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Tegn på sprog – tosprogede børn lærer at læse og skrive 
Helle Pia Laursen (red.) 

 

 

Dette er den tiende 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, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus 

Universitet (DPU) samt Undervisningsministeriet.  

 

Projektet blev igangsat i 2008 med det overordnede mål  

- 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.  

Projektet har fra 2008 fulgt fem klasser hen over indskolingen og mellemtrinnet. Det blev senere besluttet 

at forlænge projektet, så klasserne følges gennem hele skoleforløbet fra 0. til 9. klasse. Forlængelsen tog 

udgangspunkt i, at projektets samtidige længde-, bredde- og dybdeperspektiv har betydet, at der er skabt 

en solid indsigt i flersprogede børns faktiske sproglige repertoirer og praksisser og i deres 

skriftsprogudvikling samt i skolens muligheder for at udvikle en læse- og skriveundervisning, der tager 

højde for den sproglige diversitet, der er et vilkår de fleste steder.  

 

Formålet med forlængelsen af projektet, så det blev muligt at dække det samlede skoleforløb, blev i 

forlængelse af projektets oprindelige formål beskrevet således: 

- at få indsigt i tosprogedes børns møde med skriftsproget og udvikling deraf i udskolingen – i 

lyset af den øgede sproglige diversitet, de ændrede krav til læse- og skriveundervisningen og de 

unge menneskers orientering mod, hvad der skal ske efter grundskolen, 

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

læse- og skriveundervisningen med henblik på at skabe de bedst mulige vilkår for alle også i 

forhold til deres videre uddannelsesforløb 

 

- 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.  
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Processen 
Det analytiske perspektiv er i denne del af projektet især rettet mod tre temaer, der på baggrund af de 

hidtidige forskningsresultater fra projektet fremadrettet fremstod som særligt betydningsfulde: 

 

1. Den sproglige mangfoldighed i klasserne øges betragteligt i disse år i lyset af det stigende antal 

migranter. Det betyder også ændrede udfordringer til læse- og skriveundervisningen såvel inden for 

danskfagets rammer som i andre fag. Hvis ingen skal falde fra, og alle samtidig skal udfordres, 

kræver det en stor opmærksomhed på de forskellige sproglige behov og på de konkrete 

pædagogiske muligheder, der er for at tilgodese alle eleverne i klasserne, hvad enten dansk er 

deres modersmål, eller de er vokset op med dansk og et eller flere andre sprog fra en tidlig alder, 

eller de som nytilkomne først nu er begyndt at lære dansk. 

 

2. Børnene er nu ved at blive unge mennesker, og vi ser nu, at de i høj grad er begyndt at orientere sig 

mod, hvad der skal ske efter grundskolen, og mod det, Dorothy Holland og andre kalder ’possible 

selves’ – hvad måtte jeg kunne blive, hvad vil jeg gerne blive, og hvad er jeg bange for at blive? Vi 

ser også, at de er meget bevidste om læsningens og skrivningens betydning heri. I den situation 

fremstår det lige nu som uhyre vigtigt, at eleverne kan se sig selv og deres ’possible selves’ i læse- 

og skriveundervisningen, og derfor også som centralt at komme tættere på de pædagogiske 

udfordringer og muligheder, der ligger i så sprogligt og kulturelt sammensatte klasser, som vi ser 

det i Tegn på sprog. 

 

3. Gennem et skoleforløb ændrer kravene til læsningen og skrivningen sig. I udskolingen møder 

eleverne langt mere komplekse tekster i fagundervisningen, end de tidligere har gjort, og langt 

større forventninger til selvstændig læsning. Udvikling af læseforståelse og læsestrategier bliver 

derfor et væsentligt omdrejningspunkt, hvilket i sprogligt mangfoldige klasserum rejser spørgsmål 

som for eksempel:  

 

- hvad det er for strategier, man som nytilkommen uden meget forhåndskendskab til dansk har 

brug for at udvikle, og hvordan kan undervisningen organiseres og praktiseres, så der tages 

højde herfor, 

- og - i lyset af tidligere Tegn på sprog resultater – hvordan undgår man, at elever, der måske har 

udfordringer med læseforståelsen i kraft af, at dansk ikke er deres (eneste) modersmål, 

udvikler undvigelsesstrategier, der gør, at de i praksis tilslører eventuelle 

forståelsesvanskeligheder og undlader at involvere sig i læringsaktiviteter, som de oplever som 

værende risikable. 

 

De empiriske data stammer dels fra de to årlige forskergenererede dataindsamlingsforløb og fra de i alt ti 

undervisningsforløb, der hvert år gennemføres i de fem involverede klasser, videooptages og analyseres 

med henblik på afsøgningen af muligheder og udfordringer i forhold til at medtænke en sproglig diversitet i 

literacyundervisningen i flersprogede klasserum. Oversigt over de samlede dataindsamlingsaktiviteter og 

forløb er vedlagt som bilag.  
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Formidling 

Der finder løbende en formidling af projektet sted, dels gennem de årlige statusrapporter og de 

publikationer, der indgår som del af projektet, og dels gennem deltagernes tilknytning til 

læreruddannelsen, til efteruddannelsen af lærere og pædagoger, til master- og kandidatuddannelser samt 

til det didaktiske og sprogvidenskabelige forskningsmiljø, hvori resultater fra projektet inddrages på mange 

forskellige måder. Samtidig arrangeres der på baggrund af den viden, der skabes i projektet, forskellige 

kommunale kurser og arrangementer, ligesom der igangsættes nye afledte udviklingsarbejder med afsæt i 

projektets resultater og kommunernes behov. 

 

Ud over den formidling, der er del af projektet, forskellige kommunale arrangementer og deltagernes 

tilknytning til forskellige uddannelses- og forskningsmiljøer kan det blandt andet nævnes, at Tegn på sprog i 

dette projektår har været præsenteret på ECIS ESLMT Conference Copenhagen The Power of Multilingual 

Classrooms in International Education: Implications for Curriculum Design, Teaching and Learning  2-5. 

marts 2017 (”It’s like A,B,C in Danish. Exploring and Exploiting Literacy and Linguistic Diversity in the 

Classroom”), på Uddannelsesdebatten 2016, der blev afholdt i Nr. Nissum 10. september 2016 

(”Tosprogede elever i skolen – sprogpædagogiske perspektiver”), på Institutionen för språkdidaktik, 

Stockholm Universitet, og på konferencen Dansk som andetsprog, der blev afholdt på UC Sjælland 19. 

januar 2017. Endvidere var projektet repræsenteret med fire papers på den 13. nordiske konference for 

andetsprogsforskning i Vasa, Finland (”Flersprogede børns brug af metasproglige ressourcer”, 

”Learnerpositioner, andetsprogsbrug og deltagelsesforhandlinger”, ”At blive læser og skriver i et potentielt 

flersproget klasserum”, ”Digitale koranpraksisser blandt flersprogede unge i Danmark”). 

 

Denne rapport rummer dels en opsamling og videreudvikling af tidligere forskningsmæssige fund fra 

projektet, dels en ny analyse baseret på dataindsamlingsaktiviteten ’Portræt af mig som læser’ samt 

beskrivelser og analyser af interventionsforløb, der er gennemført i de fem kommuner i dette projektår. 

Bagest i rapporten findes som bilag opdaterede oversigter over dataindsamlingsaktiviteter og 

undervisningsforløb fra projektets foreløbigt 9-årige levetid og over deltagere i dette projektår. 
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Semiotiske samtidigheder – læsning i et andetsprogsperspektiv 
Helle Pia Laursen 

 

I mange PISA-undersøgelser har indgået en skelnen mellem ’andengenerationen’ (elever, der er født og 

opvokset i det pågældende land af forældre født i udlandet) og ’førstegenerationen’ (elever, der er født og 

opvokset i udlandet af forældre født i udlandet) (se fx http://www.altinget.dk/misc/Pisadk2000.pdf). Man 

skulle umiddelbart tro, at en sammenligning af PISA-resultaterne for disse to elevgrupper ubetinget ville 

falde ud til fordel for den såkaldte andengeneration, men i flere sammenhænge har det vist sig ikke at være 

tilfældet. I et OECD review af ’migrant education’ (Nusche, Wurzberg & Naughton 2010) fremgik det, at 

resultaterne for andengenerationseleverne kun var en anelse bedre end førstegenerationseleverne1, og i 

visse tilfælde har resultaterne vist sig at ligge lavere (se fx Andersen m.fl. 2001). Tilsvarende gør sig 

gældende i den seneste PISA Etnisk 2015 (http://www.kora.dk/media/6977513/10599-pisa-etnisk-

2015.pdf), hvor der i visse sammenhænge ingen forskel er i scoren for første- og andengenerationselever, 

der alle ligger lavere end gruppen af elever uden indvandrerbaggrund. Sådanne målinger er af en række 

forskellige årsager svære at foretage, ikke mindst når det gælder flersprogede elever (Abedi 2011; 

Gathercole 2013; Holm 2015), men resultatet af sammenligningen er tankevækkende. 

 

Hvad vil det sige at læse på et andetsprog? 
Undersøgelser som ovenstående og de drøftelser, der følger i kølvandet på dem, gør spørgsmål om, hvad 

det vil sige at læse på et andetsprog, og hvordan vi i et andetsprogsperspektiv kan forstå 

læsevanskeligheder, centrale. 

 

En af de første, der i nordisk sammenhæng har undersøgt dette i dybden, er professor Lise Kulbrandstand 

fra høgskolen i Innlandet (tidligere høgskolen i Hedmark). I sin disputats fra 1998 beskrev og analyserede 

hun fire 15-årige andetsprogslæseres læsning af forskellige fagtekster fra en lærebog i samfundsfag 

(Kulbrandstad 1998). Med et elevperspektiv på elevernes læseprocesser ønskede hun at bidrage til at 

udvikle en forskningsbaseret viden om læsning på et andetsprog og videreudvikle undervisningen i 

andetsprogslæsning.  

 

Tre af de elever, der indgik i Kulbrandstads undersøgelse (kaldet Ahmed, Daud og Shabanah), havde gået i 

norsk skole fra 1. klasse. De tre havde alle urdu som modersmål. Den fjerde (kaldet Geraldine) var startet i 

norsk skole i 4. klasse, hvor hun kom til Norge fra Sierra Leone. Hendes modersmål var krio, der er et 

engelskbaseret kreolsprog.  

 

I sin analyse af elevernes læsning interesserede Kulbrandstad sig blandt andet for forholdet mellem deres 

afkodningsfærdigheder og læseforståelse. For at nærme sig dette valgte hun at undersøge afkodningen og 

                                                           
1
 ”Moreover, there are hardly any performance advantages for second-generation immigrants (i.e. who are born in 

Denmark) vis-á-vis first-generation immigrants (see Figures 1.4 and 1.5). This is surprising because one would expect 

that those students who have spent their entire schooling in Denmark should perform better than those who have 

arrived only recently” (Nusche, Wurzberg & Naughton 2010. P. 19).) 

http://www.altinget.dk/misc/Pisadk2000.pdf
http://www.kora.dk/media/6977513/10599-pisa-etnisk-2015.pdf
http://www.kora.dk/media/6977513/10599-pisa-etnisk-2015.pdf
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læseforståelsen hver for sig2. Afkodningsfærdighederne undersøgte hun gennem læsernes hastighed ved 

højt- og stillelæsning og gennem nøjagtighed i deres højtlæsning. Læseforståelsen undersøgte hun ved at 

stille en række åbne spørgsmål til de tekster, eleverne læste, og analysere deres svar. Derudover indgik en 

række andre data for eksempel i form af observationer af elevernes praksisser, optagelser af deres 

mundtlige sprog, resultater af cloze-tests samt elevernes egne vurderinger af deres læsefærdigheder og af 

tekstenes sværhedsgrad. 

  

Geraldine 
I forlængelse af sin undersøgelse problematiserer Kulbrandstad en gængs forståelse af, at automatiserede 

afkodningsfærdigheder er en forudsætning for god læseforståelse. Det gør hun blandt andet på baggrund 

af analysen af Geraldines læsning. Geraldine er den af de fire elever, der læser langsomst og har flest 

afvigelser i sin højtlæsning, hvorfor man kunne formode, at hun også var den, der havde vanskeligst ved at 

forstå indholdet i teksten, hvilket dog viser sig ikke at være tilfældet (Kulbrandstad 1998, 2003).  

 

Som en central årsag dertil peger Kulbrandstad på, at Geraldine synes at have en god metalingvistisk indsigt 

og er i stand til at vurdere sin egen forståelse, samtidig med at hun synes at koncentrere sig om den 

centrale information i teksterne på trods af, at der er ord, hun ikke kender betydningen af på norsk. 

Kulbrandstad gør endvidere opmærksom på, at dette resultat også hænger sammen med 

dataindsamlingsmetoden. Dels har eleverne fået den tid, de har ønsket under læseprocessen, og dels har 

vurderingen af læseforståelse ikke været baseret på enkeltord, men på tekster.  

 

Med Geraldine som case sætter Kulbrandstad hermed fokus på aspekter af læseprocessen, man i en 

andetsprogssammenhæng måske kan være tilbøjelig til at overse, og på betydningen af de rammer og de 

mål, der ligger til grund for vurderingen.  

 

Hvad er en rytter? Et gensyn med Ioana 
I Tegn på sprog er vi som Kulbrandstad optaget af at blive klogere på læseprocesser i lyset af den sproglige 

diversitet, vi ser i skolen i dag. Vi har tidligere citeret nedenstående samtalesekvens mellem Alexander og 

Ioana, der kan bidrage til at illustrere centrale aspekter i relationen mellem sprogbeherskelse og læsning 

(Laursen 2013). Det stammer fra en samtale under dataindsamlingsaktiviteten Min sprogverden, der blev 

gennemført i 2010, da børnene gik i 2. klasse. Ioana har fortalt om sit meget komplekse sproglige repertoire 

og de mange forskellige sprog, hun bruger og møder i sin hverdag. Herefter er det så Alexanders tur. Han 

har på den oversigt over sin sprogverden, han som alle de andre børn har tegnet forud for samtalen, 

inkluderet et svensk flag og er i samtalen ivrig efter at få bragt dette på dagsordenen. Han fortæller, at han 

har taget det svenske flag med, fordi han og hans forældre kan tale svensk, da faderen har heste og 

arrangerer trav- og galopløb i Sverige.  

 

Alexander:  Vi skal tale om den der. Kom nu! (peger ivrigt på sin tegning) 

FM:  Ja, Sverige. Hvorfor har du Sverige på? 

                                                           
2
 Kulbrandstad (1998) beskriver og diskuterer i sin disputats forskellige forståelser af afkodning og forståelse som 

baggrund for sit undersøgelsesdesign.  
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Alexander:  Fordi min mor kan tale svensk. Jeg kan tale svensk, og min far kan tale svensk. 

FM:  Hvorfor kan I tale svensk? 

Alexander:  Fordi min far han har heste, og så har han en rytter. 

Ioana:  Hvad er en rytter? 

Alexander:  Det er en, der rider på hesten. Og så har han lavet trav. Så har han lavet 

galopløb og alt muligt. 

FM:  Og det gør han i Sverige? 

Ioana:  (Nikker) 

 

Under Alexanders fortælling følger Ioana interesseret med, og da Alexander omtaler rytteren, bryder hun 

ind og spørger, hvad en rytter er. Alexander giver en hurtig forklaring og fortsætter så sin beretning. På 

videoen kan man se, at Ioana et øjeblik ser tænksom ud, nærmest som om hun er i færd med at lagre 

ordet. Herefter lytter hun opmærksomt videre. Ioana befinder sig i en social situation, hvor hun har 

mulighed for at spørge undervejs til det, hun ikke forstår, og hun vælger at gøre det. Der er således også 

tale om en social og interaktionelt indlejret handling og om en subjektiv proces, der handler om Ioanas 

investering i interaktionen.  

 

Rytter er et af de ord, der indgår i OS120, der er en ordstillelæsningsprøve, som typisk anvendes i anden 

klasse. Eleverne skal her læse et ord og så demonstrere deres afkodningsfærdigheder ved at overstrege en 

af fire mulige tegninger. Her er fokus altså på enkeltord, og Ioana ville på det tidspunkt, hvor samtalen 

finder sted, ikke kunne identificere den rigtige tegning på baggrund af et kendskab til ordet. Ud fra OS120 

ville vi ikke kunne afgøre, hvorvidt Ioanas sandsynligvis forkerte markering ville bunde i 

afkodningsvanskeligheder eller i manglende kendskab til ordets betydning på dansk. Så der kan være god 

grund til, som Kulbrandstad (1998) gør det i sin undersøgelse, at adskille afkodning og forståelse, hvis man 

vil undgå at forveksle, hvad der i et andetsprogsperspektiv er hvad, og dermed også risikere at gribe 

undervisningsopgaven forkert an. Samtidig bekræfter Ioanas case også, at der er god grund til at 

interessere sig for mere end enkeltord, når det gælder forståelse på et andetsprog. Kulbrandstads 

casestudie af Geraldine illustrerer, at meget andet end kendskab til enkeltords betydning spiller en rolle for 

læseforståelsen, idet Geraldines metakognitive strategier gjorde hende i stand til at forstå mere, end hvad 

man måske umiddelbart skulle tro ud fra afkodningen af de fagtekster, hun læste. I uddraget ovenfor er der 

ikke tale om læsning, men om interaktion og lytning, så ud fra det kan vi ikke sige meget om Ioanas 

læsestrategier, men vi ser, hvordan hun i situationen overvinder et manglende kendskab til ordet rytter på 

dansk, ganske simpelt ved at spørge undervejs i samtalen. Og så ved vi faktisk også lidt mere, for med til 

historien hører, at der ved et tilfælde skete det, at der i den klasse, Ioana gik i, blev brug for at gentage den 

OS120-prøve, som klassen havde gennemført nogle måneder før gennemførelsen af Min sprogverden 2010, 

da resultaterne fra denne var bortkommet. Vi kan således kun gisne om Ioanas besvarelse af det item, der 

udgjordes af ordet rytter, i den først gennemførte prøve, men vi ved, at hun i den gentagne prøve, der 

fandt sted kort tid efter denne samtale, satte streg over den rigtige tegning ved ordet rytter.  

 

Læsning som social betydningsdannelse 
I vores studie følger vi langt hen ad vejen de spor, Kulbrandstad har sat. Ligesom Kulbrandstad er vi optaget 

af at komme tæt på børnenes processer i en søgen efter forståelse af, hvad det vil sige at læse på et 
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andetsprog, og herunder hvad der kan ligge til grund for den situation, som PISA-sammenligningerne af 

’førstegenerationen’ og ’andengenerationen’ peger på. Ligesom Kulbrandstad ser vi det som afgørende i et 

andetsprogsperspektiv, at afkodning og forståelse ikke forveksles, og at interessen for læseforståelse 

rækker ud over forståelsen af enkeltord. Og endelig er vores interesse ligesom Kulbrandstads også en 

fagdidaktisk interesse, der rummer et ønske om at bidrage til at afsøge pædagogiske 

forandringsmuligheder, der kan skabe gode rammer om læse- og skriveundervisningen for børn og unge, 

der har dansk som andetsprog, og/eller som er vokset op med et sprogligt repertoire, der består af flere 

sprog og herunder dansk.  

 

Samtidig er vores studie også et andet end Kulbrandstads, idet vores fokus er på børn og unges møde med 

skriftsprog i bred forstand og på den pædagogiske interaktion med, om og omkring skriftsprog. Derfor har 

vi i Tegn på sprog taget vores teoretiske afsæt i socialsemiotikken, som vi grundlæggende forstår som en 

teori om, hvordan mennesker som sociale aktører anvender tegn som ressourcer til at forfølge forskellige 

mål. Fra det udgangspunkt forstår vi – med inspiration fra Kenner et al (2004) – skriftsprogstilegnelse som 

en proces, hvorigennem børn og unge som sociale aktører skaber betydning ud fra den information om 

tegn og skrift, der er, bliver gjort eller som de selv gør tilgængelig i de sociale fællesskaber, de indgår i og er 

med til at skabe.  

 

Det betyder blandt andet, at vores empiriske interesse i dette studie rækker ud over de individuelle og 

intellektuelle aspekter i læseprocessen og også omfatter de sociale og subjektive dimensioner som en 

integreret del deri. Det betyder videre, at vores forskningsmæssige udgangspunkt tages i spørgsmål om 

børnenes anvendelse, skabelse og løbende afsøgning af tegn som ressourcer til at forfølge forskellige mål 

(der nødvendigvis hverken er bevidste eller eksplicit formulerede). Det analytiske afsæt ligger således ikke i 

prædefinerede forståelser af afkodning og forståelse, men disse indgår som vigtige metasproglige 

begrebsdannelser i den bagage, både forskere og lærere har med sig og trækker på i arbejdet med 

læseprocesser. Endelig betyder det, at vi betragter den information, der er eller gøres tilgængelig for og af 

børnene i og omkring deres literacypraksisser, som en central del af skriftsprogstilegnelsen og dermed også 

som et centralt analytisk element – inklusiv den information, som indgår i vores rammesætning af de 

forskergenerede dataindsamlingsaktiviteter, og den, som vi er med til at sætte rammer om i 

interventionerne i læse- og skriveundervisningen i de fem deltagende klasser. 

   

Sprogskam 
Vigtigheden af at rette opmærksomheden mod den information, der er eller gøres tilgængelig for og af 

børnene i og omkring deres literacypraksisser, blev i særlig grad tydelig for os i aktiviteten Legogloss, som 

man kan finde beskrevet i de to foregående statusrapporter. I en tværgående indledende analyse af 

Legogloss-optagelserne, så vi det genkommende træk, at børnene i mange tilfælde forsøgte at udfordre de 

rammer, som vi har sat omkring aktiviteten. Børnenes udfordring af rammerne gjaldt i høj grad 

forventningen om, at læsningen skulle foregå individuelt, selv om børnene sad og læste samme tekst i 

samme rum.  Under denne proces var det især tankevækkende, hvordan børnene tacklede den regulering, 

der lå i det individuelle set-up, og som mange gange syntes at spænde ben for at nå frem til en forståelse af 

teksten, idet de som udgangspunkt var afskåret fra at skaffe sig adgang til både semiotiske og sociale 

ressourcer i den første lange del af processen. I denne aktivitet så vi også – ligesom vi havde set det i en 



Tegn på sprog – tosprogede børn lærer at læse og skrive Side 10 

lignende tidligere aktivitet (Dictogloss) – hvordan nogle børns engagement undervejs i aktiviteten syntes at 

flytte sig fra en investering i teksten og læsningen til en optagethed af at dække over en eventuel 

manglende forståelse. At dømme efter børnenes kropssprog og blikke synes situationen for disse børn at 

give anledning til en følelse af skam. Ifølge Lewis (1998, s. 126-127) kan skam beskrives som ”an intensive 

negative emotion that is elicited when one experiences failure relative to a standard, feels responsible for 

the failure, and believes that the failure reflects a damaged self”. Citatet her er taget fra Zahavi (2010), der i 

en diskussion af Lewis’ mere individuelt orienterede forståelse af skam fremhæver den sociale dimension i 

skamfølelsen, idet han peger på, at der i skammen ligger en opmærksomhed på, hvordan man fremtræder 

for andre og dermed også en vis accept af andres evaluerende perspektiv på en selv. Der er tilsyneladende 

blandt børnene en oplevelse af en generel – socialt accepteret – sproglig standard, man skal leve op til, og, 

hvis vi følger Lewis’ forståelse, som de måske oplever dem selv som værende ansvarlige for, når ikke det er 

tilfældet. De nedadvendte og undvigende blikke, vi i flere tilfælde ser, giver et stærkt indtryk af det, Lewis 

kalder en intensiv negativ følelse, der ironisk nok kommer til at spænde ben for sprogudviklingen, idet 

energien for disse børn synes at komme til at rette sig mod ikke at fremstå som ikke-kunnende og dermed 

at undgå at involvere sig i den givne literacypraksis for ikke at risikere det.  Om end det langtfra er synligt på 

samme måde i klasserummet, oplever vi her i mange tilfælde en lignende tilbageholdenhed, der kan ses 

som en undvigelse i forhold til at involvere sig i forskellige læringsaktiviteter, der måske opleves som 

risikable, ligesom vi genkender den i en række andre sammenhænge, hvor denne tilbageholdenhed ofte 

synes at kunne føre til, at børnene for eksempel i deres skriftlige fremstillinger undlader at bruge sproglige 

konstruktioner, de ikke er sikre på, at de til fulde behersker (Laursen 2016). 

 

Vores analyser heraf giver os en begrundet formodning om, at en væsentlig del af årsagen til, at 

’andengenerationen’ ikke med selvfølgelighed klarer sig bedre end ’førstegenerationen’, kan findes i 

sådanne sociale betydningsdannelsesprocesser, der indbefatter forskellige grader af og former for 

investering i de sprogbrugspraksisser, der knyttes til sprog- og literacylæring. Analysen af legogloss-

aktiviteten viste for eksempel, hvordan flere af de børn, der i de senere år er begyndt i Tegn på sprog-

klasserne senere i skoleforløbet efter et basisforløb i modtagelsesklasseregi, i en række tilfælde eksplicit 

inddrog egen sprogindlærerposition i de interaktionelle forhandlinger i samspil med andre 

subjektpositioner, og hvordan sprogindlærerpositionen her ikke kun var kilde til potential utryghed, men i 

høj grad også kunne fungere som platform for deltagelse i interaktionen på egne præmisser (se for 

eksempel statusrapport 2015 og 2016 samt Laursen & Kolstrup 2017). Samtidig viser analyserne også, 

hvordan graden af risikotagen varierer fra aktivitet til aktivitet og nogen gange nærmest fra minut til minut 

under den enkelte aktivitet, afhængig af en række sociale og interaktionelle faktorer. 

 

Samlet peger analyserne på, at andetsprogstilegnelsesprocessen er noget, som nogle børn i forskellige 

situationer kan opleve som en integreret og legitim del af deres identitet, mens andre i flere situationer 

synes at opleve det, at de ikke nødvendigvis forstår og kan udtrykke alt på dansk, som noget skamfuldt, og 

at der er en stærk sammenhæng imellem denne oplevelse af sproglig utilstrækkelighed og den måde, de 

involverer sig i forskellige literacy- og andre læringsaktiviteter, der kan opfattes som ’afslørende’.  
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Læseprocesser af mange slags 
Det var ikke Kulbrandstads ærinde at undersøge sådanne subjektive og sociale forhold i den undersøgelse, 

hun gennemførte sidst i 90’erne, men i lyset af erfaringerne fra Tegn på sprog kan man – uden at forvente 

at kunne få svar – spørge, om noget tilsvarende kunne være på spil i relation til de unge læsere, der indgår i 

Kulbrandstads undersøgelse. Geraldine var som nævnt den eneste af de fire unge læsere, der er kommet til 

Norge efter skolestart. Hun begyndte som tiårig, mens de andre tre er startet i norsk skole i første klasse, 

hvilket svarer til dansk børnehaveklasse. For Kulbrandstad er Geraldine blandt andet interessant, fordi hun 

skiller sig ud fra de andre. Hun er den, der er vurderet til at have de svageste norsk- og læsefærdigheder 

(målt på norsk). Hun læser betydeligt langsommere end de andre, og hendes højtlæsning indeholder 

mange afvigelser. Alligevel får hun store dele af indholdet med sig og kan redegøre for en betragtelig del af 

det. Samtidig beskrives hun som den, der har den mest præcise vurdering af egen læsefærdighed og 

tekstens sværhedsgrad set i forhold til den faktiske forståelse af de tekster, der læses. Daud – en af de 

andre fire læsere i undersøgelsen – beskrives i modsætning til Geraldine som værende stærk i sin 

afkodning, men som havende vanskeligheder, når det gælder tekstforståelse. På trods af, at han i skolen 

vurderes som god til norsk og god til at læse på norsk, og at han selv karakteriserer sin egen forståelse som 

god, er han i Kulbrandstads undersøgelse den, der klarer sig dårligst, hvad angår forståelse af de tekster, de 

læser. Om mulige årsager hertil skriver Kulbrandstad (1998, side 411): ”Dette kan kanskje tyde på at han 

retter så mye opmerksomhet mot selve avkodningen av tekstene at det kan være en grunn til at han ikke 

får med seg så mye av innholdet.” Set fra et socialt betydninsdannelsesperspektiv kan man spørge, hvorvidt 

en stærk opmærksomhed på afkodning i den situation, Daud er i, kan have sammenhæng med en eventuel 

oplevelse af sproglig utilstrækkelighed og et ønske om ikke at tabe ansigt. I Tegn på sprog har vi 

observationer, der kan pege på, at der i visse tilfælde kan ligge et (mere eller mindre ekspliciteret) aktivt 

valg bag opmærksomheden på afkodningen (Østergaard 2013). 

 

Hvis Kulbrandstad har ret i, at afkodning ofte anses som forudsætning for læseforståelse, og hvis det 

samtidig forholder sig sådan, at en generel forståelse af det sprog, der læses på, mere eller mindre tages for 

givet, ligger der i et andetsprogsperspektiv en risiko for at overse, at betydningsdannelse i relation til 

læsning er noget, der på én gang omfatter forståelse af, hvad skrift er, og hvordan den fungerer, og 

forståelse af, hvad skriften udsiger og skaber, ligesom der også ligger en risiko for at overse behovet for at 

udvikle måder at navigere på, når kendskab til det sprog, der læses på, ikke uden videre kan tages for gives. 

Den stigende sproglige diversitet har bragt et langt større spektrum af forskellige dansksprogetheder med 

sig, hvilket betyder, at vores forventninger til, hvad der generelt er kendt og ukendt for børn i en bestemt 

alder, udfordres. Dermed udfordres også en forståelse af læseprocesser som mere eller mindre universelle i 

kognitiv forstand. 

 

Den højtlæsningsaktivitet, vi gennemførte i starten af første klasse (efteråret 2009), viste os, at der allerede 

på dette tidspunkt var store forskelle på, hvordan forskellige børn greb højtlæsning an af den samme bog i 

den grundlæggende samme interaktionelle sammenhæng. 
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Jónsdóttir (2007) 

 

Selv om vi på forhånd godt vidste, at der var stor variation i børnenes fortrolighed med skrift og på deres 

måde at gå til tekstlæsningen på, blev vi slået af de markante forskelle, vi iagttog. De forskelle og ligheder, 

vi dengang så, gjorde det for eksempel meget tydeligt, hvordan børnene ikke bare var forskellige steder i 

deres læsetilegnelse, men også hvordan de fortolkede dét at læse forskelligt og havde forskellige 

forestillinger om selve læseprocessen. 

 

Læsetilegnelsesprocessen er en relationel proces, og den første højtlæsningsaktivitet gav et indblik i, 

hvordan forståelsen af, hvad det vil sige at læse, grundlægges på et meget tidligt tidspunkt – formentlig 

langt hen ad vejen inden børnene starter i skolen. Det er ikke en fuldstændig statisk forståelse. Dels 

afhænger den af den sociale sammenhæng, og dels er den også foranderlig over tid, men forskellene i 

børnenes forståelse, som de blev reflekteret i højtlæsningen i første klasse, var påfaldende og synes – set i 

projektets længdeperspektiv – langt hen ad vejen at blive båret med. 

 

Flere af de gennemførte interventionsforløb har indeholdt et metaperspektiv på læseprocessen og har 

rummet, hvad Østergaard (2013) har benævnt som metasamtaler om læsning (se også Østergaard i denne 

statusrapport). Erfaringerne fra disse forløb giver grundlag for at se et potentiale i en sådan inddragelse, 

der respekterer, at der er forskellige måder at gå til læsningen på, men som samtidig åbner 

mulighedsspektret og giver sprog til at tale om det og reflektere over det. 

 

Semiotisk samtidighed   
Da vi under den allerførste aktivitet, vi gennemførte kort efter børnene var startet i 0. klasse i 2008, bad 

dem alle om at skrive lige, hvad de ville, fik vi en vifte af forskellige tekster, der gav os et vigtigt indblik i 

børnenes betydningsdannelse i relation til skrift (Daugaard & Ladegaard 2010). Under aktiviteten 

involverede børnene sig i en udforskning af, hvad skrift er, hvordan den fungerer, hvad den kan bruges til, 

og hvilke værdier de selv og andre tillægger den. Udforskningen af disse forskellige dimensioner var tæt 

forbundne. I børnenes produktion af tekster og i deres kommentarer til dem under den interaktion, der 

fandt sted undervejs mellem den gruppe af børn, der sad sammen, og forskningsmedarbejderen, gled 

opmærksomheden frem og tilbage mellem disse aspekter. Snart var opmærksomheden på, hvad skrift er og 

hvordan den fungerer (fx hvilke skrifttegn der repræsenterede hvilke lyde eller betydningselementer, eller 
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hvordan skriften ordner lyde og skrifttegn i fænomenet ord, der grafisk afgrænses med mellemrum og 

organiseres på linjer). 

 

     

        

 

 

 

 

 

Daugaard & Ladegaard (2010) 

 

    Daugaard & Ladegaard (2010) 

 

Og snart var opmærksomheden på, hvad der kan gøres med skriften, og hvordan den kan bruges til for 

eksempel at udtrykke sig om dem, man kender, til at skabe relationer til hinanden måske ved at skrive 

hinandens navne, til at drille eller lave sjov med nyopfundne ord osv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Daugaard & Ladegaard (2010) 

 

De semiotiske bevægelser mellem de sproglige opmærksomhedsfelter kan også have en legende karakter. 

Et eksempel på det er, da Victoria og Naima, efter at have skrevet deres navne, legede med 

ukonventionelle koblinger mellem antallet af bogstaver i deres navne og deres alder. ”Min, der er seks” 

siger Vivian, ”jeg er seks år, og jeg har seks bogstaver”, hvorefter Naima konstaterer, at hun ikke er fem år, 

hun er seks, og fortsætter, at hvis hun er ti år, så skal hun have ti bogstaver.  

 

Tæt forbundet med bevægelserne mellem skriftens beskaffenhed og skriftens (mulige) funktioner var også 

en optagethed af at fortolke, udforske, afprøve, udfordre og lege med sproget og de værdier, skrift og 

sprog kan have og kan få, som da Frida rækker forskningsmedarbejderen det papir, hun har skrevet 

bogstaver på, og fortæller, at der står ”Kære Ulla jeg kan altså godt lide at kunne lære os at skrive bare hvis 

du kunne lære os det i en eller anden dag kærlig hilsen Frida”. Med til denne udforskning af skriften og de 

tilhørende værdier knyttede der sig også ofte en optagethed af de artefakter, der er knyttet til skriften 

(farveblyanter, viskelædere etc.).  

 

Tilsvarende fik vi i aktiviteten Legogloss, hvor børnene i grupper skulle rekonstruere en tekst, de forinden 

havde læst hver for sig, et indblik i, hvordan de bevægede sig rundt i teksten på forskellige måder, og 
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hvordan opmærksomheden flyttede sig frem og tilbage mellem fokus på sproglige aspekter (for eksempel 

er rettet både mod enkelte ords udtale eller stavning, bøjningsmorfologi og syntaks), på tekstens 

betydningsmæssige lag og på deres egne relationer til såvel teksten og dens tematik som til aktiviteten og 

hinanden (Laursen 2015). 

 

Teksterne og optagelserne fra dengang kan med udgangspunkt i en forståelse af børn og unges brug og 

tilegnelse af skriftsprog som social betydningsdannelse illustrere, hvordan børnene bevæger sig frem og 

tilbage imellem sproglige opmærksomhedsfelter (Laursen 2002) og dermed åbne for at få øje på de 

semiotiske bevægelser og den semiotiske samtidighed, der indgår i skriftsprogtilegnelsen. En åbning, der 

også kan bane vej for en empirisk overskridelse af dikotomiske forståelser af form vs. indhold, afkodning vs. 

forståelse etc. og således for et didaktisk udviklingspotentiale, der sætter de semiotiske bevægelser mellem 

opmærksomhedsfelterne centralt på dagsordenen. 

 

Opsamling og diskussion 
En empirisk opmærksomhed på de semiotiske bevægelser, børnene og de unge i Tegn på sprog foretager, 

når de skriver og læser, har givet os et indblik i relationer mellem sprogbeherskelse og læse- og 

skriveprocesser, der er centrale i et andetsprogsperspektiv, og i hvordan børn og unge navigerer forskelligt i 

forhold til den information, der er eller gøres tilgængelig for og af dem undervejs i processen, og i forhold 

til forventninger de oplever der ligger til dem. Denne artikel har samlet op på nogle af disse erfaringer og 

sat dem i relation til PISA-målinger, hvori indgår sammenligninger af det, man benævner som 

førstegenerationselever og andengenerationselever. At resultatet af sådanne sammenligninger ikke 

ubetinget falder ud til fordel for andengenerationseleverne har vakt undren.  

 

Kulbrandstads (1998) undersøgelser af fire unge andetsprogslæsere viste, hvordan Geraldine, som var den 

eneste af de fire unge, der var kommet til Norge senere i skoleforløbet, og som var usikker på en række 

parametre inden for de vurderinger af afkodning, Kulbrandstad foretog, klarere sig godt, hvad angik 

vurderingen af forståelse. I Tegn på sprog-klasserne kommer der i disse år flere og flere elever, der er født 

og har gået i skole andre steder i verden, før de er begyndt i dansk skole. Flere af dem udnytter som 

Geraldine en række forskellige strategier, når de står over for at skulle læse en tekst på dansk eller udtrykke 

sig skriftligt på dansk (se herom også Orluf 2016 samt Ladegaards artikel i denne rapport), der gør, at de 

involverer sig i at strække sproget på forskellige måder. Samtidig ser vi andre tilfælde, hvordan nogle børn i 

nogle situationer synes at opfatte det, at de ikke forstår og kan udtrykke alt på dansk, som noget skamfuldt 

og dermed undlader at involvere sig i læse- og skriveaktiviteter, der kan opfattes som risikable i forhold til 

at fremstå som ikke-kunnende.  

 

Disse fund peger ind i overvejelser over, hvordan man i pædagogisk øjemed bedst fastholder børn og unges 

sproglige nysgerrighed og gå-på-mod, og hvordan man undgår en situation, hvor energien rettes mere imod 

at skjule, hvad man eventuelt ikke kan på dansk end at udvikle de dansksproglige ressourcer. En interesse 

for, hvordan børn og unge i et andetsprogsperspektiv faktisk navigerer i deres literacypraksisser og 

sprogtilegnelsesprocesser, kan i samspil med et kendskab til relationer mellem sprogbeherskelse og læse- 

og skriveprocesser bidrage til få øje på nye muligheder for at støtte disse processer, som omfatter 
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forskellige måder at give plads til bevægelse mellem forskellige sproglige og andre semiotiske 

opmærksomhedsfelter. 
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Lyst og ulyst i mellemtiden – læsning i et investeringsperspektiv 
Helle Pia Laursen 

 

”Men jeg ville ønske, jeg var sådan en, der læste aviser hver dag. Bare sådan en avispige, dame”.  Denne 

bemærkning falder under et interview, der blev gennemført i Tegn på sprog i slutningen af sjette klassetrin 

eller begyndelsen af syvende klassetrin. Udsagnet illustrerer, hvordan literacy er en integreret del af sociale 

identitetsprocesser. Det at læse avis hver dag knyttes her af Cornelia til en bestemt slags person, der med 

selvrettelsen fra avispige til -dame forbindes til forestillinger om livet som voksen og dermed også til et 

’possible self’ (Holland et al 1998; Markus & Nurius 1986; Pavlenko & Norton 2007), som repræsenterer 

menneskers forestillinger om, hvem de måtte kunne blive, hvem de gerne vil blive, og hvem de er bange for 

at blive. 

 

Hvor det primære fokus i det foregående var på forbundne semiotiske processer i konkrete læsepraksisser, 

retter jeg her opmærksomheden mod de semiotiske processer, hvorigennem der på et mere generelt 

niveau tilskrives symbolsk værdi til læsning og literacy. ”Becoming literate is as much about the interaction 

one has with others around oral and written language as it is about mastering the alphabetic system”, 

skriver Matthews & Kesner (2003, 211) og understreger dermed vigtigheden af forskningsmæssigt og 

didaktisk også at interessere sig for den betydningsdannelse, der finder sted omkring literacy.  

 

Interviewet med Cornelia indgår i den forskergenerede aktivitet, som vi i Tegn på sprog har givet navnet 

”Portræt af mig som læser”. Aktiviteten blev indledt med en kort klassesamtale på grundlag af en række 

læserportrætter i form af billeder, der var hængt på væggen, hvorefter børnene hver især blev bedt om at 

skrive et portræt af sig selv som læser. Kort tid efter blev dette fulgt op af en samtale mellem en gruppe af 

tre børn og den forskningsmedarbejder, der er knyttet til klassen. Det samlede empiriske grundlag for den 

følgende analyse udgøres af i alt 102 skriftlige portrætter og 33 interviewoptagelser med 95 børn.  
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Efter karameldagen  
Cornelia er i interviewet sammen med klassekammeraterne Yasim og Natasja samt 

forskningsmedarbejderen (FM). Et af de spørgsmål, børnene bliver stillet, handler om, hvad de tror, de 

kommer til at læse som voksen eller de næste ti år af deres liv. Det spørgsmål sætter gang i dialog mellem 

børnene, hvor Cornelia og Yasim nærmest i munden på hinanden beskriver læsningens rolle ’efter skolen’ 

som en tid med skole og lektier, der i uddraget nedenfor synes at tage sin start med karameldagen i niende 

klasse.   

 

Yasim: Det er lektier jo. 

Cornelia: Det er i skole. 

FM: Lektier.  

Cornelia: Det er skole- 

Yasim: Det er skole. 

FM: Studie? 

Cornelia: Ja. 

Yasim: Man har ikke tid til at læse sådan noget.  

Cornelia: Altså hvis du- hvis du skal- 

Yasim: Aviser, man har ikke tid, når man går i gymnasiet og sådan noget.  

Cornelia: Hvis du sk-  

Yasim: Det går hurtigt lektierne.  

Cornelia: Ja, nemlig. Hvis du skal i gymnasiet, sådan læse lektier, læse- 

Yasim: Ligesom for, jeg- i morgen, så det karameldag for niende.  

Yasim: De har slet ikke tid til at gøre noget- 

 

I Yasim og Cornelias konstruktion af livet efter karameldagen associeres læsning med lektier, der optager 

ens tid. Denne konstruktion bestyrkes af Natasja i følgende lille narrativ om hendes mor. 

 

Natasja: Det er ligesom med mor- min mor, da hun øh tog- havde fået sin 

studentereksamen, så havde hun ferie bagefter og så vidste hun ikke, hvad 

hun skulle lave, fordi hun plejede at bruge ferierne på… enten så var hun syg… 

Cornelia: Eller læse. 

Natasja: Eller oss’ så læste hun- 

 

I fremstillingen af børnenes fremtidige forestillede literacyverden (Holland et al 1998) indgår avislæsning 

som literacypraksis i en konkurrence med lektielæsning, hvor det grundlæggende konkurrenceparameter er 

tid. Fra karameldagen til studentereksamen synes læsningen at være lig med lektier, der sluger ens tid. 

Karameldagen varsler for Yasim et nyt kapitel i livet, der er startskuddet til fortællingen om ’efter skole’. 

Efter denne dag følger en læseferie til forberedelse af eksamen uden ’tid til at gå ud’.  

 

Yasim: Ja. Det er sidste dag for dem.  

FM: Ja, ja. 

Yasim: Så de skal enten egnes til gymnasie eller 10. klasse, ik’? 

Natasja: De har lektieferie først. 
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Yasim: Ja. Så har de præcis- 

Cornelia: Nej, læseferie hedder det.  

Yasim: Så har de læseferie til at forberede sig til eksamen, om de skal videre eller ej 

eller de skal i 10. klasse.  

FM: Ja.  Og så tænker du, der læser man meget.  

Yasim: Ja, der læser man. Man har ikke engang tid til at gå ud.  

 

For dem, der erklæres egnet, følger så i den storyline, der bygges op, gymnasietiden, som for Natasja har 

karakter af en periode uden megen ferie. ”Jeg tror ikke, man har så meget ferie, når man går i gymnasiet”, 

siger hun oven på fortællingen om moren, der, hvis ikke hun var syg i ferierne, måtte bruge tiden på at 

læse, indtil studentereksamenen var i hus. Men historien kan få en ’happy ending’. 

 

Cornelia: Men altså, så tror jeg bare, at du på en eller anden måde ender med at læse 

bøger alligevel. Lige meget hvad af det her du bliver mest af (peger på 

billederne) så vil du altid læse en bog. Altså- 

FM: Du vil altid læse en bog.  

Cornelia: Ja, jeg vil altid. Så hvis jeg læser en masse aviser, betyder det ikke, at jeg ikke 

læser en hel normal bog.  

FM: Nej.  

Cornelia: -agtig.  

 

Cornelia giver her udtryk for, at hun tror, det ender med, at man igen kommer til at kunne læse ’en helt 

normal bog’ (’-agtig’). Med den helt normale bog peger Cornelia muligvis tilbage i samtalen på en 

udveksling mellem hende og Natasja i forlængelse af et spørgsmål fra FM om, hvorvidt der var noget i deres 

skriftlige portræt, de syntes passede særlig godt på dem selv. Her fortæller Natasja, at hun har skrevet om, 

at hun for et stykke tid siden læste Harry Potter for fjerde gang, og at hun får ’sådan noget mere og nyt ud 

af den’ for hver gang, hun læser den. Cornelia supplerer 

 

Cornelia: Sådan har jeg det også med The Hunger Games. Fordi så læser jeg den igen og 

så er der noget- så finder jeg ud af noget, som første gang jeg læste den, hvor 

jeg ikke tænkte på, at det hang sammen. Men så læser jeg den igen og så 

finder jeg mere ud af, hvad der sådan hænger sammen og hvordan det 

ligesom - 

 

De to piger positionerer sig her som kompetente lystlæsere. Da de bliver spurgt, hvordan et billedportræt 

af dem skulle se ud, er Natasjas svar, at hun tror, ”det skulle være et billede af mig, der ligger oppe i min 

seng klokken halv ti om aftenen med en Harry Potter bog”. Her er det lysten, der beskrives som drivkraften. 

Samtidig er fortællingen muligvis også i en vis grad farvet af en forventning om, at det i sammenhængen 

måske tillægges værdi at læse en bog flere gange med henblik på at få noget mere og nyt ud af den, 

ligesom det at lade sig opsluge af en bog synes at være et træk, der kan tolkes som en positiv værdi. Da FM 

trækker et billede frem, der viser en kvinde, der sidder fordybet i en bog (”Kan I genkende det fra jer selv 

(…) at blive helt opslugt af en bog?”), svarer både Natasja og Cornelia bekræftende. Natasja med et 

prompte ”ja”. Cornelia med et mere relativerende svar: ”Altså, jeg synes det kommer- det kommer an på, 
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hvilke bøger det er, fordi nogle bøger så er det sådan ’ej nu skal man lige, for jeg orker ikke at læse mere’. 

Men andre bøger, så er det virkelig sådan ’kan jeg ikke læse hurtigere, det kører langsomt agtigt”. Fordi så 

bliver du sådan helt opslugt.”  Måske der fra Yasims side ligger en udfordring heraf, når han i modsætning 

til de andre svarer ’nej’, men efterfølgende fortæller, at han godt kender den følelse, som FM udtrykker 

som ’arrh, jeg vil bare læse videre’ fra læsningen af en bog, der hed noget med Zombie og handlede om 

’motorsave og sådan noget’. 

 

På tværs af markante forskelle i de hverdagslige literacyverdner, børnene hver især fortæller om igennem 

interviewet, (re)konstrueres der en i betragtelig grad fælles forestillet literacyverden omkring skole og 

uddannelse, hvor avislæsningen, lektielæsningen og læsningen af andre mere eller mindre ’normale bøger’ 

fremstilles som konkurrerende literacypraksisser med hver deres bagvedliggende værdisæt, som børnene 

fra skiftende perspektiver på forskellig vis skriver sig ind og ud af. Hvor ’de normale bøger’ under 

konstruktionen forbindes med lyst, der for nogen er mere til stede end for andre, og avislæsningen – 

sammen med læsning af nyhedsapp’s og Wikipedia – forbindes med et moralsk imperativ om at holde sig 

opdateret som samfundsborger, associeres lektielæsningen med et tidsligt altopslugende kapitel i ens liv, 

der spænder fra karameldagen til – hvis man erklæres egnet – afslutningen af gymnasiet. Herefter kan der 

så blive plads til en eventuel læsning af andre ting, der på linje med at gå ud, holde ferie osv. associeres 

med frihed og egne muligheder for til- og fravalg. 

 

Forestillede literacyverdner  
Begrebet forestillet verden blev i 1998 af Holland et al. introduceret som en fortolkningssfære, 

hvorigennem mennesker tillægger betydning til forskellige fænomener, der altså i dette tilfælde kan være 

literacy. De definerer en forestillet verden som “ a socially and culturally constructed realm of 

interpretation in which a particular set of characters and actors are recognized, significance is assigned to 

certain acts, and particular outcomes are valued over others” (Holland et al 1998, 52). Disse forestillede 

verdner er en slags ‘som om’ verdner, der er befolket med bestemte generiske karakterer (for eksempel 

avisdamer) eller faktisk eksisterende personer (for eksempel mødre), der foretager bestemte typer af 

handlinger (læser avis hver dag eller lignede), drevet af bestemte motiver (for eksempel et moralsk 

imperativ om at følge med og holde sig opdateret) inden for rammen af en typisk storyline eller et 

standardplot (for eksempel en fortælling om konkurrerende literacypraksisser i overgangen fra skolebarn 

over uddannelse til et voksent selvstændigt individ). Til disse forestillede verdner hører også bestemte 

kulturelle artefakter, som kan være materielle objekter (for eksempel aviser, lektier og ’helt normale 

bøger’), et særligt leksikon (for eksempel ’at have travlt’, ’ikke have tid’) og ofte også bestemte former for 

sociale kategoriseringer (egnet/ikke egnet til gymnasiet). Ligesom de figurer, der befolker den forestillede 

verden, kan være såvel reelle som imaginære, kan de begivenheder, der finder sted, både være aktuelt 

forekommende, forventede eller fiktive. Også artefakterne kan være faktisk eksisterende, eller de kan være 

fantaserede.  

 

Forestillede verdner blev tidligt i Tegn på sprog et relevant begreb i forhold til at forstå de sociale 

investeringsprocesser i literacy, vi så spille en betragtelig rolle for børnene, fra vi mødte dem i 2008 

(Laursen 2010; Laursen & Fabrin 2013). Vi så her, hvordan børnene i deres investering – og i visse tilfælde 

også modinvestering – i literacy trak på forestillede verdner som ressourcer i en social betydnings- og 
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identitetsdannelse, der indgik i en positionering af dem selv i relation til hinanden og i relation til forskellige 

diskurser om literacy. Investeringsperspektivet stammer for os fra Bonny Peirce’s (Norton) (1995) studie af 

andetsprogstilegnelse som en investeringsproces, men hvor investeringen hos Peirce (Norton) rummer en 

målrettethed, der er orienteret mod relativt specifikke forestillinger om at få konkrete afkast, bar børnenes 

investeringsprocesser, som de blandt andet kom til udtryk gennem literacyinterviews i nulte klasse, præg af 

en narrativitet, hvorigennem børnene fra skiftende perspektiver identificerede sig selv med eller 

distancerede sig fra forskellige ’typer’ og derigennem tilførte betydning til forskellige literacypraksisser. 

Literacyinterviewene udgjorde i sig selv et rum, hvor denne betydning blev repræsenteret og forhandlet 

interaktionelt, ligesom det tydeligvis også er tilfældet i interviewene i Portræt af mig som læser, hvor vi 

altså for eksempel ser Cornelia, Yasim og Natasja involvere sig i en afsøgning af en forestillet, endnu uklar, 

fremtidig (uddannelses)verden. At der er tale om en afsøgning kommer blandt andet også til udtryk 

gennem deres usikkerhed over for det ordforråd, der er knyttet dertil, hvilket er et træk, der på dette 

tidspunkt går igen i flere børns fremstillinger. 

 

 

Literacy i mellemtiden – et kronotopisk interim-univers 
Enhver forestillet verden har bestemte tids- og rummæssige konturer (Leander 2004). Disse konturer udgør 

særlige ’timespaces’ eller kronotoper (Bakhtin 1981), der i større eller mindre omfang flettes sammen med 

andre samtidige kronotoper på forskellige måder. En kronotop er en typisk – og mere eller mindre 

typificeret – og plotskabende kerne i en fortælling, der virker organiserende for de begivenheder, der finder 

sted, og rammesættende for de handlemuligheder, individet har i fortællingen (Bakhtin 1981, s. 250-252). 

Ved gennemsynet af Portræt af mig som læser-optagelserne og de tekster, der danner grundlag for dem, 

fremstår en særlig overordnet kronotop med sin egen spatiale og temporale konturer og med særlige 

værdier. En kronotop, vi kan kalde literacy-i-skole eller literacy-i-mellemtiden, alt efter om vi sætter det 

tidsmæssige eller det stedsmæssige aspekt i forgrunden. I den forestillede verden, som konstrueres i 

Cornelia, Yasim og Natasjas forestillede verden omkring literacy-i-skole her-og-nu, og som er overraskende 

genkommende på tværs af materialet, tegner der sig et billede af et kronotopisk interim-univers, hvor 

læsning fremstår som en læringsgenstand, der befinder sig i et rum, der er afgrænset fra andre rum, og 

som dels hører fortiden til og dels projiceres ind i fremtiden, rettet mod en uddannelsesverden med endnu 

mere eller mindre uskarpe konturer. 

 

Bakhtin brugte kronotop-metaforen til at vise, hvordan tid og rum er uadskillelige elementer i litteraturen, 

og hvordan disse elementer i et stort omfang er med til at bestemme det billede af mennesket og dets 

muligheder, der tegner sig i fortællingerne. Tilsvarende kan der også i menneskers fortællinger identificeres 

kronotoper, der indgår i deres måder at beskrive sig selv og andre på (Leander 2004). Sådanne kronotoper 

vil altid være i indbyrdes dialog og samtidig også i dialog med et lager af ophobede forestillinger, der er 

udviklet over tid (Bakhtin 1981, s. 153). Den gennemgående og typificerede kronotop, som børnene i 

Portræt af mig som læser i større eller mindre grad synes at læne sig op af, og som de på forskellige måder 

positionerer sig i forhold til, væves sammen med og har i sig andre mindre kronotoper, der knytter sig til de 

enkelte børns fortællinger og forestillinger, som også kan være mere eller mindre typifiserede, hvilke 

sprogligt blandt andet giver sig udslag i brugen af udtryk som at være, ikke være eller ønske sig at være 

’sådan en, der’ eller at være eller ikke være ’typen, der’ og så videre.  
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Samtidig udgør interviewsituationen i selv sig et rum, hvor literacy-i-skole som kronotop dialogisk 

sammenflettes med andre kronotopiske literacyverdner uden for skolen. En sammenfletning, der ikke altid 

synes helt uproblematisk. 

 

 

Ud og ind af skolen 
Mange af børnene associerer umiddelbart læsning med skole og nævner, når de bliver spurgt til det, at de 

egentlig ikke tænker over, hvor meget de læser i deres dagligdag. For eksempel fortæller Nicky i 

interviewet, at han synes, det var sjovt at lave læserportrættet, fordi det fik ham til at tænke over, hvor og 

hvor ofte man egentlig læser i hverdagen. At læsningen i hverdagssammenhæng er noget, der ofte går 

ubemærket hen, er et træk ved dagligdags literacypraksisser, der ofte fremhæves af den 

forskningstradition, der går under navnet ’New Literacy Studies’. ”Literacy itself is not a focus of attention, 

but is used to get other things done”, skriver Mary Hamilton (2000, s. 5) på baggrund af den forskning i 

lokale literaypraksisser, hun og David Barton har foretaget i Lancaster, England. Når de mennesker, de 

interviewede, blev spurgt til deres læsning i dagligdagen, var det tit noget, de ikke tænkte over og dermed 

ikke så som egentlig læsning. 

 

Tilbudsaviser 

Et andet eksempel på det ubemærkede ses i gruppen med Ifrah, Kebire og Akif, hvor Kebire peger på, at 

man læser hele tiden uden at lægge mærke til det, når man går rundt i byen. 

 

Kebire: (…) når du går rundt overalt, så er der bare læsning, når du for eksempel går 

ned ad [gaden], så der en masse butikker og reklamer og sådan der. Altså, du 

læser uanset hvad, men du lægger bare ikke særlig mærke til det.  

 

Kebires bemærkning falder efter, at de i gruppen har talt om at læse aviser på baggrund af et spørgsmål fra 

forskningsmedarbejderen, om de har aviser derhjemme. Det fører til en samtale, der illustrerer, hvordan 

det at flette forskellige forestillede literacyverdner med forskellige kronotopiske konturer sammen ikke 

nødvendigvis er ligetil, men er noget, der indgår i en dialogisk forhandling og i en diskursiv positionering af 

en selv og andre. 

 

FM: Læser I aviser derhjemme? Får I egentlig lokalaviser? 

Akif: Ja? (stille) 

Kebire: Altså vi får-  vi får aviser, men jeg-  jeg læser ikke helt aviser, mere sådan 

Akif: Jeg læser kun tilbud (smiler lidt, ser ned i bordet) 

FM: Du ser til- du læser tilbud? (smiler til Akif) 

(Akif griner stille)  

FM: Nogle bestemte? 

Akif: (ser tænksom ud, inden han svarer) Netto.  

(Kebire og Ifrah ser begge ned i bordet og smiler) 

FM: Nettotilbud. For at se om der er noget godt. 

(Kebire og Ifrah griner stille) 
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 FM: Ja, ja, men der er jo også læsning. (Kebire og Ifrah ser på FM og holder op med 

at smile) Det er det jo. Hvis nu du forestiller dig, at du slet ikke kunne læse, 

hverken tal eller bogstaver… 

Akif: Så jeg ville bare se. 

FM: Så ville du se billeder, selvfølgelig.  

Kebire: Det er også fordi, når du går rundt overalt, så er der bare læsning, når du for 

eksempel går ned [gaden], så der en masse butikker og reklamer og sådan der. 

Altså, du læser uanset hvad, men du lægger bare ikke særlig mærke til det.  

 

Som svar på FMs spørgsmål om aviser, byder både Kebire og Akif spontant ind. Akif svarer i første omgang 

blot stille ja, mens Kebire uddyber. Men da hun slutter, tager Akif over og siger med et smil, mens han ser 

ned i bordet, ”jeg læser kun tilbud”, hvilket tyder på, at han ikke er sikker på, at tilbudsaviser er den type 

avis, som FM tænker på i sit spørgsmål. Ifrah og Kebire reagerer med smil og stille grin, da FM tager hans 

bidrag seriøst og spørger, hvilke tilbud han foretrækker. Idet Ifrah og Kebires smil bliver til grin, da Akif 

uddyber ”Netto”, forsvarer FM ham og tilbudsaviser som legitimt læsestof, der kræver at man kan afkode 

bogstaver og tal. Kebire knytter herefter an til tilbudsaviser som legitimt læsestof i sin følgende ytring, hvor 

hun gør opmærksom på, at man læser ”overalt”, men at man ”bare ikke [lægger] særlig mærke til det”. Den 

forhandling, der her finder sted, signalerer, at tilbudsaviser tilhører en gruppe af medier, som ligger 

længere nede i ’det moralske imperativ’ (i modsætning til nyhedsaviser, bøger o.l.), og at børnene er usikre 

på, hvorvidt det tæller som rigtig læsning.  

 

Fem minutter senere vender Ifrah tilbage til tilbudsaviserne. På et spørgsmål fra FM om, hvad hun synes 

om at skrive læserportrættet, fortæller hun om, hvordan læsning af tilbudsaviser spiller en central rolle i en 

literacypraksis, hun og hendes mor har udviklet sammen. Det er en praksis, der rummer både højtlæsning, 

oversættelse og skrivning, og som foregår med brug af både dansk og somali.  

 

FM: Hvad tænker du Ifrah, om at skrive sådan en tekst? 

Ifrah: Øhm, det er sådan- jeg tænkte sådan at, vent lidt altså hvad gør jeg, når jeg 

ligesom læser mm tilbudsaviser og sådan noget? Jamen, så sidder jeg med min 

mor og så siger jeg til hende at det koster det. Og så siger min mor kan du 

skrive det ned. Og så siger jeg så bagefter og så skriver jeg det ned til hende.  

FM: Okay.  

Ifrah: Så siger hun til mig okay, skal vi gå eller v-, eller- eller- eller- skal jeg bare gå. 

Og så svarer jeg om jeg skal gå med hende eller sådan noget 

FM: Okay.  

Ifrah: Så skriver jeg meget- så skriver jeg ned og så ligesom læser jeg det og så 

oversætter jeg det på somalisk, hvad det er jeg har skrevet.  

FM: Ja. Så d- så hjælper hinanden med at læse tilbudsaviser og se, hvad der er af 

gode tilbud.  

Ifrah: Mmm (nikker og ser på FM med smil) 

 

Ifrahs detaljerede og emotionelt ladede fortælling om, hvad hun og hendes mor gør og siger i situationen, 

giver os et indtryk af tilbudsavislæsningen som en socialt situeret literacypraksis, der involverer et 
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kompleks samspil mellem flere sprog, mellem tekst, tale og tal – og formentlig også billeder – samt en 

fordeling af roller, der sikkert er udviklet over tid.  Den engagerede beskrivelse vidner samtidig om, at 

forhandlingen af sammenfletningen så at sige er faldet på plads, og at Ifrah på dette tidspunkt opfatter 

læsningen af tilbudsaviser som blåstemplet i situationen og dermed som noget, hun kan fortælle om uden 

at risikere at tabe ansigt.  

 

Gadefester og bygningsarkitektur 

Også i interviewet med Maazin er der tale om en tilsyneladende ikke helt enkel sammenfletning af 

literacyverdner i og uden for skolen. Maazin er i interviewet sammen med Amaya, som er ret stille og 

sjældent griber ordet uopfordret. Med sig til interviewet har Amaya og Maazin deres skrevne portrætter. 

Maazins portræt er en relativ kort tekst: ”At være læser / jeg læser Aviser og Fagbøger og Fakta bøger og 

jeg læser / også på FaceBooK Facebook”. Udover denne tekst er hans papir forsynet med hans navn og 

klasse og en del M’er og mulige ord og enkelte udstregede kruseduller, hvilket kan være udtryk for, at han 

måske har haft problemer med at koncentrere sig om opgaven, ikke har kunnet komme i tanke om mere at 

skrive eller deslige. I det skrevne portræt nævner han først aviser, fagbøger og faktabøger som teksttyper, 

han læser, og føjer så efter et ”også” Facebook til. Amaya har skrevet en længere tekst, hvor hun punktvis 

med sirlig skrift har oplistet ni forskellige literacypraksisser. Ved starten af interviewet får de begge teksten 

af FM. Amaya sidder herefter med sin tekst under bordet, mens Maazin på skift har den over og under 

bordet, mens han ruller den sammen til et rør og krammer den sammen, så den krølles, hvilket i optagelsen 

bidrager til at give det indtryk, at han ikke er særlig stolt af det, han har fremstillet. Det indtryk bekræftes, 

da FM bringer deres skriftlige portrætter på banen. Da Amaya tager sin halve pænt-skrevne side frem, 

skyder Maazin hovedet lidt frem og ytrer et næsten uhørligt ”O” som et stille udbrud af overraskelse, da 

han ser hendes tekst. Mens Amaya fortæller om sit skriftlige portræt, holder Maazin sit papir under bordet. 

Og da FM spørger til, hvordan han har grebet sit portræt an, fortæller han med et seriøst udtryk, at han 

også læser på elevintra. FM spørger, om han har fået det med i sin tekst, og Maazin spørger ”i den her?” 

mens han trækker papiret op fra under bordet med et lille smil, hvorefter FM i de første linjer af 

nedenstående uddrag beder om at se den:  

 

FM: Må jeg lige se, prøv at lægge den op, nu er den helt krøllet sammen (smiler) 

Maazin: Nja- jeg har ikke skrevet- jeg nåede det ikke (taler mens han folder papiret ud) 

FM: Okay  

Maazin: Jeg har bare skrevet det der med, jeg læser  aviser nogle gange 

FM: Okay 

Maazin: Fordi, der nogle- nogle gange er der vigtige ting, man kan læse 

 

Uden at FM har indvendt eller kommenteret andet om hans tekst, end at den er helt krøllet sammen, 

påbegynder Maazin i de følgende linjer en undskyldning for sin egen tekst, hvilket tilsyneladende starter 

med en forklaring af, hvad han ikke har skrevet (”nja- jeg har ikke skrevet-”). Han afbryder imidlertid sig selv 

og siger i stedet ”jeg nåede det ikke” og fortsætter ”jeg har bare skrevet det der med, jeg læser aviser 

nogen gange” fordi ”nogle gange er der vigtige ting, man kan læse”. Han ændrer således sin undskyldning 

til et spørgsmål om tid, samtidig med at han holder papiret, så Amaya og FM ikke kan læse med, og 

fortsætter så med at forklare, at han ’bare’ har skrevet noget med aviser. ’Bare’ er tilsyneladende en 

undskyldning for omfanget af hans tekst. Denne undskyldende tilgang præger hans deltagelse, når talen om 



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

læsning, samtidig med, at han hele tre gange i løbet af det 25 minutter lange interview drejer samtalen om 

læsning over på sit eget aktive engagement i lokalsamfundet, som han ivrigt og detaljeret fortæller om.  

 

Første gang er, da FM indleder interviewet bredt ved at spørge, om der er nogle af billederne, der sprang 

dem i øjnene, da de hang i klassen. Her peger Maazin på et billede af en bærbar computer, der står på et 

bord, og hvor man ser en hånd på musen, der surfer på Facebook. Da FM kort efterspørger, hvordan et 

billede af dem selv skulle se ud, hvor de læser, siger Maazin, at han skulle have en bærbar og sin telefon, og 

at han ville holde øje med tiden. Det er altså her i starten af interviewet de sociale medier, som Maazin 

fremhæver som det sted, hvor han læser. Da Amaya bliver bedt om også at beskrive et billede af sig selv, 

hvor hun læser, siger hun: ”hvis man er ude, så kigger man, ser om der står noget”. FM følger i 

nedenstående uddrag op på Amayas bidrag til samtalen, hvorefter Maazin tager over:  

 

FM:  Gør I det når I går- når I går hen af gaden for eksempel eller 

Maazin: Ja, der er alt muligt  

FM:  Og så ser man hvad der står eller 

Maazin: Ja, så læser jeg 

FM:  Ja 

Maazin: Ting-. noget af det kan godt være interessant at læse  

FM:  Ja, kan det også være xxx og sådan noget ikke? 

Maazin: Ja, for eksempel der er også nogle festivaler og sådan noget for eksempel lige 

når du kommer ind i din, opgang så der altid noget der hænger deroppe 

FM:  Okay 

Maazin: For eksempel, jeg har læst står der er gadefest den tredje, på gaden 

FM:  Okay 

Maazin: Det den der 

FM: [Navn på fest] 

Maazin: [Navn på fest] 

FM:  Er det den? 

Maazin: Ja  

FM:  Okay, ja så skal man lige læse hvad der står og hvornår 

Maazin: Ja  

FM:  Det er godt at kunne læse hvornår det er, ikke?  

FM: Er I med til det, [navn på fest]? 

Maazin: Jeg skal- jeg skal arbejde der altså prøve- jeg skal begynde- jeg skal sælge 

popcorn og sådan noget der(smiler lidt til FM) 

FM:  Nåh hvor sjovt (lyder lidt overrasket) 

 

Amayas fortælling om, at hun læser, når hun er ude i det offentlige rum, og FMs spørgen ind til det, får 

tilsyneladende Maazin til at komme i tanke om et specifikt opslag, han har set i sin opgang om en gadefest, 

og da FM spørger, om det er i forbindelse med en bestemt fest, hun også kender til, svarer Maazin 

bekræftende. Det er her – i denne omgang – ikke Maazin selv, der bringer gadefesten ind i samtalen, men 

det tydeligt, at han finder glæde ved at fortælle om sin egen aktive deltagen i den og således griber 
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muligheden for at positionere sig selv positivt som en aktiv del af festivalen – nemlig som en, der skal 

”arbejde der”.  

 

Denne åbning for positiv selvpositionering og agens i forbindelse med lokalsamfundet går igen et par 

minutter senere i interviewet i forbindelse med, at FM som tidligere nævnt bringer deres skriftlige 

portrætter på banen. Efter at have undskyldt sin skriftlige tekst, vendes den undskyldende tone til en 

engageret beskrivelse af aviser som et medium, hvor der kan være ’vigtige ting, man kan læse’. I 

fortsættelsen af interviewet spørger FM, hvad det er for aviser han læser:   

 

Maazin: Fordi, der nogen- nogen gange er der vigtige ting man kan læse 

FM: Ja, hvad er det for nogle aviser du læser? 

Amaya: Der mange forskellig (i overlap med Maazin) 

Maazin:  Den der [navn på lokalavis] (i overlap med Amaya) 

FM: Så de- lokalaviser? 

Maazin: Ja 

FM: Ja, som kommer ind til- kommer hjem til jer ikke? 

Maazin: Ja, så læser jeg nogle gange på grund af, jeg har lige har lavet l [navn på løb], 

og så skulle jeg lige se, om det var kommet på avisen, det var det 

FM: Ja, okay, hvor der står på hvem der har deltaget og hvor hurtigt.  

Maazin: Ja, og hvem var den første, der kom i mål 

FM: Var det dig så? 

Maazin: Nej, det ikke mig 

FM: Neeej (med beklagende og lettere humoristisk tonefald)  

Maazin: Ja, jeg kunne ikke løbe det på grund af, vi skal stå på- vi skulle stå på ruter og 

sådan noget, så vi kan vise vej 

FM: Nårh, så du var med til at arbejde der 

Maazin: Ja 

 

Ved at pege på netop lokalavisen fremhæver Maazin igen sit lokale tilhørsforhold og betoner også sin egen 

aktive deltagelse i de lokale sociale praksisser, når han eksemplificerer, hvorfor det var relevant for ham at 

læse i lokalavisen: ”jeg har lige har lavet [navn på løb], og så skulle jeg lige se om det var kommet i avisen”. 

Da FM i lettere humoristisk tone siger ”neeej” til at Maazin ikke vandt løbet, glider Maazin af, men fortæller 

i et seriøst toneleje, at han ikke kunne løbe, fordi ”vi skulle stå på ruter og sådan noget, så vi kan vise vej”. 

Ligesom i forbindelse med uddraget ovenfor, hvor samtalen om opslagslæsning drejede over i gadefesten 

og Maazins aktive deltagelse i gadefesten, vendes samtalen her fra avislæsningsaktiviteten og den skrevne 

tekst til hans deltagelse og ansvarlighed i et arrangement i lokaleområdet, der tydeligvis fremstår som 

identitetsskabende for ham.  

 

Denne drejning fra en samtale om læsning til hans deltagelse i lokalesamfundet ser vi igen godt ti minutter 

senere, da FM spørger, hvad de sidst har læst:   

 

FM:  Hvad læser I, nu. hvis du skulle sige hvad hvad er  

det sidste I har læst 
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Amaya: Bøger (stille) 

FM:  Bøger? 

Maazin: Tror det sidste øh jeg har læst det var i matematikbogen.  

FM:  I okay, hvad-  

Maazin: Nej- nej det var det var i frikvarteret 

FM:  Hvad læste du der? 

Maazin: Jeg læste der stod, der var, der var festival dernede  

FM:  Nåh selvfølgelig xxx 

Maazin: Så stod der (remser nogle tal op) et eller andet, kultur 

FM:  Var det- var det et tidspunkt  

Maazin: Kulturfestival 

FM: Ja 

Maazin: Det var i dag 

FM:  Ja  

Maazin: Det var i dag i parken.  

FM:  Når du siger bøger (læner sig tilbage og ser på Amaya) 

 

Efter Amaya har budt ind med ’bøger’ som svar på FMs spørgermål om, hvad det sidste de har læst er, 

byder Maazin først ind med matematikbogen, men vender så opmærksomheden mod et opslag om en 

festival han så i frikvarteret. FM hører tilsyneladende Maazins tal som et klokkeslæt, mens Maazin uddyber, 

at det er en kulturfestival, som finder sted i parken i dag, og viser med sin erindring om sted, tid og navn på 

begivenheden sit kendskab til og sin interesse for den.  Vi ser her, hvordan Maazin atter engang griber 

lejligheden til at flette et andet kronotopisk literacyunivers ind i interviewet som led i en løbende 

forhandling af social identitet omkring læsning. Hele tre gange i løbet af det 25 minutter lange interview 

drejer han altså samtalen om læsning over på sit eget aktive engagement i lokalsamfundet, som han ivrigt 

og detaljeret fortæller om.  

 

Denne ivrighed genfinder vi sidst i interviewet, hvor talen er om, hvilken rolle de tror læsning kommer til at 

spille for dem i fremtiden. Da FM har stillet spørgsmål til deres fremtidige læsning, bliver der først en 

pause, inden Amaya lidt stille svarer, at hun tror, de kommer til at ’læse lidt mere’, hvortil Maazin tilføjer 

’blive bedre’. Deres svar drejer sig altså om kvantiteten og kvaliteten af deres læsning og ikke indholdet af 

deres fremtidige læsning, som FMs ’hvad’-spørgsmål egentlig drejede sig om. Pausen inden Amaya 

begynder at svare og hendes stille tale kan tyde på, at det ikke er noget, de har overvejet før, og at de er 

usikre på, hvad det er for en type svar, hun leder efter. Efter endnu en pause i slutningen af uddraget, 

henvender FM sig i et opfølgende spørgsmål direkte til Maazin: 

 

FM: Hvad, hvad tror du, du kommer til at læse? 

Maazin: Jeg kommer til at læse om bygninger og sådan noget.  

FM:  Okay. Hvorfor det? 

Maazin: Fordi… jeg tror, jeg drømmer om at blive bygningsarkitekt.  

FM:  Ja, spændende.  

Maazin: Ja.   

FM:  Så det klart… så det er studielæsning, kan man sige.  
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Maazin: Ja.  

FM:  Ja. Bliver det så noget andet? Bliver det mere interessant eller mindre 

interessant eller bare noget helt andet end at læse i skolen? 

Maazin: Det bliver mere interessant, på grund af så ved jeg godt, hvordan man skal… 

når jeg kommer i gymnasium og får min uddannelse og xxx et arbejde.  

FM:  Ja.  

Maazin: Så ved jeg godt, hvad det… hvordan jeg skal bygge. 

FM:  Ja.  

Maazin: Og nej… altså hvordan jeg skal… hvordan lave huse.  

FM:  Ja.  

Maazin: Skrive ned og tegne og så’ noget.  

FM:  Så kan man læse sig til det? 

Maazin: Det tror jeg.  

Amaya:  Det ka’ man godt.  

FM:  Læse sig til at blive bygnings… arkitekt. 

Maazin: Arkitekt. Ja.  

 

Maazin fortæller i ovenstående uddrag, at han ”drømmer om at blive en bygningsarkitekt”, og at han derfor 

”kommer til at læse om øh bygninger og sådan noget”. Han umiddelbare svar ”jeg kommer til …” kan give 

et praj om, at denne drøm er ret konkret ham. Han kunne også have formuleret det tættere på ordlyden i 

FMs spørgsmål med brug af ’tro’” – altså ”jeg tror jeg kommer til at læse…” – hvilket ville have peget mere 

ind i en usikkerhed eller ’drøm’ om, hvad han gerne vil være.  Han positionerer sig således som en, der ved, 

hvad han vil efter skolen.  Denne fremtidsdrøm om sig selv som bygningsarkitekt holder han i øvrigt fast i i 

en forskningsaktivitet halvandet år senere, hvor eleverne bliver bedt om at forestille sig, at det nu er år 

2028, og at de skal til 10 års jubilæum med klassen og præsentere sig for hinanden.  

 

Maazins fremstilling af sin forestilling om fremtiden rummer også en række konkrete elementer, knyttet til 

de emner, han mener at komme til at læse om. Han fortæller ivrigt og afbryder flere gange FM, som 

forsøger at spørge ind til det, Amaya fortæller om, at hun gerne vil være læge. 

 

FM:  Vil du læse til læge? 

Amaya:  Ja.  

FM: Ja. Hvad læser man så der? 

Maazin: Om blod og hjerte og…  

Amaya:  Alt muligt (…)(?) 

Maazin: Om bygninger skal man læse om matematik… 

(…) 

Maazin: Og cement og mure og hvordan de laver mure og…  

FM:  Ja- 

Maazin: Metal. 

 

Således bliver Maazin her meget konkret i forhold til, hvad det er han forestiller sig, at han skal læse, 

ligesom han gjorde det i sine referencer til sin deltagelse i aktiviteter i lokalsamfundet. Denne konkrethed 



Tegn på sprog – tosprogede børn lærer at læse og skrive Side 29 

står i kontrast til hans og Amayas umiddelbare første svar om, at de tror, de kommer til at læse ’mere’ og 

’bedre’ i fremtiden. Med sine konkrete forslag til, hvad han kommer til at læse og hans uopfordrede 

oplistninger af emner og fag i forbindelse med bygningsarkitektur, styrker han her sin position som en, der 

ved, hvad han vil, og hvad han taler om.  

 

Maazin etablerer således gennem hele interviewet links til sin hverdag uden for skolen og til sine 

fremtidsforestillinger efter skolen, der giver ham muligheder for deltagelse i og medskabelse af et 

fællesskab og for social anerkendelse deri. I situationen fremstår disse kronotopiske forskydninger ud af 

skolerum og tid som værende i stærk kontrast til den sammenkrøllede tekst, der metaforisk ser ud til at 

repræsentere en autoriseret skoleliteracy, som for ham synes at rumme begrænsede identitets- og 

handlemuligheder. 

 

 

Lyst og ulyst  
Det genkommende billede af literacy-i-skole her-og-nu som et kronotopisk interim-univers, der tegner sig 

på tværs af tekster og interviewoptagelser, har i analyseprocessen været slående. Ligeså slående har det 

været, hvordan der gives udtryk for så meget lyst og ulyst, ofte med store ord som elsker og hader og 

nogen gange også med STORE bogstaver. Nedenstående uddrag fra børnenes tekster kan give et indtryk 

heraf. 

 

”Jeg elsker at læse, men nogle gange så orker jeg det ikke, og nogle gange er det sindssygt 

kedeligt, og nogle gange glemmer jeg helt, at der findes “læsning” med/i bøger (…). Jeg 

ELSKER at læse citater, jeg synes de fleste er så gode, og dejlige at læse og hører på.” (Hajira, 

uddrag) 

 

”jeg bryder mig ikke om at læse i skole 

jeg hader at læse bøger men jeg kan godt lide at læse på facebook eller netflix” (Haani, 

uddrag) 

 

”jeg hader at læse fagligt men hvis det har noget med mine aktiviteter derhjemme så læser 

jeg gerne” (Abaaja, uddrag)  

 

”jeg elsker for det meste alt læse om noget som gør mig glad noget jeg ville læse hele tiden, 

og noget som kan inspirere mig (…) 

jeg kan godt lide at læse ved stranden osv.. 

og hvor der er lyde osv” (Ioana, uddrag) 

 

”Jeg læser ikke særligt meget derhjemme, men mere i skolen fordi lærerne siger at jeg skal.” 

(Villads, uddrag) 

 

”Jeg er ikke fan af at læse i en normal bog for der sker i meget hvis man læser en bog” 

(Sanne, uddrag) 
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”jeg kan heller ikke lide at læse Hvis der er en der siger jeg skal” (Tora, uddrag) 

 

”jeg hader at læse, men hvis jeg skal læse så skal det være en god bog (…) jeg kan ikke lide at 

læse i skolens bøger fordi at de er dårlig, jeg vil hellere læse i mine egne bøger” (Silas, 

uddrag) 

 

”Jeg kan ikke lide at læse, når jeg bliver bedt om det, jeg kan kun læse hvis jeg selv har lyst til 

det for ellers kan jeg overhovedet ikke koncentrer mig.” (Selma, uddrag) 

  

Disse hads- og kærlighedserklæringer i forhold til læsning, der går igen også i interviewene, involverer 

samtidig nogle stærke identitetsmarkeringer, hvor børnene placerer sig i relation til generiske typer eller 

identificerer sig selv gennem de medier, de kan lide, eller de genrer, de kan lide at læse. ”Jeg er ikke typen, 

der læser”, fortæller Villads i interviewet, hvormed han etablerer en generel skelnen mellem at være læser 

og ikke at være læser. Denne skelnen kobler han senere til et spørgsmål om køn, idet han kort supplerer 

den generelle skelnen med kommentaren ”Drenge hader at læse”, hvorefter han dog ser lidt tænksom ud 

og retter det til ”Nogle drenge hader det”. I de fleste tilfælde er der dog tale om ikke helt så generelle 

distinktioner som at være eller ikke være læser, men om identitetsmarkeringer, der går på konkrete medier 

eller genrer. En skelnen, der her går igen hos mange børn, er en skelnen mellem bøger og sociale medier. 

Det gælder for eksempel for Sif, der i interviewet udtrykker det meget klart, når hun siger ”Jeg hader at 

læse bøger, men jeg kan godt lide at læse på de sociale medier”. De sociale mediers centrale rolle og 

betydning som et sted, man læser med glæde, går igen hos praktisk taget alle eleverne, enten i portrættet, i 

interviewet eller begge steder. For Sif og for flere andre kobles læsning også positivt til TV og film. I sin tekst 

skriver Sif: ”Jeg synes at det er kedeligt at læse i en bog. Jeg kan meget bedre lide at læse undertekster, 

eller beskeder. Når jeg læser undertekster, eller beskeder, synes jeg det er sjovere, fordi beskederne er 

noget jeg selv har valgt, og det samme med undertekster på i en film eller serie.” Hvor lyst og ulyst af Sif og 

mange andre forbindes med sociale medier og billedmedier sat over for bøger, knyttes det (også) af andre 

til forskellige slags trykte medier eller forskellige boggenrer. For både Ioana og Bassima er det fiktion versus 

fakta, der er omdrejningspunkt for deres selv-identifikation. Ioana skriver eksempelvis i sin portrættekst 

”jeg er nok den type som mere læser mere om ting som er rigtig og ikke så meget det der fantasi”, hvor 

Bassima med omvendt fortegn skriver ”Jeg kan godt lide at læse fantasy bøger, for det er noget der ikke 

findes og det gør det mere spændende, men når det gælder fagbøger så er det bare ikke mig.”  

 

Læsning synes således at være stærk knyttet til en følelse af ’mig’ og ikke-mig’, der i større eller mindre 

grad typificeres. Det er en ’mig-følelse’, der at dømme efter den ofte nærmest passionerede måde, den 

ofte udtrykkes på, synes at have en væsentlig fylde i børnenes sociale identitetsprocesser og tilsyneladende 

ofte kendt af (nogle af) de andre børn. Et eksempel på det er, da børnene under interviewet bliver spurgt, 

hvilket af billederne de ville vælge som det, der bedst afspejlede dem selv som læsere, og Bassima tager et 

billede af en pige, der … ”Jeg tror det her, det er mig”, siger hun og forklarer på opfordring fra FM, at ”hun 

ligner en, der er interesseret”. Sif smiler indforstået anerkendende til hende og peger derefter på billedet af 

’den inderlige læser’ med en kommentar om, at ”det er dig”. Tilsvarende forekommer det ikke sjældent, at 

børnene uopfordret refererer til hinanden som læsere af den ene eller anden slags. 
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Lyst og ulyst i læsningen relativeres ikke kun i forhold til medier, genrer og indhold, men også i forhold til 

sted. Mange sætter i det skriftlige læserportræt positive oplevelser af læsning og skrivning i kontrast til de 

oplevelser, de har af læsning i skolen. For en række elever forbindes (skole)læsning generelt eller dele af 

skolelæsningen med negative oplevelser, som de beskriver negativt i forskellige grader fra ”kan ikke lide” 

og ’bryder mig ikke om’ over ’kedeligt’ til ’hade’”. Silas og Abaaja er to af dem, der i det skriftlige 

læserportræt stærkest udtrykker deres ulyst ved læsning i skolen. Silas er en af de elever, som bruger 

’hader’ i forbindelse med portrætterne, når han skriver ”jeg hader at læse, men hvis jeg skal læse så skal 

det være en god bog (…) jeg kan ikke lide at læse i skolens bøger fordi at de er dårlig, jeg vil hellere læse i 

mine egne bøger”. Således kobler Silas både indholdet i skolelæsningen og skolen som læsested til noget 

negativt, mens han foretrækker sine egne bøger om egne interesser. Han skriver også, at han helst vil læse 

derhjemme i sin seng.  Også Abaaja bruger ordet ’hader’ i sit læserportræt, når han skriver ”jeg hader at 

læse fagligt men hvis det har noget med mine aktiviteter derhjemme så læser jeg gerne”. Han skriver ikke 

eksplicit, at det ”at læse fagligt” er forbundet med skolen, men idet læsningen om hans egne aktiviteter 

eksplicit kobles til ”derhjemme”, og skolen typisk kobles til faglighed, kan man udlede, at den læsning han 

’hader’ hører skolekonteksten til. I et enkelt tilfælde er koblingen af læseoplevelse og sted dog en anden, 

idet Hashir har præcis den modsatte oplevelse af Silas med hensyn til, hvor han helst vil læse: ”jeg kan lide 

at læse i skole på min egen plads”, mens han ikke kan lide at læse derhjemme, ”fordi det er svært at holde 

fokus”.  

 

Andre oplever ulysten ved skolelæsningen som forbundet med noget, de gør, fordi de skal, måske lige frem 

tvang. Denne ’tvang’ elle ulyst, som nogle forbinder med skolelæsning kommer hos Ayan til udtryk i hans 

brug af store bogstaver: ”det SKAL man”. Hos Tora kommer dette til udtryk således: ”jeg kan heller ikke lide 

at læse Hvis der er en der siger jeg skal”. Tilsvarende skriver Selma ”Jeg kan ikke lide at læse, når jeg bliver 

bedt om det, jeg kan kun læse hvis jeg selv har lyst til det for ellers kan jeg overhovedet ikke koncentrer 

mig.”  

 

Tvangslæsning 
”En, der tvangslæser”, siger Akif, da FM trækker et billede frem af en dreng, som sidder lænet ind over et 

bord med en tekst med hovedet i hånden og ser ud, som om han kæmper med læsningen. 

 

FM: Hvad så med ham her? Det er modsætningen ikke? Kan I genkende ham? 

(peger på billede af dreng, der læser). 

Ifrah: Han laver lektier måske?  

Kebire: Tvunget til at læse 

FM:   Hvordan ville I karakterisere ham- ja tvunget til at læse noget med lektier 

Akif: Tvangslæsning 

FM:  Der er et eller andet han skal 

Kebire: Ja 

FM:  Man kan sådan sige han er sådan lidt opgivende, hvad tænker I? 

Akif:  Tvangslæser  

FM:  Tvangslæser?  

Kebire: (ser på FM og nikker) 

FM: Er det det du siger? 
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Akif:  Ja  

 

Da FM har fået bekræftet, at børnene mener, at drengen på billedet kan betegnes som en tvangslæser, 

spørger hun med et smil ind til Akifs forståelse af, hvad det er, og om han kan genkende situationen. Akif 

bekræfter, at han kan kende det med at være tvunget til at læse og uddyber med et eksempel fra deres 

klasse, hvor lærere ”tvinger” ham til at læse, selvom han siger til hende, at han har læst og ikke orker det. 

Hans forklaring underbygges i høj grad af hans kropssprog, idet han strækker sig med armene over hovedet 

og svajer i ryggen over det meste af sin forklaring med en kulmination i et gab på ”orker”, hvilket får Kebire 

til at smile stort og smile til ham. Han iscenesætter situationen ved at forklare, at læreren siger ”I skal læse” 

med tryk på ”skal”. I fortsættelsen af samtalen spørger FM ind til, om det er selve læsningen eller teksten, 

som de forbinder med tvang:   

 

FM: Så det er mest- er det- er det mest det med at  

Akif: Man skal læse (smiler og griner lidt) 

Kebire: Man skal bare læse det 

FM:  Det er det, at man skal læse  

Kebire: Det er ikke så interessant 

 

I den fælles konstruktion af ’tvangslæsning’ som en del af literacy-i-skole. Det har ifølge Kebire dog ikke 
altid været sådan. Tidligere fandtes ’tvangslæsning’ ikke som sådan, for som Kebire forklarer:  
 

 Kebire: Når man bare… når man er lille og lige har lært at læse, så vil du bare læse 

hundrede bøger, fordi du lige har lært at læse og du stolt over det, ikke? 

  FM  Ja. 

 Kebire Og når du så bliver ældre, så lærer du det jo meget bedre. Så begynder man at 

lidt væk fra det.  

 

Et kvarters tid senere mod slutningen af samtalen, vender FM tilbage til ’tvangslæsningen’ og spørger, 

hvordan de forestiller sig selv som læsere i fremtiden.  

 

FM:  Hvad tror I, I kommer til at læse resten- altså ikke resten af jeres liv men her- 

her i- i fremtiden? Sådan de næste ti år? Det er så i til I bliver først i tyverne 

ikke? 

Kebire: Jo  

FM:  Bliver det tvangslæsning eller lystlæsning eller, bliver det mere, sådan noget 

her, (peger på et af billederne på bordet) kataloglæsning eller, avislæsning 

eller 

Kebire: Uddannelseslæsning tror jeg.  

Akif: Det tror jeg også (stille mens han tegner på sit papir) 

(…) 

FM:  Tænk alle de år, hvad? Tror I det bliver anderledes at læse så? 

Kebire: Ja  

Akif: Ja  
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FM:  Bliver det mindre tvang, og mere lyst eller hvad? 

Akif: Ja  

Kebire: Ja  

FM:  Mere interessant 

Akif: Der tænker vi os om og ved, hvad man vil så man læser, men her tænker vi 

bare wooow (med himmelvendte øjne). 

 

Den forestilling om læsning som noget, der bliver mere interessant og vil opleves mere vedrørende senere i 

et uddannelsesforløb, vi så hos Maazin, genfindes her. Kebire og Akif svarer begge ja til FM’s spørgsmål om, 

hvorvidt ’uddannelseslæsning’ bliver anderledes end den oplevelse, de har af læsning nu. Akif uddyber 

herefter, at om ti år, så ”tænker vi os om” fordi man så ved, hvad man vil, i modsætning til nu i folkeskolen, 

hvor man bare tænker ’wooow’ (i betydningen ”hvad sker der her”). Han forestiller sig således, at hans 

læsning i fremtiden i forbindelse med uddannelse vil være drevet af egen vilje (man tænker sig om og ved 

hvad man vil), snarere end andres påbud, hvor man læser, fordi der er andre, der siger, at man skal. 

  

Forestillingen om skolelæsningen som noget, man skal, og som noget, man har bestemte holdninger til og 

positionerer sig i forhold til på en bestemt måde, kommer også til udtryk, da FM spørger, om der er forskel 

på, hvordan piger og drenge læser. Det svarer de straks alle ja til, og Kebire forklarer, at piger læser ’finere’ 

end drenge. FM spørger derfor Akif, om han er enig i denne forklaring:  

  

 FM: Er du enig i det? (ser på Akif) 

 Akif: Øhh 

 FM: At pigerne læser finere 

 Akif: Ja meget (hæver øjenbrynene på ”meget”) 

 FM: Er det rigtig? (lyder overrasket) 

Akif: Ja, fordi, vi drenge tænker slet ikke på sådan skole og sådan noget vi vil bare 

væk herfra og  sådan noget. Der er nogen, for eksempel mig (smiler og ser ned) 

vi tager os sammen og sådan der, men der er også nogen, der bare tænker 

’fuck det og så lad os bare komme videre’ og sådan noget. 

  

Kebire har i sin forklaring af, hvordan piger læser ’finere’, forklaret, at de ikke går så meget op i, om det 

lyder godt og flydende. Hun mener, at drenge hakker mere i det, når de læser op, end piger gør. Det er her, 

FM vender sig mod Akif for at høre, om han er enig, og hun lyder overrasket, da han bekræfter denne 

måske stereotype fremstilling af, hvordan drenge og piger læser forskelligt. Imidlertid er Akifs svar 

interessant, fordi han på den ene side skaber et ’vi’ af drenge, som han selv er del af (”Vi drenge tænker 

slet ikke på sådan skole”) og dermed som en, der ikke er interesseret i skolen, og på den anden side straks 

efter lægger afstand til det kønnede ’vi’, som han netop har konstrueret, idet han straks efter positionerer 

sig selv som uden for denne stereotypi af drengelæsere, da han beskriver en anden drengegruppe, der 

inkluderer ’for eksempel mig’, som ’tager sig sammen’ mens andre tænker ’fuck det’. Vi’et bliver således til 

de andre i denne forhandling af hans eget tilhørsforhold. 
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Opsamling og diskussion 
Portrætinterviewene giver en indsigt i, hvordan disse 12-13-årige er i gang med at udvikle et billede af sig 

selv som aktører i et literacyunivers gennem en proces, der rummer en dialogisk udforskning af egne 

handlemuligheder i forskellige sociale fællesskaber samt af moralske orienteringer og værdisystemer. I 

denne proces indgår forestillede verdner som midler til at håndtere de tanker og følelser, der er del af 

processen, og til at skabe et ønskværdigt selvbillede, der i større eller mindre grad modsvarer skolens 

literacyunivers, som det opleves af eleverne. Som fortolkningssfærer spiller de forestillede verdner med 

deres forskellige kronotopiske konturer således en central rolle for, hvordan børnene forstår læsningens og 

skrivningens betydning, og dermed også for, hvordan de over tid udvikler en forståelse af sig selv som 

sociale og semiotiske aktører og af de muligheder, de har for at medskabe verden omkring dem.   

 

På tværs af børnenes skriftlige portrættekster og interviewoptagelserne fremstår en forestillet literacy-i-

skole-verden med iøjnefaldende ensartede kronotopiske konturer, der tager form af en kronotopisk 

mellemtids-tilstand, hvor læsning fremstår som en læringsgenstand, der befinder sig i et rum, der er 

afgrænset fra andre rum, og som dels hører fortiden til og dels projiceres ind i fremtiden. De temporale 

konturer omkring literacy-i-skole udgøres af noget, der ligger bagved en eller foran en, og som altså 

tilskrives betydning i et fortidigt og fremtidigt lys, men sjældent i et nutidigt. Fortidigt bliver det typisk 

emotionelt knyttet til noget, der engang var nyt og spændende, til en følelse af stolthed, når man 

(pludseligt) oplevede at kunne læse, eller til noget, der gav vanskeligheder, der her og nu er overvundet. 

Derudover synes det projiceret ind i fremtiden som et adgangskort til det, der venter – og forventes af en – 

i den forestillede (og endnu mere eller mindre uklare) fremtidige (uddannelses)verden. Ligesom 

fremstillingen af literacy-i-skole her-og-nu temporalt synes afgrænset fra andre tider, peger den spatialt ind 

et rum, der fremstår som afgrænset fra andre rum. Som forestillede verdner er der læsning i skolen med et 

værdisystem og et sæt handle- og identitetsmuligheder, og der er læsning uden for skolen med mere eller 

mindre divergerende værdisystemer og handle- og identitetsmuligheder.  

 

At der synes at være en påfaldende fælles forestillet verden omkring literacy-i-skole, der er temporalt og 

spatialt afgrænset fra literacyverdner, betyder ikke, at børnenes ageren i den og tilskrivning af værdi til den 

er entydig og forudsigelig, og at børnenes fortidige, nutidige og forestillede fremtidige literacypraksisser 

også uden for skolen ikke har betydning for deres investering i skolens literacypraksisser. Tværtimod viser 

analysen af interviewmaterialet, hvordan der finder en løbende forhandling af identitets- og 

handlemuligheder sted, og hvordan denne forhandling også rummer forhandlinger af mulige 

sammenfletninger af forskellige forestillede literacyverdner.  

 

Ikke alene i de interviews, der her er foretaget analytiske nedslag i, men hen over alle interviewene 

fremstår læsning som en stærk semiotisk identitetsressource, der er forbundet med forestillinger om deres 

tilhørsforhold i nutidige og fremtidige fællesskaber. Der er en optagethed af at søge positioner, der giver 

mulighed for social anerkendelse. Hvor denne anerkendelse for nogen kan findes i den forestillede verden, 

der udgøres af literacy-i-skole, som den aktuelt tager sig ud for børnene, synes denne forestillede 

literacyverden for andre at udgøre en barriere for et positivt selvbillede, der søges overvundet blandt andet 

gennem påkaldelse af andre forestillede verden, hvor literacy måske spiller en mindre eller anden rolle. Det 

gør indtryk, når literacy-i-skole af rigtig mange af børnene forbindes med ulyst. Det er vanskeligt at vide, 

hvor meget der er en måske aldersspecifik og forbigående oplevelse, men ved gennemsynet af 
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interviewene opleves det som en stærk erfaring, der giver anledning til overvejelser over, hvilke muligheder 

der måtte være for at åbne literacyrummet, så flere kan se sig selv i det. Literacy udgør i dag et væsentligt 

eller måske ligefrem det afgørende parameter for, hvad der betragtes som skolesucces og adgangsgivende 

til videre uddannelse. Kan det tænkes, at det bliver så stærkt et omdrejningspunkt for skolens 

literacyundervisning, at potentialet for identifikation og oplevelsen af handlingsmuligheder mindskes? I 

hvert fald synes det i lyset af erfaringer fra analysen af portrætinterviewene værd at overveje, hvordan vi i 

pædagogisk sammenhæng tager højde for de måder, hvorpå børn og unge mennesker tillægger værdi til 

literacy som en identitetsressource i nær tilknytning til deres sociale liv i og uden for skolen og til deres 

fremtidige forestillinger om, hvem de måtte kunne blive, hvem de gerne vil blive, og hvem de er bange for 

at blive. 
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”Det kommer an på hvem man er sammen med” – metasamtaler 

om læsepraksis, læseerfaringer og læseridentitet  
Winnie Østergaard 

 

Når andetsprogseleven Anh i et logbogsnotat reflekterer over, hvordan hun fremadrettet kan udvikle sin 

måde at læse tekster på og skriver, at ”det kommer an på hvem man er sammen med”, peger hun på, at 

læsning i skolen foregår i et socialt rum. Hvilken betydning har det, at læsning i skolen foregår i et socialt 

rum? Hvilke måder at bruge læsning på møder den enkelte elev i skolen, hvilke erfaringer gør man sig som 

læser i skolen, og hvordan ser man sig selv – og hvordan ser andre én – som læser?    

 

Denne artikel sætter fokus på metasamtaler om læsning som en praksis til at reflektere over og udvikle den 

læsning, der finder sted i skolens fag. Baggrunden for artiklen er forløbet Hvordan kan man læse tekster i 

kulturfag? Om at udvikle bevidsthed om og strategier til selvstændig læsning gennemført på tværs af to 

ottende klasser på Herningvej skole. I løbet af forløbet blev der afprøvet i alt tre sæt af metasamtaler, og i 

artiklen her beskrives hver af de tre metasamtaler med udvalgte analytiske nedslag. Endelig afsluttes 

artiklen med overvejelser over metasamtalers potentialer. 

 

Metasamtaler som en mulighed for at reflektere over læsepraksisser  
Første gang skolegruppen Aalborg arbejdede med metasamtaler var tilbage i 2. klasse i et forløb om 

læseforståelse Hvordan gør man når man vil forstå det man læser? Dengang definerede vi begrebet 

metasamtaler som ”en undersøgende samtale, som med afsæt i børnenes konkrete erfaringer lægger op til 

forskelligartede refleksioner over, hvordan man læser” (Østergaard 2013, p. 95). At se metasamtalerne som 

en fælles undersøgende samtale er det helt afgørende element. Denne gang, i overbygningen, var vores 

ønske til refleksionernes indhold anderledes. Nu var det refleksioner over, hvorfor man læser, refleksioner 

over forskelligheden i hvordan den enkelte læser har mulighed for at gribe læsningen an, og ikke mindst 

refleksioner over hvordan man som læser forholder sig bevidst til sin egen læsning, der blev sat i centrum.    

 

Metasamtaler kan bruges forskelligt. I tidligere forløb har metasamtalerne været indlagt som et 

sideløbende bånd, sådan som vi gjorde i læseforståelsesforløbet i 2. klasse, hvor det centrale 

omdrejningspunkt i forløbet var arbejdet med en billedroman, eller metasamtalen har været et ekstra 

element for en særlig elevgruppe, sådan som vi gjorde i et forløb i 6. klasse, hvor en gruppe 

andetsprogselever forholdte sig til de særlige udfordringer, der var for dem ved at læse korrektur 

(Østergaard 2015). I dette forløb i 8. klasse blev metasamtalerne det egentlige omdrejningspunkt. 

 

I forbindelse med hver metasamtale blev der afprøvet en udvalgt læseaktivitet for at skabe de konkrete 

erfaringer, som samtalen kunne tage afsæt, og hver metasamtale blev afsluttet med skriftlig 

logbogsskrivning, som endnu en måde at fortsætte refleksionerne på. Her var vi kraftigt inspireret af 

skolegruppen Aarhus og deres brug af metasamtaler i deres første forløb i 8. klasse Giver det mening? (Se 

Daugaard, denne statusrapport).  
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Hvordan kan man læse tekster i kulturfag? Overblik over forløbet  
Kulturfagsundervisningen for de to klasser – 8.A og 8.B – lå placeret som én sammenhængende blok 

bestående af 5 lektioner om fredagen, 3.- 7. lektion. Organisatorisk arbejdede de to klasser sammen 

således, så de to faglærere sammen satte begge klasser i gang med dagens arbejde, fx i form af et fælles 

oplæg, hvorpå eleverne arbejdede selvstændigt i mindre grupper eller par med vejledning fra lærerne eller 

afbrudt af oplæg med mere. Til denne blok var to af skolegruppens medlemmer knyttet som DSA-støtte, 

altså dansk som andetsprog som supplerende støtte i den såkaldt almindelige klasseundervisning. 

Den ene udfordring, vi derfor søgte at tage op, knyttede sig til det som DSA-støtte at tilpasse sin støtte i 

form af individuel og gruppevejledning, mens elevernes arbejdede med dagens opgave. Den anden 

udfordring knyttede sig til det faglige indhold set i lyset af den arbejdsform, der ofte blev praktiseret i 

kulturfagstimerne: Eleverne læste selvstændigt store mængder af tekst til brug for de opgaver, de oftest fik 

stillet ved blokkens begyndelse og skulle løse/besvare i løbet af dagen. Eleverne gik til læseopgaverne på 

meget forskellig vis, mere eller mindre hensigtsmæssigt. Det kaldte for os at se på at udvikle elevernes 

bevidsthed om at læse selvstændigt, deres brug af læsestrategier og på at udvikle deres forståelse for at 

tjekke deres egen læseforståelse.  

 

Da forløbet netop skulle tage fat på DSA-lærernes udfordringer i forhold til at støtte eleverne i den 

selvstændige læsning, valgte vi, at de enkelte lærere skulle arbejde med en lille gruppe ad gangen. Og vi 

ønskede at sætte en klar ramme for forløbet for begge klasser på samme tid, så vi lagde ud med et kort 

oplæg for alle elever fra de to klasser, inden det løbende gruppearbejde for en mindre gruppe af elever 

blev sat i værk, ligesom vi afsluttede med en fælles undervisningsgang for begge klasser. Kernen i forløbet 

blev tre sæt af metasamtaler, hvor hver lærer havde ansvar for de tre metasamtaler i en og samme gruppe 

for på den måde at afspejle og udforske den sædvanlige praksis som DSA-støtte, hvor læreren har bestemte 

tosprogede elever i fokus.   

 

 
 

 

Hver enkelt metasamtale forløb over to lektioner. Først blev rammen og målet for metasamtalen sat 

(anden og tredje gang med tilbageblik til forrige uges logbogsskrivning), dernæst blev dagens konkrete 

læseaktivitet introduceret og afprøvet og endelig fulgte en opsamlende, lærerguidet samtale, hvor 

erfaringer med læseaktiviteten blev udvekslet og sat i perspektiv til elevernes mulige læsepraksisser i 

kulturfag. Hver samtale blev afsluttet med individuel logbogskrivning med mulig støtte fra læreren.  

Hvordan kan man gribe 
tekstlæsning i kulturfag 

an? Tilbageblik til 2. 
klasse: Hvordan gør man 

når man vil forstå det 
man læser? 

Tre metasamtaler med 
en gruppe på seks 

elever (Mette) 

Tre metasamtaler med 
en gruppe på tre elever 

(Rachel) 

Tre metasamtaler med 
en gruppe på fem 

elever (Rikke) 

Hvad går Tegn på sprog 
ud på? To Interesser. 

 Hvordan skal klasser 
som jeres bruge skrift og 

tekster i skolen? Og 
hvad ønsker I at have 

lært når I forlader 
folkeskolen?  
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Vi udvalgte i alt 14 elever til forløbet, sådan så eleverne samlet set udgjorde en bred vifte af læsere med 

forskellige læseerfaringer, styrker og praksisser, heriblandt elever både med og uden dansk som 

andetsprog. De enkelte grupper blev sammensat ud fra to overvejelser. Dels blev eleverne blandet i 

grupperne, så der i den enkelte gruppe var en spredning af læseniveau (dvs. vi anbragte ikke ’svage’ eller 

’stærke’ læsere for sig), dels blev de sammensat med henblik på at skabe en tryg stemning i hver enkelt 

gruppe. Hver lærer gennemførte de tre metasamtaler på langs af forløbet med den samme gruppe. 

 

Første metasamtale: Margenspørgsmål  
Målet med den første metasamtale var at åbne for overvejelser over at ’læse’ tekster, og her blev 

aktiviteten margenspørgsmål brugt som det centrale udgangspunkt for metasamtalen. I udgivelsen English 

Learners, Academic Literacy and Thinking. Learning in the Challenge Zone rettet mod ”the middle years” 

(dvs. det der svarer til mellemtrin og overbygning i en dansk kontekst) præsenterer Pauline Gibbons 

aktiviteten ‘Margin Questions’ som en under-læseaktivitet designet til at bygge bro til de faglige tekster, 

som elever op gennem skolesystemet i stigende grad selvstændigt skal læse for at tilegne sig viden i skolens 

mange fag (Gibbons, 2009, p. 94). Hun pointerer, at målet med enhver læseaktivitet på en gang er at støtte 

læsernes mulighed for at få adgang til den konkrete teksts mening og samtidig modellere læsestrategier, 

som kan overføres til andre læsekontekster. Som ’underlæseaktivitet’ er målet med margenspørgsmålene 

at synliggøre de ubevidste processer og praksisser, som en erfaren læser benytter sig af.  

 

Margenspørgsmålsaktiviteten benytter sig af spørgsmål, der stilles løbende i tekstens margen (kan være 

både i venstre og højre margen), mens man læser teksten. I modsætning til ’traditionelle’ spørgsmål til 

teksten, der ofte først optræder, når teksten er læst, fokuserer margenspørgsmål ikke på tekstindholdet, 

men på at opmuntre brugen af nyttige læsestrategier. Ved at benytte pile der peger direkte ind i teksten, 

opfordres læseren eksplicit til at benytte sig af de spor, som teksten på forskellige niveauer indeholder til at 

skabe mening og forståelse (Gibbons 2009, figur 

5.2, p. 95). Når man læser en tekst med 

margenspørgsmål, bliver man så at sige 

undervejs i læsningen ’nudget’ til at være en lidt 

mere aktiv læser. Det kunne netop være denne 

oplevelse, som en elev beskriver, da hun efter 

gennemlæsningen af teksten umiddelbart skulle 

forholde sig til oplevelsen af spørgsmålene og 

bemærkede, at hun ikke havde brug for dem for 

at forstå teksten. Hertil spurgte læreren 

opfølgende: ”Hvad gjorde de [spørgsmålene] 

ved dig da du læste teksten?”. Eleven svarer: ”de 

fik mig til at tænke på noget nyt” (sagt så svagt, 

så læreren ikke hører hende), og da læreren så 

følger op: ”Hvad siger du?”, omformulerer hun 

svaret: ”Du ved … jeg fik et andet syn på 

teksten”.  
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Hvert margenspørgsmål, som man udarbejder til teksten, skal have en konkret læsestrategisk begrundelse 

bag sig. I Gibbons eksempel listes en række margenspørgsmål til den kortere nyhedsartikel ”Storm Hits 

Sydney” efterfulgt af en begrundelse til hvert enkelt spørgsmål (se Gibbons 2009, figur 5.3, pp. 96-97). 

Samlet set dækker begrundelserne en lang række vidt forskellige aspekter af spor i teksten, fra det at dele 

ord op i enkeltdele og derudfra regne sig frem til ordets betydning til at trække på læserens 

forestillingsevne og tidligere erfaringer.   

 

Som tekst valgte vi en af de sværere tekster, eleverne havde adgang til inden for temaet om terrorisme på 

læringsplatformen MinUddannelse: ”Hvad er terrorisme, og er den blevet værre?”. Det var en tekst, som de 

på ingen måde kunne forventes at kunne forstå til fulde (de var endnu ikke kommet til den i deres forløb 

om terrorisme), og vi ønskede netop at arbejde med en ’for’ svær tekst for at gøre det lettere at sætte 

fokus på mulige angrebsteknikker frem for på tekstens indhold. I vores udarbejdelse af margenspørgsmål til 

teksten (der ses nedenfor) ’lånte’ vi fx Gibbons første spørgsmål ”Hvad regner du med at finde ud af i 

denne tekst?”, hvis formål er at tilskynde andetsprogslæseren til at forudsige tekstens mening ud fra titlen. 

Vores næste margenspørgsmål lyder: ”Hvad fortæller disse oplysninger dig noget om?”, og så peges der 

hele to steder hen i teksten, til en grå faktaboks øverst til højre samt til angivelsen af artiklens forfatter 

placeret efter manchet og første foto. Da kildekritik udgør et vigtigt omdrejningspunkt i kulturfag, valgte vi 

at stille spørgsmålet for at anspore læseren til at overveje, hvem der er artiklens afsender, og hvilke 

forventninger man på den baggrund kan have til artiklens indhold. 

  

Gibbons teksteksempel består 

udelukkende af skrift (sort på hvidt) i en 

trykt bog, hvorimod den tekst vi 

arbejdede med, var en multimodal tekst 

gengivet fra læringsplatformen 

MinUddannelse, hvor eleverne normalt 

finder de tekster de læser i kulturfag. I 

forbindelse med øvelsen læste eleverne 

den i en udprintet version, men tanken 

var, at det skulle afspejle deres 

sædvanlige praksis så tæt som muligt.  

Ved evalueringen af forløbet drøftede vi, 

at vi med fordel kunne have udarbejdet 

mindst et margenspørgsmål, som gik på 

det at læse en multimodal tekst, fx 

læsningen af det første foto i artiklen og 

bevidstheden om hvordan man som 

læser forholder sig til det at knytte 

brødtekst sammen med fotos, grafer 

med mere.   
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Drøftelser af margenspørgsmålene og deres virkning    

Langt de fleste elever gav udtryk for, at margenspørgsmålene gjorde en forskel for deres læsning af 

artiklen. I en af grupperne drøftede eleverne i makkerpar, hvordan de syntes margenspørgsmålene virkede, 

og ved den fælles opsamling for hele gruppen trak Salman et eksempel frem, nemlig spørgsmålet ”Forestil 

dig du er tilskuer til Boston Marathon og oplever bombeangrebet. Hvad oplever du?”:  

 

Salman:  Vi snakkede om øh det der med det med bomben i Manhatten, nej i Boston tror jeg det var, 

og så skulle man sådan forestille sig billedet. Hvis ikke der havde stået det, så havde man 

bare gået igennem det sådan hurtigt 

Læreren:  Og hvad for en fornemmelse fik I så da I forestillede jer det? 

Salman: Jeg tænkte sådan kaos, folk der løb væk. 

Læreren: Ja, da bomben sprang? 

Salman: Ja, man tænker mere over det fordi der er det spørgsmål. 

Emilie:  Det bliver sådan mere personligt fordi man sætter sig lidt mere ind i det, og sådan har det 

intimt sådan agtigt. 

 

Til sidst i uddraget fra samtalen supplerer Emilie uopfordret Salmans beskrivelse af, hvordan det konkrete 

margenspørgsmål ansporer læseren til at dvæle mere ved teksten. Hun fremhæver, hvordan teksten på en 

måde kommer tættere på læseren, sådan som hun prøvende karakteriserer det gennem brug af ordet 

’intimt’, med tilføjelsen -agtigt.  

 

Indsigt i nuværende læsepraksis i kulturfag 
Det overordnede mål med den første metasamtale var at få indsigt i elevernes nuværende læsepraksis i 

tekstlæsningen i kulturfag. Ved at tale med afsæt i margenspørgsmålene og deres virkning kunne 

samtalerne bevæge sig fleksibelt frem og tilbage mellem den konkrete tekst om terrorisme og 

margenspørgsmålene og elevernes læsepraksis mere generelt set i kulturfag og i deres øvrige fag i skolen. 

Gennem den første metasamtale og elevernes efterfølgende logbogskrivning fik vi et udvidet indblik i deres 

læsepraksis og i deres bevidsthed om deres læsepraksis.  

 

Arket her til venstre viser en af de tre 

gruppers opsamlende brainstorm på deres 

læsepraksis. Denne første metasamtale 

bekræftede blandt andet nogle af de 

iagttagelser, som skolegruppen i forvejen 

havde gjort i kulturfagstimerne, fx at nogle 

elever læser højt for hinanden, at andre 

tager noter på forskellig vis, og så 

tydeliggjorde samtalerne en nyere, 

internetbaseret strategi, som viste sig at 

være meget udbredt blandt eleverne, 

nemlig at google et ukendt ord og så bede 

om at få fremvist billeder af ordet.    
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En ambition for samtalerne var, at lærerne på bedst mulig måde kunne få mulighed for at gribe elevernes 

egne beskrivelser af, hvordan de griber tekstlæsningen an for på den måde at få synliggjort så mange 

mulige strategier for eleverne, så de også kunne lade sig inspirere af hinandens forskellige måder at gå til 

tekstlæsningen på. Her følger et uddrag fra en af samtalerne. En elev har netop beskrevet, hvordan han 

læser sig ned gennem teksten, hvordan han forholder sig til mulige links undervejs og hvordan han til slut 

ender i bunden af teksten med at læse dagens opgaveformulering. Herefter beskriver to andre elever, 

hvordan de begge læser opgaveformuleringen nederst først og derfra griber læseopgaven forskelligt an: 

 

Lærer: Er der nogle af jer der går ned og læser den [opgaveformuleringen] først? 

Anh: Ja, det gør jeg.  

Lærer: Hvorfor? 

Anh:  Fordi så ved jeg hvad skal jeg fokusere på først eller hvad skal jeg kigge holde øje med og … 

jeg skal holde øje med de ting som jeg skal bruge i … 

Lærer:  Ja, til at besvare det til sidst. 

Anh:  Ja. 

Asim: Det er også det jeg gør sådan for så kan jeg skimme igennem det hele  … og så  finde de links 

som betyder lidt mere og som er mere vigtige at læse . 

Lærer:  Hvad mener du når du siger skimme?  

Asim:  Det er sådan så kigger jeg kort igennem teksten for ligesom at … finde stikord eller nøgleord 

til sådan at finde ud af hvad den sådan handler om på en måde. 

Lærer: Gør du også det (henvendt til Anh)? 

Anh: Nej, jeg kigger bare ned over og så læser jeg fra starten igen. 

Lærer: Og så ved du hvad der er vigtigt at få med. 

Anh: Ja. 

Lærer: Er der så nogle gange hvis du tænker når du læser det, nej, det er ikke så vigtigt og så går du 

bare videre? 

Anh: Nej, for jeg læser en hel (viser med hænderne mod det første afsnit i teksten) og så … 

(uforståeligt) hvad meningen er. 

 

I uddraget kan man følge, hvordan læreren, som den der leder dialogen, får synliggjort de to elevers fælles 

læsestrategi – at tjekke opgavebeskrivelsen først så man har et læseformål – og samtidig spurgt nysgerrigt 

ind, så forskellene mellem de to elevers læsestrategier også kommer frem. Det sker åbent og udforskende, 

uden at der vurderes, om en læsestrategi er bedre end en anden. I denne sammenhæng handler det om at 

få beskrevet og blive klogere på elevernes læsepraksisser. 

 

Anden metasamtale: at læse tekster på andre sprog end dansk   
I den anden metasamtale udforskede og undersøgte eleverne læseforståelse ved at læse tekster skrevet på 

sprog, som ingen af dem var fuldt fortrolige med. På den måde blev der fortsat ikke stillet krav til og 

forventninger om fuld læseforståelse af de tekster der blev arbejdet med; i stedet kunne der åbnes op for 

en spørgende, nysgerrig tilgang til, hvordan man kan søge læseforståelse. Målet for metasamtalen var at få 

repeteret læsestrategier fra forrige gang samt øge elevernes bevidsthed om deres brug af læsestrategier. 

Her trak vi på erfaringer tilbage fra arbejdet med en grønlandsk tekst i anden klasse (Østergaard 2013), og 
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var derudover også inspireret af et oplæg om skolegruppen Aarhus’ arbejde med en finsk læsetekst i løbet 

af forløbet Giver det mening? i 8. klasse.  

 

Vi anvendte følgende fire avistekster, alle fundet på nettet: 

 

En svensk reportage om en deltager i en talentkonkurrence, en hollandsk artikel om stjernen Taylor Swift, 

en finsk nekrolog om guitaristen Chuck Berry og en spansk reportage om et terrorangreb i London. Når der 

læses tekster på sprog ingen er fuldt fortrolige med, er der fortsat ikke krav om og forventninger om fuld 

læseforståelse. Til gengæld bliver der sat fuldt blus på brug af forståelsesstrategier. Og som vi så det tilbage 

i 2. klasse, så er der noget nærmest magisk tillokkende ved at skulle finde ud af, hvad der står, når man 

(næsten) ikke kan sproget.  

 

Denne gang blev to af grupperne samlet i dagens metasamtale (Rachel og Mettes grupper). I par arbejdede 

eleverne først med en af teksterne. De fik dem i udprintet form og måtte ikke bruge hjælpemidler i form af 

ordbogsopslag, google translate m.m. Hvert par fik mulighed for at udvælge tre ord/fraser, som de senere 

måtte slå op. Eleverne arbejdede intenst og fuldt optagede med deres tekst, mens lærerne gik rundt blandt 

grupperne. Afslutningsvis blev eleverne samlet i én stor gruppe, hvor de på skift fortalte om deres tekst, de 

læseudfordringer de var stødt på, og hvordan de havde løst dem, samtidig med at lærerne samlede op og 

drøftede de forskellige læsestrategier, der blev nævnt undervejs i samtalen, med eleverne. På den måde fik 

eleverne repeteret og muligvis øget deres bevidsthed om en eller flere læsestrategier. Som en af eleverne 

skrev i dagens logbogsnotat: ”Gætte, det er en god løsning, så man ikke bare siger aj det kan jeg ikke”.   

 

For de to elever, der havde arbejdet med den finske tekst, var udfordringen i første omgang størst. I 

logbogen beskriver Salman, hvordan de prøvede at finde selve overemnet til artiklen for at få den til at give 

mening, og på deres arbejdsark fra pararbejdet, hvor de noterede deres indsigter, skriver de blandt andet: 

”Når man finder emnet, bliver det nemmere at forstå”. Så de fik en vigtig indsigt i, hvad forståelsen af 

tekstens emne betyder for læserens mulighed for overhovedet at få mening ud af en tekst.   
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Blandt de fire tekster vi havde valgt, var der kun én, hvis emnevalg faldt inden for det kulturfagsemne om 

terror, som eleverne p.t. arbejdede. Samtidig var teksten helt aktuel, og to dage før havde den ene af 

klasserne drøftet det terrorangreb, som reportagen omhandlede i en af deres timer. I denne gruppe kunne 

eleverne mere eller mindre arbejde sig igennem artiklen med stort set fuld forståelse. Blandt de ord de 

gerne ville slå op, var blandt andet udtrykket ”dãnos criminales”, som de i første omgang troede havde 

noget med danskere at gøre, uden at de dog helt kunne få det til at give mening. Og ganske rigtigt viste det 

sig at betyde noget helt andet end det tilsyneladende – og i denne kontekst – ikke meningsgivende ’danske 

kriminelle’, men derimod noget i retning af ’skadevoldende kriminelle’. En af gruppens medlemmer 

kundgjorde med stolthed i middagspausen for en stor del af de klassekammerater, der ikke deltog i 

metasamtalerne, at i dag havde han læst og forstået en hel tekst skrevet på spansk.  

 

Tredje metasamtale: afprøvning af læseroller  
Grebet i den tredje metasamtale bestod i at eksperimentere med at afprøve forskellige læseroller for på 

den måde at øge elevernes bevidsthed om mulige læseforståelsesstrategier, de fremover kunne gøre brug 

af ved tekstlæsningen i kulturfag. Først blev udvalgte læseforståelsesstrategier modelleret af læreren 

sammen med hele gruppen: at opsummere et afsnits indhold, at stille spørgsmål til den højtlæste tekst og i 

en enkelt gruppe også at forudsige, hvad et afsnit mon ville handle om (inspireret af Andreassen 2008). 

Dernæst afprøvede eleverne selv i par eller mindre grupper de udvalgte læseforståelsesstrategier ved at 

skiftes til at tage forskellige læserroller. Til slut samlede læreren op på gruppernes erfaringer med 

læserollerne ved en samtale. 

 

Også den normalt fagligt sikre læser fik en oplevelse af udfordring, dels fordi teksten de arbejdede med, var 

udfordrende i sig selv (fx et wikipediaopslag om Blekingegadebanden), dels fordi eleverne i den enkelte 

gruppe havde mulighed for at videreudvikle aktiviteten. 

 

I en af grupperne førte det således 

til, at de tre elever 

eksperimenterede med forskellige 

måder at opsummere teksten på 

gennem notetagning i et fælles 

googledokument (udsnit fra 

dokumentet ses her til venstre).  

 

I logbogen her nedenfor beskriver 

Ava, en af gruppens elever, hvordan 

de har arbejdet og reflekterer 

dernæst over, hvordan hun 

fremadrettet kan gøre brug af 

dagens erfaringer med at 

opsummere:    
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Her beskriver hun, hvordan de fandt på andre måder at opsummere teksten på og forholder sig også kritisk 

vurderende til dem. Hun overvejer, hvad opsummeringsmåderne kan give hende og ender med at pege på, 

at det er formålet med notetagningen, der er afgørende for, på hvilken måder det vil være hensigtsmæssigt 

at opsummere. 

 

I en anden af grupperne tog de allerede ved den anden metasamtale hul på afprøvningen af læserollerne. 

Da de ved den tredje metasamtale arbejdede med læseforståelsesstrategierne igen, valgte de selv mellem 

forskellige måder at udmønte den enkelte læseforståelsesstrategi på. Ved opsummering kunne de vælge 

mellem at give hvert afsnit en titel, vælge et enkelt nøgleord eller formulere en kort sætning, der beskrev 

afsnittet. Ved forudantagelse kunne de visualisere ved at lave en lille tegning for hvert afsnit, finde et 

billede eller evt. kort beskrive, hvordan de visualiserede. I forbindelse med at stille spørgsmål afprøvede de 

at stille spørgsmål på ordniveau. 

 

Til slut blev denne gruppe 

bedt om i logbogen at 

kommentere på udbyttet af 

hele forløbet i forhold til, om 

deres brug af læsestrategier 

havde ændret sig i løbet af 

forløbet med samtalerne. 

Evelin beskriver her, hvordan 

hun har fået en større 

bevidsthed om, hvad der 

egentlig kræves, for at få man 

forstår en tekst . 

 

Claudia fra samme gruppe oplister i sin logbog alle de strategier, hun har lært i løbet af forløbet. Hun 

angiver også, hvordan hun fremadrettet vil forsøge at tjekke sin egen læseforståelse ved at ”huske at tænke 

jeg skal kunne lave en opsamling til sidst, så jeg har forstået teksten, altså kigge på teksten indtil jeg har 

forstår lidt”.  
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I samtalen i gruppen spurgte læreren indledningsvis til, om de efter de to første gange havde brugt nogle af 

de værktøjer, de var blevet præsenteret for. I første omgang kunne de ikke pege på det. At gøre brug af en 

eller flere af læsestrategierne var ikke noget de havde tænkt over, men så ved fælles hjælp kom eleverne i 

tanke om, hvordan de i danskundervisningen i forbindelse med læsning af en ungdomsroman netop havde 

haft en opgave, hvor de skulle forudsige ud fra titel, forside og bagside. At det netop kan være lærernes 

rolle fremadrettet (både DSA-lærernes såvel som faglærernes) at minde eleverne om strategierne, opfordre 

dem til at gøre brug af dem og støtte dem i at bruge dem, er indlysende. Og et aspekt som en af 

andetsprogseleverne fra en af de andre grupper helt af sig selv kommer ind på i sit sidste logbogsnotat, det 

logbogsnotat som jeg begyndte artiklen med at citere et enkelt udsagn fra. 

 

I skolen er det lærerens ansvar at sætte rammerne for læserummet …  
I logbogen beskriver Anh først sin oplevelse af at arbejde med læseroller og påpeger, hvordan det at stille 

spørgsmål til teksten, gør læseren mere aktiv: som læser kommer til at undre sig over teksten. Det er en 

erfaring, hun deler med langt de fleste af de klassekammerater, der deltog i metasamtalerne. Omvendt har 

hun som andetsprogslearner et væld af erfaringer med at stille spørgsmål for at afklare sin forståelse, både 

i forhold til sin læsning af tekster og i forhold til forståelsen af dansk helt generelt. Mange af disse 

erfaringer er formentlig langt hen ad vejen positive, som når en klassekammerat på tydelig kærlig, 

smådrillende vis retter hendes sprogbrug, da læreren har slået fast, at de skal bruge computer, og Anh 

bemærker: ”Ja, så skal jeg have oplader på”, hvortil kammeraten prompte replicerer ’det er strøm’, og hun 

gentager ’ja, strøm, undskyld …ved godt at jeg laver … ”, og kammeraten fuldender sætningen ’god dansk’, 

hvorpå de ler sammen og hurtigt vender opmærksomheden mod læreren igen. 

 

Andetsprogselever er på ekstra arbejde, når det gælder tekstlæsning (se også Laursen i denne 

statusrapport). At trække på klassekammerater som en ressource til læseforståelse er en oplagt strategi at 
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benytte sig af for andetsprogslæseren, fx når det gælder om at hypoteseafklare forståelsen af et enkeltord, 

baggrundsviden og så videre. Men som det kan spores i den bekymring, Anh giver udtryk for i logbogen, har 

hun formentlig også en række negative erfaringer med at stille spørgsmål. Hun er helt bevidst om, at der en 

grænse for, hvor meget man kan trække på klassekammeraterne – det kan blive for meget, og 

klassekammeraterne vil måske også opfatte arbejdet med læseroller som et ekstraarbejde, hun er med til 

at stille dem over for, med mindre det foregår på lærerens initiativ: 

 

 

I logbogsnotatet får 

Anh således peget på 

en helt afgørende 

rammefaktor, 

nærmere bestemt 

ansvarsfordelingen når 

det drejer sig om 

fremadrettet at 

arbejde med 

læseroller i en 

gruppesammenhæng.  

 

Det bliver altafgørende for udviklingen af brugen af læsestrategier i en pædagogisk sammenhæng, at det 

netop er læreren, der påtager sig ansvaret med at sætte rammerne for gruppearbejdet og læseopgaven og 

dermed letter andetsprogseleven for noget af den byrde, som andetsprogselever som Anh kan føle de 

dagligt lægger på deres klassekammerater.  

 

Metasamtaler som et rum hvor alle læseerfaringer er legitime    
Ved planlægningen af forløbet stod især udviklingen af det læsestrategiske i centrum for vores overvejelser. 

Ved gennemførslen af den første samtale blev spørgsmålet om læseridentitet også aktualiseret i to af 

grupperne. I begge grupper sad en enkelt elev, som forekom utryg undervejs i samtalen på trods af vores 

bestræbelser på at skabe et trygt rum, hvor alle læseerfaringer – også det at man kan have svært ved at 

forstå det man læser – skulle kunne opleves som velkomne og som værdifulde bidrag til samtalen. Og ved 

vores evalueringsmøde efter forløbet blev det igen og igen forskellige aspekter af læseridentitet, der stod 

centralt i vores drøftelser af iagttagelser fra forløbet. 

 

I den sammenhæng er det vores erfaring, at metasamtaler kan tilbyde lærere og elever en mulighed for 

dels at udvikle elevernes konkrete læsepraksisser med introduktion og afprøvning af nye tilgange, dels at 

skabe et rum hvor man sammen kan reflektere over skolens læsepraksisser. Metasamtalen har potentiale 

til at blive et rum, hvor man for en stund kan suspendere den ’sprogskam’, som elever kan sidde inde med 

over deres ikke-kunnende (se Laursen 2017, denne statusrapport). Ved hjælp af dialogen mellem lærer og 

elever kan der åbnes for et rum, hvor man som elev kan gøre sig nye og anderledes læseerfaringer.  Den 

ene af de to elever, som fremstod utrygge i den første metasamtale, bidrog til slut i den første samtale 
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forsigtigt med et uopfordret, supplerende eksempel på forforståelse (i form af viden om et terrorangreb i 

Paris). I den anden metasamtale viste eleven ikke længere tegn på utryghed.  

 

I metasamtalen har man mulighed for at ’skrue op og ned’ for læseudfordringerne og dermed tilbyde 

eleverne nye positioneringsmuligheder og nye oplevelser af læseridentitet, sådan som vi fx forsøgte det 

ved hjælp af grebet med at læse tekster på andre sprog. Overordnet set er mulighederne i metasamtalen 

mange, alt efter hvad man sætter som mål for samtalerne. Forskellige aspekter af læsning kan sættes som 

indhold i samtalen; drøftelserne kan fastholdes via artefakter som fx brainstorm, fotos og så videre; 

samtalen kan ledes af DSA-læreren, faglæreren eller måske af en (ældre) elev; og antallet af deltagere kan 

variere – fra en enkelt elev og vel helt op til halvdelen af en klasse. 

 

Endelig er det også værd at huske på at en – eller tre – metasamtaler alene ikke gør hele arbejdet med at 

udvikle brugen af nye strategier, ny bevidsthed om måder at gå til selvstændig læsning på, eller hvad man 

har nu har sat som mål for samtalerne. At støtte elevernes læseudvikling kræver et kontinuerligt arbejde, 

hvor lærerens rolle dels bliver gennem rammesætning at sikre eleverne mulighed for på forskellig vis at 

arbejde videre med erfaringer og indsigter fra metasamtalerne i den daglige læsepraksis i skolen, dels bliver 

at fortsætte den tætte og støttende dialog med de enkelte elever om deres læsepraksis.  
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Ind i teksten. Læsestrategisk arbejde i det flersprogede 

klasserum  
                                                                                
Line Møller Daugaard  
 

Læsestrategisk arbejde i det flersprogede klasserum 

Vi er i slutningen af et undervisningsforløb i dansk, hvor eleverne i 8. klasse på forskellige måder har 

arbejdet sammen om læsning. ”Vi har virkelig sådan lært at gå ind i teksten”, siger Luiza. Denne artikel 

sætter fokus på dette læsestrategiske arbejde med at bevæge sig ind i tekster. At bevæge sig ind i tekster 

forstås i denne sammenhæng som en dobbeltbevægelse, der både omfatter arbejdet med at skabe mening 

i konkrete tekster og et metaperspektiv på, hvad det vil sige at skabe mening i tekster. Artiklen er baseret 

på et tværgående blik på to undervisningsforløb gennemført i en flersproget 8. klasse på Søndervangskolen 

i Aarhus med stor spredning i læsekompetencer blandt eleverne.  

 

Fælles for de to gennemførte undervisningsforløb er et gennemgående læsestrategisk fokus. I det første 

forløb knyttede det sig i høj grad til elevernes indsigt i egen læsning og egne læsestrategier, mens det i det 

andet forløb i højere grad var orienteret mod at være sammen om læsning og at skabe rammer for 

samtaler om tekst og læsning eleverne imellem. I denne artikel foretager jeg et analytisk nedslag i hver af 

undervisningsforløbene i 8. klasse. Mens nedslaget i det første undervisningsforløb beskriver, hvordan 

læseforskningens resultater og empiriske materiale kan være en vej ind i teksten, belyser nedslaget i det 

andet undervisningsforløb differentierede veje ind i teksten. 

 

Første undervisningsforløb: Giver det mening?   
Det første forløb i 8. klasse havde overskriften Giver det mening? Målet var at give eleverne indsigt i 

læseprocesser – herunder afkodning, læseforståelse og læsestrategier – med henblik på at skabe rammer 

for, at eleverne kunne forholde sig kritisk til egen læseforståelse og valg af læsestrategier.  

 

Forløbet bestod af en opstart og afrunding, som var fælles for klassen, men herudover var klassen delt i to 

hold. Som klassens dansklærer arbejdede Pia med klassens umiddelbart stærkere læsere, mens Sabah som 

læsevejleder arbejdede med en mindre gruppe af umiddelbart svagere og i højere grad udfordrede læsere. 

Herudover mødte jeg som forskningsmedarbejder i tre metasamtaler om læsning udvalgte elever på tværs 

af holddelingen til en læsestrategisk drøftelse af tre temaer, som vi i skolegruppen havde udvalgt og 

ønskede at få belyst nærmere. Temaerne var henholdsvis læsepraksis på engelsk (samtale med en enkelt 

elev), læsepraksis når man læser med IntoWords (samtale med en mindre gruppe) og læsepraksis når man 

læser koranen via app (samtale med en mindre gruppe). Desuden førte eleverne gennem hele forløbet 

individuelle læselogs, hvor de efter hver undervisningsgang reflekterede over dagens arbejde og deres 

indsigt i egen læsning og læsestrategier. 
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Forløbet Giver det mening? kan i oversigtsform skitseres som følger: 

   

  

Med Kulbrandstads Shabanah ind i teksten    
I det første analytiske nedslag i forløbet Giver det mening? sætter jeg fokus på, hvordan læseforskningens 

resultater og empiriske materiale kan bringes ind i literacyundervisningen og fungere som en vej ind i 

teksten for eleverne. Som beskrevet i Helle Pia Laursens indledning til denne statusrapport, har Lise Iversen 

Kulbrandstads forskning i læsning på et andetsprog udgjort en væsentlig inspirationskilde i Tegn på sprog. 

Det gælder også for skolegruppen i Aarhus, hvor vi blandt andet har anvendt Kulbrandstads forskning til at 

analysere erfaringerne fra et undervisningsforløb med fokus på faglig læsning i fysik/kemi gennemført i 7. 

klasse (se Daugaard 2016).  

 

Kulbrandstad beskriver i sin forskning forskellige andetsprogslæserprofiler, der kan forstås som 

’læserfigurer’, som på den ene side er baseret på konkrete empiriske iagttagelser knyttet til en bestemt 

anonymiseret andetsprogslæser, men som samtidig repræsenterer en særlig profil, hvis relevans rækker ud 

over den konkrete ophavselev. Særligt læserfiguren ’Shabanah’ var interessant set i lyset til de 

læsestrategiske udfordringer, vi ønskede at adressere i 8. klasse.  

 

Kulbrandstads Shabanah har pakistansk baggrund og går i 8. klasse, og hun betragtes umiddelbart som en 

dygtig læser med gode sproglige forudsætninger, både af sine lærere og af sig selv. Da Kulbrandstad 

præsenterer Shabanah for en samfundsfaglig tekst om kviksølvsforurening i Japan, vurderer Shabanah da 

også efter læsning af teksten, at den er ”veldig lett” (Kulbrandstad 2003:218). Men alligevel har Shabanah 

vanskeligt ved at svare på Kulbrandstads efterfølgende forståelsesspørgsmål til teksten og at redegøre for 

grundlæggende årsagsforhold i teksten.  

 

Fælles opstart Holddeling 

De stærkere 
læsere 

De svagere 
læsere 

Fælles 
afrunding 

I n d i v i d u e l   l æ s e l o g 

Metasamtale 
3: At læse  

koran  
via app 

Metasamtale 
2: At læse  

med IntoWords 

Metasamtale 
1: At læse  
på engelsk 
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Teksten Medaljens bagside beskriver, hvordan en 

japansk fabrik udleder kviksølv i en nærliggende sø. 

Herved forgiftes fiskene i søen, og gennem fiskene 

optager menneskerne i byen kviksølv og bliver syge. 

Det viser sig imidlertid, at Shabanah ikke har forstået, 

at kviksølv er et giftigt og skadeligt stof; tværtimod har 

hun tilsyneladende en opfattelse af, at kviksølv har en 

opkvikkende virkning (Kulbrandstad 2003:216). Denne 

misforståelse gør, at der vendes op og ned på tekstens 

kausalitet, og herved forhindres Shabanah i at danne 

de inferenser, der er nødvendige for at forstå teksten.  

 

Inferenser kan beskrives som de slutninger, som en læser er nødt til at drage for at forstå en tekst, men 

som kun indirekte udtrykkes i selve teksten. I den nedenstående oversigt giver Kulbrandstad et overblik 

over henholdsvis eksplicitte ræsonnementer og nødvendige inferenser i teksten om kviksølvforurening 

(Kulbrandstad 2003:215): 

 

 
 

I teksten om kviksølvforurening fremgår det altså ikke eksplicit, at kviksølv er et giftigt stof – det er en af de 

inferenser, som læseren selv må danne. Men som Kulbrandstad påpeger, burde Shabanah have kunnet 

udlede af den øvrige tekst, at kviksølv er skadeligt (Kulbrandstad 2003:229). Det tankevækkende ved 

Shabanahs læsning er således ikke i sig selv den manglende sproglige forståelse af enkeltord, men snarere 

at denne manglende forståelse ikke får Shabanah til at stoppe op og vurdere det læste kritisk.  

 

I 7. klasse havde vi blandt eleverne i klassen set lignende eksempler på mangel på metakognitiv indsigt i 

egen læsning, hvilket kom til udtryk ved, at eleverne ikke aktivt og kritisk overvågede egen læsning, men 

derimod stillede sig tilfreds med en mangelfuld læseforståelse (jf. Daugaard 2016). Derfor besluttede vi os 

for ikke alene at hente inspiration i Shabanahs læserfigur i vores tilrettelæggelse af undervisningsforløbet, 

men at bringe Shabanah direkte ind i undervisningen i 8. klasse. Eleverne blev således som et led i forløbet 

præsenteret for to eksempler på forskningsdata, nemlig den ikoniske tekst Medaljens bagside og en 

udskrift af en samtale mellem Lise Iversen Kulbrandstad og Shabanah om Shabanahs forståelse af teksten 

(se næste side).  
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Indledningsvis blev fagteksten Medaljens bagside læst op for klassen. Inspireret af Kulbrandstads oversigt 

over nødvendige inferenser i teksten opstillede vi i fællesskab en kausalkæde over de inferensdannelser, 

det er nødvendigt at foretage for at forstå tekstens indhold: 

 

 
 

Efterfølgende gennemgik vi en udskrift af samtalen mellem Lise Iversens Kulbrandstad og Shabanah og 

drøftede, hvorfor Shabanah mon misforstod teksten, og hvad hun kunne have gjort anderledes.  

I sin logbog beskriver Salma lektionens forløb således: 

 

Lise:   Det stod noget om en sykdom der? 
Shabanah:  Ja, at de ikke kan bevege på sig og ikke høre 
Lise: Mm, hvorfor hadde de menneskene blitt syke? 
Shabanah: De hadde så lite… eh, nei… jeg veit ikke, jeg 
Lise:   Nei, du husker ikke hvorfor de var blitt syke,  nei, hva var det du tenkte på at de hadde 

så lite, hva begynte du å si da? 
Shabanah:   Kvikksølv (griner) 
Lise:   Ja ja, det var noe med kvikksølv, hva var det? 
Shabanah:  Mm, hva sa du nå? 
Lise: Jeg sa at det var noe med kvikksølv, altså at de menneskene var blitt syke, det hadde 

noe  med kvikksølv å gjøre 
Shabanah:  Ja altså, var fisken lite giftig da? 
Lise:  Mm 
Shabanah:  Sånn at de skulle få litt kvikksølv inni sig 
Lise:  Hvorfor fikk de det da? 
Shabanah:  For at de skulle bli brae 
Lise: Mm, kvikksølv er det noe godt eller dårlig? 
Shabanah:  Sikkert godt 
Lise:  Men du vet ikke hva det er? 
Shabanah:  Nei 
                                                                                                                                         (Kulbrandstad 2003:216)  
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(Uddrag fra Salmas læselog) 

 

Shabanahs eksempel virkede som en øjenåbner for mange af eleverne. Et af spørgsmålene i dagens læselog 

var ”Hvad viser Shabanahs eksempel dig om læsning?”. I deres svar sætter eleverne ord på de indsigter – 

læsestrategiske og andre - som Shabanahs eksempel har åbnet for:   

 

 Det viser at selvom noget er nemt at læse, så betyder der ikke man har forstået teksten. 

 Man skal altid tænke over teksten og se om man nu er sikker på at man forstår den 

 Det er vigtigt at man forstår de små begreber, der bliver brugt. Eksempelvis vidste Shabanah ikke, at 

”kviksølv” er et giftigt produkt. Det reflekterede i, at hun slet ikke forstod tekstens budskab. 

 Hun læste bar tekste igen, hun var ikke nyskring eller noge. Hun forstod ikke handling 

 

Svarene er gengivet i elevernes originale stavning og tegnsætning. I den forbindelse er det værd at 

bemærke, at sproglig usikkerhed i forhold til at formulere sig skriftligt på andetsproget dansk ikke blokerer 

for at formulere væsentlige indsigter i Shabanahs læsning.  

 

Andre elever hæfter sig ikke direkte ved Shabanahs læsning, men i stedet ved interaktionen mellem 

Shabanah og Lise, som den kommer til udtryk i udskriften. Det gælder for Iman, som i sin læselog skriver, at 

Lise spurgte Shabanah, hvad kviksølv betød, men at Shabanah ”lod som om hun ikke hørte det” – en 

undvigelsesstrategi, som Iman selv ganske ofte anvender. Her er det ikke læsestrategiske overvejelser, 

mens snarere relationelle og identitetsmæssige dimensioner af skolens læserum, som fremhæves, og Imans 

refleksion kan således tjene som påmindelse om, at hverken læsestrategier eller elevers refleksioner over 

læsestrategier udfoldes i lufttomme, neutrale rum, men i værdiladede relationer mellem lærer og elev, 

elever imellem – og forskere og elever imellem. 

 

Ved at foranstalte et konkret møde mellem eleverne i 8. klasse og Kulbrandstads Shabanah blev eleverne i 

undervisningsforløbet Giver det mening? præsenteret for en jævnaldrende læser, der – i øvrigt præcis som 

det er tilfældet for dem selv som elever i en Tegn på sprog-klasse – på den ene side refererer til en ’ægte’ 

ung læser af kød og blod med erfaringer og en skolehverdag, der ligner deres, men som samtidig er en form 

for læserfigur, hvis relevans rækker langt ud over den konkrete Shabanah. Eleverne reflekterede da heller 

ikke alene over Shabanahs konkrete læsning af den konkrete tekst, men anvendte desuden Shabanahs 
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eksempel som afsæt for at reflektere over hendes og deres egne læsestrategier og at drage 

sammenligninger mellem de to. I uddraget fra læseloggen herunder sætter Sarban således Shabanahs 

læsestrategier i forhold til hans egne strategier:  

 
(Uddrag fra Sarbans læselog) 

 

Uddraget fra Sarbans læselog viser, hvordan Kulbrandstads Shabanah har vist eleverne en vej ind i teksten 

– en vej, som de på godt og ondt kan genkende og forholde sig til og forhåbentlig fremadrettet kan 

anvende som afsæt for selv at finde og opsøge andre veje ind i tekster. Det første analytiske nedslag viser 

således potentialet i at bringe eleverne i direkte forbindelse med læseforskningens resultater og empiriske 

materiale som et led i det læsestrategiske arbejde.  

 

Andet undervisningsforløb: Sammen om læsning 
Mens elevernes indsigt i egen læsning og læsestrategier stod centralt i det første forløb i 8. klasse, ønskede 

vi i årets andet undervisningsforløb at fastholde det læsestrategiske fokus, men denne gang at rette 

elevernes opmærksomhed på at være sammen om læsning og at skabe rammer for samtale om tekst og 

læsning eleverne imellem.  

 

Årets andet forløb fik overskriften Læs – read – atuaruk! Sammen om læsning. Overskriften henviser til det 

tekstlige omdrejningspunkt for forløbet, nemlig suluk. suluk er Air Greenlands tresprogede inflight 

magazine, hvor alle tekster optræder på både dansk, engelsk og grønlandsk:   

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                (forside, kolofon og artikel fra suluk) 
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Forløbet blev indledt med, at eleverne gik på opdagelse i suluk og sluttede med, at eleverne lavede en 

anmeldelse af suluk. Gennem forløbet mødte eleverne autentiske tekster fra suluk, og de arbejdede 

gennem hele forløbet i forskellige grupper og hold, der grundlæggende mødte de samme opgavetyper – 

henholdsvis forudsigelse af tekstindhold ud fra nøgleord (fokus på før-læsning), rollelæsning (fokus på 

under-læsning) og cloze-tekst (fokus på efter-læsning) – men på forskellige måder. Nogle gange bestod 

differentieringen i tekstlængde, andre gange i tekster med forskellig sværhedsgrad. Andre gange læste 

nogle grupper samme tekst på dansk, som andre kunne klare på engelsk, og i atter andre tilfælde bestod 

differentieringen i, at nogle læste selvstændigt, mens andre helt eller delvist fik teksten læst op. Som i årets 

første forløb arbejdede Sabah primært med klassens svagere læsere og Pia med de stærkere læsere, og alle 

eleverne førte igen gennem forløbet en individuel læselog. 

 

 
                                                                                                                       Sammen om læsning af tekster fra suluk 

 

Differentierede veje ind i teksten   
Elevernes vej ind i suluks tekstunivers gik gennem en kort nyhedsreportage om Kaj, en livsglad 81-årig 

musiker fra Nuuk. Teksten optræder som de øvrige tekster i suluk på både grønlandsk, dansk og engelsk. 

Denne tresprogethed blev i åbningen af forløbet udnyttet læsestrategisk gennem et gruppearbejde i tre 

trin, hvor eleverne gradvist arbejdede sig længere og længere ind i teksten ved først at møde den på 

grønlandsk, så på engelsk og til sidst på dansk.  
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I første omgang får grupperne alene den 

grønlandske tekst samt fotoet af Kaj. Opgaven til 

gruppen lyder: 

 

 

 

 

 

 

Opgaven giver anledning til livlig snak i 

grupperne, som med stor energi kaster sig ind i 

arbejdet med at forsøge at skabe mening i den 

grønlandske tekst. I Shirins gruppe udpeger de 

nedenstående ord som genkendelige: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koblingen af navnene Kaj og Else Lea og tidsangivelserne 81 og 56 år skaber udfordring i mange grupper. 

”Kan det være hans datter?”, diskuterer de i én gruppe; en anden gruppe spørger undrende Pia, om man 

godt kan være gift med en, man er 30 år ældre end. I Shirins gruppe skaber de sammen følgende bud på 

den historie, der fortælles i teksten om Kaj: 

 

 
(Uddrag fra Shirins læselog) 

 

Af teksten fremgår det ganske rigtigt, at Kaj er 81 år og har spillet musik hele sit liv. Else Leas alder står hen 

i det uvisse, men hun er ikke Kajs datter, mens hans kone, og de har været gift i 56 år. Han har aldrig spillet 

for dronning Ingrid, men derimod været varmemester på det hospital i Nuuk, som bærer dronningens navn. 

Disse misforståelser går op for eleverne, da de efterfølgende får adgang til samme tekst på engelsk, og 

klasserummet fyldes nu af halvt ærgerlige, halvt begejstrede udbrud som ”neeeeeeej, han var ikke gift med 

en på 56 – de havde været gift i 56 år!”. 

 

Grupperne skal efterfølgende læse teksten højt på engelsk og diskutere, hvordan de nu forstår teksten. De 

skal også i fællesskab finde fem svære ord på engelsk, hvis betydning de er usikre på. De formulerer 

Er der enkelte ord, I kan kende? 

Brug disse ord, brug billedet: Hvad er det 

mon for en historie? Snak sammen i 

gruppen – skriv historien ned hver især. 
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sammen deres bedste gæt på betydningen og får herefter den danske tekst, så de her kan tjekke 

betydningen af de fem ord. I spørgsmålene i dagens læselog beskriver eleverne, hvad de har arbejdet med, 

og hvad de vil huske fra dagens arbejde. Mange er optaget af teksttypen ’inflight magazine’; andre er 

fascineret af det grønlandske sprog. Naima skriver fx, at ”sproget har mange forskellige ord og det lyder 

sjovt når man prøver at læse det”. For Faruq er det derimod oplevelsen af at arbejde sig ind i den 

grønlandske tekst, der står tilbage: ”Jeg vil huske den grønlandske tekst (Kaj) og hvordan man med få ord 

forstår noget af en tekst”. 

 

Eleverne på Sabahs hold arbejder ligeledes med Kaj-

teksten, men på en lidt anden måde. Her er arbejdet 

koncentreret om bevægelsen fra den grønlandske til 

den danske tekst, og lytning til oplæsning af 

teksterne snarere end selvstændig læsning står 

centralt. At reducere antallet af tekster (og sprog) 

fra tre til to og at give mulighed for at lytte til 

teksten skaber mulighed for, at eleverne kan 

arbejde sig ind i teksten på deres præmisser. Som 

uddraget fra Aminas logbog peger på, har Aminas 

gruppe da også draget nogle af de samme slutninger 

om teksten som de øvrige grupper – og haft 

tilsvarende svært ved at koble de 56 år til tekstens 

hovedpersoner. De har som de øvrige elever 

arbejdet sig ind i teksten, men på deres egen måde, 

i deres eget tempo og ved hjælp af relevante 

understøttende teknologier.                                                                                            (uddrag fra Aminas læselog) 

 

Netop differentiering står centralt i undervisningsforløbet Læs – read – atuaruk! Sammen om læsning. Det 

gælder ikke alene i arbejdet med teksten om Kaj på tværs af sprog, men er et gennemgående princip i 

forløbet. Da der næste undervisningsgang er fokus på at arbejde sammen om at forudsige en teksts indhold 

ud fra nøgleord fra tekstens afsnit, er grupperne i klassen fordelt på tre hold, hvor der arbejdes 

differentieret med samme læsemetode. Denne gang knytter differentieringen til den tekst fra suluk, som 

arbejdet tager afsæt i. To hold arbejder således med en længere reportage om slædehunden; det ene hold 

med den engelske tekst The mysterious history of the sled dog, det andet hold med den samme tekst på 

dansk, Slædehundens gådefulde fortid. Det sidste hold arbejder med en kortere dansk tekst, Grønland er for 

hipsters.  

 

På holdet, som arbejder med den danske tekst om slædehunden, blev teksten læst afsnit for afsnit. Forud 

for læsningen af hvert afsnit fik grupperne fire nøgleord og skulle sammen forsøge at foregribe 

tekstafsnittets indhold herudfra. Til tekstens første afsnit fik grupperne følgende nøgleord (der som det 

fremgår kan bestå af såvel enkeltord som fraser): 
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Adjektivet ’hårdføre’ volder grupperne på dette hold nogen vanskeligheder. Mens de for de andre nøgleord 

taler sig frem til forudsigelser, der ligger tæt på teksten, rammer deres forudsigelser knyttet til ’hårdføre’ 

mere skævt – her illustreret ved Sarbans gruppes skriftlige forudsigelser: 

 

 
                                                                                                                      (Uddrag fra Sarbans gruppes arbejdsark) 

 

Sarbans gruppe gætter på, at ’hårdføre’ refererer til slædehundeføreren – ”manden der sidder på slæden” 

og ikke til slædehundene. Deres gæt falder således inden for det semantiske felt, som teksten bevæger sig 

i. De anvender tilsyneladende en morfologisk gættestrategi og opløser adjektivet i ’hård’ og ’føre’, hvilket 

leder dem til en forståelse af ’en hård fører’ i stedet for ’at være modstandsdygtig’. Præcis som det var 

tilfældet, da det gik op for eleverne, hvordan det rette forhold mellem Kaj, Else Lea og de 56 år var, finder 

eleverne det spændende, da det ved den efterfølgende læsning af afsnittet går op for dem, at de har 

gættet skævt. For Luiza gør samarbejdet om forudsigelserne læsningen ”sjovere” og ”mere spændende”, og 

hun fremhæver netop i sin læselog konkurrenceelementet – gætter vi rigtigt? – som motiverende: 
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                                                                                                                                                 (uddrag fra Luizas læselog) 

 

På samme måde differentieres der, når der i det videre undervisningsforløb arbejdes med rollelæsning og 

cloze-tekster, og da der sidst i undervisningsforløbet arbejdes med pusletekster. Tilo arbejdet med 

pusletekster får alle grupper grundlæggende samme opgave: At rekonstruere en kendt tekst fra suluk, som 

er klippet fra hinanden. Men grupperne skal rekonstruere forskellige tekster med forskellig længde og 

sværhedsgrad; nogle på engelsk, andre på dansk.  

 

På Pias hold pusler grupperne enten den engelske 

tekst The mysterious history of the sled dog eller den 

danske version af samme tekst, Slædehundens 

gådefulde fortid – tekster, som de tidligere har mødt i 

forbindelse med arbejdet med forudsigelse ud fra 

nøgleord. Grupperne kaster sig med stor energi over 

pusleopgaven, som giver anledning til intense 

samtaler om tekst. Eleverne anvender aktivt fagligt 

ordforråd om tekster – ’kolonner’, ’overskrift’, 

’sætning’ og ’stort bogstav’ – og bruger det, når de 

formulerer og afprøver deres hypoteser om tekstens 

opbygning: ”Er vi hundrede på, at den sætning skal 

være den første?”, ”Okay, så ved vi, at den kolonne 

skal være her” eller ”Men der skal være et spørgsmål 

først!”. 

 

Grupperne når ikke at blive helt færdige, får klokken ringer til frikvarter. ”Øv!”, udbryder Khandan, ”det er 

sjovt. Det er sværere, end man tror faktisk”. Eleverne får derfor lov til at arbejde videre med pusleopgaven 

næste dag. Opgaven afsluttes med, at grupperne dokumenterer og evaluerer deres arbejde i en kort 

fremlæggelse for resten af klassen. To grupper vælger at gøre det gennem en keynote-præsentation, der 

dels viser et foto af gruppens pusletekst sammenlignet med originalteksten og dels præsenterer gruppens 

overvejelser om, hvordan arbejdet er forløbet. Herunder præsenterer Shirin og Gulnar deres gruppes 

arbejde. Opgaven har været svær, men interessant – det var med deres ord ”en god tænkeopgave, som fik 

hjernecellerne i gang”: 
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Den vurdering gælder også de grupper, der gennem forløbet har arbejdet sammen med Sabah, typisk i et 

andet lokale for at sikre rum og ro til fordybelse i deres læsearbejde. Da de på forløbets sidste dag vender 

tilbage til klassen, er de øvrige grupper stadig i gang med deres pusletekster.  

 

Pia og Sabah vælger at samle eleverne på Sabahs hold i én 

gruppe og giver dem en udgave af den danske pusletekst 

Slædehundens gådefulde fortid, som de kender fra tidligere 

læseopgaver. Der er ikke tid til, at de pusler teksten på plads fra 

’scratch’, som de øvrige grupper har gjort, og det ville 

formentlig også være en uoverskuelig opgave. I stedet får 

gruppen til opgave at pusle teksten på plads oven på en printet 

udgave af originalteksten. Og præcis som det dagen forinden 

var tilfældet i de øvrige grupper, kaster eleverne sig med stor 

energi over pusleopgaven – og også i denne modificerede 

version giver den anledning til et velfungerende samarbejde 

eleverne imellem og til intense samtaler om tekst. Gruppens 

velfungerende samarbejde bemærkes af de øvrige elever i 

klassen, som spontant hepper på og roser eleverne i gruppen 

for deres arbejde.  

 

Da klassen afslutter undervisningsforløbet ved i grupperne at lave og fremlægge en anmeldelse af suluk, 

deltager eleverne fra Sabahs hold med nyfunden energi i den afrundende klassesamtalen – formentlig 

støttet af den faglige sikkerhed og tryghed, der er opbygget gennem det differentierede læsearbejde.   

 

Afrunding: Ind i teksten   
Gennem to undervisningsforløb med et fælles læsestrategisk fokus har eleverne i 8. klasse arbejdet sig ind i 

tekster. Det gælder i forhold til konkrete tekster; eksempelvis den tresprogede tekst om Kaj, danske eller 

engelske tekster om slædehunde eller den norske tekst Medaljens bagside. Men bevægelsen ind i tekster 

handler i høj grad også om elevernes refleksioner over veje ind i tekster – uanset om det gælder den norske 
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læserfigur Shabanahs vildveje, elevernes fælles veje ind i tekster eller elevernes refleksioner over deres 

læsestrategier. 

 

 
 

I modellen herover kan det fælles læsestrategiske fokus på at arbejde sig ind i tekster i 

undervisningsforløbene i 8. klasse placeres i modellens midte. I første forløb, Giver det mening?, var fokus 

primært på den dimension af arbejdet, der handler om den enkelte læser. Det afspejles både i 

introduktionen af læsefiguren Shabanah og i det grundlæggende individuelle arbejde med indsigt i egne 

læsestrategier. I det andet forløb, Læs – read – atuaruk! Sammen om læsning, rettede opmærksomheden 

sig i højere grad mod konteksten for læsning og mod at skabe sociale fællesskaber omkring læsning, 

ligesom teksten i højere grad var i centrum i form af teksterne fra suluk, der både sprogligt og 

indholdsmæssigt bød på udfordringer og oplevelser for eleverne.  

 

Modellen anskueliggør således, hvordan den literacyfaglige opmærksomhed kan forskyde sig mellem 

dimensionerne, men samtidig at alle tre dimensioner yder hver deres væsentlige bidrag til arbejdet med 

sprog, læsning og tekster i det flersprogede klasserum.   
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Flersprogede læsestrategier hos nyankomne elever 
Uffe Ladegaard 

 

I ottende klasse ville vi sætte fokus på læse- og skrivestrategier hos såkaldte nyankomne elever. I Vejle har 

de børn, vi har mødt indtil nu, haft en ting til fælles, nemlig at de alle er født og opvokset i Danmark. Dette 

betyder blandt andet, at dansk for alle elever har været en del af deres sproglige repertoire fra en tidlig 

alder. I 8. klasse modtog klassen for første gang elever, som ikke var født og opvokset i Danmark, og som 

derfor har biddraget til en øget sproglig mangfoldighed i klassen, hvilket samtidigt giver nye didaktiske 

udfordringer, som jeg vil sætte fokus på i denne artikel. For begge elever hersker der en del manglende 

viden omkring deres sproglige baggrund, deres skolemæssige baggrund og deres vej til netop denne klasse i 

Vejle. Begge elever var samtidigt ret kort tid i klassen inden de rykkede videre til andre skoler. I denne 

artikel vil jeg sætte fokus på især læsestrategierne hos eleven Husna. Det vi i skolegruppen får at vide om 

Husna, er, at hun har en pasthosproglig baggrund og har været i Danmark i to år. Det er usikkert, hvor 

meget danskundervisning hun har modtaget i disse år. Vi får samtidigt at vide fra den pædagogiske 

konsulent, der har haft kontakt med Husnas familie, at hun ikke har gået i skole i Afghanistan, hvor hun 

kommer fra, men hun siger selv, at hun har gået i skole i tre år. Lærerne i klassen fortæller, at de ofte er 

usikre på, hvor meget hun forstår i timerne, og når man taler med hende, er det nødvendigt at tilpasse 

sproget, for at hun giver udtryk for at forstå det. På samme måde taler hun et nogenlunde forståeligt dansk, 

som dog er præget af en del intersprogsvariationer.  

Forløbet: projektarbejde i et flersproget perspektiv 
Inspireret af Orlufs artikel ”Identitetpositioner i faglig skrivning i historiefaet – en flersproget elevs 

modersmålsbaserede skrivestrategier” (2016) planlagde vi et forløb, hvor vi ville sætte fokus på 

modersmålsbaserede læse og skrivestrategier, og hvordan de kunne udnyttes i et flersprogligt klasserum. Vi 

organiserede derfor klassen i sproggrupper, således at Husna kom i gruppe med klassens øvrige elever med 

pasthosproglig baggrund. Vi bestemte os endvidere for at lave et projektarbejde, som dels pegede frem 

mod projektopgaven i niende klasse og dels pegede tilbage til et forløb, vi gennemførte i anden klasse i 

Tegn på sprog, hvor vi lavede et projektforløb, som vi kaldte ’klassens leksikon’ (se Ladegaard 2013).  

 

Orluf (2016) følger den nyankomne elev Safa i et skriveforløb om erindringsfortællinger med fokus på 

skriveidentiteter. I forløbet skriver Safa sine tekster på arabisk, som herefter bliver oversat til dansk ved 

hjælp af oversættelsesmaskinen Google Translate. Den danske tekst bliver redigeret gennem stilladserende 

samtaler med de voksne og fremstår på mange måder som en velfungerende tekst, der lever op til de mål, 

som skolegruppen har sat for forløbet. Det interessante for nærværende forløb er, at skolegruppen i 

forbindelse med refleksioner over aktionen får oversat Safas tekst fra arabisk til dansk.  Det viser sig her, at 

den arabiske tekst på mange måder er kvalitativt bedre end den oversatte danske tekst, og at Google-

translate-versionen ikke indfanger hendes sikre skriveridentitet på arabisk på hverken det tekstlige, det 

syntaktiske, ordniveauet eller det morforlogiske niveau. Videre skriver Orluf: 

 

Brugen af arabisk og dansk skaber således meget forskellige muligheder for hendes 

selvfremstilling i forhold til det diskursive selv og som oplevet skriver. Desuden må det 

formodes at Safas forfatterselv bliver udfordret af at måtte lade sin tekst blive transformeret 

fra et skriftsystem til et andet (2016: 42) 
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Orluf peger på denne baggrund på den didaktiske udfordring, der ligger i at skabe et fælles læringsrum i en 

klasse, der er i konstant flow, og som også giver mulighed for, at elever der kommer til klassen fra 

modtagerklasser får en faglig udvikling:  

 

Det didaktiske spændingsfelt udspiller sig mellem på den ene side ønsket om at styrke 

elevens muligheder for selvfremstilling i skriveaktiviteter ved at lade eleven bruge det sprog, 

som hun er mest fortrolig med som afsæt for skrivearbejdet og på den anden side den 

didaktiske udfordring i at stilladsere og styrke elevens skriveproces, når man ikke forstår 

sproget. (2016: 42) 

 

Det var denne udfordring, vi ønskede at tage op i vores forløb. En udfordring, der, som vi ser det, på den 

ene side fordrer nogle rammer, der støtter den nyankomnes læsning og skrivning på dansk, og samtidigt 

åbner op for muligheder for at den nyankomne kan udnytte alle sine sproglige resurser i denne proces.  I 

den forbindelse så vi nogle muligheder i dels sproggrupper og dels projektarbejdsformen.  

 

Projektarbejdsformen er ikke ny for klassen i Tegn på sprog regi. I 2. klasse gennemførte vi et forløb med 

fokus på læse- skriveidentiteter. Dengang som nu så vi en række muligheder i projektarbejdets strukturer, 

der på den ene side har en stram styring i tid gennem de forskellige faser som fx informationssøgning og 

udvælgelse, emnevalg, problemformuleringer, skrivefase og redigering. På den anden side åbner den op for 

en høj grad af involvering af elevernes egne interesser og erfaringsverden uden for skolen. Som Ormerod 

og Ivanic (2005) skriver: 

 

We find ’project work’ particularly interesting because it seems to engage the children´s own 

interests and enthusiasm, spans the divide between home and school, puts the children 

more in control of their own work, and allows for a greater variety of approach than more 

traditional school work (Ormerod og Ivanic 2000: 92) 

 

Netop projektarbejdets muligheder for at skabe forbindelse mellem skole og hjem og åbningen mod en 

varietet i tilgangene til arbejdet, så vi som en mulighed for de nyankomne elever, som ikke bare kan løse en 

del af faserne ved at bruge deres hjemmesprog, men den åbner også op for at inddrage en variation af 

literacypraksisser. Projektarbejdsformen  løser imidlertid ikke det grundlæggende problem at der ikke er 

voksenresurser på skolen eller i klassen til at støtte den flersproglige elevs literacypraksisser på 

hjemmesproget eller transformationsprocesserne mellem hjemmesproget og dansk.  Vi organiserede 

derfor klassen i grupper i forhold til sproglig baggrund. En organisering, der blev lavet i forhold til, hvordan 

de nyankomne bedst kunne bidrage til det fælles arbejde og modtage støtte på deres hjemmesprog. Husna 

kom derfor i en gruppe af elever som har Pastho som en del af deres sproglige repertoire. Denne 

organisering er ikke uproblematisk, fordi den involverer at gruppen påtager sig en speciel rolle i forhold til 

den nyankomne. En rolle vi var meget åbne omkring, så gruppen forstod deres opgave. Målet var, at 

gruppen både kunne forhandle sprogligt på hjemmesproget og støtte den nyankomne med 

transformationen af tekststykker til og fra dansk. Denne organisering og de problemstillinger, der ligger i 

den, vil jeg komme tilbage til senere i artiklen 
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Forløbet pegede i sin målsætning fremad mod projektopgave i 9. klasse. Produktet i forløbet var derfor det 

samme som i projektopgaven med en synopsis og en mundtlig fremlæggelse for klassen på baggrund af en 

digital præsentation. Sprogligt satte vi fokus på forholdet mellem de spørgsmål, som man stiller i et 

projektarbejde, og de sproglige genrer og processer, som modsvarer disse spørgsmål. Dette fokus blev 

valgt, fordi klassens lærere pegede på, at det ofte er her eleverne har sproglige udfordringer. Vi satte derfor 

som krav, at deres synopsis skulle stille og besvare følgende spørgsmål: Et hvad eller hvem-spørgsmål, et 

hvordan-spørgsmål, et hvorfor-spørgsmål og endelig et hvilke-spørgsmål, der pegede frem mod 

perspektiver og konsekvenser af deres besvarelse. Undervejs i forløbet blev disse spørgsmål og de sproglige 

processer, som knytter sig til svaret på disse spørgsmål, gennemgået og stilladseret for klassen. Blandt 

andet lavede vi en række modeltekster, der blev gennemarbejdet, og hvor der blev trukket en række 

sproglige resurser ud, som blev gjort tilgængeligt for eleverne i klasserummet. Teksterne og et uddrag af de 

sproglige resurser ser således ud:  

 

 
 

Modelteksterne blev formuleret af de voksne og lagde dels vægt på de forskellige genrer, som de 

forskellige spørgsmål fordrer fx at spørgsmålene med ’hvad’ og ’hvilke’ fordrer en beskrivelse, mens 

’hvorfor’ afføder en argumenterende genre og ’hvordan’ bliver besvaret med en processuel tekst. 

Derudover lagde vi vægt på den tekstlige struktur indenfor genrerne og trak endelig nogle sproglige 

resurser på et grammatisk plan ud af teksterne, som eleverne kunne bruge i deres egne tekster.  
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Forløbet blev organiseret som et ”klassisk” projektforløb med fem faser som modsvarer et fagligt mål. 

Skematisk ser forløbet således ud:  

 

Forløbets struktur var bygget op omkring at give eleverne de nødvendige sproglige og strategiske resurser 

til at løse den konkrete opgave i de enkelte faser, men at gøre disse så korte som muligt for at give eleverne 

tid til at arbejde med deres eget projekt. Forholdet mellem stilladserende gennemgange og 

miniforlæsninger fra lærerenes side og elevernes tid til eget projekt, blev taget op og var til konstant 

Projektfase Mål for fasen 

Idefasen 

- Brainstorming 

- Gå på opdagelse på nettet og i 

klassens bibliotek 

- Forhandle om udvælgelse gennem 

forskellige taskopgave  

- Daglige lektier med hvad der skal 

undersøges hjemme fx interviewe 

familiemedlemmer e.lign.  

Emnevalg 

- Emnets kvalitet: 

- Interesse 

- Relevans 

- Perspektiv 

Problemfase 

- Stilladsering af spørgsmålene: 

hvem/hvad, hvordan, hvorfor og 

hvilke 

 

Problemformulering 

- Sammenhæng mellem spørgsmål og det valgte 

emne 

 

 

Informationsfase 

- Finde kilder hver for sig, tage 

noter og fremlægge  dem for 

hinanden 

- Søge kilder på andre sprog end 

dansk 

 Informationssøgning 

- Søgeteknik og kildekritik 

- Notateknik 

 

Skrivefase 

- Lave udkast 

- Få respons 

- Revidere udkast 

- Udkast kan laves på andre sprog 

end dansk som gennem respons 

kan oversættes til dansk 

Besvarelse af problemformulering 

- Fokus på genrer, tekstlige strukturer og 

sproglige processer  

 

Fremlæggelse 

- Mundtlig fremlæggels på 

baggrund af et digitalt produkt 

 

Mundtlig fremlæggelse 

- Fokus på mundtlige kriterier for 

fremlæggelser 
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forhandling under forløbet, hvor det så ud til, at der blandt en del elever var stor modstand mod disse 

lærergenererede oplæg. Flere gav således udtryk for, at de ville i gang med deres arbejde og følte at 

oplæggende stjal tid fra deres projekt. Disse reaktioner fra eleverne er interessante i et literacyperspektiv. 

Ormerod og Ivanič (2000: 101) peger på, at der i deres undersøgelse er stor forskel på hvor meget de 

enkelte elever opsøger hjælp i deres projektforløb. Hvor nogle elever ser ud til at have det fint med at 

arbejde for sig selv hjemme, er andre mest interesseret i at arbejde på skolen tæt på lærerne, hvor de kan 

få hjælp. Samtidigt peger de på, at ”[t]he support available can affect their attitude towards project work”. 

På samme måde kunne vi observere i klassen, at der var stor forskel på, hvordan eleverne var interesserede 

i og brugte de resurser, de voksne stillede til rådighed, hvilket rejser nogle dilemmaer i forhold til, hvordan 

man giver de nødvendige resurser til de elever der er interesserede i og har brug for dem, fx i et 

sprogstrækkende perspektiv. Dette vil jeg vende tilbage til i slutningen af artiklen.  

I første omgang vil jeg vende mig mod Husna og kigge på hendes læse- og skrivestrategier, og hvordan hun 

udnytter de forskellige resurser, der er til rådighed for hende i forløbet. 

 

Husnas læsestrategier 
Gruppen, som Husna var sat i, havde bestemt sig for at skrive om integration, og de blev derfor enige om, 

at Husna skulle skrive om afghanistan. Hvorvidt dette var et ønske fra Husnas side eller en opgave, som hun 

blev tildelt af gruppen står uklart, men samarbejdet inden for gruppen og med Husna var ikke 

uproblematisk og skabte ikke den synergieffekt vi havde regnet med. Dette vil jeg vende tilbage til senere.  

Her vil jeg i første omgang følge Husnas læse- og skriveproces og sætte særligt fokus på hendes 

læsestrategier, og hvordan hun inddrager sine flersprogede resurser i den meningsskabende proces at læse 

på dansk. Her skal vi bl.a. se på hvordan hun anvender og finder støtte i forskellige teknologiske artefakter 

som Google og Google Translate. Jeg vil i første omgang forsøge at beskrive processen så detaljeret som 

muligt for derefter at gå ind og diskutere, hvad disse observationer kan fortælle os om læsestrategier på 

andetsprog hos en nyankommen elev, og hvordan det kan tænkes ind i en didaktisk sammenhæng som et 

projektarbejde. 

At finde relevant information på Google 
Da Husna får opgaven at skrive om Afghanistan, sidder hun for sig selv og interagerer meget lidt med de 

andre i gruppen. Hun får i løbet af seks lektioner skrevet en tekst med tre afsnit. De første ser således ud:  

 

Som man kan se, er teksterne indholdsmæssigt både forståelige, interessante og nuancerede. Fx markerer 

hun at det ikke er alle familier i Afghanistan som ikke tillader, at deres piger og kvinder arbejder udenfor 
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hjemmet eller går i skole. Hun bruger også et specialiseret ordforråd som fx ’rettigheder’ og ordgrupper 

som ’hende mands familie’. Endelig viser hun også en avanceret forståelse af sætningsstrukturen, hvor hun 

i de sidste to linjer i den første tekst tilføjer to underordnede ledsætninger. Samtidigt er der tydelige 

intersprogstræk i teksten på både det syntaktiske og det morfologiske plan. Jeg vil nu gå tæt på hendes 

arbejde med det tredje afsnit i teksten, som bl.a. giver os en indsigt i hendes læsestrategier.  

 

Hun starter her med at skrive en overskrift på sit dokument, der lyder ”bag krig spil”. Denne overskrift 

bliver udgangspunktet for hendes søgning efter relevante tekster på Google. Hun kopierer således teksten 

og  sætter den ind i Googles søgefelt. Herefter går hun ind på billeder og kigger disse igennem og vælger et 

billede af nogle ryttere på hest. Denne strategi med at kigge på billederne i søgeresultatet og følge link fra 

disse billeder ser ud til at være en gennemgående strategi for Husna. 

  

Da hun følger linket fra billedet, kommer hun 

til en artikel i Kristelig Dagblad, som handler 

om, hvordan traditionerne lever videre under 

krigen i Afghanistan, og på billedet ser man en 

række ryttere, som dyrker den afghanske 

nationalsport buzkashi. Hun markerer den 

første sætning i teksten og kopierer den ind i 

sit dokument, som kommer til at se således ud:  
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At finde mening i tekst gennem Google og Google translate 
Efter at Husna har fundet sætningen fra avisartiklen, går 

der en lang og kompliceret proces i gang, hvor hun skifter 

mellem at bruge oversættelsesmaskinen Google Translate 

og Googles søgemaskine. Følger vi processen, så kopierer 

hun sætningen og sætter den ind i Google Translate og 

oversætter den – formodentligt til pastho. I translate 

begynder hun at undersøge enkeltord /vendinger. 

Dette gør hun ved at lade curseren bevæge sig hen over 

de enkelte ord i den danske tekst for at se hvilke ord, der bliver markeret i oversættelsen.  

 

Så markerer hun enkeltord i den oversatte tekst altså på 

pashto og sætter det ind Google. Hun går derefter igen ind 

i billeder og studerer dem nøje. Derefter går hun tilbage til 

alle søgninger og markerer et ord på pashto, som hun går 

tilbage og sætter ind i Translate og oversætter det – 

formentlig til dansk. Hendes strategi med at oversætte 

gennem Google Translate er derfor dobbelt hvor hun 

oversætter frem og tilbage mellem dansk og pashto og 

kombinerer denne oversættelse med nye søgninger, hvor hun igen finder støtte i billede- fremfor 

tekstresultater.  

 

Denne dobbelte oversættelsesproces fortsætter, men på et 

tidspunkt vender hun tilbage til sin tekst og den oprindelige 

sætning, hvor hun markerer det første ord og går så hel tilbage til 

artiklen fra Kristeligt Dagblad og sidder et stykke tid og læser 

teksten. Man kan se at hendes hoved bevæger sig fra side til side, 

så det ser ud til, at hun følger linjerne ned i teksten.  

  

Da hun har læst artiklen i nogle minutter, går hun tilbage til 

Google og skriver et ord, går hen i søgeværktøjer og skifter sprog 

og får højst sandsynlig sider på pastho frem. Hun går igen ind i 

billeder og går tilbage til søgefeltet og skriver et nyt ord. Efter kort 

tid går hun tilbage til sin tekst og sletter sætningen.  

Hun begynder at skrive en ny tekst, som hun lige når at skrive 

færdig inden lektionen slutter.  

 

Det er en tekst om et helt andet emne, nemlig om skole. Et emne som sandsynligvis er langt mere 

tilgængeligt for hende. Jeg når imidlertid ikke at se hendes kontrol af denne tekstdel da lektionen og 

dermed skoledagen slutter. Teksten ser således ud: 



Tegn på sprog – tosprogede børn lærer at læse og skrive Side 70 

 
 

I næste lektion, som ligger nogle dage efter, hvor grupperne skal fremlægge deres projekter, kommer 

Husna med endnu en ny tekst, hvor teksten om skolegang i Aghanistan er slettet, og hvor hun fremlægger 

en tekst, som mere handler om populærkultur i Afghanistan. Her er der blandt slide om buzkashi – 

hestesporten, som er på billedet i artiklen fra Kristeligt Dagblad. Dette giver os en mulig indsigt i hvad det 

faktisk var hun ville have skrevet om i den første tekst. Vi ved ikke hvordan Hun har skrevet teksten til sin 

præsentation, om hun fx har fået hjælp fra nogen, men hun holder et oplæg på omkring ti minutter hvor 

hun læser op fra et manuskript. Oplægget er klart præget af en del intersprogsvariationer, men er fuldt 

forståeligt.  

 

Hvad kan vi lære af Husnas læsestrategier 
I tegn på sprog har der over årene fremkommet eksempler på hvor stor variation der er i elevernes 

anvendelse af læsestrategier (se fx Østergaard 2013 og Daugaard 2016). Laursen (2013: 42) peger derfor på 

at strategier ikke blot er kontekstafhængig men også personlige: ”Forskellige børn trækker på forskellige 

strategier, afhænging af hvem de er, og hvilke krav de stilles over for, ligesom de anvender dem med 

forskellige mål for øje eller måske undlader at anvende dem”. Det vi derfor får indsigt i hos Husna er en 

praksis hvor en elev forsøger at finde mening i en tekst, som hun som udgangspunkt højst sandsynlig ikke 

har sproglige resurser på dansk til at kunne forstå, og hvordan hun med et bredt repertoire af resurser 

forsøger at skabe mening i en tekst. Disse resurser er både multimodale og multilingvale, hvor Husna finder 

støtte i sin læsning både ved hjælp af billeder og sproglige resurser på sit hjemmesprog pashto. Hendes 

strategier må siges at være avancerede. Kigger vi blot på hvordan hun bevæger sig på forskellige niveauer i 

sætningen, hvor hun i første omgang oversætter hele sætningen, herefter går hun ned i enkeltord og 

endelig sætter hun sætningen ind i tekstsammenhæng ved at gå tilbage til den oprindelige tekst. Hendes 

oversættelse af sætningen er et konstant skifte mellem de to sprog, pashto og dansk, som hun kombinerer 

med nye søgninger på nettet. Der ser således ud til at være en konstant tjek og dobbelttjek af hendes 

forståelser af sætningen. Til sidst sletter hun sætningen, muligvis i en erkendelse af at hun trods de store 

anstrengelser ikke fandt mening i den. Dette tyder på at der i hendes læsestrategier sker en overvågning og 

en kontrol af hendes forståelse af sætningen. Processen fra Husna skriver overskriften til hun sletter den og 

den indsatte sætning, tager imidlertid omkring tolv minutter, hvilket sætter disse strategier i tidsmæssigt 

perspektiv i forhold til undervisningens tidsstruktur.  

 

Didaktiske perspektiver 
Kigger vi helt overordnet på Husnas læse- og skriveforløb i dette projektarbejde, så ser det ud til med 

Ormerod og Ivanič ´s ord, at netop projektarbejdsformen giver hende nogle muligheder for, at hun 

engagerer sig i et arbejde, som hun finder interessant, i hendes emnevalg sker der formodentlig en 
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forbindelse mellem hendes skole og hjemmeverden. Arbejdsformen sætter hende således i kontrol over sit 

arbejde og ikke mindst giver det hende muligheder for at bruge en stor variation af tilgange og strategier i 

hendes læse- og skrivearbejde. Alligevel synes jeg, at en indsigt i Husnas læse- og skrivestrategier rejser en 

række dilemmaer, som jeg kort vil berøre. Dette vil jeg gøre i forhold til to forhold. Det ene handler om 

hvilke resurser, der skal stilles til rådighed, og hvordan dette kan gøres i et projektforløb, og det andet 

handler om tid som resurse og begrænsning, og hvordan disse to parametre ser ud til at have afgørende 

betydning for nyankomne elever.   

 

Resurser: 

Adgangen til en computer og resurser som søgemaskiner og oversættelsesmaskiner giver øjensynligt Husna 

nogle oplagte muligheder i sit arbejde med læsning og skrivning på dansk og ikke mindst giver det hende 

mulighed for at trække på resurser fra hendes hjemmesprog. Det er selvfølgelig ikke sikkert at disse 

artefakter vi give andre elever de samme muligheder, men i forhold til læse og skriveundervisning for 

flersprogede elever og måske især nyankomne, indikerer det, at det med Pauline Gibbons ord er vigtigt at 

de ”får adgang til et sprogligt og kulturelt righoldigt læsemiljø, en hel palet af læsestrategier som de kan 

bruge i læsesituationen, og en overordnet plan for literacyundervisningen der tilgodeser at de kan udvikle 

alle de roller som gode og effektive læsere kan indtage. (Gibbons 2015: 9). 

 

Adgangen til elektroniske resurser ser således langt hen af vejen ud til at være en stor hjælp for Husna, men 

det løser ikke problemet med at der i klassen ikke er lærerkræfter, der kan støtte transformations-

processerne mellem dansk og pashto. Vi havde forsøgt at løse dette ved at sætte Husna i en gruppe, hvor 

de øvrige medlemmer også havde sproglige resurser på pashto. Som jeg skrev ovenfor, var dette ikke 

uproblematisk. Det skyldes til dels, at en nyankommen elev som Husna kan være krævende at have i en 

gruppe. De øvrige elever skal nogle gange påtage sig rollen som hjælper, hvilket kan være en hæmsko for 

deres egen proces. Når projektarbejdet, som Ivanič og Ormerod beskriver det ovenfor, har et potentiale i at 

engagere elevernes egen entusiasme og interesser, så gælder det selvfølgelig også de øvrige elever. Denne 

entusiasme kan let blive sat på prøve, hvis man samtidigt skal agere hjælpelærer for en anden elev. Vi 

havde forsøgt at løse dette problem ved at indlægge opgaver som fordrede et samarbejde, hvor 

flersprogede resurser indgik, fx søgeopgaver hvor man skulle brede sin søgning ud til ikke bare at omfatte 

danske tekster, og hvor gruppen skulle samarbejde om at omsætte informationer fra disse tekster til dansk. 

Vi havde konstrueret task-inspirerede opgaver, hvor alle elever skulle biddrage med information i form af 

noter, der skulle føre til en fælles tekst, men for en del af eleverne blev disse opgaver set som en hæmsko 

for, at de kunne gennemføre deres eget projekt. Endelig befinder vi os i 8. Klasse, hvor eleverne er begyndt 

at få karakterer. Vi voksne sætter også eleverne i en skrivesituation, hvor vi påpeger, at den lægger op til 

projektopgaven i 9. klasse. En opgave, der bedømmes med en karakter, som kan tages med på elevens 

afgangsbevis. Når dette er vigtigt, skyldes det, at de øvrige elever i gruppen udtrykte bekymring for om det 

ville gå ud over deres produkt og dermed deres bedømmelse, at de også skulle hjælpe Husna. En 

bekymring, man måske godt kan forstå, når man kigger på forløbet rammesætning. Uanset at vi forsøgte at 

nedtone bedømmelsen og argumentere for at samarbejde også er en del af bedømmelsen af 

projektopgaven i 9. klasse, så rokker det ikke ved, at gruppen med Husna var sat i en anden opgave og 

situation end nogle af de andre klassen, hvilket rejser nogle etiske dilemmaer omkring hvilke roller, man 

kan sætte en elev i, blot fordi man har nogle bestemte fx sproglige resurser. Grundlæggende rejser det 

derfor en problemstilling om manglende lærerresurser på elevernes hjemmesprog, der kan støtte og 
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stilladsere de transformationsprocesser mellem hjemmesprog og målsprog, som ser ud til at være så 

afgørende for en elev som Husna.   

 

I et sprogstrækkende perspektiv kunne man endvidere ønske sig at Husna havde haft mulighed for støtte 

og stilladsering. Her giver projektarbejdsformen selvfølgelig mulighed for at give støtte og vejledning 

undervejs, men som jeg markerede ovenfor, er det meget individuelt hvor meget indblanding de enkelte 

elever ønsker fra de voksnes side. Husna ser fx ikke ud til at opsøge hjælp og støtte, hvilket kan have 

betydning for hvor meget hun får mulighed for at strække sit intersprog. Dette rejser nogle dilemmaer om 

hvor meget man som lærer skal blande sig og dermed forstyrre eleverne i deres egne arbejdsprocesser. 

 

 

Tid:  

Hvis der er en ting som karakteriserer Husnas læsestrategier, så er det, at den tager tid. Tid er ofte en 

overset norm i læsning. Bl.a. peger Kulbrandstad (2003:222) på at de fleste læseopgaver skal løses indenfor 

bestemte tidsfrister, hvilket kan have store konsekvenser for langsomme læsere som Husna. Ormerod og 

Ivanič peger videre på, at tid i form af deadlines og andre aktiviteter både udenfor og indenfor skolen, kan 

give synlige aftryk i projektarbejdets produkter i form af halvfærdige tekster mv. (Ormerod og Ivanič 2005: 

102-103), hvilket man fx kan se et eksempel på i Husnas sidste tekst om skolen i Afghanistan.  

 

Måske er tid en af de vigtigste parametre i forhold til nyankomne elevers læsning. For at disse skal være i 

stand til at opnå forståelse af en tekst og trække på de resurser, de har til rådighed, er det ikke bare 

nødvendigt, at de har adgang til disse, men også nødvendigt at de får den nødvendige tid til dette arbejde. 

En praksis, som kan have svære vilkår i en stærk reguleret og kontrolleret kontekst som skolens. Som jeg 

beskrev ovenfor, arbejder Husna koncentreret på sin tekst over seks lektioner. Alene arbejdet med den ene 

sætning, som jeg analyserede ovenfor, tog tolv minutter. Dette rejser nogle dilemmaer omkring, hvordan 

man får skabt nogle tidsmæssige rammer, der gør det muligt for nyankomne elever at arbejde med og på 

tværs af deres samlede sproglige resurser, som hos Husna indbefatter en avanceret kontrol og overvågning 

af hendes læseproces.  

 

Projektarbejdets muligheder og begrænsninger 
Hvis vi samler det ovenstående sammen i forhold til de muligheder og begrænsninger, der ligger i 

projektarbejdsformen, så ser det ud til, at den åbne struktur på mange måder skaber rammerne for at 

engagere eleverne og inddrage deres egne interesser. Det ser også ud til specifikt at give nyankomne elever 

som Husna mulighed for på avanceret vis at trække på hendes samlede repertoire af sprog og udnytte 

strategier og støtte fra teknologiske artefakter som Google og Google Translate. På den anden side rejser 

det også nogle dilemmaer i forhold til at give nyankomne den nødvendige støtte i sit arbejde med at 

strække målsproget dansk, og at give dem konkret støtte i transformationsprocesser mellem hjemmesprog 

og skolesprog. Her viser vores erfaringer at sproggrupper, måske kan løse en del af problemet, men at det 

igen rejser en række problemer og dilemmaer omkring hvor meget dette arbejde griber ind i de andre 

elevers arbejdsprocesser. Endelig rejser det et dilemma omkring, hvordan man kan skabe rum og ikke 

mindst tid for at nyankomne elever kan bearbejde literacyaktiviteter. Noget som i høj grad er udfordret af 

en skolepraksis, der er styret og reguleret af tid i form af tidsrammer og deadlines for aktiviteterne 
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Hvad er meningen? 
Rum til læsefællesskaber i 8.klasse  

Birgit Orluf  

 

Undervisningsforløbet, som denne artikel handler om, tager afsæt i skolegruppens erfaringer fra et tidligere 

forløb hvor vi har oplevet at eleverne, trods forskellige stilladserende tiltag fra undervisernes side, er 

udfordrede i læsning af fagtekster på deres andetsprog. Men samtidig har vi også opdaget eksempler på 

stor kreativitet i elevernes strategier for at nå frem til en forståelse af teksterne. Denne kreativitet i 

læseforståelsesstrategier mødte vi fx i forbindelse med en dataindsamlingsaktivitet hvor Deema forklarede 

sine strategier til at forstå nye og ukendte ord som hun møder i sine literacypraksisser uden for 

skoledomænet, på denne måde: 

 

Jeg bruger det fx når jeg er på Instagram, så kommer der nogen gange sådan nogen forslag 

på hvad jeg ku’ måske li’ at se på, så kommer der måske nogen gange noget – der er faktisk 

slet ikke noget sprog jeg forstår, altså er det bare sådan ud af billeder eller video, eller hvad 

de har skrevet i teksten, og måske er der noget jeg forstår  at måske bruger de et eller andet 

amerikansk ord eller engelsk ord hvor de bare sådan ”Well,”og så skriver de et eller andet på 

deres sprog, og så kan man sådan få en ide for hvad de prøver at skrive ,og hvad de prøver at 

forklare. (uddrag fra interview i forbindelse med dataindsamling efterår 2016) 

 

Instagram udgør en væsentlig literacypraksis i hendes fritid, og uddraget viser hvordan hendes valg af 

emner betyder at hun nogle gange møder tekster på et sprog som hun ikke umiddelbart forstår. Imidlertid 

støtter de visuelle informationer i form af fotos og videoer hende i at skabe mening i teksterne, og 

endvidere trækker hun på sit sproglige repertoire, her engelsk og amerikansk.  Det er dette mere eller 

mindre tavse repertoire af læseforståelsesstrategier som vi i forløbet ’Rum til læsefællesskaber’ har villet 

skabe mulighed for at alle elever kan italesætte, systematisere og blive fortrolige med så de med større 

sikkerhed kan vælge strategier for deres læsning fremover i deres møde med fagenes tekster. 

Et andet udgangspunkt for forløbet har været at gøre elevernes egne undersøgende aktiviteter i 

forbindelse med at skabe mening og betydning i  tekster til omdrejningspunktet for undervisningen. Denne 

præmis udspringer af et ønske om at undgå en undervisningsdramaturgi med Initiativ-Respons- Evaluering 

(IRE) (se fx  Vuorenpäa  2016:217)som centralt element i introduktioner til undervisningens emne, og det 

har flere gange været et undersøgelsespunkt i skolegruppens arbejde. 

 

Indledningsvis beskrives forløbet kort i oversigtsform og dernæst foretages nedslag i to af de tre læserum 

med særligt fokus på at vise hvordan de to rum for læsefællesskaber på forskellige måder giver eleverne 

mulighed for at forhandle sig frem til – og gøre brug af – strategier til forståelse af teksten. Der fokuseres 

således på den kæde af literacy events (Street 2000:20)der etableres i klasserummet og på de forhandlinger 

om tekstens betydning der praktiseres i tilknytning til dem. Endelig følger en opsamling hvor de didaktiske 

udfordringer i forløbet bliver diskuteret. 
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Oversigt over forløbet 

 
 

Læserum 1. Ma æ dat? 
Som tekstligt omdrejningspunkt for arbejdet i læserum 1 valgte skolegruppen Carson Ellis’ bog Ma æ dat? 

Trods den lanceres som en billedbog for børn, fandt vi den velegnet som udgangspunkt for  

vores forløb af flere grunde. For det første er Ma æ dat? medieret i et ikke- konventionelt sprog som 

inviterer til leg med sproget og fascinerer læseren til straks at afprøve hypoteser om hvad der mon kan stå. 

Det ikke-konventionelle sprog har visse ligheder med dansk hvad angår repertoiret af bogstaver der fx 

omfatter ’æ’, morfologien hvor fx substantiverne har foranstillet den ubestemte artikel samt syntaktiske 

forhold som fx regler for fremsættende, nægtende og spørgende sætninger, og på den måde lægger 

arbejdet med at forstå bogen blandt andet op til aktivering og brug af elevernes syntaktiske viden. 

 

For det andet er Ma æ dat? en rigt illustreret tekst som teksteksemplet fra side 34 i bogen viser.  Bogens 

repertoire af semiotiske ressourcer inviterer til brug af mange informationskilder og strategier undervejs i 

læseprocessen samtidig med at brugen af et ikke-konventionelt sprog fungerer som en slags benspænd for 

læserens mulige valg af læseforståelsesstrategier, men samtidig også åbner for nye veje ind i teksten. 

Benspændet består i at brug af ordbøger og Google Translate ikke duer mens åbningen er at bundstyrede 

strategier som fonem-grafemafkodning ikke umiddelbart giver adgang til genkendelige ord, men fordrer et 

oversættelsesarbejde hvor man går på (gen)opdagelse i principper for sprog og skriftsystemer samt tjekker 

hypoteserne ved at inddrage visuelle repræsentationsformer.  Arbejdet med at skabe mening i Ma æ dat? 

giver således mulighed for en konkret oplevelse af hvordan de forskellige informationskilder i og omkring 

teksten er vævet tæt ind i hinanden og sættes i komplekst samspil undervejs i de betydningsskabende 

processer. Ma æ dat? etablerer en læseproces hvor eleverne ”bevæger sig frem og tilbage imellem 

sproglige opmærksomhedsfelter og derved [….]få øje på de semiotiske bevægelser og den semiotiske 

samtidighed der indgår i skriftsprogstilegnelsen” ( Laursen, side 14 i denne statusrapport). Læserne i 8. 

klasse får på den måde mulighed for at aktivere, udvikle og italesætte deres viden om og erfaring med 

læseforståelsesstrategier og forholde sig metarefleksivt til deres egne og andre strategier til forståelse af 

teksten.   

 

• Undersøgende arbejde med Ma æ 
dat?, en bog skrevet i ikke- 
konventionelt sprog hvor eleverne 
arbejder sig frem til et repertoire af 
læseforståelsestrategier 

• Makkerarbejde og samtalegrupper 

 

Læserum 1 

Ma æ dat? 

• Læseforståelsestrategierne bruges 
som stillads til læsning af fagtekst 
der skal referes til makkerparrets 
samtalegruppe 

• Makkerarbejde med lærervejledte 
samtaler 

Læserum 2 

En fagtekst • 8. klasse guider 5. klasse i  læsning 
af Ma æ dat?  

• Gruppearbejde i blandede grupper 

Læserum 3 

Peer-to-peer 
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For det tredje er der tale om tekst der følger den makrostruktur som eleverne kender for narrativer: 

Præsentation, konflikt, løsning. Vi følger årets gang konkretiseret ved udviklingen af en blomst fra spire til 

ny spire og oplever hvordan denne spires fremkomst og udvikling bliver genstand for leg, glæde og gru 

blandt de insekter der optræder i tekstens verden. Læser man narrativen som en fabel, kan man let 

genkende de forskellige scenarier og fortolke dem ind i den menneskelige tilværelse, og på den måde er der 

mulighed for at teksten kan knytte an til elevernes verden og dermed være genkendelig og  motiverende at 

læse, for  ”[..]i  fablen er det dyr, der agerer, men det er om mennesker, det handler” (Handesten 1995: 

164).  

 

Hensigten med arbejdet i dette læserum var for det første at eleverne, der var organiseret i makkerpar, 

skulle læse bogen og oversætte teksten til dansk ved at bruge deres viden om indkodning af skrift samt 

regler for syntaks og grammatik i det danske sprog og sprog der ligner. For det andet var det hensigten at 

eleverne mundtligt og skriftligt skulle formulere og systematisere deres brug af læseforståelsesstrategier.  

Den mundtlige og skriftlige formulering skulle i første arbejdsfase være til elevernes eget brug, men i anden 

arbejdsfase var målet at eleverne skulle informere deres ’samtalegruppe’ om deres valg af strategier og 

udpege konkrete eksempler på dem. 

 

Lærerens oplæsning af bogen suppleret med storskærmsvisning af teksten var elevernes første møde med 

teksten og udløste forundring og forbavselse som fx ”Fuck, hvad er det?”, ”Vi kan godt høre ordene, men vi 

forstår ikke sproget,” og alle elever gættede straks med på hvad der mon foregik i fortællingen samtidig 

med at de morede sig over udtalen af ord på det sprog som ingen i klassen kendte til. ”Det lyder tysk,” lød 

en af kommentarerne da læreren læste ’el furt’, og senere hen afprøvede eleven da også hypotesen om at 

ordet betød ’en borg’. En hypotese der forblev uimodsagt gennem hele arbejdsprocessen. 

I den næste fase, hvor eleverne i makkerpar skulle i gang med at skabe mening og betydning i teksten samt 

oversætte nonsens-sproget til dansk, havde eleverne indledningsvis allerede forslag til relevante strategier 

som at se på billederne og at sammenligne med andre sprog.  Trods dette udfordrede teksten eleverne, og 
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de måtte kontinuerligt skabe mening i teksten ved at trække på tekstinterne informationer som fx 

sammenhæng mellem ordene i de forskellige kontekster og på teksteksterne informationer som fx viden 

om naturens gang og familiære relationer. 

 

Det følgende er nedslag i to gruppers arbejde med de tre første sider i bogen som er gengivet nedenfor. 

Oversættelsen, som eleverne skal finde frem til, står i parentes. Nedslagene illustrerer hvordan eleverne 

forhandler sig frem til en sammenhængende fortælling gennem oversættelsesarbejdet til dansk. Eleverne 

er som tidligere nævnt organiseret i makkerpar, men to makkerpar sidder ved samme bord og støtter 

gensidigt hinanden undervejs i deres arbejdsproces. Det ene makkerpar består af Sebastian der har dansk 

som modersmål ,og Ibrahim der har arabisk som modersmål. Det andet makkerpar består af Safa og Deema 

der begge har arabisk som modersmål.  

 

 
Side 1. Ma æ dat? Dat vu me nee. ( Hvad er det? Det ved jeg ikke.) 

 

Undervejs i arbejdet med at skabe mening i teksten på side 1 inddrager Sebastian hovedsageligt 

illustrationerne. Ma æ dat? er undervejs i den fælles klassesamtale foreslået oversat til: ”Hvad er det?”, og 

han udbryder straks at han forstår teksten Dat vu me nee. Det volder ham dog en del besvær at finde det 

rette ord for det som illustrationen viser. Han foreslår: ”Det er en plante,” men ved godt at ’plante’ ikke er 

den præcise betegnelse, og han leder længe efter det rette ord ’spire’. 

 

Sebastian: Det er en plante. Hvad kalder man det? (henvender sig spørgende til 

læreren)Jeg ved det der på dansk. Jeg ved godt ’det er’, men jeg ved ikke hvad 

navnet er. 

Lære:  Jeg ved det ikke. Ved du det ikke, Ibrahim? 

Sebastian: Vi ved det ikke. 

Lærer: Tænk, hvad kunne det være? Det er jeres fantasi nu. 

Ibrahim: Jeg ved det godt- når du planter noget kommer der den der. 

Sebastian: Spir. 

Ibrahim:  Spir, hvad?  

Sebastian: Spir. 

Ibrahim:  (skriver og siger)Det er en spir 

Pigegruppen overfor ser undrende på ham 

Sebastian: Ja, spir, det er der hvor blomsterne gror 

Deema: Nåååå. Kan vi ikke ….’det er en spir’? Skal vi sige det?( henvendt til sin makker 

Safa) 
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Som det ses af ovenstående samtalesekvens lykkes det for Sebastian og hans makker i fællesskab at komme 

frem til ordet ’spir’ hjulpet på vej af tekstens illustrationer samt forskellige omskrivninger. Med lidt 

overtalelse får de endda i første omgang pigegruppen med på forslaget. 

 

I den videre samtale om side 1 inddrages andre strategier til at skabe mening i teksten idet der forhandles 

betydning med afsæt i blandt andet elevernes forståelse af sprog som system og principper for indkodning 

af skrift. Det betyder at den første hypotese om at Dat vu me nee betyder ”Det er en spir” bliver 

genforhandlet af Deema. 

 

Dema: Ok, hvad skrev I heroppe? ’Det er’ – hvad? 

Sebastian:  ’Det er en spir’ 

Deema:  Og hvad skrev I her? 

Sebastian:  ’Hvad er det?’ 

Deema: Jamen, så er æ ’er’, hvordan kan I så skrive ’er’ ved vu eller ’v-u’?  

Sebastian:  Hvad? 

Deema: I kan jo ikke skrive ’er’ i to ord. Hvis æ er ’er’ så (afbrydes af Ibrahim). 

Ibrahim:  Jo, ligesom nogle gange i engelsk – det er kortere end dansk 

Sebastian: Ja. 

D:[…utydeligt] Jeg forstår det godt, men de (henviser til lærerne)sagde at  der 

skal være et ord til hvert….ord. 

 

Ibrahim oplever her ikke noget problematisk ved at tekstens æ og tekstens vu begge oversættes med ’er’.  

Og selvom hans hypotese ikke holder, og selvom det ikke synes helt klart hvad han mener, demonstrerer 

han her en interessant metasproglig refleksion. Måske mener han at æ og vu godt være to forskellige 

bøjningsformer af ’at være’ lige som man ser i det engelske ’is’ og ’are’. Eller også mener han at æ godt kan 

betyde ’er’ selvom ordlængden på de to sprog er forskellig. Begge muligheder viser en relevant viden om 

sprog, og det er interessant at han inddrager engelsk i sin argumentation. Deema bruger andre strategier 

idet hun forsøger at fastholde et princip om at et ord kun kan repræsenteres på skrift på én måde. Det vil 

her sige at ’er’ i teksten her kun kan repræsenteres ved æ. Hun henviser til den instruktion som 

underviserne har givet til elevernes arbejde med bogen. 

 
  

 

 

 

Side 2 oversætter drengene til ”Hej, hej”, og de iler videre til side 3 hvor de uden betænkningstid 

oversætter Ma æ dat?  Me tra dat æ el plonk til ’Hvad er det?’ Det er en planke.’ Her støtter de sig 

tilsyneladende til at plonk har fonologisk lighed med det danske ord ’planke’, og man kan formode at 

illustrationerne også her bruges som en strategi til forståelse af teksten. Ordet kimma i den næste sætning 

Side 3. Ma æ dat? Me tra dat æ el plonk. Kimma sløs plonk? 

Dat vu me nee. (Hvad er det? Jeg tror det er en slags plante. 

Hvilken slags plante? Det ved jeg ikke.) 

 

 

Side 2:Fa, fa!( Hej, hej! Eller Se, se!) 
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volder dem imidlertid problemer. Mens Sebastian ihærdigt bladrer frem og tilbage i bogen for at finde 

informationer der kan lede ham på sporet, forsøger Ibrahim at finde oversættelser af ordet ved hjælp af 

Google Translate hvor han her forsøger sig med italiensk, men opgiver. Mens Sebastian  tager en lille pause 

og forlader lokalet, fortsætter Ibrahim arbejdet, og da Sebastian lidt efter kommer tilbage, erklærer Ibrahim 

at de er færdige. 

 

Ibrahim:  Jeg har lavet det. ”Hvilken slags plante. En tomat.” Ja, vi er færdige. 

 

Mens drengegruppen vælger fonologiske strategier og teksteksterne strategier som at søge oversættelser 

på Google Translate, der i dette tilfælde ikke er en mulig strategi eftersom det handler om et ikke- 

konventionelt sprog, arbejder pigegruppen anderledes. Det ses i følgende samtalesekvens hvor Deema 

tænker højt- en arbejdsform som underviserne har opfordret hende til for at støtte Safa der kom ind i 

klassen fra modtagelsesklassen for lidt over et år siden. 

 

Deema ( henvender sig til sin makker): En ny plante. Me tra dat- lad os prøve at se. Det der 

dat, det var hvad? Det er ’det’(bladrer tilbage til side 1). Det der…… 

Prøv at høre her. ”Det er en plante. ” 

(Hun bladrer frem og tilbage i bogen- finder ud af at me kan betyde ’jeg’, og tilsyneladende 

skriver hun nu  ’jeg’ de steder i teksten hvor der står me.) 

 Me , det betyder så –’jeg’. Nååå,-  ”Det ved jeg ikke.” 

 

Man kan her se at Deema vælger tekstinterne strategier hvor hun undersøger den mulige betydning af 

sætningens enkeltord ved at bladre frem og tilbage for at lede efter ordene i andre kontekster og på den 

måde opstille hypoteser om ordenes betydning.  Undervejs i dette opklaringsarbejde vedrørende side 3 

finder Deema ud af at deres hypotese om Dat vu me nee på side 1 skulle betyde: ”Det er en spir” nu må 

ændres til: ”Det ved jeg ikke”.  

 

Begge makkerpar går på opdagelse efter mening i bogens ikke-konventionelle sprog, opstiller hypoteser om 

tekstens mening ud fra deres viden om sprog og skrift, anvender forskellige strategier og i fællesskab 

forhandler de sig frem til mulige tolkninger af teksten. Det samme billede viser klassens arbejde med 

procesnotater hvor eleverne undervejs i deres læsning noterede deres valg af strategier.  Lærerens 

samtaler med eleverne viser at udtalelser som: ” Vi brugte logik”, ”Det skal give mening,”  ”Vi brugte 

common sense,” går igen i elevernes forklaringer på hvad de har gjort, og undervejs i de opfølgende 

klassesamtaler kom det frem hvilke informationer eleverne havde trukket på og opstillet hypoteser om for 

at skabe denne mening i teksten: At lytte til sprogets lyde og gætte ordet(viden om fonologi), ved at se på 

spørgsmålstegn (viden om tekstens grafiske lag) og ved at sammenligne ordene i forskellige kontekster 

(viden om sprog) er et udpluk af elevernes udsagn. 

 

Disse strategier blev udvekslet med deres samtalegruppe, og på den måde havde alle elever et repertoire af 

strategier med til læserum 2. Følgende oversigt hvor elevernes iagttagelser er markeret med kursiv og 

citationstegn, systematiserer de informationskilder som eleverne har trukket på i deres læsninger af 

teksten. Den viser at selvom bogens mange illustrationer inviterer til hovedvej ind i teksten, har eleverne 

anvendt mange andre strategier til forståelse af teksten. Kategorierne er hentet fra Kirsten Haastrups 
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samspilsmodel (Holm og Laursen 2010:120)hvor det pointeres at informationskilderne bruges i et dynamisk 

samspil med hinanden undervejs i læserens arbejde med at skabe mening i tekster. 

 
Informationskilder Strategier  

Viden om tekster og om verden 

Genrens makrostruktur: Hvordan bidrager en viden om narrativens 

makrostruktur til en forståelse af teksten?”Nåå, så starter det hele bare 

forfra igen.” 

 

Illustrationer: Hvordan bidrager mimik, gestik, personer og viden om 

situationen til forståelse af teksten? ”Man kan se at de peger på 

blomsten,” ”Man kan se at de er kede af det.” 

 

Viden om tegnsætning- tekstens grafiske lag 

Tegnsætning: Hvordan bidrager en opmærksomhed på ?, !, og andre 

tegn til en forståelse af  hvilken slags kommunikation/ ytring er der tale 

om og dermed til en forståelse af teksten? ”Man kan se at de skiftes til 

at spørge og svare.” 

 

Bogstavernes grafiske udformning: Hvordan bidrager udformning og 

brug af minuskler og majuskler til en forståelse af teksten? ”Man kan se 

at de råber,” ”man kan se at det må være et navn- det står med stort.” 

 

Viden om sprog 

Ord: Hvordan bidrager ordenes længde og hyppighed til en forståelse af 

teksten? ”Ord der gentages ved vi allerede hvad betyder.” 

Syntaks: Hvordan bidrager rækkefølge af led i sætningerne til en 

forståelse af teksten?”Gladdenbat, det må være en blomst. El belbal 

gladdenbat må så være en smuk blomst.” 

 

Fonemer og grafemer: Hvordan bidrager viden om fonem- 

grafemforbindelser til hypoteser om oversættelser af bogens ikke-

konventionelle sprog? ”Jamen så er ’æ’ ’er’, hvordan kan I så skrive ’er’ 

ved ’vu’ eller v-u?” 

 

Viden om forskellige sprog: Hvordan bidrager sprogsammenligninger til 

en forståelse af teksten?”Furt betyder ’borg’, det er tysk,” Belbal 

betyder smuk, det er ligesom ’belle’ og ’The Beauty and the Beast”. 

 

Spørge hinanden, diskutere med hinanden, bladre frem 

og tilbage, hypotesedannelse og – afprøvning. 

 

. 

 

Opsamling på læserum 1 

Elevernes oplevelse af mestring står som et centralt element i skolegruppens erfaring med arbejdet i 

læserum 1. Eleverne blev fanget af den undersøgende arbejdsform hvor de ikke kunne hente hjælp fra 

autoriserede hjælpemidler som Google Translate eller ordbøger, men var henvist til vedholdende 

afprøvninger af hypoteser om tekstens betydning. Med sine 56 sider bestående af righoldige illustrationer 

ledsaget af kort tekst er bogens tekstmængde til at overskue, og eleverne tog udfordringen op uanset 

hvilken slags læsere de var. Den overskuelige tekstmængde betød at eleverne fik anledning til at italesætte 

og udveksle deres læseforståelsesstrategier både med deres makker og med deres samtalegruppe. Det var 

denne oplevelse af mestring og dette repertoire af læseforståelsesstrategier som skolegruppen ønskede at 
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eleverne skulle tage med og videreudvikle i forbindelse med deres arbejde med en ukendt og noget svær 

fagtekst i læserum 2. 

Læserum 2. Ukendt fagtekst med emnemæssig relation til elevernes interesser 
I dette læserum var opgaven igen at læse teksten, forstå den, gøre sig klar til at referere den for deres 

samtalegruppe og til at udveksle strategier til at skabe mening i teksten. Men eleverne, der var organiseret i 

samme makkerpar som i læserum 1, skulle denne gang læse en ukendt fagtekst om et emne som de havde 

en særlig viden om og interesse for idet fagteksten havde emnefællesskab med deres valgfag og med det 

projektarbejde som de netop havde afsluttet.  Denne viden og interesse for fagtekstens emne skulle 

sammen med elevernes oplevelse af mestring i italesættelse og strukturering af deres 

læseforståelsesstrategier i forbindelse med Ma æ dat? motivere dem til at give sig i kast med den ukendte 

og noget svære tekst.  

Fagteksterne omhandlede blandt andet emner som arkitektur, bæredygtighed, rapmusik, sport, film samt 

fiskeri, og eftersom teksterne både i form og indhold adskilte sig væsentligt fra Ma æ dat?, fordrede de at 

eleverne måtte ændre i deres  strategier til at skabe mening og betydning i teksterne. Strategier som at 

omformulere svære passager med egne ord, at bruge ordbog, at spørge lærer, at bruge Google Translate 

blev nu anvendt mens illustrationer fik en mere 

underordnet rolle i de betydningsskabende processer. 

Underviserne stilladserede eleverne til denne 

arbejdsproces på flere måder.  Foruden deres procesnotat 

med oversigt over de forståelsesstrategier som de har 

anvendt i læserum 1, blev klassen for det første 

præsenteret for en video med en pige der gør rede for sit 

valg af forståelsesstrategier samtidig med at hun læser en 

tekst. Her blev eleverne inspireret til undervejs i deres 

læsning at markere i margenen med fire forskellige 

symboler for: 1)hvad de viste i forvejen, 2)hvad der var ny 

viden, 3)hvad der var noget helt andet end de troede og 4)hvad de ikke forstod. For det andet blev der vist 

eksempler på elevudtalelser fra et forskningsprojekt (Iversen 2006:223) hvor eleverne fortalte om deres 

strategier til at forstå svære ord i tekster. Hensigten med at inddrage andre elevers refleksioner om deres 

læseproces var at eleverne i 8. klasse skulle opleve det som legalt at have svært ved at læse tekster- at det 

er noget også andre elever uden for klassen oplever. Samtidig med skulle disse andre elevers forklaringer 

fungere som inspirationskilde til arbejdet i læserum 2. Samme funktion havde oversigten her til venstre 

som er en systematisering af en klassesamtale der fandt sted efter klassen havde set videoen om 

læsestrategier og de norske elevers udtalelser. Oversigten viser det samme som oversigten side 80 i denne 

rapport, men er henvendt til eleverne. 

 

1/2stalling pr. meter, dæmninger og andre forhindringer for veje ind i teksten  

I det følgende afsnit foretages nedslag i et makkerpars arbejde med læsningen af deres fagtekst. Der er tale 

om den samme drengegruppe hvis arbejde vi fulgte i læserum 1. At fiske udgør en væsentlig del af de to 

drenges identitet både i deres fritid hvor de tilbringer meget tid med at fiske sammen med betydningsfulde 

voksne, og i skolen hvor de har valgt fiskeri som et af deres valgfag. Drengene har generelt svært ved at 

læse fagtekster, men de kaster sig uden betænkning ud i læsningen af teksten Mangel på ørredyngel i 
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Gudenåen. Selvom en af drengene efter første læsning af teksten frejdigt udbryder: ”Den er ikke så svær 

som I fortæller,” viser det sig i den efterfølgende lærervejledte samtale med makkerparret at der alligevel 

er nogle passager i teksten som udfordrer de to drenges forståelse. 

Som nævnt er der tale om en væsentlig anderledes tekst end Ma æ dat? fra læserum 1. Fagteksten er en 

sides tætskrevet tekst opdelt i ni afsnit og med kun en enkelt illustration der viser et udsnit af en å med 

omkringliggende engområde. Der er tale om en forklarende tekst hvor man forsøger at udrede hvorfor der 

er mangel på ørredyngel i Gudenåen, nærmere bestemt i området omkring Tørring. To eksperter fra DTU 

Aqua citeres, og de peger på at odderen og skarven kan være årsag til den skrantende bestand af fisk i 

Gudenåen, men en af tekstens centrale pointer er at dæmninger ved Vilholt Mølle og Vestbirk 

Vandkraftværk udgør en væsentlig hindring for at fiskene kan bevæge sig op- og nedstrøms til og fra 

gydepladserne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den lærervejledte samtale viser at de to drenge ikke har forstået denne udredning, for lærerens spørgsmål 

om hvorfor fiskene ikke kan komme forbi Vilholt Mølle og Vestbirk Vandkraftværk gør drengene tavse. I 

stedet spørger de om betydningen af ’dæmninger’ og ’mølle’. ’Dæmninger’ associerer Sebastian med ”en 

masse stykker træ oven på hinanden, noget med en dam,” og med støtte fra lærerens forklaring om en 

vandmølles konstruktion og funktion  samt fisketrapper som en løsning for fiskenes adgang til åens 

forskellige områder kommer de frem til en forståelse af årsagskæden, for  Ibrahim afkræver læreren et klart 

svar: ”Jeg forstår det ikke, er det åbne og lukke?” 

 

Drengene er meget ihærdige i deres forsøg på at forstå denne pointe, og den forfølger de igen og igen i 

deres arbejde selv om det indimellem opleves som en noget omstændelig og udmattende proces for dem. 

På Ibrahims forslag om at de jo kan spørge og diskutere med hinanden undervejs, udbryder Sebastian: ” Jeg 

gider bare ikke læse igen og igen.”  Men samtalen med læreren har alligevel opmuntret drengene til at 

fortsætte med en nærlæsning af teksten, og det viser sig at manglende kendskab til Gudenåens 

beliggenhed også er en hindring for forståelsen. Fx spørger en af drengene: ”Men hvor ligger det der 

Mossø?” Et kendskab til Gudenåens løb gennem Jylland er en vigtig forudsætning for at forstå Vilholt Mølle 

og Vestbirk Vandkraftværks rolle i hindringen af fiskenes rejse op og ned ad Gudenåens løb. Fordringen om 

viden om verden kunne de to drenge let honorere i deres læsning af Ma æ dat?, men Mangel på ørredyngel 

i Gudenåen forudsætter en geografisk viden samt en teknisk viden om møller og vandkraftværk som de to 

drenge ikke har erhvervet sig endnu. 

Kommer søørreden tilbage til Tørring ? 

Der er en god bestand af søørreder i Mossø, som Gudenå løber igennem. Men flere dæmninger, bl.a. 
ved Vilholt Mølle, har gennem tiden forhindret ørrederne i at trække op til Tørring for at gyde. Nu er 
der kun en enkelt stor spærring tilbage ved Vestbirk Vandkraftværk, og her forventes der skabt 
passage i løbet af få år. 

En undersøgelse har vist, at de fleste unge ørreder (smolt) fra de ca. 200 km vandløb opstrøms 
Vestbirk forsvinder ved vandkraftværket på trækket mod Mossø. Derfor skal en god løsning sikre 
passage for både op- og nedstrøms trækkende fisk. ( uddrag af Jimmy Pajbjergs artikel Mangel på 
ørredyngel i Gudenåen) 
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Senere hen i arbejdsprocessen beder drengene om hjælp til endnu et par tekstpassager som fx at der ved 

Tørring tidligere har været ½ stalling pr. vandløb. Sebastian undrer sig meget over hvordan der sådan kan 

være halve stallinger svømmende rundt i Gudenåen, men beroliges ved lærerens forklaring på at det er en 

matematikfaglig måde at beskrive fænomenet på.  

 

Ovenstående eksempler viser at de to drenge møder en del udfordringer i deres læsning af teksten, men de 

jævnlige lærervejledte samtaler med gruppen åbner alligevel mulighed for en ihærdighed og stædighed fra 

deres side til at forstå teksten grundigt. Da makkerparret den følgende dag arbejder videre med 

forberedelserne til deres referat af teksten, udbryder Ibrahim ivrigt: ” Nu kommer det med dæmningen!” 

Han gengiver lærerens forklaring fra den foregående dag og konkluderer: ”Jo flere møller, jo flere 

dæmninger, jo færre fisk.” Og hans makker supplerer: ”Altså ikke i hele verden, men i dette område, 

opstrøms. Dæmninger skaber vandkraft.” Denne årsagskæde viser at eleverne- med støtte fra læreren og 

fra hinanden- har arbejdet sig frem til en forståelse af en af tekstens centrale pointer.  

 

Da makkerparret efterfølgende skal gøre rede for deres strategier over for deres samtalegruppe nævner de 

strategier som at se på overskriften, at se på billedet, at finde nøgleord, at omformulere til deres egne ord, 

at søge på nettet, at sætte tegn i teksten som pigen på videoen forklarede, at diskutere med hinanden samt 

”at læse op og ned i teksten igen og igen og igen.” Undervejs har de opfundet deres eget system med at 

farve vigtige og svære ord med gult og uforståelige passager med rødt. Uddraget af deres notatpapir viser 

hvad de har noteret som svært og uforståeligt i den del af teksten som indeholder den centrale pointe. 

Notatpapiret viser også hvordan drengene undervejs er blevet bevidste om hvad de forstår og ikke forstår i 

teksten. 

 

 
. 

Arbejdet i læserum 2 blev afsluttet med at hvert makkerpar hjalp hinanden til at få overblik over deres 

repertoire af læseforståelsesstrategier som blev anvendt i forbindelse med læsningen af fagteksten. Som 

stillads til denne opgave havde eleverne fået udleveret modellen ’den tænkende læsers hjul’3 hvor eleverne 

kunne kategorisere de anvendte strategier i før, under og efter læsningen. Modellen giver mulighed for at 

forstå læsning som en cirkulær proces hvor læseren både før, under og efter læsningen opstiller hypoteser 

om tekstens mening, og hvor den samme strategi kan optræde i flere faser. Endvidere giver modellen 

eleverne mulighed for at generalisere de strategier som de har anvendt i læserum 1 og læserum 2 og på 

den måde få et systematiseret repertoire over strategier til at skabe mening i tekster. 

 

                                                           
3 Læsehjulet er inspireret af den tænkende læsers hjul https://www.youtube.com/watch?v=oCNiDCqKvF8 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oCNiDCqKvF8
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Sebastians læsehjul, der er gengivet her til venstre, viser det 

repertoire af strategier som han har mødt og brugt i de to 

læserum. Som førlæsningsstrategier oplister han således at man 

kan ”bruge overskriften til at gætte på indholdet, bruge billedet, 

overblikslæsning, hvilken slags tekst jeg skal læse, kigger på 

tegn!?, kigger efter store bogstaver.” Som strategier til mens man 

læser, har de noteret følgende: ”Strege vigtige ord med gult, 

strege vigtige ord med lyserød, læse teksten igen, egen viden, 

bruge internet/ søge viden, op og ned i teksten og frem og 

tilbage, nøgleoverskrifter, skrive vigtige ord ned.” Som strategier 

til brug efter læsningen har de blandt andet noteret at ”diskutere sammen for at få ny viden fra den 

anden.”  Andre elever har nævnt ordtrappen, som mulig strategi under læsningen mens ”at tjekke om det 

giver mening” nævnes som en strategi både under og efter læsningen af mange af eleverne. I det hele taget 

viser elevernes læsehjul at de alle er opmærksomme på vigtigheden af at læse igen og igen og af at 

forholde sig metarefleksivt til sin læsning ved at tjekke om hypoteserne giver menig også længere fremme i 

teksten. Det er blevet en fælles erfaring at læsning nødvendigvis må tage tid og selvom teksterne har 

udfordret eleverne, har de fået en succesoplevelse med læsning. 

 

Opsamling 

Sammenhængen mellem arbejdet i de to læserum med to meget forskellige tekster var tænkt således at 

eleverne i læserum 1 gennem en opdagende og legende tilgang til læsning skulle aktivere, italesætte, 

systematisere og anvende et repertoire af læsestrategier som de skulle bruge og videreudvikl e i deres 

læsning af en noget svær fagtekst i læserum 2. Læserum 1 skulle på den måde betragtes som et 

forberedende arbejde til læserum 2. Men erfaringerne fra forløbet viser at der både er potentiale og 

udfordringer i den kæde af literacy events som de to rum udgør. Potentialet er at selvom Ma æ dat? 

tilsyneladende er en let tekst, viser oversigten side xx at eleverne kunne trække på et bredt repertoire af 

viden og strategier til at skabe mening i teksten. Eleverne oplevede desuden nødvendigheden i at bladre 

frem og tilbage i teksten for at kontinuerligt at afprøve hypoteser, så overvågning af læsningen blev en 

hyppig anvendt strategi. Arbejdet i læserum 1 var endvidere karakteriseret ved at man diskuterede og delte 

viden med hinanden- ikke bare internt i makkerparrene, men på tværs af klassen, så læsningen af Ma æ 

dat? blev en social aktivitet der involverede hele klassen. Udfordringen bestod i at trods repertoiret af 

strategier og trods oplevelsen af succes var fagteksten i læserum 2 så svær for mange af eleverne at de 

lærervejledte samtaler med makkerparrene var en forudsætning for at de ikke for vild i teksterne. Det var 

dog forventeligt at fagteksterne ville udfordre noget fordi der var tale om meget mere komplekse og 

blandede teksttyper end narrativen Ma æ dat?, en teksttype som eleverne er fortrolige med. Endvidere 

forudsatte mange af fagteksterne en viden om verden som eleverne ikke havde mødt endnu. Som nævnt i 

forbindelse med Sebastians og Ibrahims arbejde med Gudenå-teksten, var det en vigtig forudsætning at 

kende til Gudenåens løb samt møllers og vandkraftværks konstruktion og funktion for at kunne skabe 

mening i teksten, så her fungerede de lærervejledte makkersamtaler som et nødvendigt didaktisk greb 

ligesom det var tilfældet i forbindelse med mange af de andre makkerpars arbejde. 

 

Vigtige erfaringer fra forløbet er at eleverne investerede ihærdigt og vedholdende i læsning i begge 

læserum. De overvågede desuden i større grad end før deres læseproces, og de oplevede og accepterede at 
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læsning tager tid. Forløbet demonstrerer desuden vigtigheden i at undervisningen i og med 

læseforståelsesstrategier sætter fokus på at inddrage elevernes baggrundsviden som fx viden om verden og 

viden om genrer. Endelig demonstrerer erfaringerne fra forløbet vigtigheden i at tilrettelægge en 

undervisning der aktiverer og udvikler elevernes repertoire af strategier til at skabe mening i tekster der har 

forskellige kommunikative formål. Eleverne er fortrolige med enkle narrativer, men i 8. klasse skal eleverne 

også være fortrolige med fagtekster der er blandede og komplekse teksttyper. Det forudsætter blandt 

andet et kontinuerligt arbejde med alle teksttyper gennem hele skoletiden så eleverne får en sikkerhed i at 

vælge strategier der er relevante i forhold til et stort repertoire af teksttyper. Dette repertoire kan 

forhåbentligt støtte eleverne fremover i deres arbejde med tekster i skolens fag. 
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Regulerende tekster - skriftsprog som vil have dig til at gøre 

noget 
Lone Wulff 

 

Vi er i dansktimerne i 7. kl. på Blågård skole på Nørrebro. Eleverne diskuterer et tekststykke de har læst. 

Teksten er en moderne Emma Gad-tekst (Udsen 2014), hvor forfatteren uforbeholdent giver udtryk for sin 

modvilje mod spisning på offentlige steder. Læreren beder eleverne om at forholde sig til tonen i teksten. 

En elev giver udtryk for, at den er nedtonet, mens en anden supplerer med, at tonen først er ’stille og rolig’, 

mens den i løbet af tekststykket bliver mere hård. En tredje elev inddrager citater som argument: ”der er 

noget galt” og ”der er ingen grund til..” og henviser til at tekstens mange udråbstegn som endnu et tegn på 

optoning og markering af sikkerhed. Nogle betegner tekstens sproghandling som en ’hård anbefaling’ og en 

’kraftig opfordring’. På spørgsmålet om hvordan tonen kunne gøres mindre provokerende, foreslår en elev 

tilføjelsen ’... synes jeg’, mens en anden giver et eksempel på, hvordan teksten i så fald ville være 

formuleret. Eleverne er enige om, at dele af teksten er skrevet i en provokerende tone, mens der er delte 

meninger om, hvorvidt tonen virker efter hensigten: Nogle elever siger, at netop det giver dem lyst til at 

læse videre, andre at de snarere motiveres til modprovokation. 

 

I elevernes undersøgelse af denne tekst er der fokus på, hvilke sproglige virkemidler afsenderen vælger for 

at regulere sin læsers handlinger. Skrift er ikke et neutralt udsigelsesrum for informationsudveksling, hvor 

man som læser kan nøjes med at forstå indholdet i ord og sætninger, men også et socialt rum, hvor teksten 

bruges til at positionere afsender og modtager i forhold til det indholdsmæssige. En kompetent læser skal 

derfor også forholde sig reflekterende til tekster, som en del af læseforståelsen (Maagerø & Tønnessen 

2006, s. 25), og netop spørgsmålene, som læreren stiller klassen: ”Hvordan er tonen i teksten? Hvad synes I 

om måden forfatteren skriver på? Hvordan kan teksten gøres mindre provokerende? Når forfatteren sit 

mål?” skal støtte eleverne i at forholde sig kritisk til den læste tekst, til at diskutere deres læsning og 

derigennem oparbejde en indsigt både i teksten og i egen læseforståelse. 

 

I denne artikel præsenteres undervisningsforløbet, hvor klassesamtalen overfor indgik midtvejs. Forløbet 

blev kaldt Regulerende tekster – skriftsprog som vil have dig til at gøre noget, og målet var at skabe rammer 

for elevernes arbejde med læseforståelsesstrategier og reflekterende læsning. Et vigtigt didaktisk princip 

var at tilrettelægge et forløb om at læse, som imødekom elevernes erfaringer med at læse og skrive, såvel 

som deres erfaringer som sprogbrugere. Dette didaktiske princip vil jeg uddybe og begrunde først. Derpå 

præsenteres forløbet, og det efterfølges af nogle nedslag i forløbets læsestrategiske opgaver og elevernes 

arbejde. 

 

Elevernes literacyerfaringer som ressource 
Vi er i en klasse, hvor det er en kompleks opgave for en del af de flersprogede elever at læse tekster på 

deres andetsprog, og derfor noget som fortsat skal understøttes af undervisningen. Samtidig har vi i 

tidligere forløb under Tegn på sprog set hvordan netop de elever, der ifølge lærerne ofte holdt sig tilbage i 

skolens literacyaktiviteter, kom på banen og deltog jævnbyrdigt og kompetent. Det var tilfældet i forløbet 
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På sporet af sprog - fiktionslæsning i sms-noveller, som fandt sted året før. Her demonstrerede eleverne 

deres erfaringer med sms-sprogbrugen gennem et stort engagement under læse- og analysearbejdet af de 

koncentrerede novelletekster. Sms-teksterne gav tilsyneladende alle elever mulighed for at bringe vigtige 

kompetencer i spil. De aktiverede de literacykompetencer, som de har udviklet i deres hverdagsliv gennem 

tekstbrug på sociale medier, og fremfor at undvige det danskfaglige tekstarbejde kastede de sig ud i 

læsningen og analysearbejdet. I begge forløb; først i forløbet På sporet af sprog, i 7. kl. og derpå gentaget i 

det nærværende forløb, Regulerende sprog, i 8. kl., har der været tale om, at forløbenes første faser 

inddrog elevernes læseerfaringer fra dagliglivets domæne (Maagerø & Tønnessen 2006, s. 19) i de 

skolerettede aktiviteter. Forståelsesarbejdet var dermed karakteriseret af en bevægelse mellem teksten og 

elevernes verden, forstået på den måde at deres livsverden og erfaringer blev et væsentligt aktiv for at 

deltage kvalificeret i de pågældende literacyaktiviteter. 

 

Forløbet var inspireret af Kulbrandstads afdækning af fire flersprogede elevers læseprofiler (Kulbrandstad 

1998, se også Laursen i denne statusrapport), hvor netop eleven Geraldines metalingvistiske tilgang til 

læsning blev en rettesnor for vores planlægning og målsætning. I den norske undersøgelse viser Geraldine 

sig som en kompetent tekstlæser, idet hendes strategi er at søge efter en overordnet forståelse, når hun 

møder en tekst. Hun opnår dermed en udmærket helhedsforståelse af de læste tekster på trods af, at hun 

har forståelsesudfordringer på ordniveau. Ambitionen i skolegruppen blev at tilrettelægge et forløb, som 

kunne understøtte en kvalificering af elevernes metalingvistiske tekstarbejde samtidig med, at det blev 

tydeliggjort, at deres individuelle erfaringer med literacy og sprog var en forudsætning. Det læringsmæssige 

omdrejningspunkt var udvikling af læseforståelsesstrategier, især elaboreringsstrategier som betegner 

læserens aktive bearbejdning af en teksts indhold (Bråten 2007).  

 

Investering 
Gennem de sidste års forløb under Tegn på sprog har klassens lærere og jeg observeret en sammenhæng 

mellem elevernes investering i undervisningsaktiviteter og deres ejerskab eller ekspertskab i forhold til 

sprogbrug, tekst eller indhold i den pågældende aktivitet. Det gjorde sig bl.a. gældende i et forløb om 

Nørrebrobørns sprog, 5. kl., hvor eleverne engagerede sig i undersøgelse af egen lokal sprogbrug (Wulff 

2015). I dette forløb blev der vendt op og ned på, hvem der sad inde med vigtige kompetencer, eftersom 

elever med en flersproget kompetence blev vigtige aktører i undersøgelsen af den lokale sproglige variant. I 

forbindelse med det førnævnte danskfaglige forløb om sms-noveller i 7. kl. brugte eleverne deres erfaringer 

fra de sociale medier til at kvalificere analyser og fortolkninger af sproget i sms-noveller. Hypotesen er, at 

når eleverne har noget vigtigt at bidrage med til arbejdet med literacy, så overbyder det den potentielle 

sprogskam, (jf. Laursens artikel ovenfor) hvor især nogle af klassens flersprogede eleverne er mere optaget 

af at undvige sproglige udfordringer for at skjule, hvad de ikke kan. Vi har ønsket at imødekomme denne 

sammenhæng mellem engagement og ekspertskab ved at tilrettelægge et literacyforløb, hvor hver 

elevstemme bliver afgørende for arbejdet med tekster, og hvor alle potentielt bliver inkluderet i at 

analysere og diskutere tekstforståelse, også de elever hvis læsning er karakteriseret af udfordringer med at 

læse på andetsproget.  Denne hensigt blev realiseret gennem tre pædagogiske principper for vores 

planlægning og relaterer især til det ene perspektiv i forskningsprojektets didaktiske refleksionsramme: 

Hvordan kan literacyundervisningen tilrettelægges, så der skabes rum for børnenes identitetsprocesser? De 

tre pædagogiske principper er: 
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 Elevernes sproglige ressourcer; modersmål, andetsprog og fremmedsprog indgår som 

undersøgelsesobjekt 

 Elevernes sproglige erfaringer er afsæt for undersøgelser 

 Eleverne positioneres som eksperter i sprogbrug. 

De to øvrige perspektiver fra refleksionsrammen har også indgået i forløbet, nemlig inddragelse af 

elevernes flersprogede ressourcer, og perspektivet om at forene sprogstrækkende aktiviteter og 

literacyundervisning. Det er dog især det førstnævnte punkt, som bliver præsenteret i denne artikel.  

 

Forløbet 
Det faglige mål med forløbet var, at eleverne forholdt sig analyserende og reflekterende til sprogbrug i 

tekster med regulerende og instruerende indhold. Aktiviteterne rammesatte metapragmatiske 

undersøgelse af tekster på dansk og andre sprog. Teksterne, som blev analyseret, var en samling af tekster 

skrevet af eleverne selv, af forældre, hverdagstekster, skoletekster, uddrag fra bøger og tekster fra det 

offentlige rum, fx skilte og opslag med henstillinger o. lign. Der var monomodale såvel som multimodale 

indslag. I forbindelse med forældrenes tekster blev det aktuelt at analysere tekster på andre sprog end 

dansk, og engelsksprogede tekster gik også igen. De øvrige fremmedsprog indgik ikke som læsetekster, men 

blev inddraget mundtligt i forbindelse med sammenligninger af sprogbrug på dansk og klassens øvrige 

sprog, fx i en undersøgelse af, hvordan man henvender sig til en ældre person eller en autoritet, når man 

ønsker at vise respekt.  

 

De udvalgte metasproglige områder og tilknyttede fagbegreber skulle give eleverne redskaber til at 

analysere henvendelsesform, sproghandlinger og ned-/optoningsmarkører. Herunder formuleret som mål 

til eleverne: 

 

Mål for forløbet 

I skal læse, analysere, diskutere og skrive tekster som regulerer. 

 I får indsigt i hvordan man kan vælge at skrive, når man vil have andre til at gøre noget bestemt  

- Gennem ord der peger på modtageren: man, du, passiv, bydeform.  

- Gennem forskellige sproghandlinger, fx stille spørgsmål, give ordre, anbefale, forbyde, påbyde 

 I får indsigt i hvordan sproget i en regulerende tekst kan være optonet eller nedtonet og direkte eller 

indirekte. 

 

Forløbet strakte sig over 12 lektioner. I de første otte var der fokus på sproglig analyse og bearbejdning af 

en mangfoldighed af tekster. I de sidste fire producerede eleverne multimodale vejledninger i høflig 

opførsel og høflig sprogbrug på forskellige sprog. Det blev formidlet gennem skrevne tekster, film og 

billeder. I artiklen fokuseres udelukkende på de otte lektioner hvor eleverne undersøgte sprog. 
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Oversigt over forløbet 

 

 

At undersøge sprogbrug 
Forløbet blev indledt med aktiviteter, som tjente til en tydeliggørelse af at sprogbrug og kontekst hænger 

sammen, og at de tekster, eleverne læser og selv skriver, også afspejler sproglige valg. I en af de første 

aktiviteter skulle eleverne derfor sammenligne og analysere egen sprogbrug i to forskellige kontekster, idet 

de skrev to opfordringer om at komme til tiden til henholdsvis en ven og en chef. Under skrivningen og 

tilsvarende under det efterfølgende analysearbejde med 

de to beskeder tilkendegav eleverne, at der er langt 

flere overvejelser over sprogbrugen i beskeden til 

chefen end til vennen. Det blev talt om, at det er nemt 

at skrive til en ven – en man kender - og hvor man kan 

skrive næsten alt, mens det er svært at vælge den 

rigtige formulering i forbindelse med den mere formelle 

relation til en chef. En elev forklarede: ”Fordi jeg skriver 

jo til min chef og jeg vil helst ikke miste mit job. Den 

anden er bare til min ven. Jeg vil vise mig fra min bedste 

side (..) man skal tænke nøje over hvordan man skriver. ”. Flere elever talte om at deres besked til chefen er 

mere blød eller mere sød, fx i forbindelse med Kiberas besked: ”Hej chef  undskyld forstyrrelsen. Ville det 

ikke være godt at du var her præcis til tiden så tiden bliver brugt fornuftigt.” I begrundelsen for sin 

sprogbrug betonede Kibera ønsket om at nedtone for at tilkendegive sin position i relationen: ”Den er 

meget nedtonet (..) Det bliver sagt så sødt som muligt. (..) Det er ligesom man bebrejder sig selv”. Andre 

valgte strategien at neutralisere den potentielt face-truende henstilling til 

1. 

dag 

Præsentation af forløb, produkter og mål 

Analyse af sprogbrug i egen tekst (note til ven og chef)  

Metasprogligt fokus: præsentation og analyse af sproghandlingskategorier, op- og nedtonet 

sprogbrug. 

Analyse og vurdering af tekster (forskellige aktiviteter) 

2. 

dag 

Analyse af forældres tekster 

Kategorisering af tekster. Diskussion af kategorier 

Vurdering og bearbejdning af tekst. Omskrivning til ny, alderssvarende målgruppe 

Undersøgelse og diskussion: Høflighed/nedtoning i tekster på tværs af sprog 

3. 

dag 

Undersøge høfligt/nedtonet sprogbrug på tværs af sprog, skriftligt og mundtligt sprog, undersøge 

kropssprog og særlige henvendelsesformer 

Rollespil og fælles analyse 

4. 

dag 

Produktion: 

Multimodal vejledning i hvordan man er høflig på to sprog (Skriftlige vejledninger med 

inddragelse af regulerende sprog, film og tegneserie) 

Præsentation og evaluering af klassens produkter. Fokus på sprogbrug i elevteksterne.  

Opgave 1 

1) Skriv en besked til din ven. I skal i 

biografen og du vil gerne have at 

han/hun kommer til tiden.  

 

2) Skriv en besked til din chef på dit nye 

arbejde. Du skal huske ham på en vigtig 

aftale. 
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chefen ved at lave den om til et retorisk spørgsmål, fx Nadia med beskeden: ”Hey Jonas. Jeg står uden foran 

butikken kl. 8.30, ikke? Hilsen Nadia”. 

 

Pointen med opgaverne var at sætte scenen for analyse af sprogbrug ved at lade eleverne opleve i hvor høj 

grad, de selv overvejede deres sproglige valg, især når de havde noget at miste eller opnå.  Det viste sig, at 

eleverne er særdeles opmærksomme på det pragmatiske aspekt i deres valg af sprog i den vanskelige 

situation. De tilpassede deres formuleringer til kontekst og relation, og havde, som det fremgår, 

velovervejede og begrundede strategier.  

 

Metasprog 
Med henblik på at skærpe analysen af sprog og gøre metasproget tilgængeligt for eleverne, præsenterede 

lærerne relevante fagbegreber og gennemgik analysen af et par beskeder (jf. opgave 1) sammen med 

eleverne for at demonstrere forventningerne til den sproglige analyse. Derpå analyserede elever deres 

beskeder i makkerpar og formidlede deres resultater i en fælles oversigt. I den første analyseopgave af de 

korte beskeder skulle eleverne bestemme sproghandling, bestemme op- og nedtoning, undersøge om 

modtageren blev markeret eksplicit eller implicit og sidst at vurdere om der var overensstemmelse mellem 

sprogbrug og beskedens hensigt.  

 

I klassesamtalen, hvor udskriften nedenfor stammer fra, introducerede dansklæreren Martin til 

analysearbejdet ved første at fokusere på den korte besked: ”Husk at komme til tiden”, og derpå inddrog 

han eleverne i analysen af den pragmatisk set mere komplekse besked: ”Gider du ikke at være her til 

tiden?”, idet han spurgte ind til sproghandling, til hvorvidt og hvordan den var hhv. op- eller nedtonet og 

om modtageren blev inddraget eksplicit eller ej.  

(Eleverne er ikke angivet ved navn i udskriften, da det er svært at høre, hvem der taler): 

 
Martin: Hvad er det for en sproghandling (”gider du ikke godt at være her til tiden”)?  
Elev:  Det er et spørgsmål 
Martin:  Ved I hvad det vil sige hvis det er appellerende? En appel?  
(ingen markeringer) 
Martin:  Hvis man appellerer om noget, så beder man om noget. Hvis jeg skulle bede om noget,  

hvordan kunne det så lyde? Hvis det var en appel? 
Elev:  Det gør du allerede?  
Martin:  Ja, jeg spørger om noget, men hvis jeg skulle bede om noget hvordan kunne man så lave det 

om? 
(Derpå sammenlignes med sproghandlingerne ’at opfordre og ’at forklare’) 
Martin:  Men hvis man beder.. Hvis det skal være på en mere bedende måde.  
(Martin inddrager arket med forskellige sproghandlinger (jf. nedenfor) og citerer eksemplet under 
appellerende sproghandling: ’Jeg vil virkelig bede dig om at huske tidspunktet’).  
Martin:  Hvordan ville I siger det, hvis I virkelig gerne ville have det. Prøv at snakke med sidemanden 

om (…) hvordan kan man sige det på forskellige måder? 
(et minut senere) 
Elev:  Vil du ikke nok godt komme til tiden? 
Elev: Please? 
Martin:  Ja. (…) ok. 
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Martin:  Den her (peger på tavlen) er optonet pga. bydeform ’ Husk at komme til tiden’. Hvad så med 
den her ’Vil du ikke godt komme til tiden’? er den optonet eller nedtonet? 

Elev:  Nedtonet. 
Martin:  Hvorfor? Hvad er det i det her, der nedtoner 
Elev:  Det er et spørgsmål. 
Elev:  Der er ikke nogen ordreord. 
Martin:  Hvilke ord viser at det ikke er en ordre? 
Elev:  Han spørger. Han siger ikke at han skal.  
Elev:  Der står det med ’gider du ikke’. 
 
Martin:  Hvad kan vi sige om deres forhold? Hvis vi skal læse noget ind i deres forhold. Den der 

spørger og den der modtager? Har de været i biografen før?  
Elev:  Nej  
Flere elever:    Ja 
Martin:  Hvad er der foregået sidste gang de lavede aftaler 
Elev:  Måske kom han ikke til tiden sidste gang. Måske kom han for sent 
Martin:  Hvorfor tror du det (…) hvordan kan du se det her? 
Elev:  Nå, det er ligesom han beder om (..) 
Elev:  Som om det er sket før 
 
Martin:  Er det en implicit eller eksplicit modtager 
Elev:  Eksplicit, fordi der står ’du’. 
Martin: Ja, den er meget enkel, ikke? 
 
Undervejs i klassesamtalen sammenlignes forskellige sproghandlinger, og læreren sørger for, at eleverne 

bliver opmærksomme på den udleverede oversigt over sproghandlinger (jf. herunder). Idet de bliver 

udfordret til at omformulere og skærpe graden af appel, tematiseres pointen om, at enhver 

tekstproduktion indebærer sproglige valg fra afsenderens side. Derpå inddrager læreren analysen af 

ytringens relationelle aspekter og sidst konstateringen af, at modtageren er indskrevet eksplicit i 

formuleringen.  

 

Udleveret oversigt over sproghandlinger 

Ordre 

Påbud 

 

Man beordrer den anden. Man siger hvad han/hun skal gøre 

 

Du skal låse efter dig  

Lås efter dig 

Anbefaling  

Gode råd 

Man fortæller den anden, hvad det vil være smart at gøre/ikke gøre, 

evt. sammen med en forklaring. 

 

Det er bedst, hvis du løber, før du spiser 

Det vil være en fordel at løbe før spisning  

Det er en dårlig ide at spise lige før, du løber 

Appel Man viser, at man rigtig gerne vil have den anden til at gøre noget 

bestemt 

 

Jeg vil virkelig bede dig om at huske tidspunktet 

Vil du ikke nok huske at købe mælk, please? 

Forbud Man forbyder den anden at gøre noget 
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Du må ikke smide glas i skraldespanden 

Det er forbudt at smide glas i skraldespanden 

Advarsel Man giver besked om at noget er farligt eller ubehageligt 

 

Du skal passe på med at køre på cykel uden lys i mørke. 

Du bør ikke køre på cykel midt på vejen 

Instruktion Man instruerer den anden. Man skriver hvordan noget skal gøres: 

rækkefølge og handlinger 

 

 Opvarm vandet til 100 grader 

 Hæld det over kaffepulveret 

 Drik kaffen 

 

 

De samme analysepunkter gik igen i forløbets senere opgaver og var også afsættet, når eleverne omskrev 

eller bearbejdede længere tekster. Et eksempel var en opgave, hvor eleverne skulle omskrive et afsnit fra 

den ikoniske bog om høflig opførsel i forrige århundrede, nemlig Emma Gads Takt og Tone (1918). Eleverne 

skulle arbejde med et afsnit om at cykle i byen og omskrive det, så det henvendte sig til unge anno 2017. 

Alis tekst nedenfor vidner om, at han forholder sig til de sproglige områder, om indgik i forløbets 

målsætning.  

 
Alis tekst 
 

Det kan helt vildt hvordan unge kør i dag, de kør 

som de har købt hele gaden, de er ligeglad om det 

rødt så kør de bare op på fortovet, nogle gang har 

man bare lyst til at sparke dem ned af deres lorte 

T-hansen cykler.  

Det kan ikke være så svært at vente til det bliver 

grønt igen, så stop med at cykle som det er liv og 

død og hvis i skal nå noget så gå 10 til 15 min før 

ud af dør. 

Så følge reglerne  

Husk den cykelhjelm lille ven 

Brug hånd tegn når du skal dreje fx. 

Ikke cykel med hørtelefoner  

Og husk at visse hensyn til medborger, der så 

mange dumme ulykker hver dag bare pas på det 

ikke sker for dig og din venner og dem der cykler 

ved siden af dig. 
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(fra Emma Gad (1918): Takt og Tone) 

 

I Alis tekst indfanges pointerne fra Gads tekst om cyklisternes færdsel i trafikken, mens indholdet – hvordan 

cyklisterne opfører sig, omskrives til nutidige forhold med referencer til cykelhjelm, høretelefoner og T-

Hansen cykler. Ali genbruger Gads komposition, idet han først fordømmer cyklisterne opførsel og derpå 

formulerer nogle konkrete, mere afdæmpede råd, som afsluttes med et mere generaliserende ønske. 

Teksten udvikles altså fra optoning med formuleringer som ’det er helt vildt’, ’de er ligeglade..’ og det 

nærmest aggressive udsagn om at sparke cyklisterne af cyklerne, som forstærkes af bandeordet 

’lorte()cykler’, og som samtidig gøre humoristisk med benævnelsen af (det måske mindre smarte brand?) 

’T-Hansen cykler’. På samme måde som i Gads tekst glider Alis tekst også mellem først at omtale cyklisterne 

som objekter (’de unge’) og derpå at henvende sig direkte til dem med brug af I, du og dig. Alis formulering 

’Husk den cykelhjelm lille ven’ indfanger formodentlig hans overvejelser over målgruppen, idet ytringen har 

træk fra den lokale sproglige variant (Blågårdspladssprog eller multietnolekt), hvor bestemthed typisk er 

foranstillet (den cykelhjelm) fremfor efterstillet med endelsen -en, og hvor ’lille ven’ er en genkendelig, 

både kærlig og nedgørende, henvendelsesform i især drengenes sprogbrug. På samme måde som Gad viser 

Ali med sit sprog, at han ved bedst og har position til at regulere andres handlinger – bare ca. 100 år 

senere, henvendt til en yngre målgruppe og med de sproglige virkemidler, som han mener er 

hensigtsmæssige. De tekster som Ali og de øvrige elever producerede, afspejlede dermed ikke en normativ 

forståelse af sprogbrug, altså korrekt over for ikke korrekt, men var en realisering af, hvad de (individuelt 

eller i makkerpar) bedømte og begrundede som hensigtsmæssigt i den pågældende kontekst. Alis tekst 

afspejlede samtidig en nærlæsning af originalen, en ældre tekst med anderledes ortografi, ord, 

formuleringer og et indhold som kunne forventes at være en udfordring for en del af klassens flersprogede 

elever, inklusiv Ali. 

Læseforståelsesstrategier og samarbejde  
I læsningen af de varierede teksterne var det tydeligt, at eleverne brugte forskellige 

læseforståelsesstrategier, og at det var en udfordring at læse med henblik på at undersøge teksten som 

konstruktion. Målet med læsearbejdet var ikke at læse og forstå indholdet – som indhold, men at skifte 

fokus fra hvad står der, til hvordan er det formuleret. De skulle fx ikke fordybe sig i fremgangsmåden for 

madopskriften fra et læremiddel i madkundskab, men orientere sig i den aktuelle teksts indhold og derpå 
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skifte fokus til sprog som redskab for skriftlig kommunikation. I læsefasen var opgaven at forholde sig til en 

større tekstmængde af meget varieret udtryk på forholdsvis kort tid – og det læsestrategiske arbejde gik ud 

på at få overblik og derpå fordybe sig i relevante de sproglige detaljer.  

 

Literacypædagogisk var hensigten at skabe et rum, hvor eleverne kunne afprøve og udvikle 

hensigtsmæssige strategier, som spejlede Geraldines metalingvistiske strategi. Nogle elever i klassen har 

bundstyrende strategier, når de læser, et genkendeligt træk hos nogle usikre andetsprogslæsere (Holm & 

Laursen 2010, s. 144). Det vil sige, at de ikke orienterer sig efter helheden og overblikket, men fokuserer på 

forståelse af enkeltord og i værste fald går i stå, når de ikke forstår et ord. I klassen er resultatet ofte, at de 

giver op, glider til undvigelsesstrategier og så at sige ’står af’ undervisningen. I forsøget på at muliggøre et 

læringsrum for netop disse elever, blev de sat i makkerpar med en elev med mere hensigtsmæssige 

læseforståelsesstrategier. 

 

I det observerede makkerpar var der tydeligvis forskellige strategier i spil. De to elever samarbejdede om at 

løse opgaven, idet begge bidrog til læse- og analysearbejde, men på baggrund af deres varierede 

literacykompetencer. Samarbejdet var karakteriseret ved, at den ene elev læste teksterne højt, indtil den 

anden foreslog og begrundede hvilken sproghandlingskategori teksten hørte til, ofte begrundet med 

reference til den udleverede oversigt over sproghandlinger. Denne elev demonstrerede således brugen af 

forskellige strategier over for sin makker samtidig med, at hun inddrog makkeren i arbejdet: Under den 

anden elevs højtlæsning var hun meget koncentreret om at indfange emne, kontekst og sprogbrug og byde 

ind med hypoteser til analysen. Hun inddrog og sammenlignede med andre teksteksempler for at 

understøtte sin forståelse og analyse, og hun vendte tilbage til en tekst, når hun var i tvivl om dens 

kategorisering og korrigerede løbende. Hun understregede, at det var nødvendigt at læse fremfor 

udelukkende at gætte, og hun læste flere gange (eller lyttede til makkerens genoplæsning), når hun var i 

tvivl. Hun brugte eksplicit teksternes multimodale signaler til sin hypotesedannelse, hun refererede til 

sprogbrugen i teksten som begrundelse for sin kategorisering og hun bad læreren eller kammerater om 

hjælp, når hun ikke kunne komme videre med. Makkeren lyttede, spurgte, bad om afklaring og læste højt. 

 

Samarbejdet mellem de to piger var som nævnt karakteriseret af varieret niveau, hvad angår 

literacykompetencer, af forskellige roller under aktiviteten såvel som forskellige strategier i forhold til at 

læse og arbejde analytisk med tekster, men netop samarbejdet om at gennemføre stod centralt og 

fremstod som en social proces, hvor de begge investerede og støttede hinanden i at læse og undersøge 

teksterne. I den efterfølgende fælles opsamling var begge piger aktive, idet de bød ind med resultatet af 

deres makkearbejde. De virkede begge tilfredse med arbejdet og med deres indsats, og i optagelsen af 

aktiviteten må begge elever karakteriseres som deltagere. Denne aktivitet refererer således til 

forskningsprojektets interesse i at undersøge, hvordan undervisningen kan tilrettelægges, så de subjektive 

og sociale dimensioner bliver en integreret del af elevernes tilgang til literacy, som Laursen pointerer i 

artiklen ovenfor, herunder at få indsigt i hvordan eleverne indgår i de fællesskaber, der etableres omkring 

literacyarbejdet og med hvilket udbytte.  
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Afslutning 
At være en kompetent læser rummer mange udfordringer på mange forståelsesniveauer. I forløbet har vi 

sat fokus på læseforståelsesstrategier og på en reflekterende tilgang til tekster. Med Gunther Kress’ ord 

skal eleverne ikke bare konsumere tekster, de skal lære at forholde sig aktivt og reflekterende til dem, de 

skal lære at udfordre teksternes mening og danne deres egen (Kress i Maagerø & Tønnessen 2006, s. 25), 

og som i forløbet på Blågård skole: også at udfordre samspillet mellem tekstens form og indhold. 

 

Elevernes literacyerfaringer var et hensigtsmæssige afsæt for undersøgelserne af skriftsprog, idet det 

tilsyneladende engagerede eleverne: De læste, analyserede, diskuterede og vurderede tekster og 

sprogbrug, og agerede i det hele taget som kompetente læsere på deres andetsprog og førstesprog. Det er 

naturligvis fortsat udfordrende for nogle af klassens flersprogede elever at begå sig som tekstlæsere i 

skoleregi. Derfor er det også fortsat en udfordring at skabe pædagogiske rammer, som på en gang kan 

imødekomme udviklingen af den komplekse literacykompetence og alle elevers ligeværdige 

deltagelsesmuligheder.  
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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 du 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 eller 

to klassekammerater. 

 

 

 

 

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 

Legogloss 

 

 
 

 

 

At få indsigt i elevernes 

læseforståelse og forhandling af 

betydning – også i et 

andetsprogsperspektiv. 

Efterår 2014 
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Portræt af mig som læser 

 

 
 

 

At få indsigt i, hvordan eleverne 

italesætter sig selv som læsere. 

Forår 2015 

Jubilæum 

 
 

 

At få indsigt i børnenes 

’forestillede fællesskaber’ set i 

relation til deres skolegang, som 

de italesættes i en videohilsen 

 

Efterår 2015 

Legogloss II 

 
 

At få indsigt i elevernes 

læseforståelse og forhandling af 

betydning – også i et 

andetsprogsperspektiv. 

 

 

 

 

Forår 2016 

Multiliteracy 

 

 
 

At få indsigt i elevernes brug af og 

refleksioner over multiliteracy, 

som det kommer til udtryk under 

udarbejdelse af en reklametekst 

og i samtale med 

forskningsmedarbejder og andre 

elever. 

 

Efterår 2016 
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Forventninger 

 

 
 

 

At få indsigt i elevernes 

forventninger til fremtiden og 

forestillinger om forventninger 

om dem, som de kommer til 

udtryk på skrift og i samtale med 

forskningsmedarbejder og andre 

elever. 

Forår 2017 
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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 
 
 
6. klasse 
 
 
7. klasse 
 
 
8. 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 
 

 Tegn på sprog i Tegn på sprog – del II 

 Vi er alle polyglotter 

 At læse det periodiske system 

 Mini-projektuge: Glogsters i fysik/kemi 
 

 Giver det mening? Læseforståelse og læsestrategier i 

8.A 

 Læs- read – atuaruk! Sammen om læsning 
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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 
 
 
6. klasse 
 
 
7. klasse 
 
 
 
 
8. 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 

 Vores sprogverden på NOVA 

 Gadeslang på NM  
 

 Essays om identitet – at forsøge at levere stof til 
eftertanke 

 At skabe relationer med og mellem sprog og 
matematiske begreber 

 

 Projektarbejde i et flersproget perspektiv 

 Tekstverdener – langt fra og tæt på. Et møde med 
geografifagets tekster og elevernes verden 
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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 
 
 
6. klasse 
 
 
7. klasse 
 
 
 
 
8. 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 

 Nørrebrobørns sprog 

 Biografier fra byen 
 

 Matematiske forklaringer. Elever med 
ekspertstemmer. 

 På sproget af sprog i SMS-noveller. Sprogstræk og 
fiktionstekster 

 

 Skriftsprog, der vil have dig til at gøre noget 

 Læsestrategier. Værd at forstå 
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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 
 
 
 
 
 
6. klasse 
 
 
 
 
7. klasse 
 
 
 
8. 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 

 Hvorfor kan vi ikke bare sige ’hypoteser’ – faglig 
læsning og skrivning i n/t 

 På jagt efter sproglige spor i en roman – et arbejde 
med personkarakteristik 

 

 Fra Blokhus til Beirut – erindringsfortællinger i 
historie 

 Mit drømmeværelse – fra skitse til model 
 

 Veje ind i og inde i tekster. 8. klasse læser 
samfundsfaglige tekster 

 At skabe rum for mening i tekster. Et arbejde med 
læseforståelsesstrategier i 8. 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 

 

 

 

6. klasse 

 

 

 

7. klasse 

 

8. 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 

 Aalborg Øst – Vores kvarter 

 På danske læber – internationale sangtekster 
fortolket af 6. C 

 

 Sådan øges pulsen – spiludvikling og spilforklaring 

 Når 7. C læser om nedbrydning 
 

 Hvad gør sprog og spørgsmål i naturfag og i 

naturfagsprøven? 

 Hvordan kan man læse tekster i kulturfag? Om at 

udvikle bevidsthed om og strategier til selvstændig 

læsning 
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Bilag 3 
 

Deltagere i programmet – skoleåret 2015-16 

 

 

 
  

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 Lise Kulbrandstad, 

Høgskolen i Innlandet, Professor Anne 
Pitkänen-Huhta, Jyvâskylä Universitet 
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 Skole Kommunal 

kontakt- 

person 

Læsekon- 

sulent 

Kontakt- 

person på 

skolen 

Lærere 2015/2016 Forsknings- 

medarbejder 

København Blågård 

skole 

Christina 

Haahr Bach  

Karen 

Maass 

Pia 

Madsen, 

skoleleder 

Susanne Drowe Pedersen 

Martin Drange 

Lektor 

FM Wulff, 

UCC 

Odense Abildgårds

kolen 

Hanne 

Hermansen 

Hanne 

Herman-

sen 

Allan 

Feldskou, 

skoleleder 

Jeanette M. Martinsen 

Vibeke Myhre Hansen  

Jørgen Peder Jochumsen 

 

Lektor 

Birgit Orluf, 

UCL 

Vejle Nova-

skolen 

Pernille 

Damgaard 

Freund 

Olga Snor Heidi 

Krogh 

Lodahl, 

afdelings- 

leder 

Lars Baes  

Mustafa Purivatra 

Lektor 

Uffe Ladegaard, 

UCL 

Aalborg  Herningvej 

Skole 

Faten El-

Ibari, 

Indira 

Karamehme-

dovic 

 Jette 

Hansen,  

skoleleder 

Mette Ditlev Holm 

Rachel Hjort Møller 

Rikke Flyvholm 

Lektor 

Winnie Østergaard, 

UCN 

Aarhus Sønder- 

vang- 

skolen 

Tina Mohr 

Nickelsen 

 Rani 

Hørlyck, 

skoleleder 

Pia Løkke Ottesen 

Sabah Charif 

 

Lektor 

Line Møller 

Daugaard, 

VIA  
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Styregruppemedlemmer for Tegn på sprog 2015-16 

 

 

 

Eksterne forskere 
 
 

 

 

 

 Leder Christina Haahr Bach, Københavns kommune (formand) 

 Forskningschef Jørgen Thorslund, Professionshøjskolen UCC 

 Studieleder Vibeke Christensen, Professionshøjskolen University College Nordjylland 

 Konsulent Faten El-Ibari, Aalborg kommune 

 Programleder Marie Falkesgaard Slot, University College Lillebælt 

 Konsulent Hanne Hermansen, Odense kommune 

 Konsulent Pernille Damgaard Freund, Vejle kommune 

 Udviklingskonsulent Karen Maass, Københavns kommune 

 Forsknings- og udviklingschef Andreas Rasch-Christensen, VIA University College 

 Konsulent Tina Mohr Nickelsen, Aarhus kommune 

 Institutleder Claus Holm, Institut for Uddannelse og Pædagogik v. Aarhus Universitet 

(DPU). 

 Konsulent Birgitte Bækgaard, Undervisningsministeriet 

 Forskningsleder Helle Pia Laursen, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) v. 

Aarhus Universitet. 

 

 Lektor Mette Buchardt, Aalborg Universitet 

 Lektor Lars Holm, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus 

Universitet 

 Professor Lise Kulbrandstad, Høgskolen i Innlandet, Norge 

 Professor Anne Pitkänen-Huhta, Jyväskylä Universitet, Finland 
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Videnskabelige assistenter  

 

 

 

 

 

Kontaktperson UCC 

 
 

 

 
 

 

 

  

 Kirsten Kolstrup, videnskabelig assistent, Institut for Uddannelse og Pædagogik 

(DPU), Aarhus Universitet. 

 Vinnie Møller Johansen, Forskning- og udviklingskonsulent, 

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  

 

 

  

 


