det ved jeg ikke. 

FM:  Det ved du ikke. 

Tora: Men jeg synes, jeg har skrevet lidt. 

 

Forskningsmedarbejderen giver Tora ret i, at hun har fået skrevet lidt, og peger på, at Tora for eksempel har 

fået den lange række af film med, som Johnny Depp har spillet med i. Det bringer Naima til at fortælle, at 

hun også har set Edward Saksehånd, og de begynder at snakke om filmen og om, at han har saksehænder. 

Tora smiler nu, og da forskningsmedarbejderen spørger, hvad der så sker med ham i filmen, og Naima 

begynder at fortælle, insisterer Tora pludselig på, at hun vil fortælle:  

 

Tora:  Jeg vil, jeg vil, jeg vil! Fordi… en mand, han, altså doktor, eller, han har lavet ham, men han er 

død før han er færdig med at lave ham, bygge ham. Og så, øhm, kommer der en dame, og 

hun finder ham, og så hun tager ham med sig. 

Naima:  Ja, passer ham.  

Tora:  (kigger på Naima, der kigger tilbage på Tora) Ja. 

 

Som det fremgår af uddraget sker der her, 12 minutter inde i aktiviteten, et brud, hvor ordene pludselig 

vælter ud af Tora, der indtil da har forholdt sig meget tavs. I forlængelse af ovenstående uddrag følger en 

fælles udredning af filmens handling, hvor forskningsmedarbejderen spørger, og både Naima og Tora 

deltager og supplerer hinandens svar. Denne supplering sker både på et semantisk plan, hvor de i 

fællesskab rekonstruerer handlingen, men også på et sprogligt plan, hvor Naima tilbyder ord, når Tora 

mangler dem på dansk. Snakken om filmen Edward Saksehånd leder altså til et brud med det, der ellers 

fremstår som et undvigelsesmønster.  

 

Hashir 

Et andet eksempel på den situationelle mangfoldighed er Hashir, der har gået i klassen fra 0. klasse og er 

født og opvokset i Danmark. Nogle vil måske huske ham fra Winnie Østergaards undersøgelse af 

læseforståelse og læsestrategier i et tværsprogligt perspektiv (Østergaard 2013). Her blev Hashir i 2. klasse 

beskrevet som den sikre afkoder, der frem for at være optaget af, hvad den læste bog handlede om, syntes 

at være mere optaget af at komme igennem den: ”Han afkodede sig sikkert igennem det meste af bogen, 

ved vanskeligheder sprang han over, søgte ikke hjælp, men fortsatte videre. Efter læsning af fem sider gav 

han udtryk for, at historien var kedelig” (ibid: 92). 
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Hashirs fokus på (formmæssig) sproglig korrekthed ser vi også udtrykt i skriveaktiviteten i 5. klasse, hvor 

han har skrevet en relativt kort tekst på godt to linjer med ganske få variationer. På spørgsmålet om, om 

han har fået det med, han gerne ville, nikker han hurtigt, og på spørgsmålet om, om der var noget, der 

drillede, svarer Hashir: ”Jeg syntes ikke, der var noget, der var svært.” Det generelle billede af Hashir i 

aktiviteten er, at hans reaktioner på forskningsmedarbejderens spørgsmål er ganske kortfattede, samt at 

han ikke har haft problemer med sin tekst.  

 

Der er to brud med dette generelle billede at spore i aktiviteten med Hashir: Et, som handler om, at hans 

generelle korte svar erstattes af en begejstret og optaget involvering i samtalen, når den handler om 

tekstens indholdsside (fodbold), og ét, som handler om, at Hashir alligevel åbner op for, at han selv finder 

sin tekst for kort og gerne ville have skrevet mere. Spørgsmålet om tekstmængde dukker op flere gange i 

løbet af aktiviteten, hvor Hashir interviewes sammen med Salman og Rafal. I den indledende uformelle 

fase, hvor forskningsmedarbejderen går og ordner, og drengene har fået deres tekster, er det allerede 

tekstmængde-spørgsmålet, interaktionen drejer sig om. De taler om, hvor meget de hver især har skrevet, 

og Salman siger, at han har skrevet 99 ord, hvorefter Hashir går i gang med at tælle ord i sin tekst. Han 

afbryder dog hurtigt denne tælling. Senere i aktiviteten siger Hashir selv, at hans tekst er for kort. Ifølge 

Hashir skal en blæret fantekst være lang, og han ville gerne have skrevet mere indhold, men henviser til 

det, han fremstiller som opgavens begrænsning, nemlig at fokus er på det at være fan frem for en decideret 

biografi om idolet. Havde det handlet om at skrive informationer om idolet, kunne han ifølge ham selv have 

skrevet meget.  

 

Fælles for Tora og Hashir er, at de begge har skrevet meget korrekte tekster med blot ganske få sproglige 

uregelmæssigheder, og at de begge gerne ville skrive mere. Fælles for dem er også, at de begge benytter 

sig af undvigelsesstrategier, men at undvigelsesmønstret brydes med spontan begejstring, deltagelse og i 

forlængelse heraf også sprogstrækkende strategier (se statusrapport 5, Orluf et al., 2012) i forbindelse med 

en tydelig interesse for samtalens indhold, når dette er henholdsvis filmen Edward Saksehånd og diverse 

fodboldrelaterede emner. Ved disse brud er det, som om noget andet tager over, så det forsigtige og 

undvigende træder i baggrunden. Det forsigtige og tilbageholdende erstattes så at sige af en begejstret og 

mere vovet deltagelse, når snakken falder på noget, der interesserer børnene.  

 

Skriveproces, interaktion og semiotiske ressourcer i et dialogisk perspektiv 
Når børnene skriver, trækker de på og interagerer de med sproglige og andre semiotiske ressourcer, som 

de har kendskab til gennem tekster, de har mødt i forskellige sociale sammenhænge i og uden for skolen, 

samtidig med at de fortolker og responderer på forventninger, der institutionelt omgærder 

skriveprocessen. Det kan for eksempel være eksplicit formulerede forventninger fra introduktionen af den 

konkrete opgaveformulering, og det kan være mere generelle (forestillede) forventninger til, hvad og 

hvordan man skriver i skolen. Med udgangspunkt i studier af ’writer identity’ (fx Clark et al., 1990; Ivanič, 

1995) beskriver Lillis (2001), hvordan det er i dette spændingsfelt, skrivere træffer en række valg om a) 

hvem de kan, og hvem de gerne vil være, når de skriver, b) hvad de kan, og hvad de gerne vil udtrykke, og c) 

hvordan de kan, og hvordan de gerne vil udtrykke det (Lillis, 2001). 

 

Semiotiske ressourcer: valg og forventninger  
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I dette spændingsfelt er det interessant at se nærmere på Hashir og hans udpegning af en 

uoverensstemmelse imellem den tekst, han har skrevet, og den tekst, han kunne have tænkt sig at skrive. 

På spørgsmålet om, hvordan en rigtig blæret fantekst skulle se ud, siger Salman, at der skulle være billeder. 

Mens han og forskningsmedarbejderen snakker lidt om det, byder Hashir pludselig ind på eget initiativ. 

 

Salman:  Det kommer også an på humør, og hvor lang teksten den er. 

Hashir: Den skal være lang. 

FM: Den skal være lang, Hashir, siger du. Hvorfor det? 

Hashir (trækker på skuldrene og smiler så prøvende) Ellers så er det ikke sjovt at læse den. Det 

synes jeg heller ikke, min er, når det kun er 2-3 linjer. 

FM: Synes du din er for kort, eller hvad? (Hashir bekræfter) Hvad ville du gerne mere have haft 

med så, tænker du, hvis du fik lov til at skrive teksten om? 

Hashir: Vi sku’, vi sku’, vi sku’… Vi sku’ ikk’ skrive om øh.. (kigger lidt frustreret ud i luften). Vi sku’ ikk’ 

skrive om, hvor gammel han er og sådan noget. Vi skulle bare skrive, hvorfor man er fan af 

ham. Så, det kan man ikk’ skrive så langt om. 

(…) 

FM: Så der er simpelthen nogle informationer, du gerne ville have haft med nu, hvis jeg sagde: 

”Nu må du lave en fantekst, en blæret fantekst om Christiano Ronaldo, og du må lave den 

liiige som du gerne vil”? Hvem skulle så… Hvem skulle egentlig læse den, hvem skulle den så 

være rettet til? Skulle det være en på din egen alder, eller en på alder med mig, eller…? 

Hashir: (kigger rundt, gaber og trækker sig tilbage i stolen, før han siger) Det er nogen gange 

derhjemme, så på computeren, så har jeg også sådan noget Word, så skriver jeg mange 

historier om fodboldspillere og sådan. Det er sådan nogen lange nogen, jeg skriver. 

FM: Ja. Skriver du dem bare så til dig selv så, eller hvordan? 

Hashir: (nikker) Og så kopierer jeg dem. Så har jeg dem bare. 

Salman: Man kan også bare skrive dem til andre fans. 

FM: Ja. Til andre fans. Ja. Hvad skulle der være med i sådan en historie, man skriver til andre 

fans? 

Hashir:  Jeg skriver, hvornår han er født, hvor mange år han er, og… karriere og sådan dér. 

 

I uddraget her ser vi, hvordan Hashir udfolder et spændingsfelt imellem det, der i hans øjne forventes, at 

han skal, og det han gerne ville – og kunne – udtrykke. Grunden til, at hans tekst er så kort, er ifølge Hashir, 

at de skulle skrive om, ”hvorfor man er fan”. ”Så”, siger han ”det kan man ikk’ skrive så langt om.” Således 

henviser han til den konkrete opgaveformulering, som understreges sprogligt ved, at Hashir fem gange 

gentager ”Vi sku’”. Hashir har holdt sig stringent til at opfylde kravet til opgaven og derfor ikke skrevet 

biografiske informationer om Ronaldo i sin tekst. På et mere generelt forestillet forventningsplan til, 

hvordan man skriver i skolen, kan man koble denne opmærksomhed på, hvad man skal og ikke skal, til den 

sproglige korrekthed, der karakteriserer Hashirs tekst. Hans tekst kan karakteriseres som kort, korrekt og 

urisikabel, og om skriveprocessen ved vi, som tidligere påpeget, at han ikke syntes, der var noget, der var 

svært. Salman derimod vil gerne tale om, hvad der var svært for ham. Han havde problemer med, hvordan 

man staver til den pris for bedste fodboldspiller, Ronaldo har modtaget: ”Ballon d’Or! Først så troede jeg, at 

apostroffen skulle være her, men det sku det ikk’. Så jeg blev lige nødt til at google det og finde ud af, 

hvordan man staver til det.” Salman har, som det fremgår af hans tekst nedenfor, efterfølgende brugt ordet 
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Ballon d’Or tre gange i sin tekst på tre forskellige måder: i tekstsammenhæng, i en forklaring af ordet i en 

parentes og i en billedtekst. Salmans tekst kan overordnet karakteriseres som længere, mere kompleks og 

vovet. Hvor Hashir i skolesammenhæng holder sig til det sprog, han kender, står hans undvigelses- og 

sikkerhedsstrategi i denne situation over for Salman, der har kastet sig ud på ukendt land og benyttet sig af 

strategier til at undersøge noget sprogligt, som han efterfølgende anvender i sin tekst. Men Hashirs 

undvigelses- og sikkerhedsstrategi står i uddraget også i modsætning til Hashir selv som skriver derhjemme, 

når han på sin computer skriver lange tekster i Word til sig selv uden skoleopgavens begrænsning.  

 

I forhold til det ovenfor omtalte spændingsfelt kan man altså sige, at Hashir og Salman tilsyneladende har 

truffet en række modsatrettede valg på baggrund af deres fortolkninger af de forventninger, der knytter sig 

til den konkrete skriveopgave og til nogle mere generelle forestillinger om, hvordan man skriver i skolen. 

Hvor Salman har valgt at kaste sig ud i at strække sproget, synes Hashir at have holdt sig til det sprog, han 

kender. Dette begrunder han (indirekte) under samtalen med, at han fortolker opgaven som begrænset og 

begrænsende. Således ser det ud, som om Hashirs fortolkning har resulteret i, at han har truffet nogle valg, 

der ikke indebærer sprogstræk, og uoverensstemmelsen imellem den tekst, han har skrevet, og den tekst, 

han kunne have tænkt sig at skrive, bliver tydelig under samtalen. 

 

 

 
Figur 2: Hashirs fantekst 
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Figur 3: Salmans fantekst 

 

Writer identity og semiotiske ressourcer 

Relationen mellem børnenes valg af semiotiske ressourcer, afsøgning af nye sproglige ressourcer og 

skriveridentitet bliver også synlig, når børnene i samtalen om teksterne for eksempel spørges til, hvad de 

synes er lykkedes godt i deres tekster. Ofte fremhæver børnene et særligt ord (dødsspil – Mi Mi, distrikt – 

Naja), en særlig vending (’donere til de fattige’ – Salman, ’sprede glæde gennem sine sange’ – Isra) eller et 

særligt billede (’synger som en fugl’ – Emilie), eller som Azhar siger, at han har ’sat ord ind’, ’han ellers ikke 

plejer at bruge’. Men det kan også være et særligt stilistisk træk, som når Gulnar udpeger den del af sin 

tekst, hvor hun opremser, hvad der er særligt ved Justin Bieber: ’Hans stemme, hans stil, hans hår, kort sagt 

alt’. Eller det kan være et særligt tegn som for eksempel apostroffen i Ballon d’Or (Salman) eller kolonnet 

foran opremsningen bandmedlemmerne i ’One direction’ (Naima), der trækkes frem. Ofte bliver 

udpegningen af de særligt vellykkede træk efterfulgt af redegørelser over de overvejelser, der er gået forud 

for valget, og de processer, der har været involveret deri, som når Salman som nævnt efter adskillige 

overvejelser over apostroffen i Ballon d’Or har valgt at google det.  

 

FM:  Var der et sted i jeres tekst, der drillede jer eller hvor der var et svært ord, eller noget I 

syntes var svært at formulere? 

Salman:  (prompte) Ballon d’Or! Først så troede jeg, at apostroffen skulle være her, men det sku det 

ikk’. Så jeg blev lige nødt til at google det og finde ud af, hvordan man staver til det. 

FM:  Ja. Ved du, hvad Ballon d’Or betyder? (Hashir kigger opmærksomt/nysgerrigt op på 

forskningsmedarbejderen og så på Salman) 

Salman:  Nej, jeg ved bare, det er en pris. 

FM:  Du ved det er en pris, som man får. Hvis nu, vi kigger på Hashirs billede (Hashir løfter sit papir 

og holder billedet op, så de andre kan se det). Der holder han den her pris, ikke også, en 

Ballon d’Or. Det betyder den gyldne bold. Ballon, det tror jeg er bold. 

Salman: På fransk eller hvad? 

FM: Ja, og så or, det er vist guld.  



Tegn på sprog – tosprogede børn lærer at læse og skrive Side 20 

 

Ballon d’Or er et ord, der går igen mange gange i datamaterialet. Mange har valgt at skrive om 

fodboldspillere, og flere af disse om Christiano Ronaldo, der netop havde vundet Ballon d’Or 2013. I 

teksterne indgår Ballon d’Or som en central informativ ressource og dermed som en ressource, der er med 

til at fremstille forfatterne som ekspert og som vidende om de særlige ord og udtryk, der knytter sig til det 

emneområde, de skriver om. Samtidig synes det også at indgå som en særlig semiotisk ressource, der både 

klinger særligt (fransk) og tager sig særligt ud i sin grafiske form, hvilket altså for Salman er værd at 

investere så meget i, at han googler det for at være helt sikker på at få apostroffen sat rigtigt. 

 

Mange børn har som Salman tydeligvis investeret i at strække sproget under skriveprocessen og finde frem 

til de særlige semiotiske ressourcer, der giver deres tekst lige netop det udtryk, de gerne vil have frem, og 

som får dem selv til at fremstå, som de gerne vil stå frem gennem deres tekst. Forskningen i ’writer 

identity’ (fx Ivanič, 1998) har peget på, hvordan enhver skriver gennem de valg, han eller hun træffer, ikke 

bare portrætterer det eller dem, der skrives om, men også skaber sig selv som skriver, idet man altid skriver 

ud fra en eller flere positioner, der har betydning for de ressourcer, man vælger at trække på.  Dette tema 

er et, der eksplicit dukker op i flere af fantekstssamtalerne, enten fordi forskningsmedarbejderen spørger til 

det, eller fordi børnene selv bringer det op. Mange børn er optaget af at fortælle, at de ikke skriver som 

’direkte fan’, ’decideret fan’, eller at det ikke er personen, de er fan af, men af det, personen laver. Malika 

fortæller blandt andet, at hun i sin tekst om Jim Davis har skrevet om det, han arbejder med (Garfield), hvor 

andre ifølge hende ville have skrevet om, hvor gammel han er. Hun fremhæver på den måde, at hun har 

valgt at skrive ud fra en position som ekspert på Garfield. En position, hun også begejstret viderefører i 

samtalen, da hun flere gange under oplæsningen løfter blikket fra papiret og begejstret føjer flere detaljer 

og eksempler til det, hun har skrevet. 

 

Da forskningsmedarbejderen tager temaet op i samtalen med Naima, Emilie og Tora, ser Tora meget 

tænksom ud og vil gerne til orde.  

 

FM:   Prøv lige at lade Tora fortælle. 

Tora:   Jeg har skrevet ’jeg tror’, altså jeg, Tora. 

FM: Ja, nemlig, at du tror, øh hvad hedder det, nu skal jeg lige finde det, du tror, han kan lide at 

spille sindssyg, så hvis jeg sidder og læser det her, så tænker jeg, nå, det her har Tora tænkt 

over, så det giver mig et lille bitte billede af, hvem Tora hun er. 

 

Under forskningsmedarbejderens opsamling og uddybning, hvor hun finder og citerer det sted i Toras tekst, 

hvor Tora har skrevet ’jeg tror’, lytter Tora meget intensivt og nikker bekræftende og tilsyneladende stolt 

over det indtryk, hun har givet.  

 

I samtalen med Raheel, Aviaaja og Anielka peger Raheel i sin tekst selv eksplicit på forbindelsen mellem den 

portrætterede Serena Gomez og den portrætterende Raheel, når hun skriver: ”Jeg er fan af Selena Gomez. 

Fordi hun er god til at synge engelske sange, og hun ligner mig, og hun er god til engelsk, og jeg vil også 

være god til engelsk.” Da forskningsmedarbejderen senere i samtalen spørger til det med writer identity, 

forstår hun i første omgang ikke, hvad hun mener, men er optaget af at forstå det, og da 
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forskningsmedarbejderen forklarer igen, nikker hun ivrigt og beskriver princippet med sine egne ord, som 

det fremgår af uddraget her:  

 

FM:  Kunne I forestille jer det, at I for eksempel fik tekster fra en anden femteklasse, og så lige 

pludselig, så læser man, ’nå, her er der en pige, der hedder Gulnar, og hun er fan af One 

Direction’, og sådan en tekst den både kan fortælle jer noget om One Direction, og den kan 

også fortælle jer noget om Gulnar. 

Raheel  (kigger undrende på forskningsmedarbejderen) 

FM: Forstår du, hvad jeg mener? 

Raheel (ryster på hovedet og udtrykker total forvirring, mens hun griner) 

FM: Nej, hvis nu for eksempel, at jeg tager den her tekst, og jeg kender slet ikke Aviaaja, og når 

jeg så læser den, kan jeg så få noget at vide om Aviaaja./ 

Raheel:  /Så begynder man med at kende!/ 

FM: /Samtidig med, at jeg også får noget at vide om Justin Bieber? 

Raheel:  Nårh (nikker hun ivrigt), OK. 

 

I samtalen mellem Patryk, Adnan og Ayman bringer Patryk selv spørgsmålet om skriveridentitet op og 

fortæller at det, han godt kan lide ved sin tekst, er, at han ”sidder inde i den tekst”. Det søgende svar, som 

for Patryk leder op til dette udsagn, lyder: ”Jeg er sådan, øh, tilfreds med, at det som jeg har… for jeg har 

prøvet at, sådan det jeg siger (peger med hånden ind på sig selv). Øh, ja. Fordi sådan at hele teksten, det er 

sådan noget jeg siger, så det er sådan hvor, som at jeg tænker, som om jeg sidder inde i den tekst”. Da 

forskningsmedarbejderen spørger uddybende til dette, folder Patryk det ud med en mere tekstnær 

forklaring, der understreger, hvordan writer identity også hænger sammen med sproglige valg på 

mikroniveau:  

 

FM:  Så den er rigtig meget dig. Det er ligesom du vil sige den. Er det det?  

Patryk:  Ja, for eksempel, ’faktisk ingenting’. En pause, og så: ’Eller, nå, jo!’ (citerer han sin tekst og 

gestikulerer med hånden en pludselig kontrast), ’Det ku’ være’. Sådan som om, jeg har lige 

tænkt på det.  

FM:  Har du lavet en pause? Kan man se, du har lavet pause på dit papir?  

Patryk:  Altså, sådan, bare en øh… Der er bare en øøøøh, ja, punktum, eller. 

FM:  Ja, OK, så det punktum og den pause, der følger, den er du rigtig glad for? 

Patryk: Ja. 

 

På Patryks tekst herunder kan man se, hvordan hans skriveproces er ekspliciteret i den færdige tekst. 

Den tankeproces, han forklarer til og performer for forskningsmedarbejderen ovenfor er her udtrykt med 

en både omfattende tegnsætning og en lille illustration. Af den med rødt omringede sætning, som han selv 

citerer i samtalen, fremgår det, at han har benyttet sig af både komma, tre på hinanden følgende 

punktummer og et udråbstegn. Hertil kommer, at han med en lille pære har symboliseret, hvordan der går 

et lys op for ham. Således fremstiller Patryk her sig selv som et subjekt i proces, hvilket får betydning for, at 

han vælger nogle bestemte ressourcer – også nogle, der ligger uden for sproget.  
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Figur 4: Patryks fantekst 

 

 

 
 

Figur 5: Uddrag, Patryks fantekst 

 

 

Interaktion og nye semiotiske ressourcer  

Gennem samtaleaktiviteten får vi, som beskrevet ovenfor, adgang til nogle af de valg, børnene har truffet 

undervejs i skriveprocessen, og den måde, de vælger at fremstille det i det konkrete situation. Men vi ser 



Tegn på sprog – tosprogede børn lærer at læse og skrive Side 23 

også, hvordan børnene under selve interaktionen bliver opmærksomme på ressourcer, de har anvendt, og 

hvordan de undervejs finder ind til nye ressourcer, de kunne have anvendt, eller gerne vil anvende.  

 

Det ses meget tydeligt i samtalen mellem Tora, Naima og Emilie. Her har forskningsmedarbejderen spurgt, 

hvordan det har været at tale om teksterne, og om børnene mener, det er noget, man for eksempel kan 

bruge i dansk. Naima peger på, at man kan tale om punktummer og kommaer og så det der tegn, kolon. 

 

Emilie: Der er faktisk også noget mere. Man kan også tage nogen af de ting med, som de gør. Hvis at 

hun nu havde lavet det der, det der tegn og sådan noget. Så kan man jo vide, så får man jo 

forklaret, hvad det er, og så kan man bruge det i sin tekst næste gang. 

FM: Ja, hvad for nogle tegn tænker du på? 

Naima og Emilie i kor: Det der kolon der. 

FM: Aah, ja. 

Emilie:  Hvis nu [de har] husket punktum eller gjort et eller andet spændende, så kan man tage det 

med i sin tekst. 

FM: Eller ligesom du har peget på, at du godt kan lide, at Tora havde skrevet en amerikansk 

skuespiller, så kunne man tage det med.1 

 

Senere spørger forskningsmedarbejderen, om der er noget i teksterne, de har glemt at tale om: 

 

Emilie: Jeg synes også, at vi har glemt, at hvad hedder det, spørge enhver ’har du et godt råd til de 

andre? 

 

Forskningsmedarbejderen griber så Emilies bud og opfordrer børnene til at tage en runde: 

 

Emilie:  Et godt råd, det er, at man skal huske et billede, synes jeg, så man får lidt med, nå ja, det er 

hende, og så punktummer og kommaer og husk tillægsord. Det er mit råd til jer – derude, 

nej. 

FM: Har du et godt råd, Naima, til Tora og Emilie? 

Naima: Ja, at man skal lægge kolon, når man skriver en sang, altså skriver, hvad sange hedder. 

 

Gennem samtalens forskellige dele ser vi altså hos børnene en løbende bevidsthed om de ressourcer, de 

har trukket på – og de ressourcer, man kunne trække på en anden gang.  

 

Også Hashir synes under samtalen at få øje på nye sproglige ressourcer i form af et ord, han møder på ét 

tidspunkt under interaktionen for at anvende det senere. Sidst i det tidligere præsenterede uddrag så vi 

Hashir nævne karriere som noget af det, han ville have skrevet om derhjemme. Ordet karriere har 

forskningsmedarbejderen 6 minutter tidligere introduceret, hvor hun udtrykte, at hun ved 

                                                           
1 Her henviser forskningsmedarbejderen til en tidligere sekvens i samtalen, hvor hun har spurgt Tora, om der er noget, hun selv 

synes er lykkedes godt i hendes tekst. Her rystede Tora på hovedet, hvorefter Emilie brød ind og foretog en udpegning af ”noget 
godt” i Toras tekst, nemlig at hun havde brugt adjektivet ’amerikansk’ og skrevet, at ”Johnny Depp er en amerikansk skuespiller” i 
stedet for bare ’en skuespiller’.  
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tekstlæsningerne blev nysgerrig på, hvor langt Rafals spiller, Szczesny, og Ronaldo er i deres karrierer. På 

det tidspunkt fulgte Hashir ikke op på dette, men sprang over, sådan som vi ovenfor har beskrevet, han gør 

ofte i samtalen. Men her ser vi altså tegn på, at han sidder og tænker over input, han opsnapper i den 

mundtlige interaktion, for så at inddrage det i sit eget sprog senere hen. Således kan også interaktionen 

omkring teksterne også tjene både som eksplicitte og som implicitte invitationer til sprogstræk. 

 

Det dialogisk-dynamiske perspektiv: skriveridentiteter, 

sprogindlæreridentiteter og sprogstræk. 
Analyserne af fanaktiviteterne i det tidligere præsenterede dialogisk-dynamiske lys leder frem til en 

antagelse om en potentiel forbindelse mellem writer identity, sproglæreridentitet og sprogstræk.  

Først og fremmest ses en sammenhæng mellem, om børnene kan se sig selv i den tekst, de skriver, og om 

de investerer i den og i den writer identity, der følger med. Men vi ser også, at der med investeringen i 

teksten ofte følger en investering i at strække sproget for at give teksten netop det udtryk, de gerne vil 

have frem, og for at skrive sig selv ind i teksten på en måde, der får dem til at fremstå, som de gerne vil 

fremstille sig selv. Endelig ser vi, hvordan en sådan investering synes at gøre, at børnene i mange tilfælde 

overvinder en eventuel modstand mod at fremstå som ’non-native speakers’. Det forekommer nemlig, at 

der blandt mange af børnene i flere situationer kan være et ubehag forbundet med at tage en 

sprogindlæreridentitet på sig, der til tider nærmest tager sig ud som en sprogskam (svarende til den 

’literacy shaming’, som Bartlett (2008) har set i sin forskning af voksne, der sent er begyndt at lære at læse 

og skrive). Men samtidig er der i materialet også tendenser til, at investeringen i teksten bliver stærkere 

end frygten for at falde igennem som ’non native speaker’. Meget tyder således på, at hvis børnene kan se 

sig selv som skrivere, er de også mere villige til at påtage sig en sprogindlæreridentitet og i forlængelse 

heraf til sprogligt at vove mere. 

 

Det er blandt andet her, det dialogiske perspektiv på elevernes tekstproduktion har sit potentiale. I 

talkbackrummet foldes der gennem dialogen en bredere palet af skriveridentiteter ud, som tilbyder sig for 

børnene, der således inviteres til at fortælle om ikke bare den tekst der er, men den tekst der kunne være. 

Set i et interaktionelt perspektiv er det særlige ved denne aktivitet, som tidligere beskrevet, at vores 

talkback-dialog indebærer en forskningsmedarbejder og hele tre børn, hvor Lillis’ talkback-situation tog 

form af individuelle samtaler med den pågældende skriver. I vores tilfælde har vi altså en kompleks 

sammenhæng bestående af forskningsmedarbejder, skriver og to andre skrivere, hvilket så at sige øger 

mulighederne for det dialogiske princips udfoldelse. Denne kompleksitet har sandsynligvis bidraget til i 

forskningsmæssig sammenhæng at få øje på det ekstra lag i det dialogisk-dynamiske perspektiv, som 

invitationen til sprogstræk udgør. Eksemplerne Tora og Hashir viser, hvordan sprogstrækket folder sig ud 

som brud med undvigelsesstrategier, når begejstringen for samtaleemnet – hhv. film og fodbold – overgår 

tendensen til at holde sig tilbage. I Toras tilfælde bliver det tydeligt, hvordan sprogstrækinvitationen i 

denne konstruktion foldes ud, idet Tora ikke blot taler med forskningsmedarbejderen, men også indgår i en 

sprogstrækkende dialog med Naima, når de sammen rekonstruerer handlingen i Edward Saksehånd. I den 

mundtlige interaktion ses således, hvordan børnene i situationen strækker sproget eller bliver 

opmærksomme på nye ressourcer, som de afprøver i samtalen. Men det ses også, hvordan de forud for 

samtalen, nemlig i skriveprocessen, er indgået i sprogstrækkende aktivitet, som de i dialogen får mulighed 

for at trække frem og reflektere over, sådan som vi så det med Salmans arbejde med Ballon d’Or. 
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Fantekstaktiviteten blev iværksat med henblik på at få indsigt i andetsprogsheden. Udover at aktiviteten 

har givet indblik i de forskellige andetsprogsheder og de dertil knyttede forskellige strategier i 

skrivepædagogiske sammenhænge, har den tillige åbnet for et didaktisk potentiale i forhold til indsigter i, 

hvordan skriveaktiviteter med fordel kan inddrage det dialogisk-dynamiske perspektiv i forbindelse med 

pædagogisk-didaktiske hensigter om at invitere eleverne til at strække deres sprog. Når man i pædagogisk-

didaktisk sammenhæng anskuer teksten som en konstruktion i et processuelt lys frem for at anskue den 

som et færdigt produkt og på det grundlag inddrager en fælles talkback-situation, åbnes der for en 

diskussion mellem børnene og den voksne ikke alene af de valg, der er truffet, men også af de valg, man 

kunne træffe, hvis man efterfølgende kunne skrive teksten om eller en anden gang skrive en tilsvarende 

eller måske en helt anden tekst. 

 

Aktiviteten har således skabt en opmærksomhed på et ikke tidligere ekspliciteret forskningsmæssigt og 

didaktisk potentiale ved Lillis’ dialogiske talkback-metode, nemlig den sammenhæng, der synes at være 

mellem skriveridentitet, sproglæreridentitet og sprogstrækkende strategier, og den invitation til at strække 

sproget, den (i hvert fald i vores sammenhæng) fremkalder, og som udfolder sig i et hav af eksempler, 

hvoraf der her kun er præsenteret nogle få. 
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KLASSERUMMET SOM  SPROG- OG LITERACYLÆRINGSRUM 

Helle Pia Laursen 

 

I det følgende rettes opmærksomheden mod klasserummet som et sprog- og literacy-læringsrum, hvor der 

ligger en ambition om tage højde for den sproglige diversitet i klasserne og for elevernes forskellige 

literacyerfaringer og sproglige behov, som vi tidligere har udfoldet den i den didaktiske refleksionsramme 

(Orluf m.fl., 2012; Østergaard m. fl., 2014).  

 

Når literacyundervisning og sproglig diversitet anskues i et socialsemiotisk perspektiv og tilegnelse af 

skriftsprog ses som en betydningsskabende proces, hvor børn trækker på de kilder, de har til rådighed i de 

sociale sammenhænge, de indgår i, er det interessant at se nærmere på, hvordan hvilke sprog- og 

literacyressourcer er gjort tilgængelige i klasserummet i relation til andre ting og i forhold til organiseringen 

af læringsrummet som sådan, hvordan eleverne bringer disse tilgængelige sproglige og andre semiotiske 

ressourcer i anvendelse, hvordan de interagerer med, om og omkring literacy, og hvordan de forhandler 

deres sociale identitet i relation til disse ressourcer og i relation til hinanden. 

 

Det gør vi her ved at zoome ind på en eller flere sammenhængende literacybegivenheder, der er centrale i 

det undervisningsforløb, der er i fokus. Kort fortalt forstås en literacybegivenhed som ”enhver aktivitet, der 

involverer skrevne tekster” (Barton & Hamilton 1998:8, min oversættelse). En literacybegivenhed er altså 

en konkret observérbar begivenhed, hvor skrevne tekster spiller en central rolle. Særligt for 

literacybegivenheder i skolesammenhæng er, at de ofte er tilrettelagt med henblik på læring, hvad enten 

der er tale om læring af læsning eller skrivning eller læring af andre fagområder gennem læsning og 

skrivning. Ikke alle literacybegivenheder i skolen er dog tilrettelagt med literacylæring for øje. Eleverne 

skriver og læser også tekster i skolen af egeninteresse og som led i forskellige sociale aktiviteter. Her har vi 

dog fokus på de literacybegivenheder, der er tilrettelagt specifikt med henblik på læring af literacy på 

baggrund af de aspekter, vi tidligere har identificeret som væsentlige, når det handler om at tage højde for 

den sproglige diversitet. 

 

En literacybegivenhed er en konstruktion, der i praksis er vanskelig at afgrænse, idet den interaktion, der 

finder i et klasserum her og nu altid trækker tråde tilbage til det, der skete i den sidste lektion, i sidste 

måned eller måske på tidligere klassetrin, ligesom forskellige begivenheder kan overlappe hinanden, være 

indlejret i hinanden eller forløbe samtidig. Der vil således altid ligge nogle valg og fortolkninger i 

udpegningen af en begivenhed. Samtidig giver et fokus på literacybegivenheden et godt afsæt for at 

komme tæt på, hvad der faktisk sker under rubrikken ’literacyundervisning’ og på den måde identificere 

mønstre i de betydningsdannende processer, der etableres socialt og interaktionelt omkring 

literacyundervisningen. 

 

Freebody og Freiberg (2001) beskriver læseundervisning som et koordineret sæt af praktiske sociale 

aktiviteter. Det er gennem et blik på disse koordinerede sæt af praktiske sociale aktiviteter omkring 

literacy, vi søger indsigt i klasserummets literacyundervisningspraksisser, her forstået som generelle måder 

at praktisere læse- og skriveundervisning på, hvortil der knytter sig givne værdier, holdninger, følelser og 

sociale relationer. Særligt for vores blik er endvidere, at det er specifikt rettet mod praksisser, der også er 

formet af Tegn på sprog-erfaringerne og de lokale fortolkninger deraf.  
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VI SKRIVER EN MATEMATIKBOG. UDVIKLING AF LÆSESTRATEGIER I 

MATEMATIK 
Lone Wulff 

 

På Blågård skole på Nørrebro tilrettelagde skolegruppen i foråret i 5. kl. et forløb i matematik, hvor der var 

fokus på udvikling af læsestrategier i forbindelse med læsning af matematiktekster. En central læsestrategi 

er at finde de informationer, som er vigtige for opgaveløsningen og at sortere de mindre vigtige 

informationer fra, i det hele taget at navigere i teksten på en anden måde end i de fleste andre fags tekster. 

Flere aktiviteter i forløbet gik derfor ud på, at eleverne skulle navigere i matematiktekster, og i den 

aktivitet, jeg vil sætte fokus på nedenfor, skulle eleverne arbejde med matematiktekster på andre sprog 

end dansk. Her skulle de gætte-læse sig frem til hypoteser om matematikteksternes opbygning og indhold 

og undersøge, om de kunne finde de forskellige typer af tekst, som de kender fra deres eget 

matematikmateriale.  

 

Udvikling af læsestrategier –  en udfordring 

Skolegruppen valgte at arbejde med eksplicit undervisning i læsestrategier i forbindelse med 

matematiktekster, fordi en del af eleverne udfordres af fagteksternes kompleksitet og multimodalitet. Den 

literacykompetence, som fordres i matematik og andre fag fra mellemtrinnet, udfordrer generelt 

flersprogede elever, idet fagteksterne på dette klassetrin afspejler en faglig diskurs og fagsproglig 

specialisering, som ikke har været aktuel i indskolingens tekster (Ladegaard 2013: 24). Udvikling af 

elevernes læsestrategier bliver afgørende for deres udbytte af fagundervisningen såvel som for deres 

læseudvikling. Når elever møder skolens tekster, i dette tilfælde i matematik, bør der derfor også være 

fokus på at udvikle deres læsestrategier, så de kan arbejde bevidst og målstyret med deres læseforståelse.  

 

Udgangspunktet for forløbet var således, at målrettede læsestrategier kan læres (Andreassen 2007, Bråten 

2008) og følgelig, at eksplicit undervisning i læsestrategier kan optimere elevers læsning og styrke deres 

selvforståelse som læsere såvel som deres samtaler om egen læseforståelse. I den sammenhæng er en 

vigtig ressource elevernes flersprogede kompetencer. I en undersøgelse af Jiménez et al. (1996) vises 

netop, hvordan elevernes flersprogethed kan støtte deres læseforståelse. Eleverne i undersøgelsen er 11-

13 årige fra et engelske-spansk sprogmiljø, og elevernes flersprogede kompetencer sættes i spil gennem 

sammenligning af sprog, oversættelse og søgen efter genkendelige træk på tværs af sprog. 

 

Forløbet refererer til andre forløb under Tegn på sprog hvor målrettede læse- og skrivestrategier har været 

det didaktiske fokus. I Østergaard (2013) arbejdes med udvikling af læsestrategier i 2. klasse bl.a. gennem 

metasamtaler om afkodning og forståelse, mens Lundquist (2013) sætter fokus på udvikling af 1. klasse-

elevernes bevidste og målstyrede skrivestrategier. I Daugaard (2013) fokuseres på det metalingvistiske 

mulighedsrum som åbnes gennem oplæsning af samme tekst på flere sprog i 1. klasse. I forløbet i 5. kl. er 

læringsmålet tilsvarende at fremme de målrettede, bevidste og sprogliggjorte strategier i forbindelse med 

læsning, i dette tilfælde læsning af matematiktekster, herunder at flersprogede ressourcer bruges 

produktivt.  Forløbets undersøgelsesmål var at afdække, om fokuseleverne brugte læsestrategier, og 

hvorvidt de gav udtryk for en bevidsthed om de forskellige strategier i forbindelse med forløbets 

aktiviteter.  
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Forløbet ’Vi skriver en matematikbog’  

Forløbet ’Vi skriver en matematikbog’ strakte over tre uger i foråret 2014 med 14 tværfaglige lektioner i 

matematik og dansk. Undervejs blev matematikteksternes teksttyper, multimodalitet og læsesti undersøgt 

og kompositionen karakteriseret og rekonstrueret. Det skete gennem undersøgelser af klassens egen 

matematikbog, KonteXt 5 (Andersen et al. 2006), gennem undersøgelser af matematiktekster på andre 

sprog og i forbindelse med individuel produktion af en side til en fælles matematikbog til 4.-klassesniveau. 

Her blev der stillet krav om at reproducere de undersøgte 

teksttyper, opgavetyper og matematiksproget generelt. 

Matematiksiden blev afprøvet på elever i 4. klasse og 

efterfølgende redigeret. Eleverne valgte afslutningsvis at 

kalde deres fælles matematikbog Matematekst med 

begrundelsen at matematik både er matematik og tekst 

En side til Matematekst 
 
                                                                                             Eleverne udstiller deres matematiksider 
Matematikbogens teksttyper 

I forbindelse med undersøgelse af de typiske teksttyper i 

matematikbogen havde klassen brug for en fælles 

begrebsdannelse. Vi valgte at arbejde med fire umiddelbart 

genkendelige teksttyper i fagets tekster og benævne dem 

situationstekst, matematiktekst, opgavetekst og 

illustrationer.  Situationsteksten er den ofte narrative tekst, 

som præsenterer en situation. I KonteXt til 4. og 5. klasse 

indledes ofte med situationen, og det er også situationen, 

som tematiseres i overskrifter såsom ’Krible-krableland’ i 

KonteXt 4 og ’Hegnet’ i KonteXt 5. Matematikteksten er ofte 

en informerende beskrivelse eller/og en instruktion, hvor det 

matematikfaglige indhold sættes i spil. I elevernes 

matematikbog er denne teksttype placeret umiddelbart i 

forlængelse af situationstekstens. Det er tilfældet i opslaget 

under overskriften ’Hegnet’, hvor læseren først præsenteres 

for Katjas far, som skal bygge et hegn og derpå får de første 
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matematikfaglige informationer: ”Hegnet skal bygges af lodrette stolper, som står ved siden af hinanden 

med en afstand på 2 m.”.  (Andersen et al. 2006: 102). Herpå følger typisk opgavetekst, som er 

karakteriseret af forskellige opgavetyper, formuleret som henholdsvis spørgsmål og imperativer. Eleverne 

fik som opgave at kategorisere de forskellige opgavertyper og blev enige om tre kategorier, som de gav 

overskrifterne 1: hv-ord (indledes med fx hvor mange, hvornår), 2: ordre-ord (indledes med fx tegn, skriv, 

udregn, begrund) og 3: ja/nej-opgaver (indledes med fx ’har x flere end y?’). De grafiske repræsentationer 

valgte vi samlet at kalde illustrationer. De spænder bredt fra gengivelser af situationen, altså mere eller 

mindre genkendelige scenarier der trækker på elevernes hverdagserfaringer og primært er til pynt, til 

vigtige, kernefaglige informationer. I flere tilfælde sker der her en sammenblanding, som fx når tegningen 

af ’Katjas far’ foran et byggemarked suppleres med en tankeboble, der angiver de mål, eleverne skal bruge 

til opgaveløsning.  

Eleverne udfordres altså i dette fag af en fagtekst som ofte er bygget op af bl.a. igangsættende fortælling, 

instruktioner, illustrationer og faglige forklaringer – i det hele taget et spænd af multimodale 

repræsentationer og formidlingsformer. Teksten skal læses med henblik på at finde og løse opgaverne, og 

det er afgørende for elevernes læsesucces i matematik, at de kan genkende og bruge de mange forskellige 

formidlingsformer, herunder hvilken læsesti en given tekstside lægger op til i forbindelse med 

opgaveløsningen. I forløbet var målet derfor at udfordre og kvalificere elevernes viden om læsning i 

matematik. 

 
Matematiktekster på flere sprog  

Den pågældende aktivitet, undersøgelse af matematiktekster på flere sprog, lå i forlængelse af 

undersøgelser af matematiktekstens komposition og opdeling i de forskellige teksttyper. Under disse 

undersøgelser er der især arbejdet med teksternes makroniveau, nemlig komposition, samt matematikkens 

tekst- og opgavetyper (jf. præsentationen ovenfor), og de nødvendige sproglige ressourcer var fastholdt og 

synliggjort via plancher, smart board og i elevernes papirer.  I instruktionen til aktiviteten får eleverne at 

vide, at de skulle gættelæse og danne hypoteser på baggrund af deres nyerhvervede viden om 

matematiktekster og matematiksprog, eftersom de ikke kan læse-forstå på normal vis. Efterfølgende skal 

de desuden begrunde deres hypoteser skriftligt. Gennem denne undersøgelse af teksternes signaler og 

skriftlige rapportering om hypoteser og strategier blev alle tvunget til at arbejde på et metaniveau med 

læsning. Ved at arbejde med en tekst på andre sprog end dansk blev det muligt at se bort fra det 

matematiske indhold og i stedet sætte fokus på hvilke signaler teksten udsendte og dermed hvilke 

strategier der var hensigtsmæssige. 

 

Skolegruppen valgte en matematiktekst på polsk og en på arabisk. På tværs af teksterne ville vi gerne 

udfordre eleverne til at få øje på multimodale og grafiske signaler, mens de to skriftsprog var valgt for også 

at tvinge dem ud i andre strategier. I forbindelse med den polske tekst havde vi forventninger om, at 

eleverne ville trække på genkendelig træk ved bogstaver og ord, og at de dermed kunne supplere deres 

hypoteser vha. lydering. Med den arabiske tekst ønskede vi at se, hvordan eleverne taklede en helt anden 

slags udfordring afstedkommet af, at nogle elever kender til det arabiske skriftsystem og sprog, mens andre 

ikke gør. Her var der forventning om brug af andre læsestrategier, og om en anden mulighed for 

selvudfoldelse hos nogle af eleverne end i arbejdet med den polske tekst. 
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Nedenfor gøres der rede for hvilke læsestrategier aktiviteten affødte, hvordan især fire elever forholdt sig 

til arbejdet med læsestrategier under arbejdet med først den polske tekst og derpå hvordan klassen 

forholdt sig til den arabiske matematiktekst. 

 
Fokuseleverne i dette forløb var fire drenge: Abdi og Tamir og to forholdsvis nye drenge i klassen, Hassan 

og Tazim. Drengene er sat i makkerpar, Abdi og Tamir, Hassan og Tazim, men sidder også sammen som 

gruppe rundt om et bord. I optagelserne fremgår det, at deres skift mellem makkerpar og gruppe er 

dynamisk, og at gruppearbejdet især aktualiseres, når de har brug for hinandens støtte. Abdis modersmål 

er urdu, Tamir og Tazim har begge berbisk som modersmål og Hassan farsi. Tazim og Hassan lærer eller har 

lært arabisk, dels i fritiden, dels på deres tidligere skoler. To andre drenge bliver interessante i forbindelse 

med undersøgelse af den arabiske tekst. Det drejer sig om Kamal og Munir, som begge har arabisk 

baggrund og i lighed med Tazim og Hassan har kendskab til arabisk. 

 
Polsk tekst (figur 1)                     Arabisk tekst (figur 2) 

 
 

(fra Webbmatte.se) 
 
Elevernes læsestrategier 

I forbindelse med den polske matematiktekst kan eleverne genkende store dele af alfabetet. I løbet af de 

første minutter har især Hassan eksplicit inddraget hensigtsmæssige strategier, idet han dels trækker på sin 

forforståelse for komposition og dels bruger en lyderingsstrategi, idet han leder efter ord, der kan 

genkendes lydligt: 

 

Hassan:  Jeg tror det første er en historie. Det (..) første (med) en historie 

Tamir:  Vi kan alligevel ikke læse det 

Abdi:  (latter) 

Tazim:  Hvad er det for et sprog? 

Tamir:  Jeg ved det ikke 

Hassan:  Jeg tror det er noget med ’opgave’. Der står noget med ’papir’ 
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I dette korte uddrag bruger Hassan altså forskellige strategier, som kan støtte hans undersøgelse af teksten. 

Han giver udtryk for at teksten indledes med en historie, synonymt med hvad i undervisningen er blevet 

kaldt situationstekst, og han genkender et ord: papier (figur 1, linje 2). Strategierne, han trækker på, er hhv. 

forforståelse, som er baseret på hans erfaring med andre matematiktekster, og genkendelse af træk på 

tværs af sprog. Koblingen mellem genkendelige ord og forventninger til matematiktekstens opbygning ses 

ligeledes, da Hassan fortsætter undersøgelsen ved at læse højt af den polske tekst, mens han griner. Tazim 

afbryder, da han hører et genkendeligt fagord: geometri (figur 1, linje 6). Begge drenge leger med lydene i 

det polske ord, som staves geometryczna, og Hassan konkluderer: ’Det er opgaven’, mens han udpeger den 

tekstdel, de beskæftiger sig med.  

 

I modsætning til Hassans meget målrettede og bevidste tilgang til undersøgelse af tekst og sprog, er Tamirs 

første reaktion ’Vi kan alligevel ikke læse det’. Tamir har næsten sammen tilgang ved den efterfølgende 

arabiske tekst, idet han påpeger, at han ikke kan læse arabisk, da Hassan opfordrer gruppen til at læse 

teksten: ”Hallo, tror du vi kan? Vi er marokkanere”. Trods sin første tøvende reaktion på begge tekster, 

arbejder Tamir sig også frem til hypoteser vha. læsestrategier, som det fx fremgår af hans ytringer: ”I hvert 

fald står der papir” og ”Vi så ordene og gættede, hvad det var”, forstået på den måde, at han og hans 

makker genkendte ordene papir og geometri og gættede på den baggrund hvilke tekstdel, der var tale om. 

 
Brug af forforståelse, forventning til teksten og genkendelse af ord, orddele og grafiske signaler som 

nummerering og spørgsmålstegn er udbredte læsestrategier i de fleste grupper i forbindelse med den 

polske tekst. Næsten alle de skriftlige opsamlinger, hvor eleverne begrunder deres hypoteser, involverer en 

eller flere af disse strategier. Således markerer Hassan og Tazim grafisk, hvor de finder situationsteksten og 

skriver følgende om deres hypoteser vedr. teksttypernes placering: ”Fordi i begyndelsen er der altid en 

tekst”. Samme par noterer, at de bruger genkendelige ord som strategi ved deres markering af, hvor 

matematikteksten befinder sig: ”(..) geometry, fordi det lyder som en matematiktekst”, og makkerparret 

Abdi og Tamir skriver tilsvarende (ved deres markeringer af teksttypen matematiktekst): ”(..)fordi vi tror 

der står geometri. Fordi vi tror der står papir”. 

 
Fastholdelse og formidling som udfordring  

Generelt er eleverne i klasse meget engagerede under undersøgelsen af den polske matematiktekst, og 

flere beder om mere tid, da læreren stopper dem. Eleverne bruger relevante læsestrategier, strategier som 

diskuteres ivrigt og opsamles skriftligt i afslutningen af aktiviteten. Det gælder også de to fokuselever, 

Tamir og Abdi, der af lærernes vurderes til at have brug for at udvikle mere bevidste læsestrategier i 

forbindelse med faglig læsning generelt. De er begge udfordret hvad angår bearbejdning og tekstforståelse. 

Målet med denne aktivitet er netop at fremtvinge en høj grad af eksplicitering og bevidstgørelse, og det er 

derfor interessant at se, hvordan aktiviteten tvinger også disse to elever til at arbejde med deres 

metarefleksioner over læsning og læsestrategier. Det er dog også interessant at se, at de har svært ved på 

eget initiativ at tale om deres strategier endsige formidle det skriftligt. I flere sekvenser får lærerne en 

central rolle, idet de støtter eleverne til at fastholde fokus og derved stilladserer dem til at eksplicitere og 

uddybe deres refleksioner. Et eksempel er sekvensen nedenfor: 

 
Lærer:  Hvorfor tror du opgaven bliver stillet der, Abdi? 
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Abdi:  Det plejer at være sådan at før opgaven starter så kommer der teksten om hvad man skal  

gøre og sådan noget  

Lærer:  Hvad er det her oppe for noget så (læreren peger ned i teksten)? 

Abdi:  Sådan lige som (..) 

Lærer:  Så du tænker at det her er situationen 

Abdi:  Ja, og det der er (..)  

Lærer:  Og så kommer opgaven 

 

Her stilladseres Abdi og Tamir gennem spørgsmålene indledt med: ’hvorfor tror du..’og ’hvad er..’, og 

læreren afslutter med at opsamle Abdis bidrag, idet ordene situation og opgave bruges. Abdi støttes altså 

dels i at begrunde sin hypotese og dels i at præcisere sprogligt mundtligt og skriftligt, hvorved lærer-elev 

samtalen også indarbejder det sprogstrækkende perspektiv. 

 

Et andet eksempel på, at lærerens støtte er med til at målrette elevernes arbejde, er fra fasen, hvor de skal 

nedskrive deres hypoteser. Igen ser vi hensigtsmæssige strategier hos eleverne, som peger på 

ordgenkendelse og brug af kontekst og multimodal helhed, men også at de to elever samtidig skal have 

støtte til at fastholde og formidle:  

 

Lærer:  Har I skrevet noget ned om hvad I gjorde for at finde ud af det? 

Abdi:  Vi kiggede på ordene og gættede, hvad det betød 

Lærer:  Hvad kiggede I på først? (..) Da I så på den her, hvad kiggede I på først?  

Tamir:  På tegningen.  

Lærer:  I kiggede først på tegningen. Har I skrevet det ned? 

Tamir:  Har du skrevet det ned?  

Abdi:  Nej  

 

Her er altså tale om to elever, som i deres analyser målrettet bruger de ressourcer, som er stillet til 

rådighed gennem undervisningen. Sekvenserne viser, at eleverne råder over relevante læsestrategier, men 

også at de generelt er udfordret, når de skal eksplicitere og fastholde deres refleksioner. Det samme gælder 

især Tamirs første møde med opgaven, hvor han er tøvende og afvisende, som vist ovenfor. Lærerens 

støtte, realiseret som lærer-elev samtaler, må formodes at være afgørende for at elevernes udbytte, når 

målet er at optimere deres bevidsthed om overvågning af egen læseforståelse. 

 

Denne første tekstlæsning under aktiviteten ’matematik på andre sprog’ medvirker til at bevidstgøre 

eleverne om læsestrategier både gennem undersøgelse og samtale om deres hypoteser. Eleverne bruger 

de grafiske signaler fra illustrationer understøttet af genkendelige ord og erfaringer med fagtekster som 

strategier, og eftersom de ikke forstår teksten, fastholdes fokus på strategierne gennem hele 

undersøgelsen.   

 

Fra matematik på polsk til matematik på arabisk  

Matematikteksten på arabisk udfordrer klassen på en anden måde end den polske. Dels er der tale om et 

andet skriftsystem end det danske, hvorfor flertallet af eleverne ikke kan bruge en lyderingsstrategi, og dels 

kender ca. 1/3 af klassens elever arabisk fra koranskole, tidligere skolegang i arabiske friskoler og fra 
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hjemmet. Eleverne reagerer på forskellig vis på den arabiske tekst, og det er tydeligere her end i 

forbindelse med den polske tekst, at det ’flersprogede rum’ ikke er værdifrit (Canagarajah 2011). Eleverne 

demonstrerer ejerskab og genkendelse, de viser frem, at de er forbundet med sproget, og at de har særlige 

kompetencer.  Gruppen af drenge begynder hviskende deres samtale om teksten, mens læreren stadig 

introducerer, og de fortsætter ivrigt og engageret med at lede efter ord og sætningsdele, de kan oversætte. 

Især drengene, Tazim og Hassan, oversætter, mens Abdi og Tamir supplerer, spørger og selv observerer 

tekstens øvrige signaler især i forbindelse med grafik og multimodal formidling. Abdi siger fx: ”Det er 

matematiktekst her. Det er opgavenummer selvfølgelig”, og Tamir supplerer, mens han peger i teksten: 

”det er brødker, det er areal” (jf. figur 2). Undervejs glider Tazim og Hassan til en samtale om deres forhold 

til arabisk, hvor de lærer sproget, og de taler om at medbringe deres arabiske undervisningsbøger i skolen 

dagen efter.  

 

Hos to andre drenge, Kamal og Munir, ser vi samme iver, da de får den arabiske tekst. Flere gange rejser de 

sig op og sætter sig ned igen. De hæver stemmerne i deres samtale, og de gør flere gange opmærksom på, 

at de kan læse teksten. Da læreren afslutter aktiviteten fælles og beder eleverne notere deres hypoteser, 

sker det igen: 

 

Lærer:  Skriv igen på jeres papir: Hvad gjorde I? (Henvender sig til hele klassen) 

Munir:  (Bryder ind) Vi læste det 

Lærer:  Så skriver I det 

Munir:  Vi læste det godt og grundigt 

 

Hos disse to elever har lærerne observeret grundlæggende udfordringer med læseforståelse på dansk, og 

begge er indstillet til ekstra støtte i skolens læsecenter. I læseundervisningen i klassen er de to drenge 

normalt tilbageholdende, mens de i denne aktivitet profilerer sig på en helt anden måde. De honorerer her 

skolens krav til ’den gode elev’ ved højlydt at fortælle og efterfølgende skrive at de ’læser godt og grundigt’, 

og de spejler dermed klassens og skolens værdier i forbindelse med literacypraksisser (se Ladegaard i anden 

artikel). En tredje episode, som viser at det flersprogede rum giver nye muligheder til eleverne, finder sted i 

umiddelbar forlængelse af lærerens introduktion. To af klassens fagligt stærke, etsprogede elever kalder på 

forskningsmedarbejderen og giver udtryk for, at nogle af drengene ’er foran’, fordi de kan læse arabisk, 

altså en registrering af at betingelserne i klassen som helhed er anderledes end normalt.   

 

I situationen etableres altså et rum, hvor nogle af eleverne kan bruge deres flersprogede ressourcer til 

løsning af en faglig opgave. Klassen som helhed anerkender tilsyneladende, at disse sproglige ressourcer 

bruges ”in their own terms” (Canagarajah 2011: 3), fordi aktiviteten iscenesætter læsning på tværs af sprog 

som en faglig og dermed relevant kompetence. Læsning, og ikke dansksproglig kompetence, er det centrale 

her. Det giver en usædvanlig position til de elever, som kender til arabisk, og det giver for en kort 

bemærkning anledning til et ’omrystet’ fagligt hierarki blandt andet karakteriseret af et stemningsskift, 

hvor nogle elever hvisker og andre bliver kropsligt urolig, såvel som en forsigtig protest fra de elever, som 

oplever deres position truet. De elever, som bliver positioneret højere end sædvanlig, honorerer det ved at 

imødekomme aktivitetens faglige udfordringer. At de kan bruge deres sproglige ressourcer virker 

tilsyneladende både motiverende og ’positionerende’, såvel som kvalificerende for opgaveløsningen. De to 

drenge, Kamal og Munir, skrev i deres opsamling på strategier: ”Vi starter altid med billederne. Vi tænkte i 
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rigtig lang tid. Vi læste godt og grundigt”. Altså relevante læsestrategier, som kan være med til at kvalificere 

deres læseforståelse fremadrettet. Optagelser og observationsnotater afslører ikke, hvor meget disse to 

elever reelt forstår af den arabiske tekst, eller hvor godt de læser arabisk. Det er heller ikke pointen her. 

Pointen er, at de afprøver forskellige strategier, at de oplever, at deres sproglige ressourcer kan bruges og 

anerkendes, og at de kan honorere de literacypraksisser, som har værdi i klasserummet. 

 
I forlængelse af disse observationer opstår spørgsmålet om, hvilken betydning elevens plads i det faglige 

hierarki har for udvikling af og brug af læsestrategier. Jang og Jiménez (2011) diskuterer, hvilken betydning 

den sociale kontekst har for elevers udvikling og brug af sprogtilegnelsesstrategier. Konklusionen er, at 

elevernes tilegnelsesstrategier bør forstås som sociale aktiviteter, og dermed at elevens strategibrug 

påvirkes af hans eller hendes socialt betingede muligheder for udfoldelse (Jang and Jiménez 2011: 145). Det 

er nærliggende at overveje, om udvikling af læsestrategier sker på samme betingelser. Udvikling af 

hensigtsmæssige læsestrategier er generelt betinget af, at eleven har et overskud til at danne en hypotese 

om forståelsen og mod til at afprøve denne hypotese. Det er dermed ikke kun en isoleret kognitiv proces, 

som finder sted i hver enkelt elev, men noget som udfoldes og får respons netop i det sociale rum. Dermed 

bliver det relevant at betragte den pågældende aktivitet på baggrund af et socialsemiotisk perspektiv, og i 

den sammenhæng forholde sig til, hvordan eleverne inddrager ressourcer fra forskellige livsdomæner i 

deres betydningsdannelse og læring (Laursen 2013: 14). Især under arbejdet med den arabiske 

matematiktekst ser vi, at læsestrategierne kobles sammen med socialitet, og at nogle elever udfolder sig 

anderledes end de plejer. Det særligt interessante er, at disse elever bruger den usædvanlige position til at 

vise sig frem som gode læsere. Inddragelse af elevens flersprogede kompetencer giver tilsyneladende 

selvtillid, som sætter gang i deres deltagelse. I forhold til forskningsprojektets rammesatte didaktiske 

refleksioner (jf. Den didaktiske refleksionsramme i statusrapport 5, 2012) ses her et eksempel på 

refleksionsrammens fordringer om en literacyundervisning, som giver eleverne mulighed for at udforske 

skrift på baggrund af deres samlede sproglige viden og som følge deraf giver rum for elevernes sproglige 

identitetsprocesser – identitetsprocesser der fremmer elevernes investering i den pågældende 

literacyaktivitet (Statusrapport 2013: 14).  

 

I Jang og Jiménez’ artikel pointeres det over for undervisere, at den sociale kontekst i et klasserum ikke bør 

betragtes som statisk eller præetableret, men derimod bør genskabes på nye måder vha. af 

undervisningsaktiviteter, artefakter, interaktioner osv., så eleverne får mulighed for at udvikle forskellige 

faglige sider af sig selv (Jang and Jiménez 2011: 146). I 5. klasse på Blågård skole lykkedes det at få eleverne 

til at arbejde med hypotesedannelse, –afprøvning og eksplicitering af læsestrategier, fordi aktiviteterne, 

organiseringen og indholdet satte det i scene. Der var så at sige ingen vej udenom! De to tekster på andre 

sprog var artefakter, som skubbede til klassens sædvanlige sociale kontekst, og etableringen af det 

flersprogede rum var derfor medvirkende til at skabe en åbning for udvikling af læsestrategier hos nogle af 

de elever, som har mest brug for at udvikle deres literacykompetencer. 
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’NOGEN KALDER CIRKUMFLEKS EN KINESISK HAT’.  

5. KLASSE SOM JUNIORFORSKNINGSMEDARBEJDERE   
 
Line Møller Daugaard 
 
Omdrejningspunktet for denne artikel er en literacybegivenhed, der optræder i undervisningsforløbet 

”Tegn på sprog i Tegn på sprog” gennemført i 5. klasse på Søndervangskolen i Aarhus. De primære aktører i 

literacybegivenheden er drengene Mehran, Raoul og Said, der samarbejder om at udvælge to kort med 

skrift. I artiklen redegør jeg indledningsvis for den kontekst, som literacybegivenheden indgår i, og herefter 

retter jeg opmærksomheden mod den specifikke literacybegivenhed. Jeg beskriver, hvordan drengene i 

literacybegivenheden gør brug af de literacyressourcer, der er gjort tilgængelige for dem, og hvordan de 

selv gør andre relevante – i samspil med de voksne fra skolegruppen. Med afsæt i analysen af denne 

literacybegivenhed retter jeg opmærksomheden mod den rolle som ’juniorforskningsmedarbejdere’, som 

eleverne i 5. klasse gennem forløbet har prøvet kræfter med og redegør for, hvordan denne rolle inviterer 

eleverne til at etablere et metaperspektiv på det at anvende og fortolke literacy og på dem selv som 

brugere og fortolkere af literacy. 

 

Tegn på sprog i Tegn på sprog 
Literacybegivenheder er ikke enkeltstående og isolerede, men indgår i kæder eller serier af 

literacybegivenheder; noget går forud for og andet følger efter en konkret literacybegivenhed. Det træder 

tydeligt frem, når literacybegivenheder indgår i undervisning. Analysen af en specifik literacybegivenhed må 

derfor placeres i en større tidsmæssig og didaktisk kontekst. Den literacybegivenhed, som er 

udgangspunktet for denne artikel, er således én blandt en række af literacybegivenheder, der tilsammen 

konstituerer undervisningsforløbet ”Tegn på sprog i Tegn i sprog”.  

 

Samtidig trækker den udvalgte literacybegivenhed linjer tilbage til tidligere literacybegivenheder. Som 

overskriften antyder, er undervisningsforløbet ”Tegn på sprog i Tegn på sprog” bygget op omkring en af de 

første dataindsamlingsaktiviteter, som blev gennemført af den lokale forskningsmedarbejder i alle fem 

Tegn på sprog-klasser ved projektets start i 2008, hvor eleverne netop var startet i 0. klasse. Der er tale om 

en sorteringsøvelse, hvor forskningsmedarbejderen i mindre grupper præsenterede børnene for omkring 

tyve kort med forskellige former for skrift og tegn – fra det karakteristiske McDonald’s-M over 

nummerplader og piktogrammer til enkle ord skrevet på arabisk, tyrkisk eller somali.  

 

 Kort til sorteringsøvelsen i 0. klasse 
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Kortene blev lagt frem på et bord, og børnene blev opfordret til at tænke over, hvilke kort der kunne høre 

sammen og forklare forskningsmedarbejderen hvorfor. Målet med aktiviteten var at udforske børnenes 

gryende forståelser af sprog, tegn og skrift, hvilket i den første Tegn på sprog-statusrapport fra 2008 

beskrives således: 

 
                                                                                                                                                            (Laursen 2008:22) 

 

De første analyser af aktiviteten blev præsenteret i artiklen ”Arabisk er en båd, kinesisk er musik” – når 

børnehaveklassebørn udforsker tegn og skrift på tværs af sprog (Daugaard & Østergaard 2010).  

 

Denne dataindsamlingsaktivitet gennemført i 2008 vender vi i 2014 tilbage til og gør til omdrejningspunkt 

for et undervisningsforløb i 5. klasse, men denne gang med eleverne i 5. klasse i forskningsmedarbejderens 

rolle – en rolle, som vi benævner ’juniorforskningsmedarbejder’. Gennem forløbet ”Tegn på sprog i Tegn på 

sprog” har eleverne som juniorforskningsmedarbejdere ansvaret for i mindre arbejdsgrupper at planlægge 

og gennemføre en tilsvarende sorteringsøvelse med hver deres gruppe af børn fra 1. klasse og for at 

analysere og formidle resultaterne af aktiviteten i en tekstlig genre, som vi kalder ’juniorforskningsartikel’. I 

denne rekonstruktion og rekontekstualisering af sorteringsøvelsen skabes der rammer for, at eleverne i 5. 

klasse kan udforske gryende forståelser for sprog, tegn og skrift hos børnene i 1. klasse. Bevægelsen fra at 

være dem, hvis literacyerfaringer bliver undersøgt, til at være dem, der aktivt undersøger og analyser 

andres literacyerfaringer, stiller store literacymæssige krav til eleverne i 5. klasse, som i forløbet prøver 

kræfter med en udfordrende skriftsproglig genre (’juniorforskningsartikel’) og udfordrende skriftsproglige 

praksisser knyttet til at undersøge, analysere og skrive (junior)’videnskabeligt’. De skal bringe deres viden 

om skrift på tværs af sprog i spil, både i forberedelsesfasen, under samtalerne med børnene i 1. klasse, i 

analysen og i den skriftlige formidling, og det inviterer dem til at aktiv anvendelse af metalingvistisk 

terminologi og til at etablere et metaperspektiv på deres egen literacyudvikling.  

 

Literacybegivenheden ’At udvælge to særlige kort’  
I det følgende retter jeg opmærksomheden mod en udvalgt literacybegivenhed, som optræder i 

begyndelsen af undervisningsforløbet ”Tegn på sprog i Tegn på sprog”. Forud for literacybegivenheden er 

undervisningsforløbet blevet åbnet med et tilbageblik på de aktiviteter og undervisningsforløb, som 5. 

klasse har deltaget i hidtil som led i Tegn på sprog. Dette tilbageblik munder ud i en perspektivering, der 

sætter fokus på Tegn på sprog som forskningsprojekt, hvor eleverne får mulighed for at gå på opdagelse i 

forskningsartikler, faglige artikler og udgivet i forbindelse med Tegn på sprog. Med denne præsentation 
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som afsæt stiller vi skarpt på sorteringsøvelsen, som den blev gennemført i 2008. Klassen ser en 

videooptagelse, der viser, hvordan fire børn fra klassen tilbage i 0. klasse gennemførte aktiviteten, og 

efterfølgende læser de – i tre grupper og med støtte fra en voksen – den oprindelige artikel om aktiviteten.  

 

 
 

Næste gang præsenteres eleverne for 16 kort med skrift og tegn, som alle arbejdsgrupper skal anvende i 

deres samtaler med børnene i 1. klasse. Kortene har vi udvalgt i skolegruppen, og der er både gengangere 

og nyskabelser og opdateringer i forhold til de kort, der blev anvendt i 2008. 

  

  Fælles kort til sorteringsøvelsen i 5. klasse 

 

Kortene bliver præsenteret ét efter ét, og vi taler på klassen om, hvad der står på de enkelte kort, hvad der 

kendetegner skriften, hvorfor vi har valgt dette kort, og hvad man kan være opmærksom på, når børnene i 

1. klasse bliver præsenteret for kortet. Herefter får eleverne i deres arbejdsgrupper til opgave selv at 

udvælge og fremstille to øvrige kort, som skal supplere de 16 fælles kort og anvendes i deres gruppes 

gennemførelse af aktiviteten. De må selv bestemme, hvad der skal være på kortene, og de skal selv 

fremstille kortene på iPad. Den forholdsvis frie opgave reguleres af tre regler for udvælgelsen af kort, som 

klassen præsenteres for mundtligt og skriftligt: 

 

Eleverne i 5. klasse ser Tegn på sprog-videooptagelse,  
hvor Line i 2008 gennemfører sorteringsøvelse med  
fire fra klassen 
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    Retningslinjer for arbejdsgruppernes udvælgelse af kort 

 

Under arbejdet har eleverne adgang til de 16 fælles kort og til skolegruppens stikord med forklaringer til de 

enkelte kort. Alle elever har desuden en Ipad med internetadgang, og endelig kan de voksne i skolegruppen 

inddrages efter behov.   

 

Hvilke literacyressourcer er tilgængelige?  
Som det fremgår, er en række forskellige literacyressourcer gjort tilgængelige for eleverne i arbejdet med 

at udvælge to særlige kort. Mange af disse literacyressourcer har tæt forbindelse til Tegn på sprog – både i 

form af forskningsprodukter i form af artikler og bøger og i form af rådata som videooptagelsen af 

sorteringsøvelsen og de oprindelige kort fra 2008. Hertil kommer en række literacyressourcer fremstillet af 

skolegruppen til brug i forløbet og den konkrete literacybegivenhed, eksempelvis de 16 nye fælles kort, 

stikord med forklaringer til kortene og et arbejdsark med regler for udvælgelse af de to særlige kort.  

Elevernes iPads udgør en anden væsentlig literacyressource. På iPaden kan de søge efter billeder og skrift, 

søge oplysninger og selv skrive med forskellige skriftsystemer. 

 

 
En gruppe piger er på jagt efter egnet 
literacymateriale til deres to særlige kort 
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Mehran, Raoul og Saids to særlige kort  
En af arbejdsgrupperne består af Mehran, Said og Raoul, der har henholdsvis afghansk, arabisk og afrikansk 

baggrund og har forskellige grader af kendskab til dari, arabisk og fransk. Drengene ender med at 

producere de nedenstående to multimodale kort:  

To særlige kort: ’forêt’ og ’music’ 

 

I deres færdige første udkast til en juniorforskningsartikel skriver de følgende om kortene og deres 

udvælgelse heraf: 

 

   Uddrag af drengenes juniorforskningsartikel   

 

I teksten går drengene tæt det franske ord ’forêt’ og redegør for det skriftsproglige træk, der er med til at 

gøre ordet genkendeligt som fransk, nemlig ê. De fokuserer på det diakritiske tegn ^, som de både omtaler 

med den præcise lingvistiske term ’cirkumfleks’ og med den mere hverdagsagtige betegnelse ’kinesisk hat’. 

De redegør for den lingvistiske kontekst, som cirkumfleks optræder i på fransk (kun i forbindelse med 

vokaler), og de forklarer dets sproghistoriske funktion (cirkumfleks markerer tilstedeværelsen af et s i 

oldfransk) og perspektiverer med et udblik til engelsk og til det diakritiske tegns udbredelse uden for det 

franske sprog. 

 

I denne forbindelse er det interessante ikke drengenes færdige tekst i sig selv, men i lige så høj grad den 

proces, der leder til deres formulering af teksten. Da drengene går i gang med opgaven, gør Raoul straks 

fransk relevant. Hans forslag om at finde et fransk ord møder ikke protester fra Said eller Mehran. Raoul 

bruger i første omgang internettet til at søge efter et egnet fransk ord, og drengene finder flere forslag, 

blandt andet ved at bruge google translate til at oversætte danske ord til fransk. Da de kalder på mig for at 

få hjælp til at udvælge et ord blandt de forskellige forslag, foreslår jeg med henvisning til den forudgående 

klassesamtale om de 16 fælles kort, at de vælger et ord, hvor skriften ”ser mere fransk ud”. På den måde 

lander drengene på ’forêt’, og vi går i fællesskab i gang med at udforske, hvad der gør ordet genkendeligt 

som fransk skrift. I Daugaard og Østergaards artikel om sorteringsøvelsen i 0. klasse er drengene stødt på 
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begrebet ’diakritisk tegn’, og vi vender tilbage til en passage fra artiklen: 

 

 
                                                                                            (Daugaard & Østergaard 2010:40, min fremhævelse) 

 

Jeg fortæller drengene, at deres diakritiske tegn hedder ’cirkumfleks’, og herfra søger de selv yderligere 

oplysninger på internettet. På Wikipedia finder de eksempelvis følgende opslag: 

 

 
(http://da.wikipedia.org/wiki/Cirkumfleks) 

 

Jeg vender tilbage til drengene med jævne mellemrum, og vi drøfter løbende deres fund. Mens det i 

idéfasen var Raoul, der var stærkt på banen, er det i skrivefasen Mehran, der på sin Ipad skriver det, som 

drengene sammen formulerer.  På tavlen ved siden af drengene hænger tre plancher med overskrifterne 

http://da.wikipedia.org/wiki/Cirkumfleks
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’Artikelbyggesten’, ’Fagord’ og ’At skrive som en forsker’, og desuden kan man se mine stikord til de fund, 

som drengene alene og sammen med mig har gjort.  

 

     
 

I dette literacylandskab vokser drengenes tekst efterhånden frem.  Det er tydeligt, at teksten ikke opstår i 

et lufttom rum, men tværtimod i et samspil mellem de literacyressourcer, som vi i skolegruppen har gjort 

tilgængelige, og som suppleres af dem, som drengene selv gør relevante. 

 

Hvad gælder som literacy, når der udvælges kort?  
I rammesætningen af enhver literacybegivenhed findes der ikke alene implicitte eller eksplicitte signaler 

om, hvad der gælder som literacy, men også hvad der gælder som efterstræbelsesværdig literacy. I 

literacybegivenheden ’At udvælge to særlige kort’ er der tale om en tydelig værdisætning af skrift frem for 

andre repræsentationsformer, institutionaliseret gennem reglen om, at ethvert kort skal indeholde skrift.  

 

Til gengæld fremgår det ligeledes af rammesætningen, at skriften kan knytte sig til et hvilket som helst 

sprog og skriftsystem – når blot eleverne ved, hvad der står og kan argumentere for deres valg. Elevernes 

’egne sprog’ gives ikke umiddelbart en særlig forrang eller priviligeret position, men udgør én mulighed 

blandt en række mulige valg. En verden af skrift er bogstavelig talt tilgængelig for eleverne via internet og 

iPad, og bredden i de 16 fælles kort fortæller eleverne, at skriften kan hentes fra en række forskellige 

sfærer, og at skrift fra populærkulturelle sfærer og religiøse sfærer er gyldig på linje med skrift fra en mere 

traditionel skoleagtig sfære.  

 

Endelig kaldes der i rammesætningen af den specifikke literacybegivenhed og i forløbet i almindelighed på 

et særligt skriftsprogligt register til at beskrive literacy gennem. Det sker i bestemmelsen af elevernes 

skriftsproglige produkt som en ’juniorforskningsartikel’, og det operationaliseres gennem plancherne med 

artikelbyggesten, forslag til fagord og rådene til ’at skrive som en forsker’.  

Et udsnit af de tilgængelige 
literacyressourcer, som er med til at 
forme drengenes tekst 
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5. klasse som juniorforskningsmedarbejdere  
I Mehran, Raoul og Saids udkast til en juniorforskningsartikel indtager metalingvistisk terminologi en 

fremtrædende position. I artiklen optræder en række lingvistiske fagord – tegn, cirkumfleks, vokaler, 

symbol, illustrationer, skrift, sprog, bogstav, diakritisk tegn, ord – som anvendes relevant og præcist, og 

som er vokset frem i et samspil mellem de tilgængelige literacyressourcer. I de andre arbejdsgrupper er det 

andre forhold, der træder frem.  

 

Flere arbejdsgrupper er optaget af at udforske skrift i sociale medier og vælger derfor at præsentere 

børnene i 1. klasse for logoer fra eksempelvis facebook og snapchat. Sanaz og Gulnar konkluderer i deres 

juniorforskningsartikel, at ”børn nu tildages ved meget om de sociale medier og nettet”. Yasmin og 

Khandan gør samme iagttagelse og perspektiverer den ved at sammenholde de literacypraksisser på de 

sociale medier, som de har set hos børnene i 1. klasse, med deres egne literacypraksisser, da de selv gik i 1. 

klasse:  

Sanaz og Gulnar reflekterer ligeledes over, hvad børnene i 1. klasse er i stand til at gøre med literacy – set 

fra deres egen mere erfarne literacyposition. De har valgt at præsentere børnene i 1. klasse for et 

coverbillede fra Justins Biebers plade ”Boyfriend” og skriver følgende om børnenes møde med dette 

særlige kort:  

Igen ser vi, hvordan eleverne i 5. klasse reflekterer over, hvad børnene i 1. klasse er i stand til at gøre med 

literacy – vurderet fra deres nuværende erfaringsposition og med et tilbageblik til, hvad de selv mener, at 

de kunne med literacy, da de gik i 1. klasse. Mansuur og Sarban gør netop denne sammenligning til en 

generel pointe i deres opsummering: 

Udforskningen af, hvordan børnene i 1. klasse interagerer med literacy, stiller oplagt store literacymæssige 

krav til eleverne i 5. klasse – som Faruq hvæsende påpeger en eftermiddag: ”Vi er ikke forskere, vi er bare 

BØRN”. Ved som juniorforskningsmedarbejdere at arbejde med børnene i 1. klasse får eleverne i 5. klasse 
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blik for den literacyudvikling, de selv har gennemgået siden 1. klasse – og for, hvordan denne 

literacyudvikling hænger sammen med deres generelle udvikling. Juniorforskningsmedarbejderne får 

desuden øje på, hvordan det samfundsmæssige literacylandskab har ændret sig, og nogle udfordres på, 

hvordan de selv stiller sig i forhold denne udvikling (jf. Yasmin og Khandans formulering om, at de ikke ser 

sig i stand til at vurdere, om det er hensigtsmæssigt, at børn i en tidlig alder har adgang til sociale medier).  

Rollen som juniorforskningsmedarbejder inviterer således eleverne i 5. klasse til at etablere et 

metaperspektiv på det at bruge og fortolke literacy og på, hvordan de selv er brugere og fortolkere af 

literacy. 

 

Forløbet trækker således tråde tilbage til tidligere forløb på Søndervangskolen, hvor vi har arbejdet med at 

etablere sammenhænge mellem professionelle identiteter og skriftsproglige praksisser. Det var tilfældet, 

da vi under overskriften ”2. klasse som meteorologer” skabte rammer for en bredspektret interaktion med 

vejrtekster (jf. Daugaard 2013a), og da vi i 4. klasse satte fokus på ”Skriftsprog, der sælger” og lod eleverne 

prøve kræfter med den positivt ladede beskrivelse, som står centralt i ejendomsmægleres 

skriftsprogspraksisser (jf. Daugaard 2013c). I dette forløb er det i stedet en professionel identitet som 

lingvist, der aktiveres – med dertil hørende fordringer om både akademisk arbejds- og skrivemåde og 

metalingvistisk præcision. Herved tilføjes et nyt perspektiv til det metalingvistiske mulighedsrum, som vi 

tidligere har beskrevet i forlængelse af et forløb i 1. klasse med såkaldte ’dual language’-bøger som 

omdrejningspunkt (Daugaard 2013b). Mens det metalingvistiske mulighedsrum dengang opstod omkring 

sprogsammenligning i kølvandet på (højt)læsning af eksisterende tekster, skal eleverne i 5. klasse nu som 

juniorforskningsmedarbejdere selv skabe rammerne for, at børnene i 1. klasse kan udforske et 

metalingvistisk mulighedsrum, forholde sig analytisk til disse bevægelser i det metalingvistiske 

mulighedsrum og skriftliggøre deres analyser i en juniorforskningsartikel. Netop denne komplekse 

bevægelse har givet forløbet overskriften ”Tegn på sprog i Tegn på sprog” og illustreres i forløbets logo:     

 

Tegn på sprog i Tegn på sprog  

 

Arbejdet med ”Tegn på sprog i Tegn på sprog” fortsætter i efterårets undervisningsforløb, hvor 

juniorforskningsmedarbejderne arbejder videre med deres juniorforskningsartikler, der – præcis som det er 

tilfældet, når vi som forskningsmedarbejdere skriver – må kvalificeres gennem respons og justering, før de 

er klar til udgivelse.  
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”DET ER SVÆRT HVIS MAN IKKE VED DET”- OM AT ARBEJDE MED SPROGS 

FLERTYDIGHED MED FIKTIONSTEKSTER SOM UDGANGSPUNKT 
 

Birgit Orluf 

 

Denne artikel er et uddrag af et forløb i 5. klasse på Abildgårdskolen hvor der er arbejdet med at undersøge 

og eksperimentere med ord og betydningsdannelse med en fiktionstekst som centralt artefakt. 

Omdrejningspunktet i det aktuelle forløb har været et ønske om at strække elevernes intersprog vertikalt, 

det vil sige at arbejde ’rundt om’ forskellige betydninger af udvalgte ord og dermed give eleverne mulighed 

for at nuancere deres sproglige repertoire på andetsproget. Forud for forløbet havde klassen i matematik 

arbejdet med ’spejling’ og var blevet fortrolig med den matematikfaglige betydning af ordet, og klassens 

lærere ønskede nu at give eleverne mulighed for at udvide deres viden om og forståelse af ordet til andre 

domæner. Ideen i undervisningsforløbet var at eleverne skulle vælge et sammensat ord der indeholdt 

rodmorfemet ’spejl’ som fx ’lommespejl’, ’agterspejl’ eller ’spejlblank’, og derefter skulle de udtrykke deres 

forståelse af det valgte ord gennem produktion af forskellige teksttyper der skulle samles til en ’klassens 

encyklopædi’. Skolegruppen ønskede på den måde at arbejde kvantitativt og kvalitativt med ordforråd ved 

at afsøge andre undervisningsaktiviteter end brug af traditionelle begrebskort. Stilladseringen til elevernes 

skrivearbejde skete blandt andet gennem en undersøgelse af tekster fra Børnenes Ænsyklopædi, og fokus i 

artiklen her er en literacybegivenhed i form af klassesamtale om to tekster fra denne encyklopædi. Valget  

af netop denne samtale  er begrundet ud fra en oplevelse af at de korte multimodale tekster i bogen  har et 

særligt potentiale i et intersprogsstrækkende perspektiv- et potentiale skolegruppen først blev opmærksom 

på undervejs i forløbet  hvor vi i første omgang var mere fokuseret på de lidt længere teksttyper i 

encyklopædien.  

 Jeg vil indledningsvis kort beskrive karakteristiske træk ved Børnenes Ænsyklopædi og 

dernæst gennem nedslag i en klassesamtale der fandt sted undervejs i forløbet, pege på potentialet i at 

sætte en leg med sprog og genrer på den faglige dagsorden i klasser med flersprogede elever med henblik 

på at styrke deres sproglige udvikling på andetsproget. 

Børnenes Ænsyklopædi – et labyrintisk tekstunivers hvor der leges med sprog og 

betydning 
Skolegruppen valgte Børnenes Ænsyklopædi som inspirationskilde og stillads til elevernes skriveproces 

selvom – eller snarere fordi- bogen på mange måder kan kategoriseres som en svær tekst fyldt med ironi og 

sproglig flertydighed. En teksttype som lærere kan have en tendens til at undgå når der skal vælges 

undervisningsmaterialer til en klasse med flersprogede elever (se fx Daugaard 2012), men som vi fandt 

både fascinerende, sjov og underfundig i sin udfordrende twist af sprogets betydninger og vedholdende 

demontering af læsernes forventningshorisont til teksten. Læserne møder teksttyper, der kan kategoriseres 

som ’postmoderne’, og som udfordrer med deres humoristiske dekonstruktioner af genreforventninger og 

leg med ords betydninger - indimellem fortalt fra en tydelig metarefleksiv fortællerposition som fx den 

ledsagende tekst til ordet Kolofon på bogens første side demonstrerer: 
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Kolofon fordrer en aktiv læser der hele tiden årvågent og metabevidst pendler mellem tekstens verden og 

sin egen erfaringshorisont og afstemmer sine forventninger til teksten undervejs i sin læsning, men læseren 

møder her en tekst der med sine eksplicitte fortællerkommentarer skriver sig op imod en kendt viden om 

genren ’kolofon’. Dermed kastes læseren ind i et fornøjeligt spændingsfelt mellem en konventionel og en 

kreativ brug af sprog og genrer, og det er allerede bogens forsideillustration og titel på flere måder et varsel 

om. For det første inviterer forsideillustrationen læseren ind i en 

labyrint beboet af forskellige dyr der i sin farverige fantasifuldhed kan 

stemme læserens forventninger til at der i denne encyklopædi er plads 

til andet end faktuel viden. Læserne får således ikke i gængs forstand 

”en samling af tekst, figurer, billeder, lyd og/eller video, der beskriver 

den menneskelige viden enten i almindelighed eller inden for et 

afgrænset felt” som det beskrives i Wikipedia, og heller ikke en 

encyklopædi der ifølge Gyldendals Åbne Encyklopædi defineres således: 

Ordet encyklopædi kommer af middelalderlatin encyclopaedia, af 

græsk enkyklios paideia, af en- og kyklos 'kreds, ring' og paideia' 

opdragelse, undervisning', egentlig 'alt hvad der indeholdes i 

kredsen af viden'. 

Læseren møder i stedet forskellige teksttyper som fx Møgvejr og 

Gummistøvle hvor ords betydning forklares med en personlig 

fabulerende tekst der distancerer sig fra den traditionelle encyklopædi 

med dens tilstræbte neutrale formidling af objektiv viden. Endvidere 

møder læseren såvel enkeltstående illustrationer som 

serieillustrationer ledsaget af en kort tekst der sætter sprogets 

flertydighed i spil, og eksempler på disse inddrages senere i 

beskrivelsen af klassesamtalen.  

 For det andet udfordrer bogens titel de officielle regler 

for ortografi gennem sin konsekvente brug af fonologisk stavemåde og 

signalerer et møde med nye former for sprog.  For det tredje 

understreger titlen at bogen henvender sig til børn- det er børnenes 

encyklopædi. Der er noget særligt på færde: det er tekster tiltænkt 

http://da.wikipedia.org/wiki/Tekst
http://da.wikipedia.org/wiki/Figur
http://da.wikipedia.org/wiki/Billede
http://da.wikipedia.org/wiki/Lyd
http://da.wikipedia.org/wiki/Video
http://da.wikipedia.org/wiki/Viden
http://www.denstoredanske.dk/Sprog%2c_religion_og_filosofi/Sprog/Fremmedord/Sammens%c3%a6tningsled/en-
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børnelæsere der hvirvles ind i et labyrintisk og legende tekstunivers hvor sproget spræller og sprudler i 

fortællinger om erfaringer med faktive og fiktive fænomener som tis, lejrskole, sommerfuglesang, 

rumskibsfisk og rawlplugs- alt set fra et børneperspektiv.  

 Også på det typografiske niveau nyfortolker bogen genren ’encyklopædi’ idet læseren guides 

gennem bogens mange tekster ved ikonet >> som er en henvisningsform børnene ganske givet er fortrolig 

med fra deres praksisser med digitale medier. Hver tekst afsluttes med en henvisning til et nyt ord som på 

forskellige måder kan associeres til det aktuelle ord, men som ikke nødvendigvis kan betragtes som et 

synonym hvilket man ellers ville forvente i en traditionel encyklopædi.  I Kolofon henvises ganske vist til 

synonymet Forord, mens læseren af teksterne Møgvejr og Gummistøvle henvises til ord der associerer på 

mere personlige måder, og på den måde etableres et netværk af nye betydninger som læseren kan gå på 

opdagelse i.   

 Børnenes Ænsyklopædi er på mange måder én stor leg med en traditionel forståelse af 

genren ’encyklopædi’; den udfordrer læsernes repertoire af genreforventninger og guider læseren  

(u)sikkert  gennem en labyrint af ord og betydning. Sproget gøres både synligt som materiale til 

betydningsdannelse og til genstand for oplevelse og fascination, og hermed kan encyklopædien betragtes 

som en tematisering af og en hyldest til sprog som en ressource for betydningsdannelse. 

 

Klassesamtalen som ressource for forhandling af betydning 
Hvad sker der så i det aktuelle møde mellem eleverne i klassen og teksterne i Børnenes Ænsyklopædi? 

Hvordan forhandler eleverne i klassen sig frem til en fortolkning af teksterne som de på den ene side er 

meget optaget af, fascineret af og som de bruger deres frikvarterer og pauser i timerne på at fordybe sig i, 

men som de på den anden side karakteriserer som mærkelige, underlige, forvirrende og uden mening? 

Hvilke ressourcer stilles til rådighed for elevernes fortolkningsprocesser? Disse spørgsmål undersøges i det 

følgende ved at foretage nedslag i en klassesamtale om teksterne Bivogn og Istid. I et makroperspektiv kan 

klassesamtalen ses som et led i en række af såvel tidligere som kommende literacybegivenheder i og uden 

for klassen. Den peger blandt andet bagud til forløbet Mig og min krop fra 2. klasse hvor der blev arbejdet 

med betydningspotentialet i idiomatiske udtryk med kroppen som udgangspunkt, fx ’at få røde ører’ og ’at 

få sommerfugle i maven’. I et bredere Tegn på sprog-perspektiv er arbejdet med Børnenes Ænsyklopædi  

inspireret af leksikonforløbet i Vejle i 2.klasse. Begge forløb er beskrevet i Literacy og sproglig diversitet. 

 I forhold til det konkrete undervisningsforløb finder samtalen sted på baggrund af elevernes 

arbejde med at læse og kategorisere udvalgte tekster fra  Børnenes  Ænsyklopædi gennem forskellige 

makker- og gruppeaktiviteter.  

Bivogn og Istid er begge multimodale 

tekster hvor en skriftlig verbal 

repræsentation og en visuel 

repræsentation i form af tegning sammen 

udgør en semantisk enhed som humoristisk 

kommenterer og leger med sprogets 

flertydighed der udfordrer læserne på 

forskellige måder. I Bivogn leges der med 

at sammensatte ords semantiske indhold 

ikke nødvendigvis etableres ved en simpel 
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kobling af de enkelte rodmorfemers betydninger-  herunder med at ’bi’ både kan forstås som afledning og 

som rodmorfemet ’bi’ der benævner et insekt. Teksten etablerer på den måde en sprogleg med de  

denotative og konnotative betydninger af såvel det sammensatte ord som af de enkelte rodmorfemer/ 

afledninger. I Istid er der noget andet på færde idet der her leges med hvad konteksten  betyder for ords 

semantiske indhold. Den hverdagslige fornøjelse ved at spise is sættes ind i ny kontekst og hermed får 

’istid’ en ganske anden betydning. Teksterne tematiserer således på forskellige måder de tre kvalitative 

aspekter af ordforrådet der spiller sammen i betydningsskabelsen: det referentielle aspekt der handler om 

ordenes reference til verden, det associative aspekt der handler om alle de netværk af associationer og 

betydninger som ordet kan indgå i og endelig det emotionelle aspekt der handler om de følelser og 

holdninger som man knytter ordet an til(Wold 2008), og som her hovedsageligt handler om at more sig 

over hvad ord betyder- og kan betyde- i nye kreative optikker. Desuden demonstrerer og visualiserer 

teksterne at sprogets form er betydningsskabende: betydning ER form og form ER betydning og kan ikke 

skilles ad i sprogundervisningen (se fx Laursen 2007). Endelig kan teksterne fra Børnenes Ænsyklopædi  

betragtes som  indledende studier af postmoderne litteratur hvor der blandt andet leges med sprog og 

fortællerpositioner  og på den måde bidrage til elevernes fortsatte læse- og skriveudvikling på 

andetsproget. 

 Det første nedslag foretages hvor samtalen har teksten Bivogn som omdrejningspunkt. 

Lærerens første spørgsmål sætter fokus på at eleverne skal redegøre for hvilke ord ’bivogn’ er sammensat 

af, og det er ukompliceret for eleverne: 

 

Halim   Ja, bi og så en vogn fordi den har den der hjul. 

Lærer   Og så er bien tegnet med hjul på? 

Halim   Ja. 

 

Men lærerens spørgsmål om hvorvidt der er nogen som kan forklare hvad ordet ’bivogn’ betyder når det nu 

ikke kun betyder det som tegningen illustrerer, udfordrer eleverne ganske meget, og her er Børnenes 

Ænsyklopædi ikke kun er for børn, de voksne må gerne læse med. I klassen her fordrer en forståelse af 

sprogspillet et fortolkningsfællesskab hvor læreren tegner og fortæller hvad en bivogn også kan være, og 

der er unægtelig langt fra bogens tekst om bivogn til leksikalske betydninger som ”den del af et 

sporvognstog der ikke har motor” som forklaringen lyder i Den danske Ordbog, og som er illustreret på foto 

nederst på siden. Undervejs kommer eleverne med forslag som ’en bil der kan løbe hurtigt’, ’en 

campingvogn’, ’en vogn der transporterer bier fra et sted til et andet’, og først lærerens visuelle 

konkretiseringer på tavlen opklarer noget af betydningen af teksten, men en af eleverne bakser stadig med 

helt at forstå hvad der er på færde: 

 

Kemal   Ja, bivogn og så 

   det her, det følger 

   ikke rigtigt  

   teksten, det er jo 

   ikke rigtigt det 

   samme, en bi og 

   så det der… 
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Han afbrydes af Halim der i løbet af samtalen om bivognen har opdaget hvordan teksten twister ordets 

mange betydninger. 

 

Halim Det er det man skal grine af. 

Kemal   Det er svært når man ikke ved   

   betydningen af det. 

Lærer Ja, ja- det er rigtigt svært. Ved du hvad, jeg gætter på at det er 

derfor der er rigtigt mange af jer der har sagt ’uden mening’ om 

teksterne, ikke? 

Kemal Ja. 

 

Kemal bruger her en metakognitiv læseforståelsesstrategi idet han aktivt overvåger sin læsning og peger på 

det helt centrale i læsningen af denne tekst- at det er svært at fange det humoristiske hvis man mangler 

viden om ordenes forskellige betydninger, og i tilfældet 

med ordet ’bivogn’ kan eleverne kun hente information 

ved at læse betydningen ud fra illustrationen. Der er ikke 

andre forståelser af ordet at lege med før lærerens 

forklaring og illustration gør nye betydninger tilgængelige. 

Som læreren forklarer undervejs: ”Den anden betydning 

må man have inde i hovedet.” Kemal oplever i starten at 

han mangler noget for at forstå den underfundige leg med 

sproget, men han har fornemmet at der er noget særligt på 

spil og investerer rigtig lang tid på at forstå tekstens 

flertydighed. 

 I det næste eksempel med teksten Istid 

møder eleverne derimod teksten med egne erfaringer. 

Efter at en af eleverne har oplyst at det her handler om et 

ord der sat sammen af ’is’ og ’tid’ som betyder at ’det er 

ligesom det er tid til is’, uddyber Halim sin oplevelse af 

tekstens humoristiske greb der vidner om at han har øje 

for kontekstens betydning for ords semantiske indhold. Betydningen af ’istid’ set ud fra en pingvins 

perspektiv er noget ganske andet end den is der spises en solfyldt sommerdag når Hjem-Is har været forbi.  

 

Halim Den der, øh ja, mennesker- de spiser det, det der flødeis, og 

den der pingvin den spiser den med fisk.  

 

Lidt længere henne i klassesamtalen – efter at samtalen ganske vist har skiftet emne til at handle om 

teksten Urfugl -giver Kemal endnu et bidrag til den tidligere samtale om Istid som viser at han nu kan 

sammentænke flere betydninger af ’istid’. 

 

Kemal Jeg skal sige to ting, den første det er det der ’istiden’- der er to 

forskellige. Den der istid (peger op på væggen i klassen hvor der 



Tegn på sprog – tosprogede børn lærer at læse og skrive Side 54 

hænger en oversigt over Jordens historiske  udvikling fra et 

tidligere emnearbejde) og så den hernede (peger på ’Istid’). 

 

Eksemplerne viser hvordan muligheden for elevernes meningsskabende arbejde undervejs i klassesamtalen 

er afhængig af de ressourcer som stilles til rådighed i undervisningen. Afstanden mellem elevernes 

erfaringer og tekstens krav til læseren kan mindskes på flere måder- i denne del af samtalen dels gennem 

lærerens konkretiseringer på tavlen, dels gennem de artefakter der er til stede i klasserummet. Et ord som 

’bivogn’ er svært tilgængeligt for eleverne som måske kun har set sporvogne og bivogne i gamle film mens 

fænomenet ’istid’ er kendt for eleverne i mange kontekster, både hverdagslige og mere faglige fra skolens 

undervisning, og i hvert fald ser det ud til at klassens artefakter fra tidligere undervisningsforløb kan udgøre 

en støtte for en forståelse af et ord på tværs af hverdagsdomæner og skolefagsdomæner. I skolens 

undervisning praktiseres forskellige måder til konkretisering af undervisningens emneområder, og 

indimellem kan klassesamtalen udgøre en konstruktiv ressource for forhandlinger om betydning af såvel 

kendte som nye ord og begreber. 

Børnenes Ænsyklopædi i relation til den didaktiske refleksionsramme 
Det intersprogsstrækkende perspektiv 

Som nævnt indledningsvis udgjorde det intersprogsstrækkende perspektiv et særligt fokus i forløbet idet 

klassesamtalen og de øvrige andre undervisningsaktiviteter drejede sig om at give eleverne mulighed for at 

styrke og nuancere deres forståelse af udvalgte ord. Et centralt element i forløbet har været at lade 

eleverne møde sprogets betydningspotentiale, at fornøje sig over sprogets mange muligheder, at strække 

sproget ud over den strengt leksikalske betydning og med Bakhtins ord at gøre det muligt for eleverne at 

gøre ordene til deres egne: 

 

Language, for the individual consciousness, lies on the borderline between oneself and the other. The word 

in language is half someone else’s. It becomes “one’s own” only when the speaker populates it with his own 

intention, his own accent, when he appropriates the word, adapting it to his own semantic and expressive 

intention. 

(Bakhtin citeret i Tarone 2001:374) 

 

Det legende element i sproget har været et andet fokus, og valget af Børnenes Ænsyklopædi  som centralt 

artefakt for forskellige literacybegivenheder i klassen har iscenesat en leg med sproget der ifølge 

casestudies har vist sig at have et potentiale i et sprogtilegnelsesperspektiv (Tarone2001, Bushnell 2008). 

For det første på grund af legens tætte tilknytning til følelser og holdninger, og der var en del fnis og latter 

undervejs blandet mange tænkepauser og panderynken. For det andet på grund af sproglegens tydelige 

udpegning af sprogets flertydighed hvor sproget strækkes ud over dets egne grænser, adskiller sig fra 

hverdagens sprogbrug og åbner for nye og kreative sprogpraksisser. Som Tarone skriver:  

 

The advanced L2 learner must master not just one register or language variety, but several: all those voices 

or varieties appropriate to the speech communities to which the learner belongs or wishes to belong. 

(Tarone 2001:375) 
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Identitetsperspektivet- at læse mærkelige og underlige tekster der fænger  

I det samlede undervisningsforløb er eleverne blevet positioneret som fortolkere og producenter af både 

skriftlige og mundtlige tekster. Elevernes skriftlige bidrag til klassens egen encyklopædi om ord hvori 

rodmorfemet ’spejl’ indgik, gjorde det muligt for eleverne at tage forskellige skriveridentiteter på sig og 

udtrykke forståelser af ord gennem produktion af en vifte af teksttyper som novelle, fabulerende 

beskrivelse af ord samt opslagstekst til ordbog.  Mundtlige aktiviteter som fx klassesamtalen der er 

inddraget i denne artikel, kom til at betyde at nogle elever der normalt holder sig tilbage når der skal 

produceres skrift, her fik positioneret sig som nysgerrige, kyndige og vedholdende tekstfortolkere. Helt 

overordnet set har valget af Børnenes Ænsyklopædi  endvidere betydet at eleverne som udgangspunkt er 

blevet positioneret som erfarne og vidende læsere eftersom teksten ikke er didaktiseret og produceret 

med henblik på at indgå i en undervisningssammenhæng, men er et eksempel på de tekster der cirkulerer i 

verden uden for skolen og dermed en konkretisering af de forestillede nutidige og fremtidige 

læseridentiteter som stilles til rådighed for eleverne(Norton 2011).   

 Gennem forløbet er skolegruppen blevet bestyrket i at arbejdet med litterære tekster har en 

plads i andetsprogsundervisningen ved siden af hverdagslige brugstekster (Laursen 2007)og at også 

superkorte multimodale tekster dels kan styrke tosprogede elevers andetsprogstilegnelse med deres 

forskellige tematiseringer af sprog og betydning og  dels kan styrke elevernes fortsatte udvikling som 

læsere og skrivere af en mangfoldighed af tekster der både kan følge konventionelle tekstpraksisser  og 

udfordre til nye. Men mest af alt har billedet af de mange elever der på skift har stået og læst udpluk fra 

Børnenes Ænsyklopædi eller siddet alene eller parvis fordybet i bogen i frikvarterer og andre pauser, gjort et 

indtryk på skolegruppen. Vist kan teksterne være svære og sprogligt udfordrende, men som en af drengene 

sagde i forbindelse med dataindsamlingsaktivteten ”Livet under Antarktis”i  tredje klasse: ”Jeg elsker bøger 

der er svære.”   
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NA R BØRNENE SKABER RUM 
Uffe Ladegaard 

 

Literacybegivenheden, som denne artikel beskriver, stammer fra forløbet ”At male med ord”,  som vi 

gennemførte på NOVAskolen i Vejle i efteråret i 5. klasse. Det danskfaglige mål for forløbet var et 

genremæssigt fokus på litterære orienteringer. Genren blev præsenteret for eleverne som den del af en 

skønlitterær fortælling, der beskriver tekstens personer, steder, tid og nogle gange også forklarer tekstens 

handling altså den del, der giver svar på tekstens hvem, hvor, hvornår og hvordan. Som et kvalitativt mål for 

disse orienteringer talte vi om, at de skal danne billeder i hovedet, når man læser dem, og når man skriver 

en orientering er det som at male med ord.  

Det sproglige fokus blev derfor lagt på de litterære beskrivelser og særligt de nominelle led, adjektiver og 

malende verber. Pædagogisk lagde vi vægt på at oversætte mellem skriftsproglige tekster og billedtekster, 

at gøre de nødvendige sproglige ressourcer tilgængelige og anvendelige for eleverne og endelig havde vi 

fokus på elevernes identiteter som læsere og skrivere.  

 

I korte træk blev forløbet over fem undervisningsgange struktureret på følgende måde: 

1. At identificere og forstå en litterær orientering, hvor eleverne skulle finde litterære orienteringer i 
et udvalg af romaner og svare på spørgsmålene hvem, hvad og hvornår. Her vi lavede nogle fælles 
læsninger af orienteringer, hvor både forståelsen og genretrækkene blev stilladseret. 

2. At danne billeder ud fra orienteringer, hvor eleverne skulle oversætte literære beskrivelser til 
billeder  

3. At danne orienteringer ud fra billeder, hvor eleverne skulle oversætte billeder til skriftsprog. 
4. At strække sproget gennem de nominelle led vha. ressourcerne: malende verber, adjektiver og 

relative ledsætninger 
5. At strække sproget på tværs af sprog, hvor eleverne skulle oversætte deres egne orienteringer med 

fokus på forskellig måder at beskrive og danne nominelle led.  
 

Den literacy-begivenhed, som jeg vil sætte fokus på i denne artikel, ligger i den fjerde pind i forløbet og 

viser, hvordan vi har arbejdet med at få eleverne til at strække de nominelle led ved at tilføre de semiotiske 

ressourser malende verber, adjektiver og relative ledsætninger.  

Der er her tale om det, vi i Tegn på sprog betegner som et horisontalt sprogstræk, hvor målet er at gøre 

sætningerne og især de nominelle led mere fyldige og længere (Orluf m.fl. 2012).   

 

Sprogstræk i et socialsemiotisk perspektiv bliver endvidere betragtet som en aktiv transformationsproces, 

hvor eleverne bruger alle tilgængelige ressourcer på baggrund af deres interesser og erfaringer (Orluf m.fl. 

2012: 9). Denne aktive transformationsproces har vi forsøgt at understøtte ved at eksperimentere med at 

lade eleverne oversætte billedtekster til skriftlige tekster og vice versa. Dette gjorde vi i en formodning om, 

at eleverne ville blive tvunget til at strække deres sprog i transformationen mellem billed- og skriftsprog.  

 

I forløbet skulle eleverne producere deres egne orienteringer om et sted og en person.  

Vejen frem mod en litterær orientering og det litterære billedsprog blev skabt igennem fire styrede 

transformationsprocesser. Først blev eleverne bedt om at tage et billede af et sted og en person, som de 

ville have med i deres orientering. Stedet skulle de finde på skolen, hvor de måtte medbringe og flytte 

rundt på de tilgængelige rekvisitter. Nogle af eleverne gjorde her meget ud af at opstille en scene, mens 
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andre brugte tid på at redigere billedet efterfølgende med forskellige effekter. Personen skulle de skabe 

ved at én af gruppemedlemmerne klædte sig ud som den person, de gerne ville have med og lave en 

opstilling med personen i det rette miljø og selvfølgelig tage et billede her også. Dernæst blev de bedt om 

at beskrive billedet så nøjagtigt og detaljeret som muligt. Ud fra denne beskrivelse arbejdede vi så med at 

strække sproget hen mod et mere formfuldendt, litterært sprog. Under de enkelte processer forsøgte vi at 

gøre de nødvendige ressourcer tilgængelige i form af stilladseringer, sproglige og semiotiske ressourcer i 

klasserummet og et hensigtsmæssigt repertoire af metabegreber.  

 

Literacybegivenheden: Skriv en litterær orientering ud fra din beskrivelse 

Vi skal her gå ned i den transformationsproces, der skete fra elevernes grundige beskrivelse af billederne og 

over mod en mere litterær beskrivelse. Vi skal her følge de to elever Hodan og Ioana. De to piger har fundet 

et sted i skolens kælder, hvor de har taget et billede, hvor blandt andet en kørestol er en vigtig detalje, og 

Ioana har klædt sig ud som en dame, som vi senere skal finde ud af, er en journalist fra New York.  

 

 
 

 

Teksterne her udgør de to tekster som Ioana og Hodan har skrevet om stedet, de har valgt. Først 

beskrivelsen af kælderrummet og dernæst teksten med de litterære beskrivelser. Den konkrete opgave, 

som eleverne har fået, lyder på, at de skal tage deres beskrivelse og lave den om til en litterær orientering.  
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Trinvis er opgaven opbygget, så de først skal vælge de nominaler ud fra deres beskrivelse, som de vil have 

med i deres orientering.  Disse led skal ’strækkes’ sprogligt, så de nominelle led bliver så lange og 

beskrivende som muligt. Her må de bruge alle tilgængelige ressourser i klassen. Bagefter skal de sætte 

deres nominelle led ind i et nominalskema for igen at se, om de kan tilføje nogle nye adled. Igen må alle 

ressourcer bruges. Til sidst skal de rette deres tekst til, så den bliver en litterær orientering. 

 

Jeg vil i det følgende beskrive de ressourcer vi har stillet til rådighed og kigge på, hvordan eleverne 

interagerer med disse, men også hvordan disse ressourser sætter sig spor i elevernes skriftlige produkter. 

 

Trylleord og andre sproglige ressourcer  

Som beskrevet ovenfor sætter dette forløb fokus på den litterære beskrivelse og særligt det sproglige 

element, det nominelle led. De sproglige ressourcer, vi har gjort tilgængelige, består både af konkrete 

materielle ressourcer i rummet og en række ressourcer i form af metabegreber, som sætter eleverne i 

stand til at spørge ind til og diskutere de sproglige elementer. Endelig er ressourcerne gjort tilgængelig 

gennem lærernes gennemgang af materialer, øvelser og forhandlinger og stilladseringer i forbindelse med 

gruppearbejde. I den kæde af literacybegivenheder, som denne konkrete begivenhed er en del af, er de 

forskellige ressourcer ofte gjort tilgængelige gennem andre aktiviteter, og det er derfor vanskeligt at 

afgrænse ressourcerne til en enkelt begivenhed. Men jeg vil her forsøge at beskrive de ressourcer, som 

specifikt blev inddraget i denne begivenhed.   

 

Den metalingvistiske terminologi, som blev præsenteret for eleverne, var overordnet genrebetegnelsen ’en 

orientering’. Som målet og som et kvalitativt kriterium for en orientering talte vi om det ’at danne billeder i 

hovedet’. Som grammatisk terminologi introducerede vi begrebet ’nominelle led’ og dette leds opbygning 

med ’en bestemmer’, ’beskriver’, ’ting’ og ’en tilføjelse’. Vi præsenterede begrebet relative ledsætninger og 

satte her særligt fokus på ledsætningsindlederne ’som’, ’der’ og ’som om’. Disse kaldte vi gode trylleord, 

fordi man kan lave et næsten uendeligt langt led med disse ord. Endelig arbejdede vi med ’adjektiver’ og 

’malende verber’ (som var vores betegnelse for de adjektiviske verber), hvor de ’malende verber’ 

selvfølgelig også kunne bruges udenfor de nominelle led.   

 

Disse sproglige metabegreber blev tillige gjort tilgængelige i klasserummet som fysiske artefakter, som 

eleverne kunne interagere med. I klassens bibliotek var der er en samling af romaner, som var udvalgt pga. 

deres eksemplariske orienteringer og ’malende’ beskrivelser. Klassens vægge var klistret til med nominelle 

led, klippet ud i ’bestemmer’, ’beskriver’, ’ting’ og ’tilføjelse’. Endelig arbejdede vi med et 

nominalgruppeskema som eleverne kunne sætte deres nominelle led ind i for at se hvilke adled, de kunne 

udvide. 
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(Ioana og Hodans nominalgruppeskema. Skemaet er hentet fra Mulvad 2009: 45) 

 

 

Vi har erfaringer med, at brugen af de enkelte artefakter ikke kommer af sig selv, men skal stilladseres og 

øves, inden de bliver gjort anvendelige for eleverne til at løse en mere selvstændig opgave. Vi har derfor 

løbende lagt forskellige øvelser ind, hvor de blandt 

andet kunne træne at søge efter og afgrænse 

orienteringer og beskrivelser i romanerne i 

klassens bibliotek. De steder, de har afgrænset, er 

blevet brugt til at arbejde med 

nominalgruppeskemaet, og endelig har vi lavet en 

øvelse, hvor klassen i grupper skulle lave et så 

langt nominelt led som muligt ved hjælp af vores 

væg med nominelle adled.  

 

 

Interaktion med ressourcerne 

I det følgende skal vi se, hvordan Ioana og Hodan interagerer med de forskellige ressourcer i klasserummet, 

og hvordan de bruger ressourcerne i en aktiv transformation af deres tekst. Efter at de to piger har skrevet 

lidt på deres litterære beskrivelse, beslutter Ioana at gå rundt og lade sig inspirere af artefakterne i 

klasserummet. Efter lidt tid følger Hodan efter. Man kan ikke se dem i billedet, men høre at Hodan kommer 

med et begejstret udråb og siger til Ioana ”Jeg har fundet den perfekte uhygge …. ’Der lød som korte 

huggende skrig”. Det hun har fundet er en relativ ledsætning som hun åbenbart synes passer godt til deres 

tekst. De går tilbage til bordet, hvor Ioana og Hodan læser det, som de allerede har skrevet op, hvorefter de 

forsøger at inkorporere ledsætningen. Hodan slutter af med at læse ”kørestol kørte af sig selv”.  

  

Ioana:  Punktum… ’Man kunne høre’… og så skriver du. Jeg siger det ovre fra den anden side. Okay? 

Hodan:  vent vent 

Ioana:  Skriv: ’det lød som’ 

Hodan:  ’det lød?’ 

Ioana:  Ja  

Hodan:  Nej 
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Ioana:  Jo 

Hodan:  Vent lidt. Vi skal først skrive øh, ’Vi gik længere hen ad gangen’ 

Ioana:  Nej – ’det lød som korte uhyggelige skrig’ 

Hodan:  Ja det ved jeg godt, men hvilken sammenhæng skal det være.  

Ioana:  Jamen ’jeg gik sådan – hen ad vejen var der nogle uhyggelige skrig’ 

Hodan:  Jamen det lyder sådan historieagtig 

 

Noget tyder på, at pigernes udfordring er at få ledsætningen til at passe ind i den allerede eksisterende 

tekst, og at udgangspunktet for at tage ledsætningen med er, at den opfylder deres interesse for at få 

beskrivelsen til at blive uhyggelig. Den er ”den perfekte uhygge”. Opgaven for disse to elever er øjensynlige  

at danne en ny sammenhæng og dermed en ny sætning, som passer til adleddet de har fundet. Modsat var 

opgaven, som den var stillet fra de voksnes side, at eleverne skulle udvide den beskrivende tekst, de 

allerede har skrevet, ved hjælp af artefakterne i klassen.  

 

At der er en bevidsthed til stede om, hvordan leddet skal bruges, kommer frem i sidste linje, hvor Hodan 

siger, ”at det lyder sådan historieagtig”. Her refereres der højst sandsynligt til en tidligere gennemgang på 

klassen, hvor det blev markeret at orienteringen består af beskrivelser og ikke handling. Eleverne skal 

derfor passe på, at den ikke bliver for historieagtig.  

 

Samtalen om hvilken sammenhæng ledsætningen kan indgå i, fortsætter og efter lidt tid kalder de på mig 

og beder mig hjælpe dem med dette. Jeg spørger herefter ind til, hvorfor de har valgt tekststykket:  

 

Hodan:  Det ved jeg ikke. Det er, fordi det er uhyggeligt. Og så fordi at jeg tænkte på, at man sådan 

følte med i det, at man går hen ad gangen og så hørte man nogle skrig. 

Uffe:  Ja 

Hodan:  Det er sådan skræmmende, og det kan man se inde i hovedet? 

 

Efter en længere samtale om akvariet i kælderen spørger jeg ind til, om det ikke kunne være kørestolen der 

kunne lyde som ’små huggende skrig’. Dette følger de op på:  

 

Hodan:  Hvad skal jeg skrive? ’Den knirkede .. den knirkede som der lød som – det kan man ikke sige 

– som der lød som.. 

Uffe:  Jo – man kunne også sige ’ hjulene knirkede. Det lød som …’ kunne man ikke det eller hvad? 

(Hodan skriver det ned) 

Uffe:  Kunne I udvide den endnu mere ved at tilføje et ’som om’? 

Hodan:  Som om der sad et genfærd på den 

Ioana:  Som om kørestolen ville et bestemt sted hen 

 

Samtalen bliver her et eksempel på en stilladsering, hvor de to eleverne kommer frem til en formulering, 

der lyder: ’Hjulene knirkede. Det lød som korte huggende skrig. Det så ud som om kørestolen ville et 

bestemt sted hen’. Selvom adleddene bliver omformuleret og ikke kommer ind i et nominalt led, fremstår 

teksten dog mere ’malende’ beskrivende.  
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Det er her interessant, hvordan Hodan skifter kode i det øjeblik at en voksen kommer tilstede. Som blandt 

andet Barton og Hamilton (2000) markerer, er en literacybegivenhed aldrig neutral, men der vil altid være 

nogle praksisser, der vil blive tillagt mere værdi end andre. Noget tyder på, at Hodan er bevidst om, hvad 

der gælder som literacy i den pågældende situation. Dette kan for eksempel ses i den måde hun optager 

lærernes ytring om, at man kan se det inde i hovedet.  

 

Hvad der konkret sker i interaktionen mellem eleverne og de tilgængelige ressourcer, kan vi  kun gisne om, 

men noget tyder på, at de to piger på den ene side udnytter ressourcerne til at opfylde normerne for 

literacybegivenheden, som de voksne i klassen har stillet op. De kan forklare og argumentere for brugen af 

ressourcerne ved hjælp af det metalingvistiske begrebsapparat, som er blevet introduceret, men samtidig 

ser det også ud til, at de får vendt ressourcerne, så de kan opfylde deres egne interesser.  

Kress (2010) forklarer den tegnskabende proces som en aktiv transformationsproces, hvor man på den ene 

side udnytter alle tilgængelige ressourcer i situationen og på den anden side kreativt fortolker og 

omfortolker disse ressourcer i forhold til egne interesser. Dette sker både i forhold til at udtrykke det, man 

er engageret i og i forhold til, hvem man gerne vil fremstå som, men også i forhold til, hvordan man vil 

engagere andre i disse interesser.  

 

I dialogen ovenfor tyder det på, at pigerne er engagerede i at skrive en uhyggelig tekst. Dette står ikke i 

kontrast til de voksnes mål om at strække de nominelle led, men pigernes interesse i at inddrage en relativ 

ledsætning er, at den lyder uhyggelig og ikke at den kan gøre deres nominelle led længere og mere fyldige. 

Den strategi, de bruger, gør dem imidlertid i stand til at tænke deres eget projekt og deres egne interesser 

ind i skolens og de voksnes literacypraksis, når Hodan siger ’at man kan se det inde i hovedet’.  

 

Denne aktive transformation bliver tydeligere i det efterfølgende arbejde, hvor de bliver bedt om at sætte 

de nominelle led ind i nominalgruppeskemaet (se ovenfor) for at se, om de kan fylde mere ind i deres 

nominelle led. Selvom eleverne har forstået og udfører opgaven, ændrer de ikke ved deres tekst.  

 

Til sidst bliver eleverne bedt om at redigere deres tekst, så den til sidst kan læses op for forældrene, men 

kigger vi på Hodan og Ioanas færdige tekst, ser den pludselig helt anderledes ud.  
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Ingen af de nominelle elementer fra deres beskrivelse er med. Kælderdøren og kørestolen er forsvundet. Til 

gengæld er der kommet andre med som ’rotter’, ’mus’ og ’biller’ og en ’trappe’. Ingen af de nominelle 

adled, som de havde fundet på væggen i klassen, er med. Til gengæld er der tilført nye som fx ’som om det 

var en zoo bare for krybdyr’ og ’som om den går direkte ned til døden’ (selvom den sidste her ikke er et 

nominelt adled, har de brugt trylleordet ’som om’). Samtidig er konteksten flyttet fra Vejle til Bronx som 

også bliver markeret med det engelske ’small’ (læg her mærke til at ordet ’small’ er sat ind som 

modsætning til stort og skal derfor nok betyde smal). Teksten fremstår derfor som det man bedst kan 

betegne som mere ungdommelig og lidt ’street-agtig’ end den første tekst.  

 

Hvilke stemmer gælder 

Betragter man pigernes teksttransformation og sammenligner den med det didaktiske mål og design, som 

var tænkt ind i øvelsen, er det interessant at se, hvordan de to elever får kilet deres egne interesser og 

skriveridentiteter ind i opgaven og dermed i deres tekst. Selvom den færdige tekst øjensynligt fremstår som 

et udtryk for deres egen stemme, betyder det ikke at der i teksten eller i diskursen omkring begivenheden 

ikke er andre stemmer. I de eksempler på dialog, som jeg har taget med i denne artikel, er der flere 

eksempler på det, som Maybin (2008) betegner som revoicing, hvor pigerne optager lærernes stemme i 

deres udsagn. Dette sker for eksempel, når Hodan siger ”det er sådan skræmmende, og det kan man se 

inde i hovedet”, eller når hun siger til Ioanna, at teksten ikke bliver for ’historieagtig’. I den færdige tekst 

kan vi også finde mulige tegn på andre stemmer fra klasserummet. I hvert fald kan vi finde nominelle led, 

der er ”strukket” ved hjælp af de sproglige elementer, vi i klassen har sat fokus på. Teksten er spækket med 

adjektiver i beskriverfeltet som i det første nominelle led: ’den klamme uhyggelige mærkeligste lugtende 

kælder’ og der indgår nominelle tilføjelser, hvor trylleordet ’som om’ bliver anvendt. Teksten fremstår 

derfor på mange måder som en litterær orientering der skaber billeder i hovedet og som udnytter de 

sproglige ressourcer, de voksne har introduceret og arbejdet med i forløbet. Noget tyder derfor på, at de to 

elever finder deres egne veje og udnytter klasserummets ressourcer til at gennemføre deres eget 

skriveprojekt. 

 

Spørgsmålet er så, hvad man som professionel fagperson kan lære af denne literacybegivenhed? Måske får 

vi en indsigt i, hvor vigtig det er for eleverne at få deres egen stemme ind i en skriveproces og hvor dygtige 

de er til at få de voksnes faglige, didaktiske stemme drejet, så den passer til deres projekt. Som Gee (1990) 

påpeger “There is no such things as ‘reading’ og ‘writing’, only reading and writing something (a text og a 

certain type) in a certain way with certain values while at least appearing to think and feel in certain ways”. 

Den refleksion, som vi kan tage med os i det videre arbejde med literacy i klassen, kunne være, at vi i vores 

planlægning af forløbet har lagt meget vægt på det at skrive en bestemt type tekst på en bestemt måde, 

men i mindre grad har givet plads til at arbejde med de værdier, tanker og følelser, som kan lægges ind i en 

skriveproces, og at disse elementer af skrivearbejdet åbenlyst fremstår som vigtige for eleverne. Det 

betyder imidlertid ikke, at det stringente og målsatte arbejde med sproglige ressourcer ikke har en værdi, 

men at det endelige mål må være at gøre disse ressourcer til en del af elevernes egen stemme og 

skriveridentitet.  
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PERSONLIGE BERETNINGER OM SPROGTILEGNELSE 
Winnie Østergaard 

 

Skolegruppen Aalborg planlagde og gennemførte forløbet ”Beretninger om at lære engelsk (og andre 

sprog) – før og nu” i efteråret 2013 i 5.c på Herningvej skole. Ambitionen med forløbet var at arbejde med, 

at alle er sprogtilegnere, unge såvel som ældre, uanset hvilket førstesprog man har.  Derudover ville vi også 

se sprogtilegnelsen i et historisk perspektiv for at få blik for, hvordan vilkårene for, hvordan man tilegner sig 

sprog, har ændret sig. I forløbet blev der derfor sat et eksplicit fokus på sprogtilegnelsesstrategier med 

afsæt i de erfaringer, den enkelte sprogbruger har gjort sig.  5.c’s andetsprogede elever har erfaringer med 

at tilegne sig dansk, alle klassens elever har erfaringer med at tilegne sig engelsk, og en stor del af eleverne 

har også erfaringer med at tilegne sig andre sprog, såvel fra ferie med familien, fra venner og 

klassekammerater, og fra internettet.  Det overordnede formål for forløbet var at stille skarpt på 

muligheder for at tilegne sig sprog, gøre eleverne bevidste om sig selv som sprogtilegnere, og endelig at 

synliggøre og drøfte konkrete sprogtilegnelsesstrategier med eleverne. Som en konsekvens heraf blev 

personlige beretninger om, hvordan man tilegner sig sprog, valgt som den centrale teksttype i forløbet. 

 

I denne artikel zoomes der ind på to samtidige literacybegivenheder, der fandt sted undervejs i forløbet. 

Engelsklærerne Holger og Iman, der sædvanligvis underviser skolens overbygningselever, blev inviteret på 

besøg hos 5.c for at fortælle eleverne om, hvordan de selv havde lært engelsk, hvorefter eleverne sammen 

med deres lærere rekonstruerede Holgers og Imans fortællinger som en skriftlig beretning.  

 

Baggrund for forløbet  
I forhold til den didaktiske refleksionsmodel (Orluf et al, statusrapport 2012) var det primært arbejdet med 

det intersprogsstrækkende perspektiv, der blev sat i forgrunden i forløbet. Fokus her var på 

sprogtilegnelsesstrategier, og dermed på hvordan strategier i konkrete tilfælde kan hjælpe sprogtilegneren 

med at udvikle og benytte sig af forskellige intersprogsstrækkende strategier. Samtidig var der lagt op til at 

arbejde med at diskutere, hvordan sprogtilegnere på forskellig vis investerer i sprogtilegnelsen, og dermed 

var der også indtænkt et socialt identitetsperspektiv. Ved at lægge vægt på at arbejde med en lang række 

personlige beretninger om sprogtilegnelse, var det i denne sammenhæng  et udtalt ønske i skolegruppen, 

at vi i forløbet kunne give børnene mulighed for at trække på deres egne, og meget forskelligartede 

erfaringer med at være sprogtilegnere og bringe dem i spil i forhold til at videreudvikle og bevidstgøre dem 

om forskellige sprogtilegnelsesstrategier. 

 

Vi valgte at sætte fokus på tilegnelsen af engelsk for at understrege, at vi alle er sprogtilegnere.  Her er 

vilkårene stort set ens for alle eleverne i klassen, idet ingen af eleverne har engelsk som førstesprog, så det 

lå lige for at sætte deres erfaringer med engelsktilegnelsen i spil samtidig med at elevers erfaringer med at 

tilegne sig andre sprog end engelsk også kunne inddrages.  Samtidig har engelsk som fag klart høj status i 

klassen, uanset om man som elev føler sig god til engelsk eller ej, så er det et sprog man meget gerne vil 

lære og blive bedre til 

 

Klassen havde tidligere i forbindelse med forløbet ”Kærlige og ukærlige benævnelse – før og nu” arbejdet 

med et historisk perspektiv set i forhold til det sproglige felt, så det var indlysende for os også at trække et 
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historisk perspektiv med ind i drøftelserne af sprogtilegnelsesstrategierne. Derfor blev både lærernes, 

forældrenes og elevernes egne sprogtilegnelseshistorier omdrejningspunkt i forløbet, dvs. de konkrete 

personlige beretninger dækkede over tre generationer: bedsteforældres, forældres og deres egne 

erfaringer. 

 

Forløbet ”Beretninger om at lære engelsk (og andre sprog) – før og nu” 
Forløbet var bygget op med inspiration fra genrepædagogikkens Teaching-Learning Cycle (Christensen, 

2014). Først fælles opbygning af erfaringer om og viden om feltet ’at være sprogtilegner’, dernæst guided 

dekonstruktion af teksttypen ’personlig beretning om at lære engelsk’, dernæst fælles konstruktion af en 

’personlig beretning om at lære engelsk’ (hvor de to engelsklæreres fortællinger fungerede som input), og 

endelig skrev børnene selv en personlig beretning om, hvordan de havde lært og var i gang med at lære 

engelsk. 

 

Som det ses af oversigten nedenfor, blev der i forløbet arbejdet med hele to teksttyper: ’beretninger’ og 

’poster’. Mod slutningen af forløbet blev eleverne bedt om at udvælge tre ting, der har særlig betydning for 

deres sprogtilegnelsesproces for derefter med afsæt heri at producere en poster ud fra disse tre ting. 

Børnenes postere blev brugt som udstilling og kom samtidig til at fungere som modeltekster den allersidste 

gang i forløbet, hvor børn og forældre var inviteret til ’forlagt historieundervisning’ en sen eftermiddag på 

skolen. Her producerede børn og forældre sammen en poster, der viste, hvilke tre ting der især havde 

spillet en rolle for en af deres forældres tilegnelse af engelsk (eller eventuelt et andet sprog).  

 

TLC faser Beskrivelse 

Opbygning af feltet Hvad betyder begreberne ‘andetsprog, fremmedsprog og førstesprog’, tror du? 

Videoklip med Mary Donaldsson: ”Om at lære dansk” og fælles klasserumssamtale. 

Progressiv brainstorm: hvordan bliver man bedre til engelsk? 

Dekonstruktion af 

beretninger 

Mål for forløbet. Khilouds beretning om at lære engelsk, som ‘jumbled paragrahs’. 

Mariannes beretning om at lære engelsk, som højtlæsning, med fokus på 

tidsangivelser/trin. I to hold: Jeanettes beretning om at lære engelsk, som hultekst 

(fokus på ord og udtryk der angiver holdning til at lære engelsk) 

Fælles, guided 

konstruktion 

Holdopdelt (Marianne/Jeanette). Besøg af to engelsklærere, der fortæller hvordan 

de har lært engelsk. Efterfølgende rekonstrueres beretningen og skrives som fælles 

konstruktion  

Individuel 

konstruktion 

De to hold samles og reflekterer over hvilke faktorer der har spillet en rolle for 

Holger/Imans engelsktilegnelse. Interview i par – hvad betyder og har betydet 

noget for dig? Dernæst individuel skrivning af personlig beretning, med støtteark 

Opbygning af felt: 

Poster 

Modeltekster i form af tre postere udarbejdet af de tre lærere: tre ting der har 

spillet en rolle for min engelsktilegnelse. Skitse til egen poster udarbejdes og 

godkendes. Udarbejdelse af poster 

Opbygning af felt og 

individuel 

konstruktion 

Præsentation af forløbet, ppt ved Marianne for børn og forældre, med modellering 

af arbejdet ved Mariannes arbejdsproces som eksempel: 1) brainstorm, 2) vælg 3 

ting og uddyb, 3) udarbejd poster.  

Oversigt over forløbets opbygning 
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Literacybegivenheden: Engelsklærernes fortællinger og rekonstruktionen heraf  
Vi zoomer nu ind på en af literacybegivenhederne fra forløbet, nemlig gangen hvor Iman og Holger 

mundtligt fortalte om deres engelsktilegnelsesproces, og hvor klassen, delt op på to hold, hver gengav 

lærernes beretninger i skriftlig form.  

 

 
Holger og Iman fortæller hver sit hold om hvordan de har lært engelsk 

 

Undervisningsgangen kan betragtes som to adskilte literacybegivenheder: først lærernes mundtlige oplæg, 

som eleverne undervejs selv fastholdte ved hjælp af skreven tekst i form af stikord, der blev noteret ned 

undervejs, og dernæst den fælles forhandling og konstruktion af beretningen om henholdsvis Holgers og 

Imans engelsktilegnelse.  Begge dele kan karakteriseres som literacybegivenheder, om end skriften ikke 

spiller en lige så central rolle i den første literacybegivenhed ’lærernes mundtlige beretning som i den 

anden begivenhed ’fælles rekonstruktion af lærernes mundtlige beretninger’, hvor skriften og samtalen om 

skriften klart står i centrum for begivenheden. Ikke desto mindre fungerer den første del som et 

altafgørende input til den anden del, hvor eleverne og lærerne sammen forhandler om og formulerer den 

skriftlige beretning. Jeg vælger derfor her at behandle de to begivenheder under ét, ganske som de også 

står opført under en og samme kategori i oversigten over undervisningsforløbet ovenfor: ”Fælles, guided 

konstruktion”.  

 

 

Elevproducerede noter som literacyresource  
På begge hold sad eleverne med noteshæfter parat, og de blev instrueret i at notere stikord undervejs til 

brug for den efterfølgende rekonstruktion af, hvordan Holger eller Iman havde lært sig engelsk. 

Hvis vi ser nærmere på de noter, Hashir fik produceret, imens han lyttede til Holger, er det iøjefaldende at 

Hashirs noter både er skrevet på dansk og 

på engelsk.   Han har nemlig noteret 

enkelte af de engelske fraser Holger 

anvendte:  ’lot of Songs’ og  ’radio engelish 

songs’. I situationen overraskede Holger 

både eleverne og læreren Marianne ved at 

insistere på at fortælle på engelsk, idet han 

(som han senere forklarede dem på dansk) 

tror på, at det er godt at lytte meget til 

engelsk, prøve på at følge med selv om 

man ikke forstå det hele af det der bliver 



Tegn på sprog – tosprogede børn lærer at læse og skrive Side 68 

sagt, og gætte på hvad ukendte ord betyder.  Ud over faktuelle informationer, såsom hvor gammel Holger 

var, da han begyndte at lære engelsk i skolen, har Hashir også noteret sig nogle af de strategier, som Holger 

pegede på:  ”gæt”, ”spager hvad betyder det” og ”Jo mere man taler jo beder bliver man”. Endelig har 

Hashir også hæftet sig ved Holgers fortælling om, hvornår han for alvor begyndte at bruge engelsk i sin 

hverdag og noteret: ”egypten 1979   læse om egypten   bog   nummer på engelsk”. Det er et tidspunkt, som 

Holger fremstiller som et vendepunkt, i det han nu begynder at læse på engelsk for at skaffe sig 

informationer om rejsemål med mere, dvs. set udefra kunne man måske udtrykke det sådan, at her går 

engelsk for at være fremmedsprog for ham til at blive et reelt andetsprog, dvs. et sprog han bruger i sin 

hverdag.  Dette vendepunkt afspejles i andre elevers noter, fx Thomas der har noteret: ”skulle i egypten. 

Købte en engelsk guide bog” og som også har noteret  ”det vigstigste at kunne komekere med andre” 

 

Som literacyresourcer bliver noterne vigtige ved den fælles rekonstruktion af Holgers beretning, idet 

eleverne her kan trække på de konkrete formuleringer, de hver især har fået nedskrevet, og som kan 

forhandles og omformuleres i dialogen med læreren og klassekammeraterne. Præcist hvordan 

forhandlingen mellem Marianne og eleverne lød ved genskrivningen, kan ikke gengives her, da vi ikke har 

optagelser af det, men de følgende to uddrag viser, hvordan både Hashirs’ og Thomas’ noter kan have 

fungeret som værdifuld input til den fælles dialog om formuleringen af teksten:  

 

 
 

 
To uddrag fra elevernes beretning om Holgers engelsktilegnelse 

 

 

Lærerproducerede noter som literacyressource  
På holdet, hvor Iman fortalte, blev der noteret enkelte, udvalgte stikord ned på tavlen undervejs i Imans 

fortælling. En af eleverne efterlyste, hvordan ordet ’prep school’ skulle staves, hvorefter Iman selv skrev 

det. Derudover noterede Khiloud ned undervejs: Cairo, førstesprog: Arabisk, andetsprog: Engelsk, 

fremmedsprog: Tysk. Og endelig sprang forskningsmedarbejderen til for at skriftliggøre og dermed 

visualisere de to versioner af et næsten identiske udsagn, som Iman brugte til at eksemplificere, hvor svært 

udtale er på dansk, når placering af tryk bliver helt afgørende for betydningen. Nemlig forskellen på at 

noget er ”for nemt” eller ”fornemt”. 
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Foto af tavlen samt foto af Zareks noter 

 

Iman fortalte, hvordan hun skyndte sig at omformulere sit udsagn og kom i tanke om og brugte ordet 

’luksus’ for at forklare, hvad hun mente med det, hun havde udtalt som ’ for nemt’. I Zareks noter kan man 

genfinde ordet luksus: ’laksus’, lige før han har noteret ’dansk er svert’. Det er tydeligt at se at eleverne, 

foruden at skrive deres egne selvstændige noter som Zarek har gjort her, også skriver noter opført på 

tavlen ned i deres noteshæfter.  

 

Andre lærerproducerede literacyresourcer end noterne på tavlen var også tilgængelige: Khilouds beretning 

om at tilegne sig engelsk var gjort synlig tilgængelig for eleverne som modeltekst (som A3 ved tavlen) for 

visuelt at demonstrere en beretnings opbygning. I elevernes noteshæfter var Marianne og Jeanettes 

beretninger endvidere klistret ind. Endelig producerede lærerne også noter og stikord i forbindelse med 

skrivningen af beretningerne, idet hver rekonstruktion blev inddelt med en fælles brainstorm over, hvad 

der skulle med i beretningen. Brainstormen blev angrebet lidt forskelligt på de to hold, både ved hjælp af 

tavle og kridt, men også ved hjælp af flytbare kartonstykker skrevet på med tykke tuscher. 

 

I denne transformationsproces fra mundtligt input til den endelige skriftlige beretning, som hvert hold 

udarbejdede, ligger der således et væld af muligheder for gentagelse af formuleringer, ordforråd, 

præciseringer og synonymer med mere. I det følgende går jeg tæt på to af de mange temaer, der opstod i 

løbet af netop disse to parallelle literacybegivenheder.     

 

 

Engelsksprogede sange som literacy- og sprogtilegnelsespraksis  
At det at lytte til engelsksprogede sange kan spille en rolle for engelsktilegnelsen, er eleverne sporet ind på 

lige fra forløbets begyndelse. Da de den første undervisningsgang i grupper brainstormer over, hvordan 

man kan blive bedre til at læse og skrive engelsk, går det at lytte til engelsksprogede sange igen i mange af 

de plancher de får udarbejdet. 

 Da Holger fortæller, lægger han ud med at beskrive, hvordan han netop ikke hørte engelsk 

nogen som helst stede omkring sig. Engelsk var simpelthen ikke til stede. Som han indledningsvis 

formulerer det på engelsk: ”There was no English around us. We didn’t have any television, we didn’t hear 

English in the radio or anywhere. There wasn’t any English around us. The only place where we could learn 

English was in school”. Og han forsætter med på dansk med at nævne ting som ikke eksisterede i hans 

verden dengang da han var på elevernes alder: ”Der var ikke noget der hed popcorn, burgere eller 

computere”. 
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I Holgers beretning får netop det at lytte til og gætte sig til ords betydning en helt central placering, idet 

han fortæller om den revolution, han var vidne til i begyndelsen af 60’erne, da gruppen Beatles brød 

igennem, og deres sange begyndte at blive spillet i radioen: ”Suddenly when I was about 12 years old, there 

was a revolution. Lige pludselig skete der noget helt fantastisk”. Og han fortsætter: ”Suddenly they started 

playing English songs in the radio, English and American song: The Beatles, Elvis Presley and other bands. I 

radioen kunne vi høre engelsk. Suddenly I was listening to a lot of English. And you are listening to me 

speaking English now, and all though you don’t understand all of what I am saying, you can guess a lot of 

what I am saying”. 

 

De særlige historiske vilkår for netop Holgers sprogtilegnelse blev skarpt trukket frem her, og i elevernes 

noteshæfter er ordet ’revolution’ genkommende. På dette tidspunkt i forløbet har eleverne allerede mødt 

en beretning, hvor det at lytte til engelsksprogede sange også spillede en rolle. Jeanette havde nemlig i sin 

beretning beskrevet, hvordan hun imiterede den engelske lyd og intonation, uden nødvendigvis at synge og 

udtale ordene helt korrekt: ” I 5. klasse var jeg også fan af drengebanket New Kids on the Block, som var fra 

USA. Allerede inden jeg fik engelsk i skolen, kunne jeg synge med på de fleste af deres sange. Jeg anede dog 

ikke, hvad sangene betød ord for ord. Jeg sang også forkert, fandt jeg ud af senere. F.eks. sang de: ”Step by 

step, uh baby, gonna get to you girl”. Jeg sang: “Step by step, uh baby, gonna gep to you girl”, Selvom jeg 

sang forkert, ved jeg, at jeg lærte pokkers masses om den engelske udtale ved at høre så meget engelsk 

musik”.  

 

Holger betoner igen og igen, hvordan man som sprogtilegner skal tage chancer og bare kaste sig ud i det at 

lære sprog ved at prøve sig frem og gætte, altså benytte sig af risikostrategier.  Og han beskriver sine egne 

erfaringer således: ”Vi skulle gætte på hvad betød det? Vi havde ikke ordbøger eller noget der hed google 

translate. Så kunne man prøve at lytte til det og gætte sig frem til betydningen. Og det er stadig en rigtig 

god måde at lære sprog på”, og så fortsætter han med at understrege hvordan man sammen, to og to, kan 

lytte til en sang, drøfte med hinanden, hvordan man har forstået ordenes betydning, kan lytte sammen til 

sangen igen og på den måde tilegne sig engelsk.  

 

I elevernes rekonstruktion af Holgers beretning bliver det formuleret på denne måde:  

 
Uddrag fra elevernes og Mariannes fælles konstruktion ”Holgers beretning om at lære engelsk” 

 
Også i forbindelse med Imans beretning spiller engelsksprogede sange en stor rolle, om end ikke på helt 

samme revolutionære måde som hos Holger der, som han selv formulerede det, tilhører ’Beatles-

generationen’. I elevernes beretning bliver det her blot til en enkelt linje: ”Da hun startede i 5. klasse, hørte 

hun engelsk musik og så Big Muzzy i TV”. 

 

Da klassen undervisningsgangen senere samler op på, hvilke faktorer der har spillet en rolle for henholdsvis 

Holgers og Imans tilegnelse af engelsk, etablerer lærerne en tidslinje på tavlen med udgangspunkt i Holger 

og Imans fødselsår: 
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Foto af den tidslinje der etableres i forbindelse med spørgsmålet: ”Hvad har betydet noget for hvordan Iman 

og Holger har lært sig engelsk? 

 

Ved den fælles gennemgang på klassen af begge beretninger konstrueres der med afsæt i de to 

beretningerne en lang tidslinje, der peger på vilkår for engelsktilegnelsen, sådan som det har ændret sig 

over tid. Holger og Imans fødselsdatoer bruges som udgangspunkt, ligesom også Mariannes og Khilouds 

fødselsår skrives ind på tidslinjen. Undervejs slås årstal op på nettet, og det bliver tydeligt, at der foregår en 

masse ting i den højre ende af tidslinjen, omkring det tidspunkt hvor klassen elever bliver født og derefter. 

Udviklingen i de medier, der nu i ’på elevernes tid’ er tilgængelige, er rivende, fx med brugen af Skype og 

YouTube. Og samtalerne drejer sig nu også om de vilkår, klassens elever har i dag for deres 

engelsktilegnelse. Her træder sangene lidt i baggrunden i det væld af andre literacybegivenheder, eleverne 

fortæller om: Når man følger Pewdiepie på YouTube, når man spiller FIFA og taler med andre spillere på 

engelsk, når man søger på nettet efter tutorials og vælger at gøre det på engelsk, fordi så får man langt 

flere hits – for blot at nævne tre af de eksempler børnene bragte på bane.  

 

På trods af den mangfoldighed af medieformer og literacybegivenheder som børnene får beskrevet de 

dagligt deltager i, træder sangene til slut fortsat markant frem på linje med fx computerspil i de postere 

som børnene udarbejder, og hvor de har udvalgt tre elementer der spiller en afgørende rolle for deres 

sprogtilegnelse. 
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Naima og Aadams postere 

 

 

Hvad er svært ved at lære dansk?  
Undervejs i forløbet er eleverne optaget af, hvilke sprog der er lette og svære at lære sig, og hvad der 

specifikt er svært ved at lære dansk. Det bliver et tema i samtalen med Iman, da hun redegør for, hvilke 

sprog hun har lært, og hvordan sprogene har skiftet funktion for hende undervejs.  Hun er født i Egypten, 

vokset op med arabisk og har tidligt mødt engelsk i skolen. Da hun bliver gift med en dansk mand, taler hun 

og manden engelsk sammen, og deres to sønner vokser op med engelsk som førstesprog. Da familien i 

1998 flytter til Danmark, skal Iman og sønnerne til at lære dansk. På spørgsmålet om hvad der er særligt 

svært ved at lære dansk, peger Iman først på, at det er mange ting, fx det med at skelne mellem 

kendeordene ’en’ og ’et’ og fortæller, at da hun også kunne tysk, var det ikke så svært alligevel, det var bare 

noget der skulle læres udenad. Og så kommer hun i tankerne om hvad der er den største udfordring ved at 

lære dansk: 

  ”Men det der er et særligt problem for udlændinge, når de lærer dansk”, fortæller Iman, ”er 

at trykke rigtigt. For eksempel jeg sagde til en mand efter han havde givet os en rigtig god middag, og jeg 

var så glad for det her, så sagde jeg: ”Det her var for nemt”. Og så kiggede han på mig og sagde: ”Hvad 

mener du!”. Og så kunne jeg huske luksus, og så sagde jeg ”Jeg mener luksus”. 

 

 Iman gengiver levende situationen, og eleverne smiler ad misforståelsen. I elevernes rekonstruktion af 

Imans beretning bliver historien og udfordringerne ved at lære dansk formuleret på denne måde: 
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Uddrag fra ”Imans beretning om at lære engelsk”  

 

 

Vi er alle sprogbrugere – børn såvel som voksne og på tværs af vores førstesprog 
Forløbets sidste undervisningsgang var tilrettelagt som en form for ’forlagt historieundervisning’, hvor 

forældrene, efter at have fået et indblik i forløbet, sådan som det havde fundet sted, sammen med børnene 

skulle udarbejde en poster, der viste tre afgørende faktorer for forældrenes tilegnelse af engelsk – eller et 

andet sprog. En af intentionerne bag forløbet var at gøre det legitimt at være i gang med at tilegne sig 

dansk og få de konkrete erfaringer med at tilegne sig dansk sat i spil i forhold til også engelsktilegnelsen 

som er fælles for alle klassens elever. Ikke alle elevernes forældre har lært engelsk, derfor blev opgaven 

formuleret åbent, så det drejer sig om tilegnelsen af engelsk eller et andet sprog. Det kom der en række 

forskelligeartede postere ud af, og de handlede om at forældres, bedsteforældres eller søskendes vilkår for 

at sprogtilegnelsen. Mi Min og hendes mor udarbejdede en poster om morens dansktilegnelse, Raheel og 

hendes far fik udarbejdet en poster om farens tilegnelse af tysk, Naima og hendes mor udarbejdede en 

poster om morens tilegnelse af engelsk og Anders og hans far udarbejdede en poster om at tilegne sig 

svensk. 

 

Forældreaftenen summede af koncentration og liv. Der opstod samtaler og grin på tværs af makkerparrene 

(forældre og børn), hvor der fx blev opdaget og snakket om ligheder og forskelle ved børnenes og forældres 

sprogtilegnelse. Det var således vores klare oplevelse at i dette rum var det legitimt at have dansk som 

andetsprog, ligesom udfordringer og erfaringer med at tilegne sig sprog blev drøftet på kryds og tværs. 
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Bilag 1 
 
 
 
 

 

Dataindsamlingsaktiviteter 

 

 

Mål  

 

Indsamlingsperiode 

En dag i 0., 1. og 2. klasse 

 
 

Via observation igennem en 

skoledag at undersøge 

klasserummet som 

skriftsprogsmiljø og identificere 

de literacybegivenheder, der 

indgår den pågældende skoledag.  

 

Efterår 2008, 2009, 2010 

Skriv lige, hvad det vil 

 
 

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. 

Efterår 2008 

Sortering af kort 

 
 

At få indsigt i børnenes gryende 

forståelse af skrift og andre tegn.  

 

Efterår 2008 

Børneinterview: erfaringer med 

læsning og skrivning 

 
 

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. 

 

 

 

Forår 2009 
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Fortæl en laaang historie 

 

At få indblik i børnenes brug af 

(dansk) talesprog i interaktion 

med et andet barn. 

 

Forår 2009 

Bogstavkendskab 

 

At få et indblik i børnenes 

produktive og receptive 

bogstavkendskab efter slutningen 

af 0. klasse. 

Forår 2009 

Højtlæsning 

 

At få indsigt i børnenes læsning og 

læsestrategier (på dansk) som det 

fremgår gennem højtlæsning af 

bogen ”Jeg vil have fisk” for 

forskningsmedarbejderen eller 

læsevejleder. 

Efterår 2009 

Peer teaching 

 

At få indblik i, hvad børnene 

udtrykker om skriftsprog, når de 

sættes i en situation, hvor de 

bliver anmodet om at undervise 

klassekammerater (eller andre 

børn) og 

forskningsmedarbejderen i 

modersmålets skriftsprog (eller 

andre skriftsprog, der anvendes i 

barnets hverdag), og i, hvordan de 

udtrykker sig om dette. 

 

Forår 2010 

Skriv en mail 

 
 

At få indsigt i børnenes skriftsprog 

og skrivestrategier(på dansk) med 

afsæt i skrivning af en mail til en 

fiktiv figur. 

Forår 2010 

Børneinterview: min sprogverden 

 

At få indblik i børnenes sproglige 

praksisser og de hertil knyttede 

værdiforestillinger, som de 

kommer til udtryk i samtaler 

mellem børnene og i samtale med 

forskningsmedarbejderen. 

Efterår 2010 

M m 
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Skriv en historie 

 
 

At få indblik i børnenes skrivning 

og skrivestrategier (på dansk), 

som det fremgår af deres 

skrivning af en historie med afsæt 

i Julie Nord’s billede Nr. 5 

Domestic scene (Hverdagsscene), 

2009. 

 

 

Forår 2011 

Tekster på mange sprog 

 

 
 

At få indsigt i børnenes kendskab 

til og refleksioner over 

betydningsskabende strategier i 

relation til forskellige teksttyper 

på forskellige sprog, som det 

kommer til udtryk i samtale med 

forskningsmedarbejder og andre 

børn. 

 

 

 

Efterår 2011 

Liv under Antarktis 

 

 
 

At få indblik i børnenes 

læseprocesser og -strategier, som 

de kommer til udtryk under 

højtlæsning af en faglig tekst 

sammen med en 

forskningsmedarbejder og en 

klassekammerat. 

 

 

 

 

Forår 2012 

Literacyinterviews 

 

 
 

 

At få indblik i børnenes 

forestillinger om og erfaringer 

(bi)literacy, som de kommer til 

udtryk i samtalen med 

forskningsmedarbejderen. 

 

 

 

 

 

 

 

Efterår 2012 
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Dictogloss 

 

 
 

At få indsigt i børnenes 

tekstforståelse og 

forståelsesstrategier samt i deres 

sprogbrug og interaktion om 

sprog i genskabelsen af en tekst. 

Forår 2013 

Hvem er du fan af? 

 
 

At få indsigt i, hvordan eleverne 

opfatter deres egen tekst og 

skriveproces, og hvordan de 

formulerer sig om de valg, de har 

truffet undervejs i 

skriveprocessen.  

 

Efterår 2013 

Min sprogverden

 
 

At få indsigt i, hvordan eleverne 

italesætter deres sprogverden 

med afsæt i egne erfaringer, 

knyttet til forskellige steder. 

Forår 2014 
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Bilag 2 
 

 

Kommune Aarhus 

Klassetrin Overskrift for forløb/aktiviteter 
0. klasse   Skriftsprogsoplevelser med Fidus 

 Ord på flere sprog – udforskning af skrift på tværs af 
sprog 

1. klasse  Læserum og læseoplevelser 

 Læseoplevelser på flere sprog 

2. klasse 
 
 
3. klasse 
 
 
4. klasse 
 
 
5. klasse 

 Talemåder på dansk og andre sprog 

 2. A som meteorologer 
 

 At skabe betydning i mødet med kunst 

 Spil op og skriv ned 
 

 Skriftsprog der sælger 

 Skriv med liv 
 

 Tegneserier og (meta)literacy 

 Tegn på sprog i tegn på sprog 

 
 
 
 
 

Kommune Vejle 

Klassetrin Overskrift for forløb/aktiviteter 
0. klasse   Alverdens eventyr  

 Geometri på flere sprog 

1. klasse  Bogstavernes verden og verdens bogstaver 

 At give betydningen form 

2. klasse 
 
 
3. klasse 
 
 
 
4. klasse 
 
 
5. klasse 
 

 Klassens leksikon 

 Vittighedernes verden 
 

 Læsestrategier i billedromaner 

 Ord der driller på flere sprog - homonymer og 
falske venner 
 

 Instruktioner på tværs 

 Læsestier i matematik 
 

 At male med ord 

 Matematiske orienteringer 
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Kommune København 

Klassetrin Overskrift for forløb/aktiviteter 
0. klasse   Vi leger med skrift  

 Vi tryller med elefanter 

1. klasse  Skrivestrategier 

 På sproglig opdagelsesrejse 

2. klasse 
 
 
3. klasse 
 
 
4. klasse 
 
 
5. klasse 

 Sprogetnografi på Nørrebro 

 Udforskning af naturvidenskabeligt sprog 
 

 At udforske kohæsion 

 Sprog i rap-genren 
 

 Naturtekster og stavning 

 Argumenterende sprog 
 

 Gys og gysersprog 

 Vi skriver en matematikbog 

 
 

Kommune Odense 

Klassetrin Overskrift for forløb/aktiviteter 
0. klasse   Skrift på vej(en) 

 Dyr på mange måder 

1. klasse  Verden i klassen - klassen i verden 

 Min livret 

2. klasse 
 
 
3. klasse 
 
 
 
 
 
4. klasse 
 
 
 
 
5. klasse 

 Mig og min krop 

 Fabler 
 

 Hvad skal vi lege? Produktion af 
legeinstruktioner med inddragelse af tosprogede 
børns flersproglige erfaringer 

 Kortlæsning og produktion af rutebeskrivelser - fra 
hverdagssprog til fagsprog 
 

 Produktion af kunstkatalog i 4. klasse – at beskrive, 
at fortolke og at vurdere malerier 

 At læse og skrive noveller – man skal tænke 
undervejs 
 

 ”Jeg kan bedre finde ud af matematik, når jeg har 
skrevet det ned”. Faglig læsning og skrivning i 
matematik. 

 Spejlbilleder af Børnenes Ænsyklopædi- et arbejde 
med tekst og betydning i 5. klasse 
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Kommune Aalborg 

Klassetrin Overskrift for forløb/aktiviteter 

0. klasse   At udforske skrift fra køkkener 

 Pengesedler og købmandsværksted 

1. klasse  Alverdens Alfabeter samt Et bogstav har en form 

 Alfons Åberg – på dansk og på arabisk  

2. klasse 

 

 

3. klasse 

 

 

4. klasse 

 

 

5. klasse 

 At læse tegneserier på flere sprog 

 Hvordan gør man når man vil forstå det man læser?  

 

 At beskrive vinger og fugle 

 At beskrive et stykke af verden 

 

 At være blogger 

 4. klasse som lingvister 

 

 Beretningerne om at lære engelsk og andre sprog - 

før og nu  

 Københavnske steder – set og beskrevet af 5.C 
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Bilag 3 
 

Deltagere i programmet – skoleåret 2013-14 

 

 

 
  

Forskningsleder 

Helle Pia Laursen 

IUP v. AU   

 
Forskningsmedarbejder 

Lektor Line Møller Daugaard  
VIA UC 

Klasserum 1 
Søndervangskolen 

Aarhus 

Forskningsmedarbejder 

Lektor Lone Wulff 

UCC 

 
Klasserum 2 

Blågård Skole 

København 

 

Forskningsmedarbejder 

Lektor Birgit Orluf 

UCL 

Klasserum 3 

Abildgårdsskolen 

Odense 

Forskningsmedarbejder 

Lektor Winnie Østergaard 

UCN 

Klasserum 4 

Herningvej skole 

Ålborg 

Forskningsmedarbejder 

Lektor Uffe Ladegaard 

UCL 

Klasserum 5 

Nørremarksskolen 

Vejle 

Eksterne  forskere:  Lektor Lars 
Holm, Aarhus universitet, Lektor 

Mette Buchardt, Aalborg 
Universitet; Professor Anne 
Pitkänen-Huhta, Jyvâskylä 

Universitet 
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 Skole Kommunal 

kontakt- 

person 

Læsekon- 

sulent 

Kontakt- 

person på 

skolen 

Lærere 2013/2014 Forsknings- 

medarbejder 

København Blågård 

skole 

Karen Maass 

 

Karen 

Maass 

Pia 

Madsen, 

skoleleder 

Maj Engelbrecht, Mette 

Johannesen, Susanne Drowe 

Pedersen 

Lektor 

Lone Wulff, 

UCC 

Odense Abildgårds

skolen 

Hanne 

Hermansen 

Hanne 

Herman-

sen 

Allan 

Feldskou, 

skoleleder 

Mona Hassan, Anne Kühn, 

Jeanette M. Martinsen 

Lektor 

Birgit Orluf, 

UCL 

Vejle Nova-

skolen 

Jytte 

Engedal 

jensen 

Olga Snor Frank 

Kjær, 

viceskole- 

leder 

Mette Schytz, Betina Høgdahl 

Rasmussen, Helle Nissen 

Kristensen 

Lektor 

Uffe Ladegaard, 

UCL 

Aalborg  Herningvej 

Skole 

Helle Tobi- 

assen, 

Faten  

El-Ibari, 

Indira 

Karamehme-

dovic 

 René 

Arnold 

Knudsen, 

skoleleder 

Jeanette Nielsen, Khiloud 

Khalil, Marianne Dausel 

Lektor 

Winnie Østergaard, 

UCN 

Aarhus Sønder- 

vang- 

skolen 

Karsten 

Baltzer- 

sen 

 Rani 

Hørlyck, 

skoleleder 

Annette Jensen, Else M. 

Møller-Hansen, Maria Fenger, 

Tina Nickelsen 

Lektor 

Line Møller 

Daugaard, 

VIA UC 
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Styregruppemedlemmer for Tegn på sprog 

 

 

 

Eksterne forskere 
 
 

 

 

 

 

 Souschef Flemming Lunde Østergaard Hansen, Københavns kommune (formand) 

 Forskningschef Lise Tingleff, Professionshøjskolen UCC 

 Videncenterleder Hans Jørgen Staugaard, Professionshøjskolen University College 

Nordjylland 

 Konsulent Faten El-Ibari, Aalborg kommune 

 Vicedirektør Niels Grønbæk Nielsen, University College Lillebælt 

 Konsulent Hanne Hermansen, Odense kommune 

 Konsulent Jytte Engedal Jensen, Vejle kommune 

 Forsknings- og udviklingschef Andreas Rasch-Christensen, VIA University College 

 Konsulent Karsten Baltzersen, Aarhus kommune 

 Institutleder Hanne Løngreen, Institut for Uddannelse og Pædagogik v. Aarhus 

Universitet (DPU). 

 Fuldmægtig Marian Lyng Møller, Social-, Børne- og Integrationsministeriet  

 Specialkonsulent Tina Fehrmann, Undervisningsministeriet 

 Forskningsleder Helle Pia Laursen, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) v. 

Aarhus Universitet. 

 

 Adjunkt Mette Buchardt, Københavns Universitet 

 Lektor Lars Holm, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus 

Universitet 

 Professor Anne Pitkänen-Huhta, Jyväskylä Universitet, Finland 
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Videnskabelige assistenter  
 

 

 

 

 

Sekretær 

 
 

 

 
 

 

 

  

 Liv Fabrin, videnskabelig assistent, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), 

Aarhus Universitet 

 Naja Dahlstrup Mogensen, videnskabelig assistent, Institut for Uddannelse og 

Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. 

 Karin Wendt, sekretær, Professionshøjskolen, UCC. 
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Lod det sig gøre at udvide bogstaverne, lade dem med større spænding? I flere uger 

eksperimenterede jeg med at inkorporere bittesmå, for øjet næste usynlige, fragmenter af ikke-

latinske tegn i mit alfabet. Jeg havde udsagnet fra Arthurs fremsynede mor i tankerne: At tolerere 

forskelle er vores eneste redning som art. Mit forsøg gik ud på at tegne et a, hvor man også, i 

underbevidstheden, så et glimt af et arabisk, skyggen af et malaysisk, spor efter et kinesisk tegn. 

 

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

 

 

  

 


