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Jeg har altid været tiltrukket af tegn. Det er måske ikke så mærkeligt, når jeg voksede op i Theben, ofte
vandrede omkring i Kongernes dal og klatrede rundt på klippefremspringene omkring Dayr al-Bahri.
Hele mit liv har jeg ledt efter spor. Da jeg var lille, var man nødt til nærmest at rive mig væk fra tapeter
med uudgrundelige mønstre. Jeg kunne blive tryllebundet af en fugls aftryk i vådt sand, disse streger
fyldt med mystik, især når flere fugle havde trippet rundt mellem hinanden. Den første gang, jeg så
assyrernes kileskrift afbildet, strømmede en genkendelsens glæde op i mig. Det måtte jo være fuglenes
hemmelige bogstaver.
Hvis læreren ville sige noget grimt om et barns håndskrift, kaldte hun den for ’kragetæer’. Jeg
forstod aldrig, hvordan hun kunne mene noget negativt med det.
Når mor tog mig med ud for at købe nye sko, var jeg mere optaget af sålerne end af selve skoen.
Hvordan blev aftrykket? Som voksen har jeg sommetider, når der ligger nysne på jorden, set fodspor,
tegninger, der har fyldt mig med forventning. Men hver gang jeg træffer skoens ejer, mennesket,
ansigt til ansigt, bliver jeg skuffet.
Hvorfor er jeg blevet sådan? Det ved jeg ikke. Det ved jeg virkelig ikke.
En sommer havde bedstefar malet gulvet på verandaen og den udvendige trappe ned til haven.
Døren ind til stuen stod åben. Ramses, katten, var kommet ind på verandaen. Røde malerpletter førte i
et nydeligt potemønster hen over gulvet mod køkkenet. Jeg fulgte sporene og endte ved komfuret,
hvor en bakke kanelsnegle stod til afkøling. Jeg har altid forestillet mig, at skrift skal være på den
måde: en rød tråd, der fører én frem til noget godt.
Jan Kjærstad (2002). Tegn til kærlighed. Viby J: Samleren, s. 11-12
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Tegn på sprog - tosprogede børn lærer at læse og skrive.
Midtvejsstatus
Helle Pia Laursen
Dette er den fjerde statusrapport over forsknings- og udviklingsprojektet Tegn på sprog – tosprogede børn
lærer at læse og skrive. Tegn på sprog er nu midtvejs i processen, og denne rapport er derfor tænkt som en
midtvejsstatus. Den baserer sig således på perioden august 2008 – juni 2011.
Tegn på sprog gennemføres i et samarbejde med Professionshøjskolen VIA University College,
Professionshøjskolen University College Nordjylland, University College Lillebælt,
Professionshøjskolen UCC, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole – Aarhus Universitet samt Aarhus,
Aalborg, Vejle, Odense og Københavns og er finansieret af de nævnte kommuner og professionshøjskoler,
DPU ved Aarhus Universitet samt Integrations- og Undervisningsministeriet.
Projektets overordnede mål er
- at få indsigt i tosprogedes børns møde med skriftsproget
- og afsøge pædagogiske muligheder for at inddrage disse børns forudsætninger og behov i læseog 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.

I statusrapport I og 2 (Laursen, 2008; 2009) er projektets overordnede mål, teoribaggrund og struktur
nøjere beskrevet. I rapport 3 (Laursen, 2010) blev det forskningsmetodologiske design uddybet, og der blev
sat fokus på projektets inventionsforløb forstået som fagdidaktisk aktionsforskning.
Denne rapport skal ses som en midtvejsrapport, hvor vi i oversigtsform beskriver processen frem til nu og
fremlægger de foreløbige erfaringer. I denne indledning samler jeg op på nogle foreløbige overordnede
erfaringer som fire refleksionstemaer over centrale generelle træk, der på nuværende tidspunkt kan
fremanalyseres. Disse refleksioner er primært relateret til de indsamlede data på individniveau. Det er
vigtigt at understrege, at disse refleksioner ikke skal ses endelige resultater, men som væsentlige
pejlemærker i den videre analyseproces. Herefter følger forskningsmedarbejdernes opsamling på
erfaringerne fra undervisningsforløbene på den enkelte skole i de fem kommuner.

Processen 2008-2011
Som beskrevet i statusrapport 2 består de primære data i projektet dels de individrelaterede data, vi
indsamler i relation til de udvalgte fokusbørn – og i nogle tilfælde i relation til alle børn i klasserne, og dels
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de klasserumsrelaterede data. Derudover indsamles også data, der relaterer sig til skolen som organisation.
Og endelig indgår deltagernes egne refleksioner undervejs også som centrale data (figur 1).

Individrelaterede data
Klasserumsrelaterede
data

Interviews

Klasserumsobservationer,
videooptagelser og
transskriptioner

Kvasi-eksperimentelle
aktiviteter

Klasserumsinvention,
observationer,
videooptagelser og
transskriptioner

Andre sprogdata

Skolerelaterede data

Deltagerrelaterede
data
Deltagernes løbende
refleksioner

Interviews
Elevtekster
Diverse dokumenter

Spørgeskema

Løbende klasserumsobservationer

Undervisningsmaterialer etc.

Figur 1: Datamateriale

Individrelaterede data
I perioden august 2008 til juni 2011 er følgende individrelaterede data blevet indsamlet:

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
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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

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 Efterår 2009
læsestrategier (på dansk) som det
fremgår gennem højtlæsning af
bogen ”Jeg vil have fisk” for
forskningsmedarbejderen eller en
anden voksen.
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Peer teaching

At få indblik i, hvad børnene
Forår 2010
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.

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.
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.

Efterår 2010

Skriv en historie

Forår 2011

Figur 2: Oversigt over individdata 2008-2011

I databehandlingen af disse data foretages løbende forskellige analytiske snit gennem materialet afhængig
af det aktuelle fokus for analysen. Det analytiske blik kan dels rettes mod den enkelte datakilde. Hvilken
type indsigt kan de forskellige datakilder give? Dels kan det rettes mod det enkelte barn på tværs af
datakilderne. Og endelig kan bearbejdningen af data være styret af en identifikation af gennemgående
temaer, som så kan danne grundlag for en tematisk analyse på tværs af børn og datakilde (figur 3).
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Figur 3: Analytiske blik på individdata

Klasserumsrelaterede data
På klasserumsniveau er der i hver af de fem klasser årligt gennemført to interventionsforløb:
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
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2. klasse

Talemåder på dansk og andre sprog
2. A som meteorologer

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

Klassens leksikon
Vittighedernes verden

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

Sprogetnografi på Nørrebro
Udforskning af naturvidenskabeligt sprog

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

Mig og min krop
Fabler
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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

At læse tegneserier på flere sprog
Hvordan gør man når man vil forstå det man
læser?

Figur 4: Oversigt over interventionsforløb 2008-2011

Aktionsforskningsforløbene er videooptaget og analyseret ud fra forskellige foci. I vores analyse af dem
tager vi afsæt i en identifikation af literacybegivenheder. Disse literacybegivenheder udvælges og
analyseres så ud fra forskellige tematiske foci. I statusrapport 2 (Laursen 2009) blev der i analysen af
interventionsforløbene sat fokus på en identifikation af forskellige typer af literacybegivenheder, som på
forskellige måder skaber rum for børnenes interaktion med, om og omkring skrift i samspil med andre
repræsentationsformer, og på forskellig vis tager højde for børnenes tosprogethed i interaktionen om og
omkring disse tekster. I statusrapport 3 (Laursen 2010) blev literacybegivenhederne i klasserummet
analyseret med henblik på, hvordan de er med til at skabe rammer for deltagelse og læring, og på baggrund
af forløbserfaringerne på de enkelte skoler blev der fremanalyseret dilemmaer for på den måde at kunne
indkredse de muligheder og begrænsninger, der ligger i forhold til forandringsperspektivet på
klasserumspraksis. Denne dilemmaanalyse har dannet grundlag for forskningsmedarbejdernes
midtvejsstatus i denne rapport, der sætter særlig fokus på identifikation og diskussion af potentialer i
forhold til at inddrage de tosprogede børns forudsætninger og behov i læse- og skriveundervisningen i
indskolingen. Potentialer, der sammen med de tidligere fremanalyserede dilemmaer vil blive bragt med i
det videre forløb, hvor Tegn på sprog vil følge de fem involverede klasser på mellemtrinnet.

Midtvejskonference
At Tegn på sprog nu er midtvejs i det foreløbigt planlagte forløb blev i 10. maj 2011 markeret ved en
midtvejskonference på Holckenhavn slot. Før min og forskningsmedarbejdernes præsentation af de
foreløbige erfaringer fra projektets første tre år følger her en lille stemningsreportage, der er samlet af
videnskabelig assistent, Liv Fabrin.
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Årets konference i Tegn på Sprog fandt sted i smukke
omgivelser på Holckenhavn slot ved Nyborg.
På konferencen bød forskere fra ind- og udland på nye
perspektiver på tosprogede elevers læsning og skrivning.

Den norske forfatter Jan Kjærstad åbnede konferencen med et foredrag om skriftens betydning: "Giv mig en A, og jeg skal
bevæge Jorden".
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Fire refleksionstemaer over tosprogethed og literacy
Helle Pia Laursen

Refleksionstema 1: Børnenes sprog og sprogbrug forstås bedst som sproglige repertoirer.
Gængse forståelser af ’tosprogede børn’ hviler ofte på implicitte antagelser om børn, der på den ene side
har et modersmål og på den anden side et andetsprog, hvilket i dansk sammenhæng så er dansk. Børn, der
hjemme taler et andet sprog end dansk – et modersmål, samtidig med at de i skolen bruger og lærer dansk.
Denne dikotomiske opfattelse af ’tosprogede børn’ er i de senere år blevet problematiseret af
sprogforskningen. Allerede i 1997 pegede Leung, Harris & Rampton på, at denne forestilling om ’det
tosprogede barn’ var misvisende, ikke mindst når det gjaldt flersprogetheden i større vestlige byer som for
eksempel London. De sociale og demografiske forandringsprocesser betyder, at det billede af ’det
tosprogede barn’, som måske var det typiske i 70’erne og 80’erne, langt fra afspejler den flersprogede
kompleksitet, der kendertegner det sociolingvistiske landskab i dag.

H

A
A’s

Figur 5: Amals sprogverden.
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Når vi i Tegn på sprog ser på de faktiske børns faktiske sproglige verdener, tegner der sig et meget
komplekst billede. Dels er det i de fleste tilfælde ikke muligt at skelne skarpt imellem kategorierne
’modersmål’ og ’andetsprog’, og dels er børnenes faktiske sproglige repertoirer langt mere sammensatte,
end man ud fra disse gængse forståelser af tosprogethed umiddelbart kan få indtryk af. Børnenes sproglige
repertoirer er præget af deres levede liv og deres sociale relationer og er derfor forskelligt fra barn til barn.
Bag betegnelsen ’tosprogede børn’ gemmer der sig et bredt spektrum af børn med meget forskelligartede
sproglige erfaringer og sprogbrugsmønstre, der ikke kan indfanges og forstås ud fra dikotomiske
forestillinger om modersmål og andetsprog.
Ioanas redegørelse for hendes og hendes families sprogbrugsmønster kan illustrere dette. Som
forberedelse til børneinterviewene i 2011 bad vi børnene illustrere deres ’sprogverden’ ved at udfylde
nogle bobler med tegninger eller tekst, der kunne vise noget om de sprog, der spillede en rolle for dem i
deres hverdag (som eksempel herpå se Amals sprogverden i figur 1).
Det følgende uddrag fra samtalen mellem Ioana, Alexander og forskningsmedarbejderen er en del af
børneinterviewet, der indledes med, at forskningsmedarbejderen spørger til børnenes udfyldning af
boblerne. Forskningsmedarbejderen (FM) spørger her Ioana om den boble, hvori hun har tegnet det
engelske flag, og Ioana fortæller, at det skyldes, at hendes mor og far taler engelsk sammen derhjemme.
Det vækker Alexanders undren, idet han ved, at Ioana har rødder i Afrika. Han spørger derfor, om ikke hun
da kommer fra Afrika. Ioana fortæller herefter, at hendes mor kommer fra Etiopien – udtalt som Etopien,
hvilket fører til et venligt drillende spørgsmål fra Andreas’ side om, hvorvidt det nu er et sted i rummet.
Efter en afklaring af, at det er et land i Afrika, og at Ioanas mor og far taler engelsk sammen, når de i
fællesskab frem til, at Ioanas papfar kommer fra Kroatien.
FM:
Ioana:
FM:
Ioana:
FM:
Alexander:
FM:
Ioana:
FM:
Ioana:
Alexander:
Ioana:
FM:
Ioana:
FM:
Ioana:
Andrea:
Ioana:

Hvorfor vil du have det engelske på plakaten?
Fordi (banker i bordet med hånden) fordi …
Fordi.
Fordi at min onkel bor i England / og fordi (xxx) (griner og siger noget).
Taler I engelsk derhjemme?
Hvor kommer du fra, Ioana? Du kommer fra Afrika?
Du bliver nødt til at fortælle, hvordan det er med sprog hjemme ved dig. Du siger, din mor og
far taler engelsk.
Ja.
Og hvor er det din mor og far kommer fra?
Min mor kommer fra Etopien og min far…
Hvad er Etopien? Hvad er Etopien? Er det oppe i rummet?
Nej min far – nej Etopien, det er et land i Afrika
Ja, og hvor er det din far kommer fra?
Jeg ved ikke, hvor min far, men min papfar …
Din papfar?
Han kommer fra bosnisk land. Jeg skal lige huske det.
Jeg ved det godt
Hvad?
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Alexander:
Ioana:
FM:
Alexander:

Hvad hedder det der sted? Nej, ikke Italien men Kroatien.
Kroatien
Kroatien?
Der har jeg været på ferie

Da det viser sig, at Alexander og Ioana har fælles erfaringer med Kroatien, fordi Alexander en gang har
holdt ferie der, følger der en forhandling om, hvorvidt Ioana og Alexander mon har været det samme sted i
Kroatien. Da de begge kan fortælle om et sted med en rutschebane, en trampolin, to strande, en swimming
pool og en restaurant og levende beskrive, hvordan de var placeret i forhold til hinanden, bliver de enige
om, at de da vist har været det samme sted, hvorefter forskningsmedarbejderen vender tilbage til Ioanas
sprogverden. Ioana fortæller nu, at hendes mor af og til taler somalisk til hende, men at hun også taler
arabisk og engelsk og tysk. Forskningsmedarbejderen opfordrer hende herefter til at give en smagsprøve på
hendes somaliske og arabiske repertoire, hvad hun gør. Forskningsmedarbejderen spørger herefter ind til,
hvorvidt Ioanas mor og far forstår hinanden, når de taler på henholdsvis somalisk og arabisk og kroatisk. De
gør de ikke, fortæller Ioana.
FM:
Ioana:
FM:
Ioana:
FM:
Ioana:
FM:
Ioana:
FM:
Ioana:

I har været det samme sted? Jo det er lidt sjovt. Men din mor taler hun så nogen gange…
Somalisk.
Somalisk til dig?
Også arabisk og english.
Og engelsk?
Og og tysklandsk
Men forstår du både somalisk og arabisk?
Mm.
Gør du det?
(Nikker)

Forskningsmedarbejderen anmoder nu Ioana om at sige noget på somali, hvad Ioana gør. Hun vil først ikke
fortælle forskningsmedarbejderen, hvad det betyder, men fortæller så, at hun har sagt ”du er en dreng”.
FM:

Okay, jeg troede lige det var, du sagde noget slemt til mig. Hvad så på… Kan du sige noget på
arabisk?
Ioana:
Jeg skal lige / jeg gider ikke sige det.
(Alexander siger grinende noget, der skal lyde som arabisk)
Ioana:
Nej, det er ikke det. Jeg skal lige // Kan du så det her salam alejkum/ kan du så forstå xxx?
FM:
Nej.
Ioana:
(Griner)
FM :
(Til Alexander) Ved du, hvad det betyder?
Alexander:
(Ryster på hovedet) Har ingen anelse.
FM:
Hvad med din mor og din papfar? Forstår din papfar somalisk? Eller arabisk? Forstår din mor
kroatisk?
Ioana:
(Ryster på hovedet).
FM:
Forstår du kroatisk?
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Ioana:
FM:

(Nikker).
Kan du godt forstå, hvad din far han siger? Hvad din papfar siger på kroatisk?

Ioana svarer dog ikke her på forskningsmedarbejderens sidste spørgsmål, da spørgsmålet tilsyneladende
giver hende associationer til en historie fra en rejse til Kroatien, som hun først fortæller. På foranledning af
forskningsmedarbejderen giver Ioana så herefter et eksempel på en del af sit kroatiske repertoire, der viser
sig at være et bandeord, hvilket vækker stor jubel hos Alexander, der flere gange beder hende gentage det.
Efter disse sproglige smagsprøver samler forskningsmedarbejderen sammen med Ioana op på hendes
sproglige repertoire på følgende måde.
FM:
Ioana:
FM:
Ioana:
FM:
Ioana:
FM:
Ioana:
FM:
Ioana:
FM:
Ioana:
FM:
Ioana:

Det vil sige at du kan tale dansk, somalisk…
Kun lidt somalisk.
Arabisk?
Lidt.
Kroatisk?
Lidt.
Og engelsk?
Meget engelsk.
Meget engelsk? Det vil sige, når du taler med din mor og din papfar, så taler du engelsk til
dem mest?
Hmm.
Og når I snakker sammen alle sammen, så taler du engelsk?
Hmm / når vi spiller kort, spiller vi om engelsk og lidt dansk.
Okay, så du skifter sådan lidt mellem engelsk og dansk?
Ja.

Det er Ioanas personlige version af sin sprogverden, vi her hører om, og det er dermed også en udgave af
hendes sociolingvistiske profil, der er præget af hendes fortolkning deraf i den givne sammenhæng. Ikke
desto mindre er kompleksiteten slående, og der er tydeligvis tale om en sociolingvistisk profil, der ikke
matcher en simpel dikotomisk opfattelse af ’det tosprogede barn’. Vi ser også, hvordan den heller ikke
umiddelbart matcher Alexanders forestillinger om, hvad en, ’der kommer fra Afrika’, taler, ligesom også
forskningsmedarbejderen synes at blive udfordret af omfanget af hybriditeten i Ioanas sprogverden. I
Ioanas tilfælde er det ikke ligetil at afgøre, hvad hendes modersmål er. Der kan heller ikke identificeres
nogen direkte en-til-en overensstemmelse mellem, hvor hun eller hendes mor ’kommer fra’, og hvilke
sprog hun taler, ligesom sprogbrugen hjemme hos Ioana øjensynligt involverer skift mellem sprog og
blandinger af elementer fra flere sprog.
Dette eksempel hører afgjort til de mere sammensatte, men peger samtidig ind i det generelle træk, at
børnenes sprogbrug sjældent kan forstås inden for dikotomiske opfattelser af modersmål – andetsprog og
hjem - skole som skarpt adskilte størrelser, men at et flersproget repertoire i lyset af aktuelle
globaliseringsprocesser er af en langt mere kompleks karakter. Om end der er enkelte børn, der giver
udtryk for, at de taler dansk i skolen og et andet sprog hjemme, er de tosprogede børn i Tegn på sprog børn
med forskellige og ofte meget sammensatte sproglige repertoirer, der omfatter brug af flere sprog i
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hjemmet, hvor dansk typisk er en integreret del af det sproglige repertoire, og hvor der ofte indgår flere
end to sprog. Mange af børnene har erfaringer med flere sprog, som de har mødt i forskellige kontekster,
og som de har forskellige grader af ekspertise i. Hvordan det konkrete sprogbrugsmønster ser ud i den
enkelte familie, varierer fra hjem til hjem. Typisk fortæller børnene, at de anvender to eller flere sprog
sammen med det enkelte familiemedlem, og at kombinationen af sprogene og den omfangsmæssige
fordeling af sprogene varierer for eksempel i forhold til, hvilket familiemedlem der er tale om.
I vores tilfælde giver det ikke derfor meget mening at stille spørgsmål som ’Hvad er barnets modersmål?’
og ’Hvilken sprog taler barnet hjemme?’ Relevante spørgsmål vil i højere grad være spørgsmål som ’Hvad er
barnets sproglige repertoire?’ og ’Hvordan forstår og forhandler barnet sin sproglige identitet i relation til
dette sproglige repertoire?’.
I forlængelse heraf synes der at være behov for en diskussion af, hvordan man pædagogisk set retter
opmærksomheden mod børnenes faktiske sproglige repertoire og undgår at lade sig låse fast i mere eller
mindre forenklede kategoriforståelser. Leung, Harris & Rampton (1997) beskrev denne udfordring som
tredelt.
“To adjust to the complex realities of contemporary urban multilingualism, we would
suggest at least three strategies. First, it is worth attending closely to recent developments in
cultural theory and research that offer ways of accommodating patterns of change in
language use and social identity. Second, educators need to address the actual rather than
the presumed language use, ethnicity, and culture of the bilingual learner. And third, they
need to draw on the first two strategies to develop more specific, precise, and differentiated
English language pedagogies, spanning a range of practice from the pupil who is a recent
arrival and early English user to the pupil who is a settled bilingual in the mainstream class”
(Leung, Harris & Rampton 1997: 546).

I Tegn på sprog er udfordringen blandt andet taget op gennem en løbende interesse for børnenes kendskab til sprog
og skrift på tværs af sprog. Dette perspektiv var blandt andet i fokus i det første forløb i 0. klasse i Aarhus, hvor de
konstaterede, at de havde meget sparsomt kendskab til den store del af børnenes skriftsprogserfaringer, som ikke
knyttede sig til det danske sprog eller lod sig formidle gennem tests og generelle baggrundsoplysninger. Med afsæt i
begrebet ’skriftsprogsoplevelser’ arbejdede de derfor med at få øje på børnenes kendskab til skrift – også fra andre
sprog end dansk, at bringe dette kendskab ind i skolens rum og at synliggøre det for børnene selv, for de øvrige børn
og voksne (Daugaard, 2010b). Erfaringer fra dette forløb har videre dannet grundlag for en løbende opmærksomhed
på den sproglige mangfoldighed, der kendetegner klassen. Daugaard samler blandt andet skolegruppens erfaringer
hermed op på følgende måde: ”Anerkendelsen af og åbningen mod den sproglige mangfoldighed åbner således op for
genforhandling af sprogligt ekspertskab på fleksible måder. På skoler som Søndervangskolen er flersprogethed et
grundvilkår. Som eksemplerne fra skolegruppens arbejde viser, er den sproglige mangfoldighed ikke en enkel eller
entydig størrelse. Tværtimod – flersprogetheden stritter og spræller og er vanskelig at håndtere. Men til denne
sprudlen hører muligheden for forhandling og genforhandling af sprogligt ekspertskab, hvorigennem børn og voksne
sammen kan bevæge sig mod nye sproglige horisonter” (Daugaard side 48 i denne rapport). Også forløbet ’Min
sprogverden’ fra København har taget udgangspunkt i børnenes individuelle sproglige repertoirer og derigennem
åbnet op for, at børnene med udgangspunkt heri udforskede forskellige ’sprog’ eller sprogbrugspraksisser (se
Lundqvist i denne rapport).
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Refleksionstema 2: Børnenes biliteracy forstås bedst i et dynamisk tilblivelsesperspektiv.
Også opmærksomheden på biliteracy har primært været at finde inden for en forståelsesramme, der har
taget udgangspunkt i en forståelse af første- og andetsproget som to skarpt adskilte kategorier. Det har
blandt andet været begrundet i, at interessen har været rettet mod individer, hvis tosprogethed har haft en
sekventiel karakter. Først et sprog og så et andet. Dette sekventielle udgangspunkt finder man blandt andet
i følgende model, der i mange sammenhænge har dannet udgangspunkt for den pædagogiske diskurs
omkring biliteracy og læsning på et andetsprog. I nordisk sammenhæng blev den introduceret af Bjørkavåg
(1990).
Muntlige språkferdigheter
Morsmålsferdigheter

Muntlige og skriftlige
språkferdigheter

A

B

snakker morsmålet

snakker, leser og skriver
morsmålet

C

D

snakker norsk

snakker, leser og skriver norsk

Andrespråksferdigheter (norsk)

Figur 6: Udvikling af literacy på modersmål og andetsprog (Bjørkavåg, 1990: 104).

Modellen bygger på en tilsvarende model, der i 1977 er udarbejdet for UNESCO af Sarah Gudschinsky i
relation til tilrettelæggelse af alfabetiseringskampagner.
kind of control

oral only

oral and written

kind of language
indinegeneous

national

a. speaks an indigenous
language as his native
tongue.

b. reads and writes (as well
as speaks) his native
language.

c. speaks the national
language as a second
language.

d. reads and writes (as well
as speaks) the national
language as a second
language.

Figur 7: Udvikling af literacy på modersmål og andetsprog (Gudschinsky, 1977: 65)
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Modellerne er blevet til for at illustrere, hvordan udviklingen for en person, der lærer at læse og skrive på
sit modersmål, forløber fra rubrik A til B. Heroverfor kan de personer, der lærer at skrive på et andetsprog,
risikere at blive bragt i en situation, hvor de forventes at gå direkte fra rubrik A til rubrik D og dermed at
skulle lære at læse og skrive på et sprog, de ikke i forvejen taler. Med modellerne pegede såvel Gudscinsky
som Bjørkavåg samtidig på mulige alternative ruter, som kunne bygges op over forløb fra rubrik A over B til
D eller fra rubrik A over C til D.
I dansk sammenhæng har modellerne stadig relevans blandt andet i forhold til de børn, der kommer til
landet lige før skolestart eller undervejs i skoleforløbet, og som derfor risikerer at skulle lære og læse og
skrive på et sprog, de ikke i forvejen behersker mundtligt. Modellen rejser derfor en række centrale
spørgsmål om, hvordan man bedst kan gribe en sådan situation an.
Derimod har modellen med dens skarpe adskillelse af såvel modersmål og andetsprog som tale og skrift
mindre udsigelseskraft, når det gælder børn, der vokser op med flere sprog og i større eller mindre omfang
får erfaringer med flere skriftsprog parallelt og ikke sekventielt. I dansk sammenhæng eksisterer der så vidt
vides ikke anden forskning, der belyser biliteracy i relation til børn, der stifter bekendtskab med flere
skriftsprog på omtrent samme tid, selv om det er en situation, der er almindelig for mange tosprogede børn
i Danmark og i mange andre vestlige lande. Det er også den situation, der er den hyppigst forekommende
for de tosprogede børn i Tegn på sprog, der begyndte i skole i august 2008.
Når vi ser på vores data fra Tegn på sprog, bliver det tydeligt, at alle børn i projektet er i færd med at
opdage skriften som repræsentationsform og på forskellige måder i gang med at konstruere en identitet
som læsere og skrivere. For en række af børnene indebærer det et møde med skrift på flere sprog, som de
trækker på i deres forståelse af, hvad skrift er for et fænomen.
I statusrapport 3 (Laursen, 2010) beskrev vi, hvordan tilegnelse af literacy også kan ses som en investering
for disse børn, og at den værdi, de tillægger literacy, blandt andet har at gøre med deres oplevelse af den
rolle, literacy spiller for de personer, der betyder noget for dem, og den værdi, de oplever literacy tilskrives
af disse personer. Det er i høj grad også tilfældet for biliteracy og mødet med skrift på andre sprog end
dansk. Også når børnene fortæller om deres møde med skrift på andre sprog, er deres beretninger fyldt
med referencer til såkaldte literacysponsorer (Brandt, 2001), der på forskellig vis med til at mediere
børnenes adgang til disse.
I børneinterviewet fra 0. klasse beretter Dahlia for eksempel, hvordan hendes far har spillet en særlig rolle
som literacysponsor for hende i hendes møde med literacy på arabisk, og hun refererer til en oplevelse,
hvor faderen, da hun gik i børnehave, fandt en Alfons Åberg bog på arabisk, som tilsyneladende har en stor
værdi for hende. Hun fortæller også, hvordan det er faderen, der har lært hende at skrive nogle arabiske
bogstaver.
Dahlia:
FM:
Dahlia:

Ja, en gang min far han hentede Alfons på arabisk
Er det rigtig? Var det Alfons på arabisk?
Ja, og det var så ude i min børnehave. Vi havde karneval, og så min far, han hentede mange
bøger, som jeg lånte, og så blev jeg glad for den Alfons, at læse den.
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FM:
…
FM:

Men ja Alfons Åberg det er jo nogle dejlige historier.

Nå, men det synes jeg var dejligt at høre, at du læser Alfons Åberg, og så på arabisk. Kender
du nogen af de arabiske bogstaver?
Dahlia:
Ja.
Aidah:
Se, det her kan jeg skrive.
FM:
Ja, hvad for nogen kender du?
Dahlia:
Det er b, c, d.
FM:
Kan du skrive dem også ligefrem?
Dahlia:
Ja, jeg kan lige skrive d. Skal jeg prøve?
(Hun skriver de arabiske bogstaver, der svarer til de danske bogstavnavne, hun nævner.)
FM:
Ja det må du gerne.
Dahlia:
Nej, det er ikke det, sådan skriver man ikke d.
FM:
Sådan ja…
Dahlia:
Så skriver man sådan, og så…
FM:
Er det din mor, der viser dig det, eller er det din far?
Dahlia:
Det er min far.
FM:
Det er din far, der viser dig det.
Dahlias møde med literacy har ligesom for mange af de andre børns vedkommende fundet sted på flere
sprog og er knyttet til de sociale praksisser i hendes omgivelser. Hendes (forestillede) literacyverden
(Bartlett & Holland, 2002) er gennem møder med skriftsprog som dem, hun her fortæller om, blevet
befolket med aktører, artefakter, værdier og forestillinger, hvor altså Dahlias far og Alfons Åberg har en
særlig betydning i arabisksprogede del deraf. Denne verden og det enkelte barns syn på sig selv som aktør i
denne forestillede verden er ikke entydig og statisk. Der er som tidligere skrevet snarere tale om en verden
af flertydige og foranderlige forestillinger, ligesom der heller ikke er tale om entydige og stabile relationer
mellem det enkelte barns forestillede verden og omgivelserne, men derimod om relationer, der er
komplekse og til stadig forhandling.
For børnene i Tegn på sprog finder mødet med skrift – i ental eller flertal - sted på forskellige måder, og det
er forskelligt, hvad børnene retter deres opmærksomhed mod, og hvordan de bruger deres kendskab til de
forskellige skrifttegn. Hvad angår de tosprogede børns møde med skrift på andre sprog end dansk, er det
for nogle foregået i mere eller mindre formelle kontekster, omtalt for eksempel som koranskole, tyrkisk
skole eller ”nede i den anden blok”. Andre børn fortæller måske, ”at der kommer en dame” og underviser
dem i det pågældende sprog derhjemme, eller som Dahlia at de lærer bogstaver af deres forældre eller
større søskende. Ofte er der ikke tale om en lineær proces, men en proces, der er præget af omskiftelige
vilkår og muligheder. I børneinterviewet i 2. klasse fortæller Dahlia, at hun netop er begyndt at gå til
arabiskundervisning (igen), da nogen i omgivelserne har etableret noget lørdagsundervisning.
FM:
Dahlia:
FM:

Er du lige begyndt på det?
Vi begyndte, fordi / Det var for langt. Vi gad ikke. Det har vi gjort. Så lukkede vi det lige lidt.
Skolen. Så åbnede vi den. Altså, den var åbnet, Ja, så lukkede vi det lidt igen. Og så …
Begyndte I igen?
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Dahlia:
FM:
Dahlia:
FM:
Dahlia:
FM:
Dahlia:

Mm, og så kommer alle, og så blev det til 20.
Ja.
Så der er mange børn, der vil lære.
Mm, de vil lære arabisk?
Ja, at skrive det. De kan arabisk, men de skal bare lære at skrive det.
De kan tale arabisk og …
Ja. Men det er i hvert fald sjovt.

For børn som Dahlia og hovedparten af de tosprogede børn, der indgår i Tegn på sprog, foregår mødet med
flere skriftsystemer således ikke som en sekventiel proces, men som en parallel proces, der er præget af
det enkelte barns livsvilkår og de muligheder, der er til stede i det omgivende miljø. I lyset af vores data
bliver det derfor relevant at forstå biliteracyerfaringer i et ’becoming’-perspektiv – med henvisning til
blandt andet Charmian Kenners forskning i London (Kenner et al, 2004; Kenner, 2004), der er ét af de
relativt få studier, der har sat fokus på tosprogede børns møde med flere skriftsprog (se dog også fx
Buckwalter & Lo, 2002; Reyes, 2006; Dworin, 2003; Robertson, 2002; Moll, Saez & Dworin, 2001). Disse
studier peger alle på vigtigheden af i en pædagogisk sammenhæng ikke at overse de erfaringer med skrift,
som børn kan have fra andre sprog.
En pædagogisk ambition i Tegn på sprog har derfor været at undersøge muligheder for at give børnene
lejlighed til at aktivere og trække på alle de erfaringer, de måtte have med skrift ud fra den betragtning, at
en udgrænsning af dele af den viden om skrift, børnene møder med i skolen, vil være fagligt
uhensigtsmæssigt, idet alle typer af skriftsprogserfaringer kan bidrage til læse- og skrivetilegnelsen.
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Refleksionstema 3: Mødet med flere skriftsprog involverer en aktiv udforskning a f
kontaktzonerne mellem sprog som symbolsk e systemer.
Når børn lærer at læse og skrive, skal de dels lære at forstå, hvilke sproglige elementer der indkodes i
skriften, og dels at forstå, hvordan disse elementer indkodes i skriften. Det er en proces, der involverer den
metalingvistiske bevidsthed, som - i Koda & Zehlers (2008) forståelse – handler om at identificere,
analysere og manipulere sproglige former.
”Inasmuch as reading is embedded between spoken language and the writing system
(Perfetti, 2003), its acquisition requires the linking of two systems (Perfetti & Liu, 2005; Nagy
& Anderson, 1999). Accordingly, in learning to read, children must first understand which
language elements are encoded in the writing system, and then recognize how these
elements are encoded. Metalinguistic awareness plays a pivotal role in guiding both these
processes that are critical in learning to read “(Koda & Zehler, 2008:5).
Koda & Zehler peger her på, at den metalingvistiske bevidsthed spiller en betydelig rolle i disse processer,
der er centrale for læseindlæring, ligesom læseindlæringen samtidig også bidrager til at styrke den
metalingvistiske bevidsthed. Forholdet mellem skriftsprogtilegnelse og udvikling af metalingvistisk
bevidsthed er således for alle børn dobbeltrettet.
Børn, hvis skriftsprogstilegnelse involverer flere skriftsprog, vil have samtidig adgang til flere forskellige
måder, hvorpå indkodningen i skriften finder sted, og dermed også mulighed for at øge den
metalingvistiske bevidsthed for eksempel gennem sammenligninger mellem de forskellige måder, det sker
på.
Når vi ser vores datamateriale igennem, vrimler det med eksempler på tværsproglige processer, hvor
børnene individuelt eller sammen med andre børn og voksne er i gang med at udforske kontaktzonerne
mellem forskellige skriftsprog. I uddraget fra børneinterviewet med Dahlia under refleksionstema 2 kan
man for eksempel se, hvordan Dahlia bruger sit kendskab til det danske alfabet og de danske bogstavnavne
til at gengive de tilsvarende arabiske bogstaver, der jo ellers har arabiske bogstavnavne, men hun er klar
over, at de fleste arabiske bogstaver har en dansk ækvivalent. En viden, der involverer en indsigt i, at det
langt hen af vejen er de samme sproglige elementer, der indkodes til skrift på dansk og arabisk, om end
indkodningen resulterer i forskellige grafiske tegn, og en viden, hun her trækker på i sin samtale med den
dansksprogede forskningsmedarbejder – muligvis af den grund, at hun ikke forventer, at denne ville kunne
forstå de arabiske bogstavnavne.
Vores logo er som flere gange før nævnt blevet til i en tilsvarende situation, hvor Furhan, for at forklare
forskningsmedarbejderen betydningen af de diakritiske tegns betydningsadskillende funktion på dari, først
skriver et stort A og siden tilsætter fire prikker over den øverste halvdel af bogstavet. Også han anvender
her sin tværsproglige viden til at illustrere et særligt aspekt ved måden at indkode sproglige elementer i
skriften på dari.
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Figur 8: Furhans A og logoet for Tegn på sprog

Ikke overraskende er store dele af den tværsproglige udforskning i 0. og 1. klasse knyttet til
bogstavindlæringen, og ikke mindst til den grafiske udforskning af skrifttegn.
Det følgende eksempel er taget fra den såkaldte peer-teaching aktivitet i 1. klasse, hvor vi, for at få indblik i
børnenes kendskab til andre skriftsprog end det danske og i deres måde at udtrykke sig derom, bad
børnene i mindre grupper om at lære hinanden noget om et andet sprog, de ved noget om. Samtalen her
foregår mellem tre drenge med henholdsvis tyrkisk, bosnisk og somalisk baggrund, og en voksen med dansk
baggrund. Drengene er ved at lære hinanden, hvordan man skriver på forskellige sprog, og foran sig har de
det danske, det bosniske, det tyrkiske og det arabiske alfabet. Samtalen varer i alt ca. ½ time, hvor børnene
næsten til det sidste er dybt optagede.
På dette tidspunkt er det blevet Bazams tur til at fortælle de andre om det bosniske alfabet. Bazam er i
gang med at illustrere, hvordan nogle af bogstaverne i det bosniske alfabet grafisk set svarer til de danske,
men andre er forskellige.
Bazam:
…
Kadir:
Ali:
Kadir:
Bazam:
Bazam:

Det er ikke et dansk D. Det er sådan der (han skriver et dansk D), men det er sådan der (han
skriver et bosnisk Đ).
Ligesom et plus der. En bue og sådan?
Jeg ved det. Er det ikke sådan her? Man laver et D og så en streg
sådan.
Neej.
Jo, jo, jo (Bazam retter det til).
(Vender sig mod forskningsmedarbejderen). Kan du skrive det?

Đ

Man ser her – og i mange andre tilfælde under peer-teaching aktiviteterne - hvordan selv små grafiske
forskelle mellem bogstaverne, som fra et voksenperspektiv kan synes ret enkle og temmelig banale, er
genstand for intensive forhandlinger mellem børnene. En proces, der også indebærer en sprogliggørelse af
de grafiske forskelle. Man kan endvidere lægge mærke til, hvordan dansk – udover at være det fælles
kommunikationssprog – også udgør referencesproget. Det er det danske alfabets skrifttegn, der typisk som
her danner udgangspunkt for observationerne og grundlag for sammenligningerne.
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I peer-teaching mellem Kadir, Ali og Bazam er de skriftsprog, der er involveret, alle alfabetiske, omend de
på forskellige måder adskiller sig fra hinanden grafisk, ligesom nogle af de bogstaver, der grafisk set er ens
på tværs af skriftsprogene, udtales forskelligt. I andre tilfælde indgår skriftsprog af mere væsensforskellig
karakter, som i peer-teachingen mellem Victoria, der har kinesisk baggrund, og Mashal med afghansk
baggrund. Nedenfor til venstre ses det ark, som Victoria har udfyldt med de tegn, som hun har valgt at lære
Mashal og forskningsmedarbejderen at skrive. Til højre ses forskningsmedarbejderens udgave med egne
kommentarer på baggrund af Victorias forklaringer.

Figur 9: Victorias peer teaching

Victoria vælger blandt andet at lære Mashal og forskningsmedarbejderen at skrive Kina på kinesisk og
instruerer undervejs de engagerede elever grundigt om, hvordan hver enkelt streg skal placeres i forhold til
hinanden. Da Victoria er færdig, konstaterer Mashal lidt spørgende, at der kun er to bogstaver, men rettes
af Victoria, der forklarer ham, at det ikke er bogstaver, men tegn, og Mashal bekræfter så gennem
gentagelse, at han er med på det.
Victoria:
FM:
Mashal:
Victoria:
FM:
(…)
Mashal:
FM:
Mashal:
Victoria:
Mashal:

Vent lidt. Så skriver jeg først lige Kina på / på kinesisk.
Ja, lad os lære at skrive Kina.
(udbryder) Nihaaau // ok / sejt.
Den der skal være lidt derovre.
Ja.
Er det sådan? / Ching ching ching .
Og det her, det er Kina?
Du har / kun to bogstaver?
Ja, det er bare det. Det er ikke bogstaver. Det er tegn.
Det er tegn, det der.

Senere uddyber Victoria så, hvordan nogle af de kinesiske tegn i sin oprindelse er ikoniske og derfor skaber
betydning gennem en vis lighed mellem tegnet og det, tegnet repræsenterer. I nedenstående uddrag
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illustrerer Victoria dette ved hjælp af tegnet for skildpadde, hvilket fører til en længere engageret samtale
om, hvad tegnet ellers kan ligne.
Victoria:
FM:
(…)
FM:
Mashal:
Victoria:
FM:
Victoria:
Mashal:
FM:
Victoria:
FM:
Mashal:
Victoria:
Mashal:
FM:
Victoria:
FM:
Victoria:
FM:
Mashal:
Victoria:
FM:
Victoria:

Du ved godt. Det er sådan her. Det – det – det er tingen, der bliver sådan der. Og så gør vi
det – en skildpadde. Og når man skriver skildpadde, så ligner det en skildpadde.
Må vi se skildpadden? Kan du skrive skildpadde?
OK, så skulle vi lige prøve den der – hvad var det du sagde?
[Skildpadden]
[Skildpadden ja]
Skildpadden. Det må være den sidste, vi når i dag så.
Det er bare sådan en skildpadde. Så der er mange streger. Så det er bare sådan der firkantet
og så er det ligesom det er halen.
Det ligner. Det ligner en paraply.
Ja
Øh, sådan der tror jeg nok det er. Det er bare ligesom en engel, som der står ret.
Og hvad hedder det? Skildpadde, hvad hedder det på kinesisk?
Jeg synes mere – jeg synes mere, det ligner et skib og så med et vindue.
Wue-gwai
(Skildpadde)
Jeg synes mere, det ligner en skib og så med et vindue på og så med et eller andet på.
(ler)
Nej, jeg synes det er den der paraply man holder, og så det der, det er et vindue.
Ja
Og så det her, det er bare nogen.
Ja.
Jah.
Men det er sådan der. Se skildpadderne har – du ved godt, den er rund, og så er det en streg
Mm
Og så det her det er halen, og så det her det er munden. Det ligner sådan.

Sprog varierer ikke blot med hensyn til de enkelte skrifttegn, men også med hensyn til hvilken morfologisk
og grammatisk information, der signaleres, og hvordan den markeres i tale og på skrift. På arket nedenfor
har Ifrah for eksempel illustreret over for Aida og forskningsmedarbejderen, hvordan man bygger en
sætning op på somali (min bror hedder Abdihan), og hvordan forskellen mellem bror og søster markeres
ved udskiftning af endelsen på wola.
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Figur 10: Ifrahs peer teaching

De ovenstående eksempler illustrerer børnenes optagethed af tegnets form og funktion i et tværsprogligt
perspektiv, der både er knyttet til enkelte skrifttegns beskaffenhed, til ordet som symbolsk referent, og til
de syntaktiske konventioner i de givne sprog.
Børnenes opmærksomhed på sproget som symbolsk system er dog ikke alene rettet mod de konventioner,
der er knyttet til tegnene. Ofte fremkalder tegnene også subjektive responser, idet børnene fylder dem
med betydning, der ligger ud over den konventionelle. Kramsch (2009) beskriver denne dobbelthed ved
sproget som symbolsk form sådan:
”We may focus on two aspects of symbols. One the one hand, symbols are conventional in
nature, they refer to and represent the social and psychological reality of a speech
community. As signs shared by a social community, symbols derive their meaning from the
force of social convention. Learners of a foreign language have to adhere to the grammatical
and lexical conventions of the symbolic system they are learning and to the social
conventions of its use.
…
On the other hand, the use of symbols triggers subjective resonances both in the uses and in
the receivers. It reproduces a speaker’s sense of self and enables him or her to act upon the
symbolic order of the speech community. Because each speaker’s experiences are different,
each speaker inflects conventional symbolic forms with personal, often idiosyncratic,
meaning” (Kramsch, 2009: 6-7).
Sproget er symbolsk såvel i den forstand, at det består af sprogtegn, der er relateret til hinanden på
systematiske og konventionelle måder og refererer til fysiske eller psykologiske objekter. Men sproget er
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også symbolsk i den forstand, at tegnet i sig selv kan vække følelser og tanker, der ikke er relateret til det
objekt, det refererer til.
De subjektivt symbolske dimensioner ved skriften (og andre ikke sproglige symboler) blev særligt tydelige
for os under den såkaldte sorteringsøvelse, som vi gennemførte kort efter, at børnene var begyndt i 0.
klasse. Børnene blev præsenteret for forskellige skrifttegn og ikoner, som de kommenterede og
diskuterede, mens de forholdt sig til, hvilke de syntes passede sammen. Det resulterede i en række
ukonventionelle associationer, der for eksempel var baseret på former, lyde, ligheder.
Daugaard & Østergaard (2008) beskriver for eksempel, hvordan det kinesiske tegn for ’and’ optager
børnene og engagerer dem følelsesmæssigt.
”Åh, kinesisk” udbryder Mashal, da han ser det, og laver herefter kung-fu bevægelser i
luften, akkompagneret af kung-fu-agtige lyde. I deres bud på, hvad tegnet ligner og/eller
betyder, viser børnene stor fantasi. Yasmin siger, at det er musik (hun tænker formentlig på
noder), mens Suraya og Evelin hæfter sig ved tegnets første del og siger, at
det ligner et flag. Senad ser derimod en brødrister i tegnet, og Carl Johan og
Anton diskuterer, om der er tale om et menneske med en guitar eller et
menneske med en walkie-talkie. Masud forsøger at læse tegnet og siger, at
der står ching-chang-chung” (Daugaard & Østergaard, 2008:34).
At børnene hæfter sig ved skrifttegnets former, gælder ikke kun de mere ’eksotisk’ anderledes som de
kinesiske tegn, men også for skrifttegn, hvor forskellene fra de mere eller mindre kendte danske skrifttegn
er mindre. Nedenfor beskriver Daugaard & Østergaard for eksempel, hvordan de diakritiske tegn i det
tyrkiske skriftsprog fremkalder associationer, der er knyttet til former og forskelle mellem sprog.
”Det ses fx, da Mashal, Gulyar og Masud undersøger kortet med tyrkisk skrift (ağaç). Tyrkisk
skrives med en særlig udgave af det latinske alfabet, der bl.a. indeholder en række
bogstaver, som er velkendte fra det danske alfabet, men som er tilføjet diakritiske tegn over
eller under bogstavet, sådan som det er tilfældet for bogstaverne ğ
og ç på kortet. Mashal mener, at det er engelsk; Masud fastslår, at
det i hvert fald ikke er dansk, og Gulyar uddyber: ”Fordi der er
prikker oppe over”. Masud peger på det diakritiske tegn over ğ og
siger, at det ligner en mund” (Daugaard & Østergaard, 2008: 35).

ağaç

De semiotiske referencer, børnene her etablerer mellem tegnene og noget uden for tegnene selv, handler
ikke om repræsentation i konventionel forstand, men om konstruktion af subjektive sammenhænge,
forestillinger og sansninger. Når det træder tydeligst frem ved disse tegn og på dette tidspunkt, har det
formentlig at gøre med, at de subjektivt symbolske muligheder er mest åbne, før den konventionelt
referentielle relation mellem tegnene og objekterne er etableret (Kramsch, 2009). Det er ikke
ensbetydende med, at de ikke vedvarende er der og i større eller mindre omfang udnyttes i forskellige
situationer. Sproget og skriften spiller for børnene fortsat en rolle, der rummer andet og mere end den
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refererende kommunikative kommunikationsudveksling, og deres engagement indeholder fortsat både
kognitive, emotionelle og æstetiske elementer.
Mødet med skrift og sprog har således også en fysisk og sanselig dimension. Skriften er for børnene også et
æstetisk objekt, som de udforsker og eksperimenterer med.

Figur 11: Furhans skrifttegnsmosaik

Ofte ser vi, hvordan også enkelte skrifttegn af børnene tillægges en særlig betydning, der er knyttet til den
person, der har lært dem disse tegn. Når børnene skriver tegnene og/eller omtaler dem for
forskningsmedarbejderen eller andre børn, forbindes de tit med en kommentar om, hvem der har lært dem
tegnet og i nogle tilfælde også hvor og hvordan.

Figur 12: ”Det sværeste bogstav i verden. Jeg har lært det af min mor.”
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Under sit foredrag på Tegn på sprogs midtvejskonference gav Jan Kjærstad udtryk for, at når han tænkte
tilbage på, hvordan han selv stiftede bekendtskab med skriften, så havde alle bogstaver for ham en særlig
mikrohistorie. En erfaring, han trak på i bogen ”Tegn til kærlighed” (Kjærstad, 2002), der blandt andet
handler om et barns møde med skriften. I Tegn på sprog ser vi en række eksempler på, hvordan såvel de
danske bogstaver og skrifttegn fra andre skriftsystemer for børnenes har deres egen mikrohistorie og
tillægges betydning og værdi derigennem. Sprog og skrift er også subjektiv erfaring.

I Tegn på sprog lægger mange af forløbene op til en aktiv udforskning af kontaktzoner imellem forskellige
(skrift)sprog. I Odense er børnene for eksempel blevet involveret i undersøgelser af og samtaler om, hvordan man på
forskellige sprog kan konstruere ord ved at sammensætte substantiver. Her opdagede børnene for eksempel, hvordan
rækkefølgen af de to rodmorfemer bytter plads, alt afhængigt af hvilket sprog der er tale om (Orluf, 2010). Også
forløbet ”Læseoplevelser på flere sprog” i Aarhus i 1. klasse rummede flere systematiske kontrastive analyser.
Forløbet var bygget op omkring en såkaldt dual language-bog med tekst på både dansk og et andet sprog. I
sproggrupper og med støtte fra tosprogede medarbejdere gik børnene på jagt efter ord, først i den danske tekst og
herefter i teksten på et andet sprog. Ordene var nøje udvalgt med henblik på deres mulighed for at sætte fokus på
bestemte sproglige fænomener: ordet ’venner’ skulle rette børnenes opmærksomhed mod ental og flertal på tværs af
sprog, ordet ’fortalte’ mod nutid og datid og ordet ’flodhest’ mod sammensatte ord. Børnene fik således mulighed for
at prøve kræfter med afkodning ikke bare på dansk, men også på arabisk eller somali. Bagefter øvede børnene sig i at
skrive ordene på begge sprog, og i den efterfølgende klassesamtale sammenlignede klassen i fællesskab de udvalgte
ord på tværs af de ni sprog, der var arbejdet med (Daugaard, 2010a). Og i København gav eksempelvis inddragelse af
peer teaching i forløbet ’På sproglig opdagelsesrejse’ anledning til en lang række sprogsammenligninger, da børnene
underviste hinanden i andre skriftsprog end dansk (Lundqvist, 2010). Udforskningen af kontaktzoner mellem sprog har
på denne måde indgået som en integreret og på forhånd planlagt aktivitet i en række forløb. Samtidig er dette
perspektiv løbende blevet taget op på baggrund af mere spontane iagttagelser fra børnenes side, når der er blevet
inddraget skrift på andre sprog end dansk i undervisningen. I Aalborg indgik for eksempel en grønlandsk tekst som led
i en introduktion til begreberne ’afkodning’ og ’forståelse’. Selv om det overordnede mål for gruppesamtalerne ikke
var at sammenligne dansk og grønlandsk, begyndte børnene umiddelbart at gøre sproglige iagttagelser i den
grønlandske tekst og senere at sammenligne de to versioner af samme tekst – på grønlandsk og dansk (se Østergaard i
denne rapport). Ved på denne måde at inddrage et for eleverne nyt og ukendt sprog blev der skabt rum for mulighed
for børnenes aktive udforskning af kontaktzonerne imellem sprogene (Østergaard i denne rapport).
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Refleksionstema 4: Tosprogede børns sprog- og literacykompetence anskues bedst i et
interaktionelt og strategisk perspektiv.
I sin bog fra 2010 - ”The sociolinguistics of globalization”, der allerede har fået klassikerpræg, peger Jan
Blommaert på, at kommunikationsprocesser i en globaliseret verden i stadig stigende grad bærer præg af,
at folk ofte kommunikerer gennem specialiserede og partielle ’stumper og stykker’ fra forskellige sprog og
sproglige varieteter. Samtidig minder han læseren om Hymes’ advarsel mod at forveksle de ressourcer, et
givet sprog rummer, med de ressourcer, (alle) sprogbrugere råder over.
”No one knows all of a language. That counts for our so-called mother tongues and, of
course, also for other ‘languages’ we acquire in our life time. Native speakers are not perfect
speakers. Hymes emphatically warns us against the ‘fallacy to equate the resources of a
language with the resources of (all) users’ (Hymes, 1996: 213). There is nothing wrong with
the phenomenon of partial competence: no one needs all the resources that a language
potentially provides” (Blommaert 2010: 103).
Som Blommaert her siger, er det ikke i sig selv et problem at have en partiel kompetence på et givet sprog.
Tværtimod er det et naturligt træk for alle, idet vores sproglige repertoire er en biografisk selvfølgelighed,
der reflekterer det enkelte menneskes livshistorie og de historiske vilkår i de miljøer, vi lever i. Nogle vokser
op i relativt etsprogede miljøer, mens andres opvækst foregår i meget komplekse flersprogede
sammenhænge, der betyder, at sprogudvikling for dem handler om tilegnelse af et flersproget repertoire.
Når det så er sagt, er det stadig dansklærerens opgave at sikre, at børnene i skolen gives det bedst muligt
grundlag for at tilegne sig dansk i tale og på skrift, så man kan spørge, om ovenstående betragtninger
overhovedet har relevans for denne. Skal børnenes faktiske livsvilkår og herunder deres sproglige verden
tages i betragtning, rejser der sig i hvert fald en række spørgsmål om, hvordan man som dansklærer
håndterer den sproglige kompleksitet og samtidig tager sin opgave som sproglærer alvorligt. På den anden
side kan man spørge, om der nødvendigvis behøver at ligge en modsætning. Måske udfordringen i højere
grad handler om at brede forståelse af sprog- og literacykompetence ud, således at kompetence ikke
primært ses som noget, den enkelte på et givet tidspunkt besidder eller ikke besidder, men at kompetence
snarere forstås i et strategisk, dynamisk og interaktionelt perspektiv.
Det følgende uddrag stammer fra det børneinterview med Alexander og Ioana, hvorfra jeg tidligere har
citeret Ioanas beskrivelse af sin sprogverden. Her er det Alexanders tur. Han har på sin oversigt over sin
sprogverden inkluderet et svensk flag og er i samtalen ivrig efter at få bragt dette på dagsordenen. Da
forskningsmedarbejderen giver grønt lys, fortæller han, 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. Det er dog
ikke Alexanders sprogverden, der her er i centrum for min interesse, men derimod den lille udveksling, der
finder sted, da Alexander nævner, at faderen også har en rytter. 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, hvorefter hun lytter videre.
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Alexander:
FM:
Alexander:
FM:
Alexander:
Ioana:
Alexander:
FM:
Ioana:

Vi skal tale om den der. Kom nu! (peger ivrigt på sin tegning)
Ja Sverige! Hvorfor har du Sverige på?
Fordi min mor kan tale svensk. Jeg kan tale svensk, og min far kan tale svensk.
Hvorfor kan I tale svensk?
Fordi min far han har heste, og så har han en rytter.
Hvad er en rytter?
Det er en, der rider på hesten. Og så har han lavet trav. Så har han lavet galopløb og alt
muligt.
Og det gør han i Sverige?
(nikker)

Ses kompetence i et interaktionelt og dynamisk perspektiv, er det ikke nødvendigvis et problem, at Ioana
ikke kender ordet ’rytter’ på dansk. Derimod opstår der et problem, når Ioana og andre børn, der ikke
kender betydningen af ordet ’rytter’, i læsetesten OS 120 skal vise deres læsekompetence ved - ud fra en
tegning af en rytter på en hest – at identificere og afkrydse ordet ’rytter’ blandt fire skrevne ord. En
afkrydsning af det forkerte ord kan fejlagtigt komme til at tage sig ud som et udtryk for grundlæggende
læsevanskeligheder og ikke som udtryk for, at barnet ikke kender ordet på dansk.
Når det handler om videreudvikling såvel af børnenes læse- og skrivefærdigheder som af børnenes
andetsprogsfærdigheder, er det derfor afgørende, at man undgår at forveksle læse- og
andetsprogsfærdigheder.
Det er naturligt, at et barn, der vokser op som tosproget, ikke kender alle ord og udtryk på begge eller alle
de sprog, der indgår i barnets sproglige repertoire. Som Blommaert med henvisning til Hymes ovenfor
peger på, er det et almindeligt træk, at ens kompetence på et givet sprog er partiel. Så længe barnet
opsøger sproglige udviklingsmuligheder, udvikler sit strategiske repertoire og går ind i de interaktionelle
forhandlinger, der baner vej for den sproglige udvikling, så vil der dog normalt ikke være nogen grund til
bekymring. I en pædagogisk sammenhæng er der derfor behov for at overveje, hvordan man bedst
tilrettelægger en undervisning og skaber de interaktionelle rammer, der sikrer, at barnet udfordres og får
lejlighed til at strække sit intersprog og udvikle sit strategiske repertoire.

I Tegn på sprog har det ’intersprogsstrækkende perspektiv’ været et gennemgående fokus i forløbene. Det har dels
indgået som en integreret del af den almene undervisning for alle, når det været relevant. Dels har det spillet en
central rolle i den særligt tilrettelagte undervisning i dansk som andetsprog. I Vejle har man for eksempel medtænkt
dette fokus gennem kommunikative øvelser som informationskløftaktiviteter og puslehistorier ud fra den betragtning,
at eleverne på den måde sættes i situationer, hvor de for at blive forstået får behov for at strække deres intersprog.
På den måde sigtes der mod at undgå den situation, at de lærer at klare sig med det sprog, de har, i stedet for at
udvide og udvikle deres sprogbeherskelse (Laursen og Ladegaard, 2010). Også receptivt har der været arbejdet med at
strække børnenes intersprog. Det har for eksempel været tilfældet i Aarhus, hvor der i forløbet ’2. A som
meteorologer’ har været arbejdet med en lyttetekst i form af morgenens vejrudsigt, afspillet som videoklip fra
internettet. Klippet blev først afspillet uden lyd og herefter flere gange med lyd og med stop undervejs. Gennem flere
gennemlytninger og samtaler om indholdet og om ord og vendinger, som børnene ikke umiddelbart forstod, blev der
arbejdet med gradvis at strække børnenes forståelse fra en første overordnet forståelse til en mere detaljeret
forståelse.
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Når det gælder de tosprogede børns læsning på dansk, er der – som for alle børns vedkommende - forskel
på deres sikkerhed i afkodningen, og der er – igen som for alle børns vedkommende - grund til at være
opmærksom herpå og på at give dem den nødvendige støtte i udviklingen heraf.
Derudover har barnets generelle kendskab til dansk betydning for læsningen. Ukendte ord, vendinger eller
syntaktiske konstruktioner, barnet ikke kender på dansk, påvirker selvsagt læseprocessen. Udviklingen af
deres læsning på dansk hænger derfor nøje sammen med deres generelle intersprogsudvikling. Det er
typisk nemmest at få øje på og illustrere ved hjælp af enkeltord, men det er samtidig vigtigt at være
opmærksom på, at eventuelle forståelsesvanskeligheder meget ofte ikke udspringer af problemer med
enkeltord, men er knyttet til længere tekstmæssige sammenhænge og syntaktiske konstruktioner. Opstår
der forståelsesmæssige vanskeligheder, vil barnet ofte også selv relatere til det til enkeltord. Det kan dels
have noget at gøre med, at barnet måske selv tror, at problemet ligger der. Dels kan det handle om, at det
er nemmest at spørge ind til enkeltord.
Når vi ser det datamateriale, der stammer fra højtlæsningsaktiviteten i 1. klasse igennem, er der ingen tvivl
om, at de tosprogede børns sikkerhed i afkodningen varierer meget. Det fremgår også klart, at deres
forskellige kendskab til dansk påvirker læsningen. I forhold til deres generelle læseforståelse er det mest
slående dog de forskelle, der er på den måde, de griber situationen an på, når der opstår vanskeligheder,
og de forskelle, der er på, i hvilken grad, de foretager betydningstjek undervejs og overvåger deres egen
forståelse. Både Khador og Hashir er for eksempel begge ret sikre i deres afkodning, men agerer meget
forskelligt, når der opstår vanskeligheder. Hashirs læsning er kendetegnet ved, at Hashir synes at være
meget optaget af at få teksten afkodet og komme videre, mens det er karakteristisk for Khadors læsning, at
han i situationer, hvor der er noget, han ikke forstår, stopper op og prøver forfra, scanner illustrationen for
støtte eller spørger forskningsmedarbejderen om hjælp. ”Hvem er Mida?” spørger han eksempelvis, da han
læser, at Sofie får frikadeller til middag.
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Figur 13: Jónsdóttir (2007)

I de fem klasserum, der er involveret i Tegn på sprog, foregår der i dagligdagen et systematisk arbejde med alle børns
læsning, og på alle skolerne er der tilknyttet en læsevejleder, der følger med i børnenes læsning, herunder deres
sikkerhed i afkodning, og sørger for, at de børn, der har behov for støtte deri, får tilbudt en sådan. I Tegn på sprog
forløbene har denne opmærksomhed på børnenes udvikling af afkodningsfærdigheder med afsæt i dansk været
suppleret med en ambition om sideløbende at tilvejebringe muligheder for, at børnene har kunnet aktivere
skriftsprogserfaringer fra andre sprog med henblik på at styrke deres forståelse af skriftens principper (Laursen, 2008).
Det var for eksempel tilfældet i et forløb om leksikon i Vejle i 1. klasse, hvor der for eksempel var samlet leksika ind på
alle de sprog, der er repræsenteret i klassen. Bøgerne var tilgængelige under hele forløbet, så børnene frit kunne
vælge, hvilket sprog de ville søge den nødvendige information på (se Ladegaard i denne rapport). I flere af Tegn på
sprog forløbene har der derudover – blandt andet med udgangspunkt fra erfaringerne fra højtlæsningsaktiviteten været sat særlig fokus på udvikling af læseforståelse og læsestrategier, dels for at stimulere børnene til at søge
forståelse og udvikle deres strategiske repertoire dertil. Dels for at gribe de muligheder, der for børn med dansk som
andetsprog kan ligger i læsningen for at udvikle intersproget gennem mødet med nye ord, vendinger og syntaktiske
konstruktioner. Det gælder for eksempel i det seneste forløb i Aalborg ”Hvordan gør man, når man vil forstå det man
læser?” hvor man har arbejdet med brug af og bevidsthed om læsestrategier gennem et forløb om læseforståelse i
forhold til en børnebog, hvor der var indlagt et bånd med gruppemetasamtaler om hvad læsning er først, undervejs og
sidst i forløbet. I forløbet indgik fx aktiviteten ’wordmasking’, hvor udvalgte ord fra læseteksten var overdækkede, og
børnene i grupper drøftede, hvilke ord der kunne indsættes (se Østergaard i denne rapport).

Ligesom læsning af andres tekster giver anledning til, at børnene forholder sig til og udvikler deres
kendskab til skrift, er deres egen skrivning også kilde til udforskning af skrift som symbolsk system. Blandt
andet gennem dataindsamlingsaktiviteterne Skriv lige, hvad du vil, Skriv en mail og Skriv en historie får vi et
indblik i, hvordan alle børn udvikler og afprøver deres hypoteser om de enheder, skriften udgøres af, og om
hvordan disse enheder kan sammensættes på forskellige måder i relation til forskellige konventioner og
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med forskellige kommunikative hensigter for øje. Vi ser, hvordan børnenes fokus for udforskning ligger
forskellige steder, og hvordan det flytter sig i forhold til tidligere erfaringer, i forhold til den givne opgave og
konteksten for den og i forhold til den enkeltes interesse og mål i situationen.
I dataindsamlingsaktiviteten Skriv lige, hvad du vil, der blev gennemført umiddelbart efter skolestart på 0.
klassetrin, så vi, hvordan mange børns opmærksomhed var rettet mod de enkelte bogstavtegn og
derudover på forskellig måde mod ordet som en central enhed i skriften og mod linjen som grafisk enhed.
Daugaard og Ladegaard (2008) skrev dengang således derom:
”Børnenes tekster afspejler forskellig grad og forskellige former for optagethed af sprog.
Flere børn er eksempelvis optaget af ordet som sproglig enhed, og det markerer de i deres
tekster gennem anvendelse af forskellige strategier.
Asim har således valgt at lave firkanter rundt om sine ord for at markere grænserne mellem
ord, mens Furhan opdeler i ord ved at sætte en lodret streg.
(…)
Andre børn retter opmærksomheden mod at ordne deres bogstaver på linjer. Det giver sig
hos Bassima udslag i omhyggeligt ordnede rækker af bogstaver, som indimellem adskilles af
en vandret linje. Abia ordner også sine bogstaver (og tal) på en linje, og da bogstaverne er
kommet til at skråne i en bue opad mod arkets højre hjørne, må linjen naturligvis følge
bogstaverne” (Daugaard & Ladegaard, 2008).

Figur 14: Asim, Furhan, Bassima og Abias ark fra Skriv lige, hvad du vil.

Skriv en mail blev gennemført, da børnene gik i 1. klasse. Det fremgår heraf, at ordet som enhed nu var
genstand for de fleste børns opmærksomhed. Når vi ser videooptagelserne igennem, hvor børnene parvis
eller tre og tre sidder ved hver sin computer, er der ét ord, der går igen i næsten alle optagelser. Det er
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ordet ’mellemrum’. Optagetheden deraf er tydeligvis knyttet til en gryende forståelse og eksperimenteren
med fænomenet ’ord’.
Optagetheden af ordet giver sig også grafisk udslag i mange af børnenes mail. Eksempelvis har Hashir
opdaget, at der er noget med fænomenet ord, man skal være opmærksom på, men er endnu usikker på,
hvordan han skal håndtere fænomenet. I sin eksperimenteren med det tager han punktummet til hjælp til
at opdele luftstrømmen i mindre enheder, når han skriver, hvad der med i konventionel skrivning kan læses
som ”Jeg er 8 år. Martin, du har et dyr. Og Maria har et dyr, Anton. Martin har et dyr, der hedder Guffe”.

Hashir, 1. B

Figur 15: Hashirs mail

Også Mashal eksperimenterer med adskillelsen af ord i sin e-mail. Efter at have kommenteret
mellemrummenes funktion og brugt mellemrumstasten flittigt, begynder han legende at anvende smileys
på ordadskillelse og fortæller stolt de andre børn om sin ide.

Figur 16: Mashals mail.

Ikke alle børnene har dog opmærksomheden rettet mod ordet. Det gælder for eksempel Abdi, der i sin mail
har skrevet, hvad der i konventionel skrivning svarer til ”Pippi, du er skør”, hvilket han repræsenterer som
én sammenhængende enhed.
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Figur 17: Abdis mail til Pippi Langstrømpe

I de produkter, der udspringer af dataindsamlingen Skriv en historie har alle børn derimod i 2. klasse fået
øje på og gjort brug af ordet og mellemrummet som ordadskillelse. Derimod vidner flere af teksterne om,
at der arbejdes på at få hånd om fænomenet sætning.
Det ses eksempelvis i de to nedenstående tekster. Forståelsen af ordet synes her at være på plads. Der
forekommer nu mellemrum til at markere ordene, og punktummet, der før blev brugt til at eksperimentere
med ordet, bruges nu til at markere det, der opfattes som værende en sætning.

Figur 18: Sadis historie
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Figur 19: Aalias historie

Fænomenerne ’ord’ og ’sætning’ er ikke fænomener, der er specifikt knyttet til det danske skriftsprog, så
ligesom det gælder for dele af skriftens helt basale principper (se Laursen 2008), er den grundlæggende
forståelse af disse fænomener ikke bundet til dansk. Forståelse derfor kan finde sted også gennem andre
skriftsprog. Den specifikke måde at danne ord på og den specifikke måde at konstruere en sætning på
varierer dog fra sprog til sprog.
Børnenes egen skrivning udgør således et rum for udforskning af skriften som symbolsystem på mange
forskellige niveauer (ortografi, morfologi, syntaks, tekstsammenhæng, genre etc.) og for de muligheder,
dette symbolsystem giver for at repræsentere verden og kommunikere med andre.
I børnenes egen skrivning ser vi endvidere et potentiale i forhold til muligheden for at strække intersproget
for de børn, for hvem dansk er et andetsprog. Vi ser også, at det kræver en bevidst pædagogisk indsats i
forhold til at udfordre og støtte børnene deri. Når man skriver, kan man langt hen ad vejen klare sig med de
ord og udtryk og med de syntaktiske konstruktioner, man i forvejen føler sig rimelig fortrolig med. Derfor
har flere af forløbene i Tegn på sprog inddraget et samspil mellem børnenes egen tekstskrivning og læsning
af og samtale om andre tekster i samme genre eller med et tilsvarende indhold.
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Samspillet mellem børnenes egen tekstskrivning og læsning af andre tekster i samme genrer har blandt andet været i
fokus i et forløb om fabler i 2. klasse i Odense, hvor genrepædagogikkens arbejdsform blev anvendt med henblik på at
give eleverne mulighed for at strække deres intersprog i skriveprocessen gennem lærerens mundtlige modellering og
dekonstruktion af forskellige teksttyper (se Orluf i denne rapport). I 1. klasse i Vejle udnyttede skolegruppen dette
samspil ved at sætte fokus på betydningsbærende helheder i skriftsproget - dels gennem et eksplicit fokus på faste
vendinger og andre meningshelheder og dels gennem øvelser, der var inspireret af den kommunikative lytteøvelse
dictogloss, som gik ud på, at eleverne to og to skulle læse et kort tekststykke op for en hinanden, som de siden skulle
rekonstruere. Efterfølgende sammenlignede de de to tekster for til sidst at skrive teksten om. Tanken var på den måde
at rette børnenes opmærksomhed mod sprogets form (Ladegaard, 2010). Og i forløbet ‘2. A som meteorologer’ i
Aarhus tog samspillet mellem børnenes egen tekstskrivning og samtaler om teksttyper form af et kredsløbslignende
forløb om vandets kredsløb. Børnene udførte først et forsøg om fordampning i skolens fysiklokale. Tilbage i
klasseværelset var der først en mundtlig opsamling, og herefter lavede børnene en cloze-opgave, der var udformet
som en beskrivelse af det forsøg, de netop havde gennemført. De følgende to dage gennemførte børnene to
skriveseancer, begge med udgangspunkt i fotos fra fysiklokalet. I første seance udarbejdede børnene narrative
beskrivelser af forsøgets forløb, og i anden seance blev der sat fokus på fagsprog. Børnenes sætninger blev
sammenlignet på tavlen for at anskueliggøre, hvordan ting kan udtrykkes forskelligt og med forskellig grad af
præcision. Samtidig har også børnenes udvikling af skrivestrategier på tværs af sprog været genstand for
opmærksomhed. Det gælder for eksempel i forløbet ’Skrivestrategier’ i København, hvor børnene på baggrund af
videooptagelser af deres egen skrivning identificerede forskellige skrivestrategier og i fællesskab udarbejdede en
oversigt over forskellige mulige strategier, man kan tage i brug, når man skriver (Lundqvist, 2010).
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Mod nye sproglige horisonter - arbejdet med sproglig
mangfoldighed på Søndervangskolen i Aarhus
Line Møller Daugaard
Børnene i 1.a er samlet foran en stor opslagstavle bagerst i klassen. På opslagstavlen er der farvekopier af
sider fra dual language-bogen ”At holde trit med Gepard”. Der er en række forskellige udgaver af samme
side fra bogen på opslagstavlen, og på hver side står teksten på både dansk og henholdsvis arabisk, engelsk,
farsi, kinesisk, kurdisk, rumænsk, somali og urdu. Børnene er sammen med lærerne Maria og Tina optaget
af at parre ordkort med tre ord fra teksten – ’venner’, ’fortalte’ og ’flodhest’ – på de forskellige sprog med
den side, hvor teksten står på dette sprog. Da turen kommer til de engelske ordkort, bliver Ayaan bedt om at
finde den engelske tekst. Ayaan har somalisk baggrund og har boet i England i en periode, før hun kom til
skolen, og Ayaan er både optaget af og dygtig til engelsk. Men da hun rejser sig, kommer der en skarp
indvending fra en af drengene: ”Ayaan er altså ikke klassens præsident i engelsk – Abtidoon er lige så god”.
Undervisningsbilledet stammer fra et aktionsforskningsforløb om læseoplevelser på flere sprog gennemført
i 1.a på Søndervangskolen i Aarhus som led i Tegn på sprog (se Daugaard 2010a for en nærmere beskrivelse
af forløbet). Undervisningsbilledet peger direkte ind i et dilemma, som har stået centralt i skolegruppens
arbejde gennem de tre første projektår, og som i kort form kan formuleres som ’Sproglig mangfoldighed –
udfordring og åbninger’. Den høje grad af sproglig mangfoldighed, som kendetegner klassen, udgør en
udfordring i forhold til at tilrettelægge en literacyundervisning, der tager afsæt i børnenes forudsætninger
og behov. Denne udfordring har vi i skolegruppen prøvet kræfter med gennem årene. I dette arbejde har vi
oplevet en række åbninger i form af potentialer og muligheder, men samtidig har åbningen mod den
sproglige mangfoldighed stillet os over for nye udfordringer. En af disse udfordringer optræder i det
indledende undervisningsbillede i form af protesten mod, at Ayaan positioneres som ”klassens præsident i
engelsk”. Det er en både interessant og relevant indvending, som rejser spørgsmålet om, hvilke muligheder
og identiteter vi stiller til rådighed for børnene i det sprogpædagogiske arbejde med sproglig
mangfoldighed: Hvem udråbes til præsident? Hvis stemmer tæller? Hvem har mulighed for stille op til
hvilke poster?
Når der åbnes op for den sproglige mangfoldighed, åbnes der samtidig for en uforudsigelig sproglig
kompleksitet, der ikke altid er nem at håndtere. En central udfordring for skolegruppen på
Søndervangskolen har bestået og vil fortsat bestå i at finde måder at bringe børnenes sproglige viden og
erfaringer i spil på en måde, der giver plads til kompleksiteten, således at literacyundervisningen kan
bidrage til at åbne og udvide børn (og voksnes) sproglige horisonter i stedet for at skabe snævre og lukkede
sproglige forventninger. Denne artikel handler om dette arbejde. Artiklen indledes med en kort beskrivelse
af skolen og klassen, og herefter følger udvalgte glimt fra de gennemførte aktionsforskningsforløb; alle med
fokus på håndtering af flersprogethed og sproglig mangfoldighed. Artiklen afrundes med en diskussion af
klasserummet som arena for forhandling af sprogligt ekspertskab.
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Sproglig mangfoldighed – et grundvilkår på Søndervangskolen
Søndervangskolen er en folkeskole i det sydlige Aarhus. Skolen er placeret i bydelen Rosenhøj; et såkaldt
’udsat boligområde’, der jævnligt omtales som ghetto. Skoledistriktet er kendetegnet ved et lavt
indkomstniveau, dårligt fodfæste på arbejdsmarkedet blandt de voksne beboere, en stor gruppe beboere
med etnisk minoritetsbaggrund og en høj andel af børn og unge. Skolen har pr. 1/8 2011 340 elever fordelt
på 0.-9. klassetrin, og desuden varetager skolen specialundervisning af elever fra hele kommunen i fire
specialklasser. Skolen har siden 2006 fungeret som heldagsskole, dvs. et kombineret skole- og fritidstilbud
baseret på en obligatorisk skoledag fra kl. 8-16 for alle skolens elever med en vekselvirkning mellem
undervisning og mere fritidsprægede aktiviteter i løbet af skoledagen.
Størstedelen af skolens elever – omkring 85 % – har dansk
som andetsprog. Fokusklassen (den nuværende 3.a) består
af 25 børn, der alle kan betragtes som tosprogede ud fra en
forståelse af, at det at være tosproget indebærer at have
kendskab til og at møde andre sprog end dansk i hverdagen.
Ud over dansk (og engelsk) kender børnene i klassen – i
forskelligt omfang og på forskellige måder – til så mange og
så forskellige sprog som arabisk, dari, fransk, kantonesisk,
kinesisk, kurdisk, pashto, rumænsk, somali, swahili, ungarsk
og urdu. Skolegruppen arbejder således i en sproglig
kontekst, der er karakteriseret ved superdiversitet
(Blommaert & Rampton 2011).
På skolens hjemmeside beskrives superdiversiteten således: ”Cirka 80 % af vores børn har en anden etnisk
baggrund end dansk fordelt på op mod 20 forskellige nationaliteter” – og den værdisættes i det følgende
udsagn: ”Det ser vi som skolens allervigtigste styrke og ressource”. Det afspejles i skolens markante slogan
Vi skaber fremtidens multikulturelle skole og den tilhørende designlinje, som ikke alene præger skolens
hjemmeside, tryksager og skolens fysiske rum, men også præger det offentlige rum i skolens nærmiljø og
rejser ud af skoledistriktet som reklamer på de lokale bybusser. Denne værdisætning af mangfoldighed –
med vægt på kulturel og etnisk mangfoldighed – udgør en del af rammen for skolegruppens arbejde, og
skolegruppens arbejde kan ses som en udforskning af, hvad der sker, når der åbnes op for den sproglige
side af denne mangfoldighed i den sprogpædagogiske praksis.

Arbejdet i de tre første år i overskrifter
I de tre første projektår er der gennemført seks aktionsforskningsforløb, hvor den sproglige mangfoldighed
i forskellig grad og på forskellig vis har været i fokus:
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
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Læseoplevelser på flere sprog
2. klasse

Talemåder på dansk og andre sprog
2. A som meteorologer

I det følgende fremdrages nogle udvalgte erfaringer og problemstillinger knyttet til håndteringen af
flersprogethed og sproglig mangfoldighed i skolegruppens arbejde gennem de tre første år.

Skriftsprogsoplevelser som åbning – men åbning til hvad og hvordan?
I det første forløb i 0. klasse, da børnene lige var startet i skole, arbejdede vi med afsæt i begrebet
’skriftsprogsoplevelser’ med overhovedet at få øje på børnenes erfaringer med og viden om sprog og skrift
på tværs af sprog. Ved skolestart kunne vi konstatere, at vi havde meget sparsomt kendskab til den store
del af børnenes skriftsprogserfaringer, som ikke knyttede sig til det danske sprog eller lod sig formidle
gennem tests og generelle baggrundsoplysninger. En banal, men væsentlig udfordring bestod derfor i at få
øje på børnenes viden og erfaringer, at bringe dem ind i skolens rum og at synliggøre dem for børnene selv,
for de øvrige børn og for os voksne. Det forsøgte vi at skabe rammer for gennem den genkommende
aktivitet ”Skriftsprogsoplevelser med Fidus”, som i al sin enkelhed handlede om, at børnene på skift fik det i
forvejen kendte tøjdyr Fidus med hjem - på jagt efter en såkaldt skriftsprogsoplevelse, som de næste dag
vendte tilbage til klassen for at fortælle om. ’Skriftsprogsoplevelser’ blev forklaret for børnene på den
måde, at Fidus var interesseret i at opleve noget, der havde med skrift og tegn at gøre, sammen med hver
af dem. Det blev præciseret og eksemplificeret, at skriftsprog kunne være mange ting og tage mange
forskellige former.
Som børnehaveklasselederen Anette dengang formulerede det, var det en spændende verden, der åbnede
sig. Børnenes beretninger om deres skriftsprogsoplevelser med Fidus vidnede om mange og meget
forskellige oplevelser og erfaringer med skrift. Skriftsprogsoplevelserne gik på tværs af sprog og
skriftsystemer; de involverede forskellige tekster og genrer; de udspillede sig i forskellige medier og
modaliteter; de involverede forskellige personer og relationer, og de trak på forskellige typer af anvendelse
af skriftsprog. Børnene vendte således tilbage til klassen med danske børnebøger og afghanske børnebøger,
engelsksprogede computerspil, Føtex-reklamer, danske ABC-bøger og med
skrivebøger med arabiske bogstaver eller kinesiske tegn. Der var pjecer om
sprogstimulering på dansk og arabisk; der var henvisninger til mors
dansklektier på sprogcentret, og der var sammenligninger af (dele af)
alfabetet på dansk, dari og urdu. Da det var Sanaz’ tur til at fortælle om sin
skriftsprogsoplevelse med Fidus, fortalte hun, at de havde talt med Sanaz’
far om navnene i Sanaz’ familie. Hun medbragte et ark papir, hvor hendes
far omhyggeligt havde skrevet sine børns navne på både dansk og dari.
Sanaz forklarede stolt, at alle navnene starter med dari-bogstavet , og at
det svarer til et dansk S – og at netop dét bogstav derfor har en særlig
værdi i hendes familie.
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Samlet set gav arbejdet med skriftsprogsoplevelserne et værdifuldt indblik i en rig verden af viden og
erfaringer med sprog og skrift på tværs af sprog, modaliteter og relationer (se Daugaard 2010b, Daugaard
2011 for en nærmere beskrivelse af forløbet). Samtidig var det en udfordring at håndtere det meget
forskelligartede materiale, børnene medbragte. Mange børns skriftsprogsoplevelser gav umiddelbart
anledning til klassesamtaler, som de øvrige børn engageret og nysgerrigt deltog i, men i andre tilfælde
stillede børnenes bud på skriftsprogsoplevelser store krav til børnehaveklasseledernes fantasi og
kreativitet. Hvad stiller man eksempelvis op, når et barn tilsyneladende mere eller mindre tilfældigt vender
tilbage med en malebog – hvordan gøres en malebog til en engagerende og horisontudvidende
skriftsprogssamtale for 25 utålmodige 5-6-årige børnehaveklassebørn? Og hvordan stiller man kvalificerede
og kvalificerende spørgsmål til en tekst skrevet på et skriftsprog, som man ikke kender eller kun kender
overfladisk? I flere tilfælde måtte vi konstatere, at de mest perspektivrige skriftsprogssamtaler og
-praksisser med afsæt i skriftsprogsoplevelserne tilsyneladende ikke nødvendigvis var de planlagte
formaliserede klassesamtaler, men derimod børnenes spontane brug, genbrug og genfortolkning af temaer
fra klassesamtalerne i deres egne sidesamtaler eller lege i mindre og selvvalgte grupper.
”Skriftsprogoplevelser med Fidus” efterlod os således med et indblik i en rigdom af viden og erfaringer med
skrift på tværs af sprog – og med en række ubesvarede spørgsmål om, hvad man stiller op med denne
rigdom, når man har fået øje på den? Det har skolegruppen siden arbejdet systematisk med.

Læseoplevelser på flere sprog – hvordan åbne uden at lukke?
Det skete eksempelvis i forløbet Læseoplevelser på flere sprog. Forløbet blev gennemført i 1. klasse som en
åben udforskning af, hvad der sker, når der skabes mulighed for læseoplevelser på flere sprog. Teoretisk
kredsede forløbet om den potentielle metalingvistiske fordel, som naturlige adgang til flere (skrift)sprog
giver, og med inspiration fra engelsk forskning var den overordnede målsætning at skabe rum for
metalingvistisk forhandling og dermed mulighed for udvikling af metalingvistisk forståelse. Stofligt var
forløbets omdrejningspunkt bogen ”At holde trit med Gepard”, en såkaldt dual language bog, dvs. en særlig
type tosproget bog, hvor den fuldstændige tekst optræder på to sprog på hver side. Bogen var til forløbet
indkøbt med tekst på dansk og henholdsvis arabisk, engelsk, farsi, kinesisk, kurdisk, rumænsk, somali og
urdu, og bøgerne blev læst for børnene og sammen med børnene af tosprogede medarbejdere i fire (mere
eller mindre) sproghomogene grupper. En femte sprogligt blandet gruppe fik bogen læst på dansk og lånte
herefter bogen med hjem, så mor eller far havde mulighed for at læse bogen op hjemme. I hver gruppe gik
børn og voksne efter læsningen på jagt i teksten efter tre centrale ord – ’venner’, ’fortalte’ og ’flodhest’ –
som efterfølgende blev sammenlignet på klassen. Der var også frilæsningsbøger på en række sprog til
rådighed i skolens læringscenter, og i matematik blev der arbejdet med tal på dansk, ’digital’ og de sprog,
som er repræsenteret i klassen.
I en række tilfælde lykkedes det at skabe rum for metalingvistisk forhandling, hvor børnenes viden om
enkelte sprog og om flersprogethed kunne blomstre. Det skete eksempelvis under læsningen af historien i
sproggrupperne. I den somaliske gruppe læste skolens somaliske medarbejder Ibrahim bogen for en gruppe
opmærksomme somaliske børn – og for en lige så opmærksom Tina fra skolegruppen. Modsat børnene og
Ibrahim forstod Tina ikke historien på somali, men kendte den på forhånd på dansk og anvendte denne
baggrundsviden i sit forsøg på at skabe mening under oplæsningen. Det gav anledning til, at gruppen i den
efterfølgende samtale gik på sproglig opdagelsesrejse sammen:
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Eksempel 1: Flertal på dansk og somali
Tina:
Men når vi siger saheibå (udtaler saheibå prøvende), så siger vi… Siger vi så
venner? (Ibrahim nikker). Men hvis man kun har én ven?
Ibrahim:
Hvad er det så?
Ghedi:
På somalisk?
Ibrahim:
Ja.
Ghedi:
Ven?
Ayaan:
Øh øh… Saheib?
Ibrahim:
Nej, saheibå det er…
Ayaan, Ghedi: Sahib! (ivrigt, i munden på hinanden)
Ibrahim:
Sahib, ja (nikker og smiler).
Tina:
Saheib – saheibå.
Ibrahim:
Det er ligesom jeer – jeerå. Sahib – saheibå. Det ligner sådan.
Tina:
Det er -å.
Ibrahim:
Ja, -å.
Tina:
Nååå (smiler).
Tina har bidt mærke i det somaliske ord saheibå og antager, at det svarer til ’venner’ på dansk, hvilket
Ibrahim bekræfter. Tina spørger så til entalsformen: Hvad hedder det, hvis der kun er én ven? I stedet for at
svare selv sender Ibrahim spørgsmålet videre til børnene – på dansk. Ghedi spørger, om det skal være på
somali, og Ayaan forsøger sig tøvende med saheib. Ibrahim afviser og begynder tilsyneladende på en
forklarende sætning, men inden han får den formuleret, afbrydes han af Ayaan og Ghedi, som i kor kommer
med et nyt bud: sahib. Ibrahim gentager det og bekræfter, at de har fundet den rette form, og Tina
forsøger sig med både entals- og flertalsform på somali. Ibrahim kommer med et parallelt eksempel, nemlig
ental og flertal af jeer (= gepard), et andet af fokusordene i historien, som har et tilsvarende
bøjningsmønster. Det hjælper Tina til at isolere den somaliske flertalsendelse -å – til hele gruppens store
tilfredshed. Eksemplet viser, hvordan børn og voksne sammen formulerer, afprøver og justerer hypoteser
om et centralt grammatisk fænomen i somali med dansk som reference- og kommunikationssprog og ved
inddragelse og sammenstilling af gruppens samlede viden om flertal på dansk og somali.
Et andet privilegeret rum for forhandling af metalingvistisk forståelse blev etableret, da klassen efter
læsning i sproggrupperne mødtes for at sammenligne ordene ’venner’, ’fortalte’ og ’flodhest’ på de
forskellige sprog, som ”At holde trit med Gepard” var blevet læst op på. Sammenligningen fandt sted på
klassen og strakte sig over en klokketime, hvilket imidlertid ikke medførte nævneværdig uro eller
koncentrationsproblemer. Tværtimod var børnegruppen som helhed fokuseret og rolig, og børnene var
dybt optagede af sammenligningen. De lyttede til, smagte på og granskede både ’egne’ og ’andres’ ord og
kastede sig ud i indsigtsfulde og fantasifulde sammenligninger. Gennem sammenligningen fik børnene øje
på ligheder og forskelle i både indhold og form på tværs af sprogene, og sammenligningen gav anledning til
samtale om så forskellige sproglige forhold som ental-flertal, rækkefølge i sammensatte ord (flod-hest eller
hest-flod), direktionalitet, forskellen mellem alfabetiske sprog og logografiske sprog og sprogs oprindelse
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(jf. Daugaard 2010a).
Forløbet dannede således rammen for en perspektivrig udforskning af sprog og skrift på tværs af sprog.
Men som flersprogetheden åbnede sig og foldede sig ud, rejste der sig også en række udfordringer i
tilknytning til såvel den pædagogiske håndtering af den som til den teoretiske forståelse af den. En række af
disse udfordringer blev aktivt og med stor styrke formuleret af børnene selv; andre blev taget op af
forældre eller af de tosprogede medarbejdere, som spillede en central rolle i forløbet. Ebrahim, den
afghanske tosprogede medarbejder, var således af flere grunde utilfreds med kvaliteten af den dual
language bog, han skulle læse. Den var - i mangel af bedre - på farsi, da den ikke kunne fås på hverken dari
eller pashto, og Ebrahim måtte derfor læse på farsi og derefter genfortælle på dari og pashto. Og desuden
var bogens stilleje og sproglige niveau efter hans mening upassende i forhold til børnene. Tilsvarende
fortalte Ghedi, at hans mor blev glad for, at han havde en somalisk frilæsningsbog med hjem fra skolens
læringscenter, men at bogen ikke var skrevet på det, hun opfattede som ’ordentligt somali’.
Når børnene selv tog udfordringer knyttet til flersprogetheden op, skete det ofte i form af forskellige
former for protest eller oprør, sådan som vi så det i det indledende undervisningsbillede, hvor protesten
rettede sig mod en nærmest naturaliseret gøren Ayaan til klassens engelskekspert. En mere stilfærdig
protest stod Afshan for i matematiktimen, hvor klassen var i gang med at udfylde et stort skema på tavlen
med tallene fra 0-10 på en række sprog fra dansk over ’digital’ til kinesisk og arabisk. Efter en halv times
arbejde med skemaet listede Afshan sig op til Annette fra skolegruppen, som ledede sammenligningen, og
hviskede forsigtigt til hende, at der var noget galt med skemaet på tavlen: 1-tallet står i den forkerte ende
af skemaet på dari. Annette tog indvendingen op på klassen, og med hjælp fra Farouq blev der sat ord på
Afshans protest: ”Vi må ikke skrive dem i venstres vej, vi SKAL skrive dem på højre vej” – Farouqs forklaring
af, at tal præcis som bogstaver kan følge forskellige principper for direktionalitet; en kompleksitet, som ikke
uden videre kan rummes i én skematisk opstilling. På samme måde nægtede kinesiske Viktoria at acceptere
matematiklæreren Marias velmente forsøg på at skrive kinesiske tal som kinesisk. Særligt 6-tallet var hun
utilfreds med: ”Der står ikke 6 på vores sprog, der står bambus”, forklarer hun. Endelig protesterede mange
børn over den ulige adgang til bøger på forskellige sprog – og deres forskellige karakter. Det kom
eksempelvis til udtryk, da en gruppe børn med afghansk baggrund var samlet i skolens læringscenter foran
reolen med frilæsningsbøger på flere sprog. De sammenlignede frustrerede den overfyldte arabiske hylde
med de mindre fyldte hylder med bøger på dari og pashto og blev ophidsede enige om, at ”det er snyd, at
arabisk har alle de sejeste bøger”.
Den måske stærkeste protest i forløbet kom fra Farouq. Han har somalisk baggrund og markerede straks,
da Annette i matematiktimen efterlyste børn, der kan skrive arabiske tal. Annette forstod først ikke, hvorfor
Farouq meldte sig til at skrive et arabisk tal og efterlyste eksplicit ”en af dem, der kan de arabiske tal”; en
kategori, som Farouq tilsyneladende ikke umiddelbart opfattedes som medlem af. Farouq protesterede
kraftigt mod denne kategorisering, både kropsligt og sprogligt. Han rejste sig op og fastholdt stædigt sin
markering, og da Annette efter nogen tids stående protest spurgte ham, hvorfor han mener, at han kan
skrive arabiske tal, lagde han armene over kors og sagde i et bestemt tonefald: ”Fordi jeg går til koran, og vi
lærer arabiske tal”. Herefter fik han lov til komme til tavlen og skrive et arabisk 2-tal, og bagefter kunne han
under hujen fra klassekammeraterne vende tilbage til sin plads i en triumferende sejrsdans.
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Forløbet om læseoplevelser på flere sprog viser, at det hverken er nemt eller gnidningsløst at åbne op for
flersprogetheden og den sproglige mangfoldighed. Men erfaringerne fra forløbet peger samtidig på, at det
måske netop er, når flersprogetheden eksploderer i kompleksitet, at der åbner sig nye muligheder, hvor
børn og voksne sammen kan udforske sprog og skrift.

Talemåder på dansk og på andre sprog – for børn og voksne
Skolegruppens opmærksomhed på flersprogethed og sproglig mangfoldighed er naturligt rettet mod
børnene og mod skolens literacyundervisning. Men en stor del af børnenes flersprogede viden og erfaringer
udspringer af deres hverdagsliv uden for skolen, herunder i hjemmet. I årets første forløb i 2. klasse valgte
vi at sætte fokus på talemåder på dansk og på andre sprog. Målet med arbejdet med talemåder var, at
børnene opdagede forskellen på konkret og overført betydning og at rette børnenes opmærksomhed mod
vigtigheden af at insistere på at læse med forståelse og at læse fiktivt. Som led i forløbet lavede børnene i
mindre grupper korte animationsfilm med udgangspunkt i en kendt talemåde.
Bag forløbet lå desuden et ønske om at etablere en mere direkte dialog med børnenes forældre om
flersprogethed og literacy, end det hidtil havde været tilfældet. Ved forløbets afslutning blev der derfor
afholdt et forældremøde for børn, forældre og søskende, hvor vi fortalte om forløbets mål og indhold, og
hvor børnene præsenterede deres animationsfilm for de stolte forældre. Herefter tog
undervisningsassistenter sig af børn og søskende, mens vi arbejdere videre sammen med forældrene. I
stedet for at tale om talemåder og om børnenes arbejde med talemåder, blev forældrene selv bedt om at
finde talemåder på de sprog, de kender. Det foregik så vidt muligt i sproggrupper og så vidt muligt med en
tosproget medarbejder som tovholder og ressourceperson. Hver gruppe skrev udvalgte talemåder ned og
forsøgte sig med en direkte eller tilnærmet oversættelse til dansk. Efterfølgende fik forældrenes talemåder
plads på klassens opslagstavle sammen med definitioner og eksempler på talemåder og figurer fra
børnenes animationsfilm.
Med arbejdsseancen til forældremødet ønskede vi at inddrage forældrene direkte i det sprogpædagogiske
arbejde – her-og-nu og uden den typiske forskydning i tid og rum, der opstår, når børnene får en sproglig
opgave med hjem fra skole, som skal formidles til og løses i hjemmet og herefter bringes tilbage til skolen,
og med kompetente tosprogede medarbejdere til stede som mulig støtte for de af forældrene, for hvem
det at nedskrive og oversætte talemåder repræsenterer en (for) stor udfordring. I evalueringen lagde
skolegruppen vægt på, at arbejdsseancen havde givet forældrene et sjældent dybdegående indblik i, hvad
deres børn konkret arbejder med. Skolegruppen pegede ligeledes på det konstruktive i at have et decideret
sprogfagligt udgangspunkt for forældresamarbejdet – i modsætning til mere typiske emner som gode
sengetider, god opdragelse eller god mad, der meget nemt får et stærkt normativt eller moraliserede præg.
Samtidig erfarede vi, at der åbner sig et nyt sprogligt landskab, når forældrene inddrages direkte i det
sproglige arbejde. Børnenes forældre har – som alle andre sprogbrugere – holdninger til, hvad der er godt
og rigtigt sprog, godt og rigtigt arbejde med sprog og god og rigtig sprogbrug, og det rejser spørgsmålet om,
hvilken rolle forældrenes sprogholdninger kan og skal spille i arbejdet med sproglig mangfoldighed?
Samtidig stod det efter forældremødet tydeligt for os, at der i forældregruppen er mindst lige så stor
spredning som i børnegruppen. Forældregruppen tæller således både forældre, som har stærkt behov for
tolkebistand for at kunne indgå i en dialog på dansk om deres børns skolearbejde, og forældre, for hvem
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tolkning og oversættelse enten reelt er overflødig eller opleves som unødvendig og på grænsen til
nedværdigende. Det er naturligvis ikke alene i børnegruppen, at der kan identificeres en mangfoldighed af
grader af kompetencer og følelser knyttet til dansk og andre sprog; det gælder også i forældregruppen. Det
skal håndteres i den konkrete arbejdsseance, men rejser også spørgsmål om sproglig korrekthed, sproglig
autoritet og sproglig tolerance. Hvordan håndteres det eksempelvis, at der er tydelige intersprogstræk i
nogle af forældrenes danske oversættelser – både i situationen, og når oversættelserne efterfølgende
eksponeres på klassens opslagstavle?

Hvad er der efter ’sne på syv sprog’?
Det seneste undervisningsforløb i 2. klasse havde overskriften ”2. A som meteorologer” og havde fokus på
meteorologi (primært i form af enkle vejrfænomener) og de skriftsproglige praksisser, der knytter sig hertil.
Som led i forløbet arbejdede vi med vejrudsigter og vejrsymboler. Børnene blev som led i forløbet bedt om
at finde vejrord på forskellige sprog; de fik ordkort med hjem og vendte tilbage med ’sol’ på arabisk,
’torden’ på kinesisk osv. Næste morgen, før timen startede, summede klassen af spændt forventning, og
børnene glædede sig til at vise deres kort frem, og de involverede sig spontant i skriftsprogssamtaler, hvor
de sammenlignede kort. Abtidoon var særlig spændt og henvendte sig med lige dele frustration og
forventning til Else for at fortælle, hvordan han sammen med sin far havde kæmpet for at finde ordet for
’slud’ på somali. Det findes ikke, for der er ikke slud i Somalia, forklarer han, og de er derfor i stedet blevet
enige om at skrive de somaliske ord for ’sne’ + ’regn’, og han er nu spændt på, om det mon går?

Det førte til en spændende og perspektivrig snak på klassen – og til en æstetisk indbydende væg med
vejrord i alle regnbuens farver. Men som Annette lettere ærgerligt (og samtidig ambitiøst) påpegede i
skolegruppens evaluering, er det ”jo ikke interessant i sig selv, hvad ’sne’ hedder på syv sprog”. Det
interessante er måske snarere, hvad dét kan lære os om sprog som fænomen, hvad det kan lære os om
skrift og betydning, og hvad det kan lære os om det at lære sprog.
Det forsøgte vi til gengæld at tematisere tidligere i forløbet, hvor børnene blev præsenteret for et klip fra
internettet med en vejrudsigt på spansk – et sprog, som ingen i klassen, hverken børn eller voksne, har
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nævneværdige forhåndskundskaber indenfor. Dagen forinden havde klassen set en dansk vejrudsigt og
havde derfor et vist forhåndskendskab til genren, herunder vejrsymboler og andre centrale træk ved
vejrkort. Målet var således at give børnene erfaring med, at man i kraft af kendskab til teksters grammatik
er i stand til at uddrage relevant information – her om vejret i Spanien – også selvom man ikke forstår, hvad
meteorologen siger. Her blev fokus således forskudt fra børnene ’egne’ sprog til det spanske sprog, som
ikke på samme måde opleves som ’nogens sprog’.

Det flersprogede klasserum som arena for forhandling af sprogligt ekspertskab
I Statusrapport 2010 beskrev Helle Pia Laursen klasserummet som en arena for investering i literacy og
identitet og redegjorde for, hvordan der gennem klasserummets praksisser foregår en løbende investering i
både literacy og identitet:
”Klasserummet er et sted, hvor værdier og sociale relationer dagligt forhandles gennem de
praksisser, der finder sted her. De literacyaktiviteter, der foregår med udgangspunkt i klasserummet,
vil derfor også på forskellige måder være rammesættende for børnenes sproglige arbejde med og
investering i literacy og i egen personlig og social identitet. Både børn og voksne skal løbende
navigere i dette rum, aflæse og forhandle konteksten og fokus for interaktionen og indgå i,
problematisere eller modarbejde de rammer for deltagelse, der er mulige i rummet, og de forståelser
af sprog og literacy, der indgår”. (Laursen 2010:16)
Gennem eksemplerne fra de gennemførte forløb på Søndervangskolen kan vi netop se, hvordan børn og
voksne løbende indgår i, problematiserer og modarbejder rammerne for arbejdet med flersprogethed.
Med Ivanics ord er der tale om forskellige ’possibilities for selfhood’:
”I enhver literacyaktivitet er indlejret visse muligheder og visse begrænsninger for anvendelse af
sprog, skrift og andre semiotiske ressourcer og for konstruktion af social identitet. De tilgængelige
ressourcer og den indholdsmæssige ramme, der er sat for en given literacyaktivitet, gør visse
’possibilities for selfhood’ (Ivanic, 1998) mulige og udgrænser andre”. (Laursen 2010:17)
I eksemplerne fra forløbet om læseoplevelser på flere sprog findes der en række eksempler på, at børnene
aktivt udfylder de ’possibilities for selfhood’ knyttet til flersprogethed og identitet, som vi stiller til rådighed
for dem, men der findes også en række eksempler på, at børnene lige så aktivt modarbejder de
’possibilities for selfhood’, som der lægges op til. I Ayaans eksempel protesterer drengene på Abtidoons
vegne mod tilskrivningen af en privilegeret ekspert-i-engelsk-position til Ayaan; en position, som i deres
optik begrænser Abtidoons mulighed for at indtage den ekspertposition, som de føler, han er berettiget til.
I Farouqs eksempel gør Farouq selv oprør mod de ’possibilities for selfhood’, som umiddelbart var
tilgængelige for ham, og han insisterer på at gøre andre mulige.
Som Holmen og Jørgensen pointerer, er det en grundlæggende menneskelig mekanisme, at vi løbende
rubricerer folk i forhold til sprog:
”De fleste mennesker kategoriserer vi som ”modersmålsbrugere” (native sprogbrugere) i forhold til
et bestemt sprog. Det betyder, at vi tildeler dem visse rettigheder i forhold til det pågældende sprog -
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de må synes, at de ejer sproget, at de har sproget, at det er deres sprog, de må fortælle os, hvad ting
hedder på sproget, de har intuitioner om, hvad ting kan hedde på sproget”. (Holmen & Jørgensen
2010:6, originale fremhævelser)
I disse kategoriseringer står forestillinger om ejerskab centralt. Når der åbnes op for flersprogetheden,
bliver det imidlertid tydeligt, at dette ejerskab ikke en entydig størrelse. Tværtimod knytter der sig
tilsyneladende et væld af mulige ’ekspertskaber’ til det flersprogede klasserum, og det flersprogede
klasserum kan således betragtes som en arena, hvor der forhandles og kæmpes om sprogligt ekspertskab.
Som det fremgår af det nedenstående opslag fra Ordnet, er suffikset -skab etymologisk knyttet til såvel
substantivet ’beskaffenhed’ som til verbet ’at skabe’:

Figur 1: Søgning på -skab i Den Danske Ordbog på www.ordnet.dk

Sprogligt ekspertskab er på samme måde både noget, man har (eller kan påberåbe sig at have), og noget,
man gør, og begrebet om sprogligt ekspertskab trækker således på flere af de forskellige betydninger af
-skab. Sprogligt ekspertskab handler om at have, at påberåbe sig eller at tilskrive andre bestemte sproglige
egenskaber, kvaliteter eller sproglig viden, og sprogligt ekspertskab bygger på en forestilling om at indtage
en bestemt rolle og at placere sig i en privilegeret position i et tydeligt værdihierarki. Sprogligt ekspertskab
udøves i relation til andre sprogbrugere – det er en social praksis.
Ghedis mor udøver sprogligt ekspertskab, når hun siger til Ghedi, at hans frilæsningsbog ikke er skrevet på
ordentligt somali, og Ghedi viderefører det, når han bringer vurderingen tilbage til klassen. Viktoria
påberåber sig aktivt sprogligt ekspertskab, når hun nægter at godkende Marias tal som kinesiske. Ebrahim
håndhæver sprogligt ekspertskab, når han vurderer, at læseteksten på farsi ikke har et passende stilleje.
Afshan udøver diskret sprogligt ekspertskab, når hun hviskende gør Annette opmærksom på, at
rækkefølgen i talskemaet ikke passer til tallene på dari, pashto, urdu og arabisk. Omvendt kæmper Farouq
en åben og indædt kamp for at få sit sproglige ekspertskab på arabisk anerkendt som legitimt. I alle
tilfældene udfordrer den konkrete udøvelse af sprogligt ekspertskab på tværs af sprog skolegruppens
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sproglige forventningshorisont, og i mere generel forstand udfordrer udøvelse af ekspertskab den
traditionelle forhåndstildeling af sprogligt ekspertskab til den (typisk) modersmålsdansktalende dansklærer.
Ved at inddrage en vejudsigt på spansk neutraliseres eller nulstilles etablerede eksperthierarkier, og nye
muligheder opstår.
Anerkendelsen af og åbningen mod den sproglige mangfoldighed åbner således op for genforhandling af
sprogligt ekspertskab på fleksible måder. På skoler som Søndervangskolen er flersprogethed et grundvilkår.
Som eksemplerne fra skolegruppens arbejde viser, er den sproglige mangfoldighed ikke en enkel eller
entydig størrelse. Tværtimod – flersprogetheden stritter og spræller og er vanskelig at håndtere. Men til
denne sprudlen hører muligheden for forhandling og genforhandling af sprogligt ekspertskab, hvorigennem
børn og voksne sammen kan bevæge sig mod nye sproglige horisonter.
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Når børnene kan se sig selv i skolens faglighed
Uffe Ladegaard

Nørremarksskolen i Vejle
Nørremarksskolen ligger i et boligblokkvarter i det nordlige Vejle. Finlandsparken som kvarteret hedder, er
opstået sammen med skolen i starten af 50´erne og var fra starten et arbejderkvarter med udflyttere fra
Vejle by. Fra 70´erne og frem er områdets etniske og sociale sammensætning blevet mere og mere varieret.
Skolen
I løbet af 80´erne opstod der flere parcelhuskvarterer vest for skolen som er blevet udbygget med
nybyggeri frem til i dag.
Det er disse to boligkvarterer der danner elevgrundlaget for skolen. Eleverne fra Finlandsparken er
stadigvæk præget af en bred etnisk sammensætning og af børn der traditionelt har en arbejderbaggrund,
mens eleverne fra parcelhusene er præget af en del nyetablerede børnefamilier med
middelklassebaggrund. Skolens elevsammensætning er derfor præget af en høj grad af diversitet både
socialt og etnisk. Skolen fremhæver ikke det multikulturelle og multisprogede som noget særligt. Derimod
står det klart i skolens målsætning at man tager udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger. Det er
på denne baggrund at skolegruppen har formuleret en målsætning om at ville arbejde på hvordan
flersprogetheden kan inddrages i undervisningen så det kommer alle elever til gode.
Klassen
Klassen består i 2. klasse af 25 elever hvoraf de 17 er flersprogede. Klassens sprog er tyrkisk, arabisk,
bosnisk, pashto, hollandsk og somalisk. Efter 0. klasse blev klassen splittet da de tre 0. klasser blev til to.
Klassen bliver ofte på skolen omtalt som en meget urolig klasse med mange konflikter. Det er samtidig en
klasse som man er meget opmærksom på fagligt da den af flere omgange har scoret lavt i de test man
foretager på skolen. Der har derfor været en del fokus på både et
fagligt løft især omkring læsning og at få skabt en struktur der kan
skabe ro i klassen.
I skolegruppen deltager Mette Winther Shytz der er dansk som
andetsprogslærer i resursecentrets sprogteam, Christina Kristensen
der er læsevejleder på skolen og Betina Rasmussen der er
klasselærer og dansklærer i klassen, og som også er tilknyttet
skolens sprogteam.

Skolen faglighedsbegreb
På Nørremarksskolen er en af de helt centrale værdier faglighed. I folderen ”Nørremarksskolens historie og
værdier” skriver de således: ”Den faglige profil og grundværdierne i folkeskolen har lagt sig som
en solid base, der danner et centrum på Nørremarken”. Dette fokus på faglighed har også sat sit præg på
læseundervisningen hvor der siden 2005 er lagt forholdsvis mange resurser i et læseløft. Der er blevet sat
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midler af til to læsevejledere hvis opgave det er at fange de elever op som har læseproblemer og give dem
et læseløft. Ud fra skolens kvalitetsrapport for 2009 har indsatsen givet resultater efter 2. klasse.
Denne faglighed har også været udgangspunktet for arbejdet med Tegn på sprog på skolen. Med
udgangspunkt i projektets faglige fokus på literacy og andetsprogspædagogik har vi i skolegruppen i Vejle
sat fokus på følgende aspekter:
- Hvordan kan vi sikre os at børnene kan se sig selv i skolens literacypraksisser?
-

Hvordan kan vi sikre os at dansk som andetsprog får en central plads i skolens literacypraksisser?

Tre år med Tegn på sprog på Nørremarksskolen
Igennem de tre år projektet har forløbet på skolen, har vi i skolegruppen gjort os en række erfaringer som
har været afgørende for hvordan vi har tilrettelagt vores aktioner. Nogle af de vigtigste erfaringer er
kommet frem i de dataindsamlingsaktiviteter som forskningsmedarbejderne har gennemført på skolerne.
Andre erfaringer er kommet ind i observationer af børnene i deres dagligdag på skolen. I det følgende vil
jeg forsøge at skitsere nogle af de vigtigste erfaringer fra Nørremarksskolen og komme med nogle bud på
hvordan vi har forsøgt at imødekomme disse erfaringer i en literacy-pædagogik i en multisproget klasse.
I starten af 0. klasse gennemførte forskningsmedarbejderne en dataindsamling vi kaldte
sorteringsøvelse. Her fik eleverne i grupper på tre mulighed for at sortere en række kort med
forskellige symboler på. Øvelsen blev introduceret for eleverne således at de skulle finde de kort
de syntes passede sammen. Ayse som har tyrkisk som modersmål vender straks alle kortene om så
billederne vender nedad og begynder så at vende dem om igen. Jeg forklarer øvelsen en gang til.
Herefter lader gruppen kortene vende med billedet opad. Ayse starter med at tage to kort uden at
sige noget. Herefter tager de to andre også to kort. Således fortsætter seancen indtil der ikke er
flere kort tilbage på bordet. Ayse spørger så: ”hvor mange stik har I?”
Dette eksempel og mange andre eksempler fra de tre år projektet har forløbet på skolen, viser os at
undervisning i literacy i skolen er meget mere og andet end blot at lære et skriftsprog. Som Laursen
(2010:13 på baggrund af Freebody og Freiberg, 2011) skriver, så er undervisning i og med literacy også
”undervisning i at gå i skole og være elev på ’den rigtige måde’ og en indføring i de normer, der anses for at
være en betingelse for deltagelse”. Når Ayse vender brikkerne om og taler om stik i sorteringsøvelsen viser
det at hun har nogle tidligere skoleerfaringer om hvad man skal gøre med nogle brikker som dem jeg har
lagt frem. Vendespil er således en kendt aktivitet for hende som min aktivitet med at sortere og
kategorisere de forskellige tegn bliver sat ind i. Det gør ikke Ayses kategorisering af tegnene mindre
interessante.
Et andet eksempel fra 0. klasse stammer fra en aktivitet i et temaarbejde med fugle. Børnene er blevet bedt
om at lave en mindmap hvor de skriver og tegner det de nu ved om fugle. Hasti som har pashto som
modersmål trækker i sin mindmap på sin viden om fugle fra arbejde med klassen, men hun inddrager også
erfaringer fra arbejdet med skriftsprogsindlæring i klassen ved at bruge ord som ’is’ og ’si’. Endelig
inddrager hun også erfaringer fra sit modersmål. På en af linjerne i mindmappen skriver hun følgende:
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Linjen viser et ret indgående kendskab til pashto og de kendetegn som er særlige for pashtoalfabetet f.eks.
de mange diakritiske tegn som prikker og streger (for en nærmere analyse af Hastis fugletekst se Ladegaard
og Østergaard, 2010). Det interessante i denne sammenhæng er den efterfølgende samtale mellem Hasti
og veninden Kaistha som også har pashto som modersmål. Hasti læser op fra sin tekst mens hun peger på
linjen vist ovenfor:
Hasti: Fuglerede med æg i.
Kaistha: Det er ikke sådan.
Hasti: du gør det på din måde på afghansk, jeg gør det på min måde – hemmelig
afghangsk.
Kaistha: Det skal være sådan (siger en del af pashtoalfabetet og peger på noget
hun har skrevet).
Hasti: Nej, det er forskelligt
Hasti og Kaisthas diskussion handler her om hvad man kan og hvad man ikke kan med skriftsprog, hvad der
er rigtigt og hvad der er forkert. Hastis argument for at hun kan gøre som hun gør, er at hun bruger et
bestemt skriftsprog som hun kalder hemmelig afghansk. Begrebet ’hemmelig’ stammer fra en bestemt
skriftsprogspraksis klassen benytter kaldet hemmeligskrift hvor der ikke er nogen regler for hvordan man
skriver. Hasti bruger altså skolens faglighed som argument for at hendes skrift har gyldighed.
Disse to situationer er eksempler på hvordan børnene selv behandler og bearbejder de erfaringer de får
med literacy i skolen, og hvordan de både drager deres literacy praksisser udenfor og indenfor skolen ind i
de enkelte aktiviteter. Kort sagt trækker de på alle tilgængelige resurser for at løse en bestemt opgave. Det
viser samtidigt at skolens literacy-aktiviteter ikke kan ses som isolerede faglige handlinger, men skal ses
som arenaer for at skabe en identitet og positionere sig i forhold til de andre børn og i forhold til lærerne i
klassen.
Erfaringerne fra situationer som disse har haft en stor indflydelse på arbejdet med at udvikle en literacypædagogik i klassen og har affødt et overordnet tema som har gennemsyret alle aktionerne vi har
gennemført i projektets tre leveår, nemlig hvordan vi kan skabe en pædagogik som på den ene side sikrer
børnene en skriftsprogsudvikling og på den anden side også sikrer at børnene har mulighed for at inddrage
og udvikle deres identiteter. I det følgende vil jeg vise nogle eksempler på hvordan vi har forsøgt at udføre
dette i de 6 aktioner vi har gennemført på klassen. Jeg vil her vise både de muligheder vi har set i disse
praksisser og de dilemmaer det afføder.

0. klasse – det flersprogede som en tilgængelig resurse
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”Jamen det er jo helt det samme” udbryder Kadri glad. Kadri sidder i en gruppe på fire elever som har fået
en stor bunke med bogstaver fra forskellige sprog som er repræsenteret i klassen. Opgaven lyder blot på at
bogstaverne skal farves. Kadri har tyrkisk som modersmål og leder efter tyrkiske bogstaver. Han har fået fat
i bogstavet ’o’ og siger det er dansk. Jeg beder ham om at gå op til det tyrkiske alfabet som hænger på
væggen og se om han kan finde ’o’ der. Overraskelsen er både stor og glædelig da han finder ud af at det
samme tegn findes på tyrkisk og dermed kommer frem til den vigtige erkendelse at der er stort
sammenfald mellem tyrkisk og dansk. På den anden side af bordet sidder Basma og Hasti. De har fået fat i
nogle arabiske bogstaver. Basma har arabisk som modersmål mens Hasti har pashto. De diskuterer
forskellen mellem de to skriftsystemer og har fået fat i det arabiske tegn ’fa’
De spørger mig hvad det hedder, og jeg svarer at jeg mener
det hedder ’fa’. Hasti accepterer ikke mit svar og går over til
pashto-alfabetet på væggen, men finder ikke noget svar. Til
sidst spørger hun efter veninden Khaista som sidder i en
anden gruppe. Den voksne som styrer denne gruppe afviser
dog Hasti og hun må gå tilbage med uforrettet sag.

Forklaringen på Hastis undren ligger
højst sandsynlig i at tegnet ’fa’ også
forekommer på pashto, men at det her
hedder ’fe’

Begge eksempler viser hvilke muligheder og begrænsninger klassens forskellige personer og artefakter giver
børnene. Vi har indrettet klassen så alle alfabeter fra alle sprog i klassen er repræsenteret. Vi har lavet et
bogstavtræ med alle bogstaver sirligt klippet ud og hæftet på træet så de kan tages af og på efter behov. Vi
har indrettet et lille bibliotekshjørne hvor der findes bøger på forskellige sprog, og endelig har vi lavet
klassens vægordbog hvor de centrale ord i klassens temaer bliver skrevet, og hvor ordene så vidt det er
muligt, er oversat til klassens forskellige sprog.

Med udgangspunkt i Roz Ivanic´ begreb ’Possibilities for selfhood’ (Ivanic 1998) har det været
skolegruppens hypotese at elevernes muligheder for selvudfoldelse skulle fremstå i klasserummet som
reelle muligheder der både kan vælges til og fra. De enkelte aktioner vi har gennemført har næsten alle haft
et ret stringent fagligt mål f.eks. i 0. klasse hvor vi arbejdede med de to genrer: fortællingen og
beskrivelsen. Det første forløb havde eventyret som omdrejningspunkt hvor vi arbejdede med narrative
fortællinger gennem fortællekort, oplæsninger og skuespil, mens vi i det andet forløb arbejdede med
geometriske figurer og beskrivelse af disse. I begge forløb har vi været inspireret af den australske
genrepædagogik og de stilladseringsmuligheder som denne pædagogik giver gennem sine faser med en
opbygning af viden om genren, en dekonstruktion af en modeltekst, en fælles konstruktion af en tekst og
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endelig en selvstændig konstruktion. Samtidig satte vi fokus på dansk som andetsprog i undervisningen. Vi
arbejdede en del med task-pædagogikken f.eks. ved at lade et barn beskrive en figur som den anden så skal
tegne, eller ved at give børnene to figurer med fem forskelle som de hver især skal finde. Derved får
børnene mulighed at forhandle om sproglige træk og regler og strække deres sprog i forklaringerne (for en
nærmere beskrivelse af dansk som andetsprogsdimensionen i undervisningen se Laursen og Ladegaard
2010).
Udfordringen lå i at designe en struktur i forløbene så
børnene fik mulighed for at trække på klassens
flersprogede artefakter. Under eventyrforløbet havde vi
lavet klassens bibliotek med eventyr på klassens sprog, og
børnene havde eventyr med hjemmefra. I geometriforløbet
havde vi med hjælp fra forældrene fået oversat de
forskellige figurer til klassens sprog. I evalueringen af
forløbene måtte skolegruppen imidlertid konstatere at de
tilgængelige artefakter ikke havde den ønskede funktion i
undervisningen. Dette skyldtes to ting: For det første
tydede noget på at børnene ikke søgte støtte i de flersprogede artefakter af dem selv. For det andet tydede
noget på at de voksne ofte overtog mere af undervisningen end vi havde planlagt. Dette skyldtes at vi for
det meste havde lagt den faglige overlægger for højt i forhold til børnenes niveau og derfor måtte bruge tid
på at stilladsere de faglige elementer for eleverne. Forholdet mellem faglighed og selvudfoldelse blev
derfor et tema som vi tog med os ind i første klasse.

1. klasse – Fokus på form og betydning
I første klasse gennemførte vi to meget forskellige forløb. Det første var et forløb om sproglig
opmærksomhed på bogstaver, og det andet var et forløb der rettede opmærksomheden mod de
betydningsbærende enheder i sproget. Det første forløb var et meget åbent og eksperimenterende forløb
hvor vi igennem forskellige stationer1 lod børnene undersøge og diskutere bogstaver fra alle alfabeter
repræsenteret i klassen. Her så vi en del eksempler på forskellige peer teaching situationer hvor børn med
kendskab til et alfabet forklarede et andet barn bogstavprincipper, bogstavnavne eller særlige
karakteristika ved et bogstav.
I en af stationerne har børnene fået udleveret bogstaverne fra alle alfabeter repræsenteret i klassen.
Hasti arbejder sammen med Cammilla og på den anden side af bordet sidder Biser og Kadri og laver
det samme. Under arbejdet i denne station sker der en masse udvekslinger af viden, holdninger og
magtpositioner. Begge grupper finder matchende par og spørger hele tiden hinanden hvor mange stik
den anden gruppe har. Hasti og Cammilla finder meget systematisk sammenfaldende bogstaver på
pashto og dansk, mens Biser og Kadri finder de bogstaver de synes ligner hinanden. Hasti har lige talt
sine og Carolines ”stik” og er kommet frem til 7 og spørger så Biser og Kadri hvor mange de har. Til sin
store forbløffelse har de samlet 8 ”stik”. Dette medfører følgende ordveksling: Hasti: ”åh i tager bare
nogen”. Biser: ”Wallah vi tager ikke bare nogen. Vi stikker, vi stikker, vi samler”. Senere tager Hasti to
bogstaver frem som hun og Cammilla har fundet frem og viser dem til de to drenge på den anden side
1 af bordet og siger: ”Hallo. Nu får I lige de her to. Det her er afghansk og det her er dansk”.
Begrebet stationer stammer fra cooperative learning som er en metode mange lærere på skolen er inspirerede af.

Tegn på sprog – tosprogede børn lærer at læse og skrive

Side 53

Eksemplet viser hvordan børnene både forhandler om skrift og betydning, men også om hvad der er rigtig
og forkert, hvem der har magt og autoritet over fagligheden. I det åbne forløb hvor flersprogetheden er en
del af skolens curriculum, ser det altså ud til at de tosprogede børn i langt højere grad inddrager deres
biliteracyerfaringer og forhandler om deres positioner og identiteter. Klassens flersprogede artefakter
bliver også i langt højere grad inddraget funktionelt i undervisningen. Vores alfabeter som er kommet med
over i klassen fra 0. bliver brugt flittigt og der sker en udveksling og en sammenligning af de forskellige
alfabeter. Hastis og Cammillas systematiske arbejde med at sammenligne alfabeterne på dansk og pashto
tager f.eks. udgangspunkt i rækkefølgen i det danske alfabet og bliver støttet af alfabetet der hænger på
klassens væg.
I det andet forløb i første klasse satte vi de meningsbærende helheder i sproget på dagsordnen. Dette
skyldtes at vi i løbet af 1. klasse konstaterede at mange af børnene benyttede sig af en meget fonologisk
orienteret skrivestrategi. Denne strategi stammer fra klassens meget benyttede skrivepraksis,
børnestavning som lægger op til at eleverne skal bruge deres øre til at stave sig igennem ordet. Hvor nogen
elever syntes at rykke sig frem mod en mere ortografisk skrivestil, var andre mere fastlåste i den
fonologiske skrivestrategi. Endvidere var der en overvægt af tosprogede elever som ikke rykkede sig fra
børnestavningens principper.
I forløbet afprøvede vi nogle opgaveformer som eksplicit satte fokus på de meningsbærende enheder i
sproget f.eks. ord, idiomer og sætninger. Opgaverne omfattede formfokuserede tasks (Ellis 2003: 141)
f.eks. en pusleøvelse hvor ord og idiomer blev klippet ud af den fælleslæste tekst, og som børnene blev
bedt om at samle to og to og lytteøvelser inspireret af dictoglosmetoden hvor eleverne skulle rekonstruere
en kort tekst de fik læst op af en klassekammerat. Efterfølgende skulle de to børn sammenligne den
nedskrevne tekst med den oprindelige. Øvelserne skulle på den ene side rette børnenes opmærksomhed
mod de meningsbærende enheder og på anden side øge opmærksomheden på de ortografiske strukturer i
disse enheder. Omdrejningspunktet var pirathistorier og slutproduktet var at eleverne skulle skrive deres
egen historie. Evalueringen af forløbet viste at børnene faktisk fik rettet opmærksomheden mod de
meningsbærende helheder og fik delt deres tekst op i ord og faste vendinger. Til gengæld levnede forløbet
ikke meget plads til børnenes egne erfaringer, og der er i optagelserne ingen eksempler på at eleverne
trækker på deres flersprogede literacy-erfaringer. På den anden side dukker der en anden literacyerfaringer frem nemlig fra populærkulturen hvor børnene udviser en stor fortælleglæde når det drejer sig
om film og serier fra børnekanalerne Cartoon Network og Disney Channel.
Forskellen mellem de to forløb er meget tydelig. I det første bogstavforløb var opgaverne rimelig lukkede
og afgrænsede, men løsningerne var åbne. Samtidig var flersprogetheden inddraget som et
indholdselement i selve opgaverne. Det andet forløb var langt mere målstyret og lærerinitieret. Det var
også langt mere normativt forstået på den måde at løsningen på opgaven var defineret og præciseret af de
voksne i klassen. Erfaringerne fra 1. klasse var ikke mindre komplekse end dem vi havde med os fra 0.
klasse. Vi havde set hvordan vi kunne ”skrue op” for elevernes flersprogethed og selvudfoldelse ved at
flersprogetheden blev en given del af forløbets curriculum og ved at lade børnene selv definere løsninger
og normer. Samtidig havde vi gjort os nogle vigtige erfaringer med hvordan vi gennem en målstyret,
stilladserende og fokuseret undervisning kunne rykke eleverne fagligt på konkrete områder. Det betød ikke
at der ingen faglighed var til stede i det første forløb, men den var mere tilfældig. Det betød heller ikke at
børnenes literacy-erfaringer og selvudfoldelse ikke var til stede i det andet forløb. Begge forløb viste os
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nogle interessante sider af børnenes literacyerfaringer, og hvor vigtige disse erfaringer er for nogle af
børnene både de erfaringer de har med sig fra deres flersprogede hverdag og deres erfaringer fra tv, film og
computerspil.

2. klasse – Mulighederne åbner sig
I 2. klasse satte vi i skolegruppen os for at vi ville lave et forløb som forenede vores positive erfaringer fra
de mere åbne forløb hvor børnene i høj grad fik mulighed for at inddrage og trække på deres literacyerfaringer både de flersprogede og erfaringerne fra populærkulturen samt erfaringerne fra de mere
fokuserede forløb hvor børnene ser ud til at rykke sig rent fagligt især gennem voksenstilladsering.
Vi valgte derfor at tage udgangspunkt i vores positive arbejde med genrepædagogikken og valgte her
genren leksikon. Denne genre havde sine fordele i og med at den formmæssigt har meget faste koder, men
indholdsmæssigt er den meget åben da der sådan set kan stå alt i et leksikon. Den giver mulighed for at
arbejde både semantisk med emner, over- og underbegreber, semantiske felter mv. og med faglige
kategorier som alfabetiseringer, kategoriseringer mv. Som arbejdsform valgte vi projektarbejdsformen da
denne på den ene side er meget lukket i sin tidsstruktur, men samtidig meget åben i sine arbejdsformer.
Det faglige mål for forløbet var derfor meget fastsat og
Faser i projektforløbet klassens
styret af klassens voksne. Rammerne for forløbet var
leksikon:
ligeledes meget faste og styrede, men åbningen for
1. Idefase:
børnenes selvudfoldelse lå i hvad de ønskede at arbejde
2. Emnevalg
med, og hvordan de ønskede at arbejde med det. Ud fra
3. Problemfase
vores erfaringer med elevernes selvudfoldelse i de to første
4. Informationssøgning
år lavede vi en liste over de muligheder der skulle være
5. Skrivefase
tilgængelige for børnene.
6. Redigeringsfase
Børnene skulle således have:
-

-

mulighed for at trække på deres flersprogethed. Vi
havde bestilt flere kasser med fagbøger og leksika på klassens sprog hjem.
mulighed for at trække på deres erfaringer fra hjemmet. Dagligt blev børnene bedt om at arbejde
videre med opgaven derhjemme med faste opgaver der involverede forældre, søskende eller
andre.
mulighed for at vælge mediatorer. Der var ingen faste grupper, men grupperne blev dannet af
børnene selv ud fra interesser.
mulighed for at trække på erfaringer fra populærkultur og andre medier. Børnene havde adgang til
computere under hele forløbet. Endvidere havde børnene mulighed for at vælge emner der var
hentet fra deres fritid, medier og andre interesser. Der var f.eks. en gruppe der skrev om Harry
Potter filmene, mens andre skrev om deres store interesse fodbold, kæledyr eller lignende.

Umiddelbart kan vi i dette forløb se en sammenhæng mellem de faglige mål vi har sat os og elevernes
selvudfoldelse. Fagligt fik alle elever produceret en tekst som overholdte genrekravene for en leksikontekst,
alle fik lavet et leksikon som var opbygget efter alfabetisk rækkefølge og alle grupper fik tilført ny viden om
et emneområde. Selvudfoldelse kom til udtryk i forholdt til valg af emne ud fra interesse, valg af bøger hvor
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nogen valgte de flersprogede bøger, mens andre valgte
bøgerne på dansk. Forholdet mellem faglighed og
selvudfoldelse blev også udfordret på en interessant måde
idet emnerne ofte var valgt con amore men skulle nu
behandles i en faglig kontekst med bestemte begreber og
indenfor bestemte sproglige rammer. Dette gav både
mulighed for nye perspektiver på sin erfaringsverden, men
gav også anledning til konflikter.
Haamid har valgt at skrive om Harry Potter. Han siger med det samme at han har set alle filmene, og at
han kan dem næsten udenad. Under emnevalgsfasen svarer han hele tiden på et spørgsmål om emnet
ved at gengive dele af filmen. Under problemfasen spørger læreren Haamid om en problemformulering
(formuleret som nogle interessante spørgsmål eleverne kunne tænke sig at få svar på i deres emne, og
som de tror andre også kunne tænke sig at vide noget om). Haamid gengiver igen en interessant konflikt
i filmene. Læreren korrigerer og siger at det jo ikke er et spørgsmål der kan besvares. Senere i samme
seance rækker Haamid hånden op og foreslår følgende spørgsmål: ”hvornår udkom den første Harry
Potter bog?”.
Zimraan og Basam har valgt at skrive om Islam. De har lånt nogle bøger om emnet og har været hjemme
og tale med deres forældre om emnet. Da de bliver bedt om at finde tre spørgsmål de vil besvare om
emnet, går de i stå. Flere voksne er af flere omgange henne for at hjælpe dem og en af de voksne låner
flere bøger og taler med de to om emnet. Zimraan ender med at bakke ud af projektet, mens Basam får
skrevet en kort tekst om Islam.

Hvor Haamid tilsyneladende får skabt en sammenhæng mellem den faglige opgave at skabe en
problemformulering og sine erfaringer med og interesser for Harry Potter, er det langt vanskeligere for
Zimraan og Basam.
Noget tyder altså på at det på nogen områder er muligt at skabe sammenhæng mellem det der foregår i
skolen og elevernes erfaringsverden udenfor, mens det på andre områder er meget vanskeligt. Nogle ting
er måske at betegne som så private og følelsesladede at de ikke kan passe ind i skolens objektive og faglige
sprog.

Konklusion
Forholdet mellem faglighed og selvudfoldelse
Der er intet i erfaringerne fra Nørremarksskolen i Vejle der tyder på at elevernes ’possibilities for selfhood’
og et skarpt fagligt fokus i undervisningen er uforenelige størrelser – tværtimod. På den anden side tyder
det på at det er to parametre som læreren i sin planlægning og gennemførelse af undervisningen kan skrue
op og ned for. Vores data fra aktionerne indikerer i hvert fald at børnene faktisk rykker sig rent fagligt hvis
læreren i undervisningen tager styringen og målrettet stilladserer en fagligt regelsæt. Andre data viser
hvordan børnene når de får mulighed for selv at inddrage deres erfaringer, sprudler af energi og inddrager
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literacyerfaringer fra deres hverdag og herigennem bearbejder skolens faglighed så den giver mening for
dem.
Når det lykkes at bringe selvudfoldelse og faglighed sammen så for eksempel literacyerfaringer fra
elevernes hverdag bliver sat i et nyt perspektiv vha. en given faglighed, sker det oftest i situationen hvor
fagligheden er skarpt defineret, og hvor der er anvendelige metabegreber der giver mening i forhold til
erfaringerne. Det samme gør sig gældende den anden vej. Når det faglige mål er veldefineret og rammerne
er rimelig afgrænset, er der de bedste muligheder for at bruge sine erfaringer ind i undervisningen. Kort
sagt tyder det på at det skal give mening begge veje.
Når flersprogetheden bliver en mulighed
I undervisningen har vi forsøgt at gøre flersprogetheden til en reel mulighed som kan inddrages i det
omfang som børnene finder det relevant og funktionelt. Som det kan ses i det ovenstående, har vi gjort det
ved at gøre flersprogetheden tilgængelig for børnene i klasserummet i form af flersprogede artefakter som
alfabeter, ord, bøger og tekster og ved at inddrage forældrenes sproglige erfaringer i undervisningen.
Baggrunden for dette valg ligger i at en del forskning om kulturundervisning peger på at der i humanistiske
fag hvor ’kulturmøder’ og ’integration’ ofte er temaer, ligger en risiko for en overeksponering, og at en
overeksponering kan føre til minorisering (se Buchardt 2008, Moldenhawer 2007). Overvejelserne i
skolegruppen har derfor været om vi på samme måde med en overeksponering af det flersproglige,
personificeret i børnenes sprogbaggrund, risikerer at minorisere dem i stedet for at ’integrere’ dem. Målet
har derfor været at inddrage børnenes sproglige erfaringer som en måde de kan arbejde fagligt på, uden at
gøre de sproglige forskelle til indholdselementer i undervisningen. I Aktionsforskningsprojektet ”Kultur i
kulturfagene” lyder konklusionen ”at der, hvor arbejdet med at transnationalisere og interkulturalisere
relationen mellem stof og elever tager sig mest frugtbart ud, er der, hvor undervisningen ligger længst fra
lukkede forventninger og kulturaliseringer og tættest på at udnytte elevers konkrete bidrag, dvs. der, hvor
kravene har været klarest, mest afgrænsede og derfra åbent formuleret” (Buchardt 2010: 151). Selvom
sprog ikke kan sidestilles med kultur, har vi overvejet om der kan ligge samme risiko for at skabe lukkede
forventninger om en elevs sproglige erfaringer. Det datamateriale som Tegn på sprog har tilvejebragt viser
gang på gang hvordan børnene bryder gængse sproglige kategorier som modersmål og tosprogethed (se
Laursen i denne publikation) hvilket gør det vanskeligt at inddrage børnenes reelle erfaringer uden en eller
anden form for stigmatisering. Idealet på Nørremarksskolen med at give eleverne mulighed for at trække
deres flersprogede erfaringer ind i et klart afgrænset fagligt fokus, har givet en række interessante
perspektiver på flersprogetheden i danskfagets literacyundervisning, men udfordrer os konstant på en
række områder og rejser en række dilemmaer som vi løbende må forholde os til: Hvilke sproglige artefakter
skal f.eks. være til stede i undervisningen for at alle har lige muligheder for at trække på deres sproglige
erfaringer? Hvor meget skal læreren opfordrer børnene til at inddrage deres flersprogede erfaringer, og
hvordan skal hun gøre det for at det ikke ender i en ny overeksponering? Disse spørgsmål tager
skolegruppen med sig ind i det fremtidige arbejde med Tegn på sprog.
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Sprog på dagsordenen i den multikulturelle skole
Birgit Orluf
Det følgende er en redegørelse for tværgående træk ved indhold og arbejdsformer i de aktioner der indtil
videre er blevet gennemført på Humlehaveskolen i Odense, men de konkrete eksempler er fortrinsvis
hentet fra dette års aktioner. Redegørelsen er samlet om følgende fokuspunkter der har indtil nu udgjort
hovedudfordringerne i skolegruppens arbejde:
Klasserummet som læremiddel. Fordelingen af taletid – mellem læring og sprogtilegnelse.
Eksplicit fokus på sprog i undervisningen. Fra emneundervisning til dansk- og sprogundervisning.
Det flersprogede klasserum -flere sprog, flere roller.
Redegørelsen indledes med en karakteristik af skolen og arbejdet det første år da oplevelser og erfaringer
herfra danner udgangspunktet for de følgende års aktioner.

Skolen og projektets organisatoriske forhold på skolen
”Kenan, Haura, Hanadi, Obeid, Shirzad,” – læreren er i gang med morgenens tjek på om alle børn er mødt i
skole. Kun to af de 17 børn i 2. A har dansk som deres førstesprog så klassens sammensætning er præget af
at vi er på Humlehaveskolen som er en af tre folkeskoler i bydelen Vollsmose der i den officielle diskurs
benævnes som et ghettoområde. Bydelen er kendetegnet ved at have en forholdsvis stor andel af voksne
og børn der er første, anden eller tredje generations indvandrere og flygtninge fra Afrika, Tyrkiet og
Mellemøsten. I denne klasse bruger børnene i deres dagligdag arabisk, kurdisk, tyrkisk, somalisk foruden
dansk.
Humlehaveskolen, der er bygget i 70’erne, er en to-sporet skole fra 0. klasse – 9. klasse hvor der går ca. 350
elever, og den har i de sidste tre år fungeret som en heldagsskole for elever i 0. - 4. klasse med en
skolehverdag fra kl. 8 – 15.30 hvor der foregår en blanding af undervisningsaktiviteter og fritidstilbud.
Heldagsskolen er karakteriseret ved at have sit månedlige tema med tilhørende fælles emnedag.
Ifølge skolens egen præsentation af sig selv på skolens hjemmeside lægger skolen vægt på at være en
multikulturel skole hvor ”skolen i sit pædagogiske virke tydeliggør kulturmødet, så eleverne får indsigt i og
forståelse for andres værdier og normer.” Dette kulturmøde oplever den besøgende på skolen blandt andet
gennem de forskellige opslag på skolens vægge der er domineret af udstilling af artefakter som fx tøj
produceret på skolen med tydelig inspiration fra forskellige verdensdele samt af billeder der viser verdens
befolkning i al sin mangfoldighed. Derimod er den sproglige mangfoldighed i den multikulturelle skole mere
usynlig i skolens skriftsprogspraksis eftersom den skriftlige kommunikation på skolens skilte, plancher og
opslag foregår på dansk.
Ved projektets start var der tilknyttet fire undervisere: to børnehaveklasseledere, en lærer i dansk som
andetsprog, der skulle være klasselærer i den ene kommende førsteklasse samt skolens læsevejleder. På
den måde var projektet fra skolens side tænkt som en mulig inspiration for skolen både horisontalt, i
forhold til fokusklassens parallelklasse, og vertikalt i forhold til skolens samlede læsepolitik. Undervejs blev
der skiftet ud i personalesammensætningen på grund af barsel, og det betød at klassen – og projektet- fik
tilknyttet to lærere med arabisk samt tyrkisk/kurdisk som modersmål.
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Klassen havde ved projektets start 18 elever, og denne klassekvotient ligger tæt på det kommunale
gennemsnit der i skoleåret 2009/2010 lå på 19,81. Ingen af eleverne i fokusklassen havde dansk som
modersmål i børnehaveklassen, men efter at klassen ved starten af første klasse blev blandet på nye måder
med parallelklasserne, er der kommet to elever i klassen med dansk som modersmål.

’Skrift på vej(en)’ – glimt fra 0.klasse
”Vi læser- men vi ved ikke hvordan man gør. Hvordan gør man?” Sådan svarer de to drenge på billedet da
jeg spørger hvad de laver. Klassen har lige været på skolens bibliotek, og alle har lånt bøger som de nu
sidder med. Børnene er tydeligvis socialiseret ind i en
praksis med bøger som betyder at de bladrer i bøgerne,
orienterer sig i illustrationerne og samtaler om
indholdet, men de har endnu ikke knækket koden til at
omsætte skriftens symboler til lyde, bogstaver og ord.
De to drenges adfærd er et eksempel ud af mange på at
nogle af børnene i denne klasse møder op i skolen med
iver for og interesse i at udforske skriftsprogsverdenen
og dykke længere ned i læsningens muligheder og
skabe mening og betydning sammen med hinanden og
med de voksne. Uden tvivl forbinder hovedparten af
børnene læsning med noget der giver status, og de er
interesserede i at bryde koden for denne aktivitet. Foruden motivationen medbringer de forskellige former
for viden om og erfaringer med skriftsproget som følgende eksempler viser hvor børnene har merchandise
fra legetøj, websites og deres eget navn blandt deres parate ordbilleder.

Denne opmærksomhed på skriftsprog valgte vi at tage udgangspunkt i da vi skulle planlægge projektets
første aktion Skrift på vej(en). Her fik børnene mulighed for at på opdagelse i semiotiske tegnsystemer i det
nære miljø hvor de skulle udgrænse skriftsystemet fra andre tegnsystemer som fx billeder og ikoner. For
enkelte børn var det svært at skelne indeksikalske tegn (Johansen Jørgen Dines & Svend Erik Larsen 1994:
47ff)som fx stykke indpakningspapir fra en is eller et blad fra et træ eller busk fra skriftens symbolske tegn,
men langt de fleste børn var sikre i at finde eksempler på skrift i nærmiljøet. Børnene kategoriserede
trafikskilte med piktogrammer og skrift og ved hjælp af kontekstuelle strategier, parate ordbilleder samt
hjælp fra kammerater og voksne læste de både navnet på skolen som står med store bogstaver over
hovedindgangen og skiltet over den lokale svømmehal. Andre børn producerede selv skrift når de sammen
med børnehaveklasselæreren skrev ’is’ og ’si’ med grene i sandet på legepladsen og øvede således
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bogstavarkitekturen og skriftens linearisering (Caroline Liberg 1997:65). Det generelle billede var at vi
oplevede nogle børnehaveklassebørn der mødte op i skolen med forskellig viden om og erfaringer med
skrift, og også selve skrifttegnenes udformning var genstand for børnenes interesse. De kunne fortabe sig i
konstruktion af lange bogstavkæder og tegn med kridt på tavlen, og denne aktivitet blev udført både
individuelt og sammen med andre. Børnene havde en følelse af at ’trylle med bogstaver’, for
skriveaktiviteten var karakteriseret ved en kontinuerlig udspørgen som fx ”Hvad står der nu? Hvad har jeg
skrevet nu?” hver gang barnet ændrede på den lange kæde af bogstaver, og de var meget nysgerrige efter
at høre hvad de havde skrevet.
Det flersproglige fokus i Tegn på Sprog betyder blandt andet at vi fra første færd har været interesserede i
at få et indblik i hvilke skriftsprogspraksisser børnene har fra deres hverdagsdomæner, og vi gav dem som
opgave at tage billeder af ting med skrift på fra deres hjem. Disse billeder dannede derefter udgangspunkt
for fælles klassesamtale med billederne vist på klassens interaktive whiteboard. Her så vi billeder af de
bøger som børnene læste eller fik læst derhjemme, og vi så billeder af computertastatur. Vi havde
forventet at vi fik mange eksempler på skriftsprogspraksisser på andre sprog end dansk, men dette aspekt
var bemærkelsesværdigt fraværende i denne sammenhæng. I andre situationer satte børnene selv andre
sprog på dagsordenen, for nogle gange spurgte de hvilket sprog de havde skrevet på. ”Er det engelsk?”
kunne de fx spørge, og denne sproglige mangfoldighed forsøgte underviserne at understøtte ved nysgerrigt
at spørge til om børnene kunne skrive noget på andre sprog end dansk. Det blev anledningen til at nogle af
børnene begyndte at skrive arabiske skrifttegn som de enten havde lært derhjemme eller i forbindelse med
deres skolegang på den arabiske skole. I forbindelse med et skriveværksted skrev og tegnede børnene en
kreativ blanding af konventionelle og ikke-konventionelle bogstaver og tegn på flere sprog end dansk.

Sammenfattende kan man sige at børnene i det første forløb blev udfordret i at skelne skrift fra ikke-skrift
samt fortsatte arbejdet med bogstavernes arkitektur og skrifttegnenes linearisering. Inddragelsen af andre
sprog og skrifttegn inviterede børnenes viden og erfaringer uden for skoledomænet ind i skolearbejdet, og
det udfordrede desuden skolens generelle opfattelse af sig selv som en multikulturel skole hvor fokus hidtil
var blevet lagt på kulturel mangfoldighed og ikke på den heraf følgende sproglige mangfoldighed.
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Klasserummet som læremiddel
Stilladsering af børnenes læreprocesser
Vi har i skolegruppen været særligt opmærksomme på at betragte klasseværelset som en vigtig del af de
samlede læremidler vi stiller til rådighed for børnenes læreprocesser. Dette punkt er vigtigt i det
socialsemiotiske perspektiv, som er et af de teoretiske udgangspunkter i Tegn på Sprog. Vi interesserer os
her særligt for hvilke forhandlinger der finder sted om sprogets mening og betydning i de forskellige sociale
kontekster. Lærerne har løbende stillet forskellige artefakter til rådighed, oftest i form af plancher i
klasseværelset der konkretiserede hvad der blev arbejdet med i forbindelse med aktionerne i klassen:
0.klasse: ’Skrift på (vej(en’) og ’Dyr på mange måder’
1.klasse: ’Verden i klassen – klassen i verden’ og ’Min livret’
2. klasse: ’Mig og min krop’ og ’Fabler’
Hensigten har været at børnene selv kunne søge de nødvendige oplysninger når det passede ind i deres
arbejdsproces.
I forbindelse med emnet ’Mig og min krop’ blev der i den indledende fase ’indsamling af viden’ hængt
plancher op i klasseværelset der i billeder og tekst illustrerede de forskellige dele på kroppen og deres
benævnelser. Disse plancher var på arabisk, tyrkisk, somalisk, dansk og svensk. De blev i første omgang
hængt op uden kommentarer fordi vi ønskede at børnene af sig selv skulle reagere på dem og spørge til
dem. Børnene gik hen og læste dem, enten enkeltvis eller sammen med kammerater eller lærere når de
fandt tid og lyst til det. Dette gav anledning til at en af pigerne efter at have set på den svenske planche
udbrød: ”De har skrevet forkert. De har skrevet f-o-t, men det skal staves f-o-d! ” Senere i forløbet hvor
fokus var på idiomatiske udtryk forankret i kroppen som eksempelvis ’at have sommerfugle i maven’, blev
der hængt en liste op hvorpå lærerne skrev de eksempler på talemåder som klassen i fællesskab talte om
som opstart på denne del af forløbet. Da vi var nået til slutningen af forløbet, hvor børnene skulle skrive en
narrativ med udgangspunkt i selvvalgt talemåde, hængte lærerne narrativens forskellige kompositionsdele
op (Britt Johansson 2010: 86) og gav dem farver for overskuelighedens skyld:
Orienteringen - gul: Farven symboliserer at læseren leder med lys og lygte efter oplysninger om
personer, tid og sted
Konflikten - rød: Farven symboliserer at her sker der noget farligt eller uventet
Løsningen - grøn: Farven symboliserer håbet om det gode og om at alt løser sig på bedste vis. I dette
tilfælde er løsningen afløst af det idiomatiske udtryk der var valgt som fortællingens udgangspunkt.
Denne opdeling var børnene blevet fortrolig med
undervejs i forløbet blandt andet gennem arbejdet
med fælles konstruktion af modeltekst.
Et andet eksempel på ønsket om i højere grad at
tilbyde børnene differentierede støttemuligheder til
deres individuelle eller fælles arbejdsproces, er hentet
fra forløbet om fabler hvor børnene i slutningen af
arbejdsprocessen skulle producere deres egen fabel.
Her fik børnene mulighed for at blive stilladseret til
deres tekstproduktion ved at lærerne havde lagt en
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billedbank ind på computeren, og denne billedbank bestod af billeder fra de fabler som klassen havde
arbejdet med. Endvidere fik børnene mulighed for at bruge billedserierne i konkret fysisk form idet lærerne
havde kopieret og lamineret illustrationerne fra fablerne, og børnene kunne hente billedserien – lagt i
tilfældig orden- til den fabel som de nu havde valgt at arbejde med. Det fik i hvert fald betydning i ét
tilfælde hvor en elev ikke kunne overskue den samlede billedmængde til sin fabel, men dette overblik blev
etableret da han fik mulighed for at rykke helt konkret rundt på de laminerede billedkort.
Eftersom klassen fik installeret et interaktivt whiteboard allerede i børnehaveklassen, bruges dette ofte til
at visualisere og konkretisere det faglige emne der er fokus for fælles samtaler på klassen. Det ses fx i den
samtale der finder sted i forbindelse med klassens arbejde med sætningskoblinger som jeg gør rede for i
afsnittet ’eksplicit fokus på sprog’ I det hele taget giver det interaktive whiteboard mange muligheder for at
visualisere og konkretisere forskellige delelementer i de læse- og skriveaktiviteter som sættes i gang i
klassen. Ofte går børnene af sig selv i gang med at læse og kommentere de tekster som lærerne
præsenterer på storskærmen, og også selve lærerens interaktion med computeren er genstand for
børnenes opmærksomhed idet de ofte hjælper og kommenterer lærernes manøvrer. Fx læser nogle børn
’annuller’ og ’gem projektet’ højt når de ser det på skærmen så her åbnes der mulighed for at udvide og
konsolidere børnenes ordforråd.
Teaching Learning Cycle - forslag til overblik over undervisningens faser
Skolegruppens analyser og diskussioner af aktionerne har vist at lærerne i deres hverdagspraksis været
meget optagede af – i et andetsprogsperspektiv - at introducere børnene omhyggeligt til de faglige emner.
Det har betydet at der har været en tendens til lange mundtlige introduktioner karakteriseret ved
overvejende monologisk tale med det resultat at mange børn faldt fra før undervisningen egentligt var gået
i gang. Da det ydermere i et andetsprogsperspektiv er særligt vigtigt at man i undervisningen giver børnene
mulighed for at interagere med og bruge sproget, har skolegruppen i de sidste aktioner haft en særlig
opmærksomhed på at skabe en balance mellem på den ene side at introducere børnene klart og tydeligt til
dagens arbejde og på den anden side at give børnene mulighed for og tid til at arbejde med emnet
individuelt og i grupper så de kan bruge sproget sammen med arbejdet og dermed få mulighed for at danne
hypoteser om sprog som derefter kan be- eller afkræftes af de forskellige samtalepartnere.
Introduktionerne bevæger sig således imellem et krav om grundighed (læringsperspektivet)og et krav om
fordeling af taletid(sprogtilegnelsesperspektiv) hvor de to perspektiver ikke skal opfattes som hinandens
modsætninger. Skolegruppen har derfor arbejdet med udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvordan kan vi
etablere introduktioner der er grundige, men ikke så lange at børnene mister koncentrationen? Denne
udfordring har vi – som beskrevet i det forrige afsnit - forsøgt at løse dels ved at betragte klasserummet
som et læremiddel og dels ved at opdele undervisningen i mindre sekvenser efter inspiration fra
arbejdsformen i den australske genrepædagogik. Det betyder at den såkaldte Teaching Learning Cycle
(Britt Johansson 2010:32-33) gennemspilles helt eller delvist flere gange i løbet af en undervisningstime, og
vi har således lagt mulighed for ekstra omgange ind i modellen:
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De enkelte faser
gennemløbes flere
gange i løbet af
skriveprocessen - det
cirkulære princip

1.Fælles
opbygning af
viden

4. Selvstændig
tekstkonstruktion

2.Fælles modellering
og dekonstruktion

3.Fælles tekstkonstruktion

Tænkningen bag arbejdsprocessens fire faser fra den fælles opbygning af viden til den selvstændige
tekstproduktion bygger på princippet om modellering af arbejdsprocesser hvor den kyndige arbejder
sammen med den mindre kyndige. Modellen viser således bevægelsen mellem det kollektive og det
individuelle i arbejdsprocessen og den kontinuerlige stilladsering af elevernes læse- og skriveaktiviteter. For
denne klasses vedkommende har det helt klart fungeret bedst med fælles klasseundervisning/modellering i
kortere sekvenser samt individuelt arbejde kombineret med makkerarbejde eftersom børnene her har
svært ved at overskue for store grupper. De mister simpelthen overblikket over hvem der skal gøre hvad.
Det så vi fx da børnene skulle praktisere rollelæsning i forbindelse med emnet ’Fabler’. Her var børnene
placeret i firemandsgrupper hvor rollerne var fordelt tydeligt mellem børnene idet hver gruppe havde fået
udleveret en plastikmappe med fire kort der oplyste om rollerne undervejs i gruppearbejdet:
1. Du skal vælge en fabel og læse den højt for gruppen.
2. Du skal genfortælle fablen.
3. Du skal sammen med de andre i gruppen finde den
rigtige overskrift til fablen.
4. Du skal sørge for sammen med de andre i gruppen at
finde en morale der passer til fablen.
Det voldte børnene problemer at skulle lytte og
koncentrere sig først om højtlæsning af fablen og
dernæst om genfortælling af fablen. I de to første
gruppeopgaver fyldte rollen som lytter mere i arbejdsopgaven end rollen som læser og taler, og dette kan
nogle elevtyper profitere af mens andre elevtyper bliver utålmodige efter at komme videre, og andre igen
bare bliver hægtet af på grund af koncentrationsbesvær. De to sidste gruppeopgaver opfordrede til samtale
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i gruppen dels om titlen på fablen og dels om fablens morale, men her var det i første omgang svært for
børnene at ’samtale’, og det blev mere til kortfattet dialoger i stil med:
Elev 1: Jeg synes den skal hedde Løven og musen
Elev 2: Ok.
Senere i arbejdsprocessen gav denne opgave dog anledning til egentlig samtale når børnene opdagede at
de havde valgt en forkert titel i første omgang, og sammen fandt de frem til en anden titel.
Lærernes instruktion af elevernes arbejdsproces har afgørende betydning for hvilke muligheder eleverne
har for at arbejde med opgaverne. Vi oplevede at selv efter en mundtlig instruktion fra lærerne samt
udlevering af kortene var det svært for børnene at overskue fordelingen og udførelsen af de forskellige
roller til læseprocessen, og nogle af børnene var desuden usikre på hvad ’at genfortælle’ betød. Dette
faglige begreb havde ikke været en del af lærerens introduktion, og en del af børnene forstod det som at ’at
læse igen’. De var tydeligvis ikke fortrolige med dette begreb. Denne erfaring kan relateres til international
forskning(Pauline Rea-Dickins, AILA 2011) der blandt andet har undersøgt hvilke faktorer i undervisningen
der kan hindre de tosprogede elevers forståelse af skolearbejdet. Denne forskning peger på følgende
faktorer:
Forståelsen af opgaverne
Forståelsen af instruktionen
Kendskabet til ordforrådet.
Det betyder at også opgavernes formål og opbygning bliver et centralt punkt i den pædagogiske praksis.

Eksplicit fokus på sprog
Fra emne- til sprogundervisning i det flersproglige klasserum
Brugen af TLC fordrer et fokus på at etablere og anvende et metasprog i forhold til undervisningens emne. I
denne skolegruppe har det – som nævnt i tidligere statusrapporter – blandt andet betydet at
undervisningens fokus har bevæget sig fra et emne- eller temamæssigt udgangspunkt til et fokus på det
faglige sprog om og med emnet. Deltagelsen i og opdraget fra Tegn på Sprog har endvidere betydet at
’sprog’ forstås i pluralis, og derfor har skolegruppen kontinuerligt arbejdet med det flersproglige aspekt på
tværs af sprogene. Denne bevægelse kan læses ud af følgende oversigt over de emner og sproglige
områder som der er arbejdet med i projektets tre første år:
Klasse

Forløb

0.klasse

”Skrift på vej(en)”

Danskfagligt indhold
DSA- fagligt indhold

•
•

•
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Indkredsning af skrift vs.
tegn
Bogstavernes arkitektur
Direktionalitet (læsning og
skrivning)

Biliteracy-aspektet

Bogstavers arkitektur i
forskellige skriftsystemer
Direktionalitet
Skriftsystemer
repræsenteret i klassen

Tekstproduktion på
bogstav- og ordniveau.
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”Dyr på mange måder”

•
•
•

1.klasse

”Verden i klassen- klassen i
verden”

Informerende tekst
(foldebogen)
Argumenterende tekst(Her
bor jeg)
Syntaks i argumentet (’jeg
synes at ..’)samt
konjunktioner (’fordi’)
Tekstproduktion på ord- og
sætningsniveau.

”Min livret”

2.klasse

”Mig og min krop”

Kontrastiv analyse på
ordniveau
(benævnelserne af dyr på
andre sprog )

Kontrastiv analyse på
ordniveau (ingredienser i
børnenes livretter)
Kontrastiv analyse af
konventioner i forbindelse med
anvendelse af store og små
begyndelsesbogstaver
Navne skrevet på andre sprog.

Informerende tekst på
listeform
Tekstproduktion på
ordniveau.

•

•

•
•
•

”Fabler”

Produktion af
Informerende tekst
Tekstproduktion på
bogstav- og ordniveau
Brug af store og små
bogstaver.

•
•

•
•

Kontrastiv analyse af
udvalgte ord.

Informerende tekst
(benævne kroppens ydre
dele)
Narrativ - med
udgangspunkt i idiomatiske
udtryk
Tekstproduktion på ord- og
tekstniveau
Struktur og form i en
narrativ
Figurativt sprog/at læse
med fordobling.

Kontrastiv analyse af
sammensatte substantiver på
flere sprog
Kodeskift i narrativer
Kontrastiv analyse af
idiomatiske udtryk
Kontrastiv analyse af
sammensatte ord på dansk –
og på udvalgte sprog.

Reception og produktion af
tekster
Struktur og indhold i en
narrativ. Fokus på
morale/tekstens udsagn
Figurativt sprog/at læse
med fordobling.
Sætningskoblinger

•
•

•

•
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Læsning af fabler på flere
sprog
Sammenligning af fablers
indhold på de sprog der
er repræsenteret i
klassen
Kontrastiv analyse af
fablernes titler på
forskellige sprog
Kontrastiv analyse af
enkelte nøgleord fra
fablerne
Opfordring til kodeskift i
fabelproduktionen
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Oversigten viser at vi har arbejdet med forskellige fremstillingsformer som at beskrive informerende, at
argumentere og at berette samt forskellige genrer som ingrediensliste, infotavler, fortælling og fabler, og i
det fortsatte arbejde vil vi lægge vægt på at øge mangfoldigheden i de læse- og skriveaktiviteter som vi
praktiserer i klassen.
Af oversigten fremgår også hvordan aktionerne har beskæftiget sig med skriftsprogsarbejde på forskellige
niveauer: 1)at skelne skrift fra ikke- skrift, 2) at arbejde på bogstavniveau, 3) at arbejde på ordniveau, 4) at
arbejde på syntaksniveau og 5) at arbejde med strukturen i længere narrative tekster.
Arbejdet med de forskellige niveauer skal ikke forstås som en lineær progression, men snarere som en
kontinuerlig bevægelse mellem helhed, del og helhed i de tekster der er blevet arbejdet med.
Når sprogets indhold løsrives fra formen – eller når børn tænker anderledes end voksne
Genrearbejde har været et genkommende fokuspunkt i det danskfaglige arbejde med klassen, og her har vi
mødt nogle udfordringer blandt andet i vores arbejde med fabelgenren. Som nævnt tidligere i denne
redegørelse har vi i aktionerne sat særligt fokus på narrativens komposition:
Introduktion, konflikt, løsning. Vi har anlagt et genre- og sprogperspektiv
inspireret af den australske genreskole der dels forstår genrer som sociale
praksisser og dels på et systemisk-funktionelt sprogsyn der betoner sprogets
funktionelle rolle hvor form og betydning udgør en helhed der kan
forandres af de sproglige valg som sprogbrugeren foretager. Derfor var vi
særligt interesserede i dataindsamlingsaktiviteten ’ Skriv en historie ud fra
billedet’ som fulgte umiddelbart efter klassens arbejde med narrativer.
Aktiviteten tog udgangspunkt i Julie Nords billede Hverdagsscene som ses på billedet til højre.
Det viste sig at mange af børnene gjorde brug af afsnitsinddeling på det grafiske niveau, men at tekstens
indholdsmæssige niveau ikke nødvendigvis fulgte narrativens struktur introduktion-konflikt- løsning, men
var struktureret efter andre principper. I følgende eksempel har Ayse skrevet en tekst der strækker sig over
tre sider med i alt syv nummererede afsnit.
1.Der var en stor zebra
med trastame hener og
de er en pige og hun
har en stor sløjfe på og
den har en fule på
sin hånd der er død.
__________________________
2.og der er en lampe
og hun har kjole
på.
_______________________

5.og der er blade på hins hånd
6. og hines figer er lange.
____________________________

7.så gik zebran i seng.
slut
_______________

3.hun har blomster på hins
kjole.
4.og allt er hvidt og sort
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En nærlæsning af teksten viser at afsnitsinddelingen kan være motiveret ud fra forskellige principper. Det
første afsnit kan være struktureret efter et princip om at beskrive de mest iøjnefaldende elementer i
billedet som samtidig udgør en sammenhængende figuration. Denne sammenhæng overføres til tekstens
grafiske niveau og udformes som ét afsnit. Man kan desuden betragte det første afsnit som en form for
introduktion i en narrativ hvor tekstens deltagere og tid præsenteres. Det andet afsnit består af to
hovedsætninger der begge tilføjer ny information til teksten: lampen og kjolen. Disse to oplysninger har
ikke en tydelig sammenhæng, men placeringen i ét afsnit kan måske forklares ved blikkets vandring hen
over billedet. De følgende afsnit består af enkelte hovedsætninger der hver tilføjer ny information, og det
kan pege på at Ayse forlader narrativens struktur og i stedet skriver hvad hun ser på billedet. I tekstens
sidste afsnit går zebraen i seng, og her finder tekstens eneste handling sted. Afsnittet kan betragtes som
narrativens ’løsning’, så overordnet set følger hun narrativens struktur i det første afsnit samt i det sidste
afsnit mens konfliktafsnittet bliver utydeligt eller fraværende. Dette fravær af konflikt i hendes fortælling
kan skyldes mange ting, fx kan det være at billedet ikke umiddelbart demonstrerer en konflikt, men at den
skal tænkes frem af de enkelte børn i deres skriveproces, og dette kan nogle børn finde svært. Det kan
også skyldes at Ayse forstår ’problem’ eller ’konflikt’ som ’nye oplysninger’ og tænker at
informationsenheder og afsnitsinddeling skal følges ad. Denne diskrepans mellem voksnes og børns
forståelse af narrativens indhold og struktur kan måske sammenlignes med de observationer som Kress har
gjort i forbindelse med børns forståelse af hvad en sætning er(Kress 1994). Endelig kan tekstens grafiske
udformning tolkes som en følge af at undervisningen ikke har fået alle børn til at opdage sammenhængen
mellem indhold, form og betydning. I alle tilfælde understreget teksten vigtigheden af et fortsat fokus på at
arbejde med funktionaliteten og sammenhængen mellem form, indhold og betydning i klassens
tekstproduktion.

Det flersprogede klasserum - flere sprog, flere roller
”Det hedder [tsi:gen] - det siger min onkel, og han bor i Tyskland. Og når vi er nede ved ham, taler vi tysk.”
Sådan lyder det når to drenge fra anden klasse forhandler udtalen af ’Ziegen’- det tyske ord for ’geder’. I
forbindelse med klassens arbejde skal børnene producere en fabeltekst, og de opmuntres her til at bruge
kodeskift. Disse to drenge, med henholdsvis kurdisk og tyrkisk som modersmål, har blandt andet valgt at
bruge tysk, men da de skal speake deres fabel, som de
har udarbejdet i programmet Photo-story, bliver de i
tvivl om udtalen af ordet ’Ziegen’.
De spørger læreren der foreslår [tsi:gen] på grund af
stavemåden, men dette forslag negligeres af Erdem der
gennemtrumfer udtalen [tseigen] med den
ovenstående argumentation. Han trækker dermed på
sit transnationale familieforhold, og denne kulturelle
kapital giver ham den afgørende stemme i situationen.
Med Baynhams ord praktiserer Erdem her ’space
claiming’ idet han forhandler sig frem til en plads i skolens rum.
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But the classroom, as a space of multilingualism, might also comprise what Baynham (2006) has called creative discourse (agency),
which refers to “the ways that students make their place and take their place in the classroom and the ways teachers contingently
and responsively open up spaces where this becomes possible, and respond to interactive demands for space” (Baynham 2006:28).
This creative discourse can for example be triggered when students claim interactive space, bringing their real or imagined linguistic
worlds into the classroom discourse. Such instances might lead to, perhaps momentarily, a destabilization of what counts as
language and literacy knowledge. The multilingual classroom is also “a site of dynamic pushes and pulls, with teacher and student
agendas robustly shaping interaction, claiming space” (Baynham 2006:38).

Et andet eksempel på at adgangen til brug af flere sprog i undervisningen giver mulighed for nye
identitetskonstruktioner udspiller sig da klassen i forbindelse med emnet ’Min livret’ skal udarbejde en
ingrediensliste til deres livret, pizza. Her konstruerer Abdi en for klassekammeraterne hidtil ukendt
identitet idet han tilskriver sig selv ekspertrollen udi det engelske fordi han er født i England: ”Jeg er halv
englænder og halv somalier. *…+ Jeg er født i England. Min bror er født i København.” Dette argument bliver
blandt andet afgørende for forhandlingerne om udtalen af et engelsk ord, og det viser at i et
børneperspektiv tildeles man ekspertrollen ved at have familie ’on location’ eller ved at være født i det land
hvori sproget tales. Tankevækkende er det dog at jeg som forskningsmedarbejder har det indtryk at
børnene sjældent tildeler sig selv ekspertrollen i forbindelse med brug af det danske sprog trods det faktum
at mange af børnene er født i DK.( Læs mere om sprogligt ekspertskab i ”Mod nye sproglige horisonter –
arbejdet med sproglig mangfoldighed på Søndervangskolen i Aarhus” i denne statusrapport)
Arbejdet med ’Min livret’ viste også andre eksempler på børnenes eksperimenter med nye
identitetskonstruktioner når de får mulighed for og adgang til flere sprog end dansk i klasserummet. Her
ser vi ingredienslisten fra to af eleverne. Den ene elev har valgt både at skrive ingredienserne på dansk og
på arabisk, der er hendes modersmål. Den anden elev, der har kurdisk som modersmål, forlod efter et
enkelt ord det danske sprog og valgte udelukkende at skrive på kurdisk, og han nød tydeligvis sit arbejde.

Men valg af sprog er ikke automatisk knyttet til elevernes førstesprog, og det har i starten af projektet
udfordret de voksnes mere dikotomiske forståelse af tosprogethed. Mange forskellige sprog fascinerer
børnene i denne klasse. Både engelsk, amerikansk, spansk, svensk, norsk og tysk fanger børnenes interesse,
enten på grund af intonation, artikulation og/eller rytme, og vi har gentagne gange i forbindelse med
Google Translate eller med http://www.emu.dk/modul/lexin oplevet at børnene er blevet fanget af
sprogenes lydside. En af drengene opdager i forbindelse med sit arbejde med fabelordbogen at ordet
’fabel’ skrives på samme måde på dansk og svensk, men at der er forskel i udtalen. Han hiver
høretelefonerne af og råber ud
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over klassen: Fabel er det samme på svensk, og senere gentager han ’fabel’ med sikker svensk intonation og
artikulation.
Vi ser således at børnenes opmærksomhed på sprog går på tværs af modersmål og andetsprog.
Brugen af flere sprog i klasserummet ændrer også relationerne mellem børnene på en anden måde. Der er
gentagne eksempler på at børnene hidkalder hinanden som eksperter på deres modersmål helt uafhængigt
af deres faglige og sociale status i klassen i øvrigt. Fx kontaktede en af klassens fagligt stærke drenge en af
de fagligt usikre piger for at få hjælp til at skrive og læse arabisk da de skulle arbejde med deres
fabelordbog, og han fik den hjælp som han havde brug for. Man kan sige at anvendelsen af flere sprog i
undervisningen opløser traditionelle faglige og sociale roller børnene imellem og skaber nye roller der
knytter sig til børnenes modersmål og til de sprog som de har viden om og erfaring med.
Også relationen børn–lærer konstrueres på nye måder idet lærerne ofte konsulterer børnene angående
udtale og oversættelse af ord samt stavning når andre sprog end dansk skal bruges i undervisningen.
Endvidere demonstrerer underviserne konstruktive sprogtilegnelsesstrategier når de fortæller børnene at
de har måttet hente hjælp hos nogle af de andre lærere på skolen da de skulle forberede sig på at skrive
det kurdiske ord for ’mus’ på tavlen i forbindelse med fabelarbejdet. Lærerne fortæller også at de
anvender Google Translate når de er i tvivl om et ords udtale så på denne måde etableres der en mulighed
for at eksplicitere nogle sociale strategier for sprogtilegnelse. Desuden oplever børnene at der opstår
samtaler lærerne imellem med afsæt i forskellige aspekter af sproget, og ved disse lejligheder forhandler
lærerne om sprogets mening og betydning og modellerer hypoteser om sproget som børnene også giver
bidrag til. Der er eksempler på at nogle elever har indvendinger mod valget og udtale af de ord som
lærerne kommer med. Disse eksempler viser at det flersproglige klasserum kan etablere et åbent og
undersøgende fællesskab hvor der er fokus på sprog.

Opsamling og perspektivering
Aktionsforskningsdesignet har betydet at skolegruppen har fået mulighed for at arbejde koncentreret og
kontinuerligt med de fokuspunkter der er vokset ud af samarbejdet. Vi er i en konstant undersøgende,
analyserende og reflekterende proces i forhold til klasserummet som læremiddel, stilladsering af børnenes
lærings- og sprogtilegnelsesprocesser samt (bi)literacyperspektivet som potentialer til at styrke de
tosprogede børns skriftsprogstilegnelse. Kommende fokuspunkter kunne fx være et øget fokus på:
stilladsering af efterbearbejdningsfaserne
det sprogsammenlignende arbejde i læse- og skrivearbejdet
lærernes mundtlige stilladseringer af børnenes læreprocesser.
Ganske givet vil vi voksne også fremover blive udfordret af børnenes viden om, erfaringer med og
fascination af sprog i flertal.
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En udforskende tilgang til skriftsprogstilegnelse
Ulla Lundqvist
Blågård Skole huser ca. 550 elever, hvoraf størstedelen har dansk som deres andetsprog. Men alle børnene
bruger flere sprog end dansk dagligt. Børnene bruger ikke mindst engelsk, som blandt andet praktiseres i
forbindelse med CMC (computer medieret kommunikation). I den nuværende 2. klasse er der 16 børn, som
dagligt tilsammen trækker på en række sprog udover dansk og engelsk. Alle klassens børn er opvokset i
Danmark. I løbet af børnenes første tre skoleår har det skrive- & læsepædagogiske arbejde i klassen også
inddraget bosnisk, russisk, thai, tamil, kurdisk, tyrkisk, urdu, panjabi, albansk og forskellige somali og
arabiske dialekter. Som udgangspunkt er det derfor et vilkår, at alle børn har tværsproglige erfaringer at
trække på i deres skriftsprogstilegnelse. Tegn på sprog-skolegruppen består af lærerne Nasim (dansk som
andetsprog og modersmålsundervisning i urdu), Maj (dansk, billedkunst), Mette (dansk, matematik) og
Lærke (dansk og dansk som andetsprog).
Blågård Skole ligger på det centrale Nørrebro, som er et område præget af social, sproglig og social
diversitet. Traditionelt har området været betegnet som ’arbejder-klasseområde’, men gennem det seneste
årti har der været en stor tilstrømning af højtuddannede beboere. Pædagogisk sigter skolen mod at arbejde
med flersprogethed og multikulturel pædagogik. Det betyder blandt andet at der tilbydes
modersmålsundervisning i flere minoritetssprog. Der er således stor bevågenhed på at såvel et- som
flersprogede børn bliver tilgodeset i undervisningen. Det kan skabe et dilemma i forhold til at skabe
betingelser for at de flersprogede børns sproglige erfaringer inddrages, og samtidig undgå en
’overfokusering’ på disse børn. Så et centralt spørgsmål er her, hvordan arbejdet med flersprogethed kan
inddrages, således at det kommer alle børn til gode som sprogbrugere i et globaliseret samfund.
Med udgangspunkt i dette dilemma er denne artikel en opsamlende beskrivelse af, hvordan skolegruppen i
København har arbejdet med en udforskende tilgang til skriftsprogstilegnelse gennem projektets tre første
år. Ved at anlægge en udforskende tilgang til det skrive- og læsepædagogiske arbejde har det været
skolegruppens mål at tilrettelægge undervisningen med henblik på at alle elever har haft mulighed for at
byde ind, uanset sproglig baggrund. Artiklen præsenterer i overordnede træk, hvordan udvalgte
aktionsforløb har bidraget til udvikling af metalingvistisk bevidsthed gennem en udforskende tilgang til
skriftsprogstilegnelse. Forløbet om sprogetnografi på Nørrebro eksemplificeres i særlig grad, fordi
inddragelsen af etnografisk inspireret metode været særligt markant i dette forløb. Artiklen rundes af med
opsamlende anbefalinger, der tager afsæt i skolegruppens generelle erfaringer med en udforskende tilgang
til skriftsprogstilegnelse.

En udforskende tilgang – et opdagende potentiale
Ved en udforskende tilgang forstås at skolegruppens arbejde har været inspireret af etnografiens
’opdagende’ potentiale. Etnografi kan forstås som en fortolkende videnskab, der udfolder sig i en
dobbelthed mellem deltagelse i og observation af felten og en systematisk refleksion over det observerede
(Blommaert & Dong 2010). Forskeren observerer, analyserer og fortolker, hvordan et givent fænomen
udfolder sig relationelt og socialt mellem mennesker på et sted - eller i en såkaldt felt. I sin deltagelse i

Tegn på sprog – tosprogede børn lærer at læse og skrive

Side 70

felten forsøger feltarbejderen så vidt muligt at forholde sig fordomsfrit i forhold til det, der undersøges. I
sin ph.d.-afhandling har Quist for eksempel udforsket sproglig variation blandt unge på et gymnasium i et
multietnisk miljø i København. På den baggrund fremhæver hun etnografiens opdagende potentiale i
sprogpædagogisk sammenhæng: ’Helt grundlæggende kan man sige at etnografi er en metode til at opdage
– til at opdage sociale normer og sammenhænge som måske ikke umiddelbart er ʹ synligeʹ , eller som man
ikke på forhånd er bevidst om’ (Quist 2006: 3).
I skolegruppen har vi arbejdet med at etablere undervisningssituationer, hvor børnene har udforsket
skriftsprog og efterfølgende arbejdet med at sætte ord på det, de har udforsket. Det overordnede sigte
med at lade børnene arbejde opdagende og beskrivende, har været at udvikle metalingvistisk bevidsthed. I
denne rapport fremhæver Laursen, at metalingvistisk bevidsthed spiller en væsentlig rolle i børns
læseindlæring: ’Når børn lærer at læse og skrive, skal de dels lære at forstå, hvilke sproglige elementer der
indkodes i skriften, og dels at forstå, hvordan disse elementer indkodes i skriften. Det er en proces, der
involverer den metalingvistiske bevidsthed, som - i Koda & Zehlers (2008) forståelse – handler om at
identificere, analysere og manipulere sproglige former’ (Laursen 2011: 17). Laursen skriver videre, at
skriftsprogstilegnelse og udvikling af metalingvistisk bevidsthed forstås som sammenhængende processer,
der gensidigt understøtter hinanden. Aktiviteter, hvor børn udforsker skriftsprog og kontaktzoner mellem
skriftsprog kan understøtte udviklingen af disse dobbeltrettede processer.
I København har vi bestræbt os på at formulere opgaverne så åbent som muligt, så arbejdet i klassen har
lagt op til at børnene har arbejdet udforskende med udgangspunkt i deres individuelle sproglige
repertoirer. I stedet for at formulere opgaver, der har taget udgangspunkt i såkaldte modersmål, har vi
givet børnene mulighed for at udforske skriftsprog og kontaktzoner mellem skriftsprog efter egne sproglige
valg. Hermed har alle børn haft mulighed for at positionere sig som sprogbrugere i et globaliseret samfund
med udgangspunkt i kendte sprogbrugspraksisser og interesser. Dette har været skolegruppens måde at
håndtere det foroven nævnte dilemma. Som en konsekvens af denne tilgang har vi i forbindelse med hver
enkelt aktion formuleret to målsætninger; en eksplorativ målsætning og en læringsmålsætning. De
dobbelte målsætninger kan ses i oversigten forneden.

Oversigt over aktionsforløb i de 3 første år
Klasse
O. klasse

Forløb
Vi leger med skriftsprog

Vi tryller med elefanter

1. klasse

Skrivestrategier
På sproglig opdagelsesrejse

Målsætninger
At undersøge andetsprogsspecifikke udfordringer i
forbindelse med den første skrive- og læseundervisning
At understøtte skriftsprogstilegnelse gennem en
legende udforskning af skriftsprog
At undersøge flersproglige ressourcer
At understøtte skriftsprogstilegnelse på baggrund af
klassens flersproglige ressourcer
At undersøge skrivestrategier
At understøtte udvikling af skrivestrategisk repertoire
At undersøge skrift i et kontrastivt perspektiv til dansk
At udvikle metalingvistisk bevidsthed

Tegn på sprog – tosprogede børn lærer at læse og skrive

Side 71

2. klasse

Sprogetnografi på Nørrebro
Udforskning af
naturvidenskabeligt sprog

At undersøge sproglig variation
At udvikle sproglig bevidsthed som social identitet
At undersøge det sproglige register, der knytter sig til
en naturvidenskabelig procesbeskrivelse
At udvikle kompetence i at udforme en
naturvidenskabelig procesbeskrivelse

Vi leger med skriftsprog
I det første aktionsforskningsforløb i 0. klasse lå fokus på udforskning og udvikling af kendskab til
skriftsproglige principper relateret til den første skrive- og læseudvikling på dansk. De indledende
individuelle dataindsamlingsaktiviteter i ’Tegn på sprog’ viste, at børnene var stærkt optagede af at lege,
eksperimentere med og udforske skriftsprog. I klasserumsobservationer oplevede jeg som
forskningsmedarbejder ofte at børnene skrev med inspiration fra forhåndenværende skrift på penalhuse,
madkasser, tøj, verdenskort på væggen etc., og efterfølgende spurgte ’hvad har jeg skrevet?’. Forløbet ’Vi
leger med skriftsprog’ tog udgangspunkt i denne sproglige nysgerrighed og sigtede mod at inddrage
børnenes eksperimenter med skrift mere systematisk i undervisningen.
Forløbet blev organiseret som legetimer, hvor klassen blev indrettet med børnebøger, papir, blyanter,
alfabeter, lege-tusser og spil på de skriftsprog, børnene havde adgang til i deres hverdag i hjem eller skole.
Børnene fik til opgave at gøre lige ’hvad de havde lyst til’ med skrift. Det udforskende bestod således i at
opmuntre en uformel sprogbrugspraksis blandt børnene i den sprogligt mangfoldige skriftsprogsverden,
klasseværelset udgjorde. Børnene havde således mulighed for at udforske, opdage og italesætte
skriftsproglige principper på tværs af sprog.
I deres iver efter at skrive og læse, opdagede nogle børn for eksempel at bogstavernes rækkefølge ikke er
ligegyldig, hvis man vil udtrykke et givent meningsindhold på dansk. Denne afprøvning af, hvordan man
bedst kan kommunikere noget på skrift, gav børnene mulighed for at opdage og forstå grundlæggende
skriftsproglige principper, der er karakteristiske for dansk og andre alfabetiske sprog, for eksempel
rækkefølgeprincippet. Eksempler herpå er beskrevet i artiklen ’At indføre børn i skrift som særligt semiotisk
system’ (Laursen og Lundqvist 2010).

Skrivestrategier
Første aktionsforløb i 1. klasse satte fokus på udforskning og udvikling af skrivestrategier. Forløbet havde
tematisk udgangspunkt i den fiktive figur Pippi Langstrømpe og det narrative univers, der knytter sig til
denne figur. Med udgangspunkt i historien om Pippi Tingfinder fik børnene til opgave at finde og medbringe
skrift, de gerne ville kunne læse, eller som de syntes var fascinerende. Intentionen var at motivere børnene
til at udforske et selvvalgt skriftsprog, de interesserede sig for. Børnene præsenterede på skift deres
skriftfund for hinanden og lærerne. De medbragte for eksempel bøger fra modersmålsundervisningen,
plastikposer og legetøjsemballage med skrift. Børnene skrev om deres skriftfund. Med henblik på en
undersøgelse af skrivestrategisk repertoire, fik børnene til opgave at skrive en mail til Pippi Langstrømpe.
Aktiviteten foregik i et særskilt lokale, hvor børnene arbejdede tre ad gangen ved hver sin pc. En udvalgt
videooptagelse af tre børns skrivning blev vist i klassen og brugt som afsæt for en klassesamtale, der gav
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børnene mulighed for at opdage og beskrive skrivestrategier, de tre børn anvendte. Med henblik på at
understøtte det udforskende, tog samtalen udgangspunkt i spørgsmålene: Hvordan finder børnene i klippet
ud af, hvad de vil skrive? Hvordan finder børnene ud af, hvordan de vil skrive? Efterfølgende beskrev
børnene de strategier, de havde anvendt i skrivningen om deres skriftfund. Rammesætningen af arbejdet
med metalingvistisk bevidsthed var således rettet mod udvikling af skrivestrategier. Børnene fandt for
eksempel ud af at man kan lytte sig frem, bruge forhåndenværende skrift, eller spørge en kammerat.
Forneden kan man se et eksempel på at to børn har bragt nogle af disse strategier i anvendelse.
Mohammad og Abdis mail til Pippi Langstrømpe i figur 1 bærer i sig rester af, hvordan de to børn har
arbejdet med indkodning af sproglige elementer som bogstavernes lyd og pausering i en længere frase.
Figur 1. Mohammad og Abdis mail til Pippi
pippi du er sdarg.du er stag at du kan bar
di hest. hun er så sgør pipi
pippi har en abe hun hjælba anbr hun
klabr i træ
pippi bor alene pippis mor er død. pippis far er
kbtan. pippi lae me tomn
pippi rib i skole. pippi har gupikm pippi go
iskolæ. pippi drla hins laj. pippi pippigobaj.
Tommy anika
Ifølge børnene selv har de skrevet: ’Pippi du er stærk. Du er så stærk at du kan bære din hest. Hun er skør.
Pippi har en abe hun hjælper andre. Hun klatrer i træer. Pippi bor alene. Pippis mor er død. Pippis far er
kaptajn. Pippi leger med Tommy og Annika. Pippi rider i skole. Pippi har guldpenge. Pippi går i skole. Pippi
driller hendes lærer. Pippi god dag. Tommy og Annika. Hilsen Mohammad og Abdi’. Man kan se hvordan
børnene har markeret pauser med mellemrum mellem ordene og tegnsætning, for eksempel markeres
nogle sætninger ved hjælp af punktum. Den lydefterlignende skrift viser desuden at de har lyttet sig frem til
at kommunikere et meningsfuldt indhold til Pippi. Skriveprocessen har været motiveret af at kommunikere
et konkret meningsindhold til Pippi Langstrømpe. Forløbet ’Skrivestrategier’ er beskrevet i sin helhed i
artiklen ’Når danskfaget udfordres’ (Lundqvist 2010).

På sproglig opdagelsesrejse
I det efterfølgende aktionsforløb i første klasse koblede skolegruppen det undersøgende arbejde til et
eksplicit tværsprogligt perspektiv. I forløbet ’På sproglig opdagelsesrejse’ arbejdede børnene med
undersøgelse af kontaktzoner på tværs af alfabetisk, logografisk og syllabisk orienteret skrift.
Udforskningen foregik i et kontrastivt perspektiv til dansk, fordi dansk er børnenes fælles skriftsproglige
referenceramme. Kontrastiv analyse – eller sprogsammenligning - var det grundlæggende greb,
undervisningen benyttede sig af i dette forløb. Forløbet havde to målsætninger; at udforske skriftsprog i et
kontrastivt perspektiv til dansk og at udvikle metalingvistisk bevidsthed som sprogsammenligning.
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'Vi skal på sproglig
opdagelsesrejse' var det tematiske
udgangspunkt for dette forløb.
Temaet blev introduceret gennem
en åben brainstorm over hvad en
sprogforsker er. Samtalen tog
udgangspunkt i spørgsmålene:
Hvad er en forsker? Hvad er en
sprogforsker? Hvad laver en
sprogforsker? Hvordan kan man
udforske sprog? Udgangspunktet
for samtalen og det efterfølgende
arbejde med at udforske
skriftsprog var, at ingen ved alt om
sprog – ej heller en sprogforsker –
men at vi i dette forløb ønskede at
lære mere om sprog.
Med henblik på at skabe undervisningssituationer, der gav børnene mulighed for udforske kontaktzonerne
mellem forskellige skriftsprog, benyttede forløbet sig af metoden 'peer teaching'. Med udgangspunkt i en
socialsemiotisk optik har Kenner introduceret denne arbejdsform som en metode til at understøtte børns
skriftsprogstilegnelse med udgangspunkt i deres flersprogede ressourcer. Ved peer teaching forstås i denne
sammenhæng en aktivitet, hvor børnene parvis underviser hinanden i et skriftsprog (Kenner 2004: 33). I
skolegruppen har vi bestræbt os på at formulere opgaven på tværs af såkaldte modersmål. Derfor blev
skrift på mange sprog lagt på borde i klassen, hængt op på væggene eller hentet frem på den interaktive
tavle. Blandt disse muligheder valgte børnene selv et skriftsprog, de ville undersøge og undervise en
klassekammerat i. Sammenfattende kan man sige, at det udforskende element i dette forløb har givet
børnene mulighed for at opdage at sprog og skriftsprog ikke er entydige fænomener. Forløbet er beskrevet
i sin helhed i artiklen ’Når danskfaget udfordres’ (Lundqvist 2010).

Sprogetnografi på Nørrebro
I 2. klasse tog skolegruppen arbejdet med at udforske kontaktzoner på tværs af sprog og skriftsprog op igen
i aktionsforløbet ’Sprogetnografi på Nørrebro’. Forløbet havde til mål at undersøge sproglig variation og
udvikle sproglig bevidsthed som social identitet. Udgangspunktet var børnenes individuelle kortlægning af
deres sprogverden. På baggrund af den individuelle sprogkortlægning, valgte børnene et sprog eller en
sprogbrugspraksis, som de undersøgte med udgangspunkt i følgende spørgsmål:
•
•
•
•

Hvor hører/taler/læser/skriver jeg sproget?
Hvad kan jeg skrive/læse/sige på sproget?
Hvor kommer sproget fra (oprindelse)?
Hvordan er man høflig på sproget?
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I figur 2 ses Mohammads kortlægning af, hvordan han både bruger ‘fodboldsprog’, ’TV-sprog’, ’kamerasprog’, ’havesprog’, ’koransprog’ og somali i forskellige hverdagssituationer.
Figur 2. Mohammads sprogverden.
Børnene udforskede det
sprog eller den
sprogbrugspraksis, de
gerne ville vide mere
om. Udforskningen
foregik gennem bøger,
forskellige sites på
internettet og en
’sprogvandring’ i
lokalområdet på
Nørrebro. Som
eksemplerne i det
følgende viser, var det
udforskende element i
dette forløb i særlig
grad inspireret af
etnografiske metoder.
Forneden ses en
oversigt over forløbets
aktiviteter.

Oversigt over forløbets aktiviteter
1

Tema
Min sprogverden

2

Valg af sprog

3

Plan for sprogudforskning

4

Sprogetnografi

5

Bearbejdning af
sprogetnografi

Materialer
Tomt ’Min sprogverdenkort’

Udfyldt ’Min sprogverdenkort’
Papir, skriveredskaber
Internettet, bøger, kamera,
Skift i Nørrebros gader
Foto af skrift i Nørrebros
gadebillede, bøger,
internet, papir,
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Aktiviteter
Klassen deles i to, og får til opgave at
beskrive hvor, hvordan og med hvem, de
bruger flere sprog end dansk.
Gruppesamtale med
forskningsmedarbejderne, hvor børnene
fortæller om deres sprogkortlægning.
Børnene vælger et sprog fra deres
sprogkortlægning, de vil udforske.
Børnene laver en skriftlig plan for deres
sprogudforskning.
Sprogvandring på Nørrebro
Søgning på internettet og i bøger.
Børnene skriver parvis om hvad de har
opdaget om deres sprog
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6

Fremlæggelser

skriveredskaber
Skriftlige svar på
Børnene præsenterer deres opdagelser
undersøgelsesspørgsmålene for hinanden

Inden børnene gik i gang, reflekterede de over, hvordan de ville udforske deres sprog, eller ’finde sprogets
vej’ som blev klassens foretrukne metafor for disse undersøgelser. Børnenes arbejde afspejler forskellige
forståelser af sprog som kategori. Det kommer blandt andet til udtryk i den måde, de valgte at planlægge
deres sprogundersøgelse på. Nogle børn valgte at undersøge sprog som italiensk, spansk og somali, mens
andre børn var mere optaget af ’sprog’ på tværs af traditionelle kategorier. En af de sprogundersøgelser
denne tværsproglige optagethed kom til udtryk i, var Jespers og Abdis undersøgelse af, hvad de kaldte BGPsprog (Blågård Plads-sprog).
Figur 3. Jesper og Abdis plan for undersøgelsen af BGP-sprog
Jesper bruger dagligt arabisk og dansk. Abdi
bruger punjabi, urdu og dansk. De to børns
multimodale planlægningsskitse forneden
viser, hvordan de vil udforske BGP-sprog. På
baggrund af skitsen forklarede Jesper at de vil
gå i den lokale klub, spørge mennesker, deres
venner og Jespers onkel, der taler sproget,
samt søge på youtube.com.

Figur 4. Johannas plan for undersøgelsen af italiensk
Johanna har dansk som sit primære sprog, og
hun ville gerne vide mere om italiensk. I figur 4
ses hendes planlægningsskitse for, hvordan
hun vil undersøge feltet. Da italiensk – i
modsætning til BGP-sprog – er anerkendt og
beskrevet som sprog har hun valgt at kigge i
en ordbog, undersøge italiensk på internettet,
i TV og spørge sin mor, der kan en del
italiensk. Johanna fik også den ide at spørge
på en lokal italiensk restaurant.
På den baggrund blev området omkring Blågård Plads ‘felt’ for børnenes udforskning af både italiensk og
BGP-sprog.
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At undersøge italiensk
Feltarbejdet tog form af en ’sprogvandring’ til de lokale Nørrebro-steder i børnenes planer. Børn og
voksnes opmærksomhed var fra starten rettet mod skrift i gadebilledet, og turen gav på kort tid anledning
til at børnene opdagede noget om skriftsprog.
Det viste sig at manden i den italienske
restaurant talte både engelsk og arabisk, men
altså ikke italiensk… Som det ses på fotoet til
venstre, opdagede børnene også at lokale
’italienske’ restauranter og grillbarer bruger
skrift på både arabisk, dansk, engelsk og
italiensk. Til højre i fotoet står ’halal’ med
arabiske bogstaver, og i midten af fotoet er
samme ord skrevet på dansk. I granskningen
af menukortet, der betjener sig af latinske
bogstaver er det straks vanskeligere at afgøre,
hvornår der er tale om det ene eller andet sprog, fordi bogstaver og ord på dansk, engelsk og italiensk
ligner hinanden, og faktisk også kan have tilsvarende lyde.

Denne opdagelse har Johanna efterfølgende beskrevet på
følgende måde ’nogle af disse ting i billedet, er italiensk, fx pizza
eller spagetti’.
Johannas undersøgelse viste endvidere, at man kan hente viden
om sprog og verden mange steder fra. Hendes præsentation af
italiensk inkluderede det nationalhistoriske monument
Colosseum og som det fremgår i samtalen i uddrag 1 blev den
fælles forståelse af det etableret via en tegnefilm.
Uddrag 1. Colosseum
Johanna: Det er den bygning som Obelix
støder ind i og så vælter den.
Maj: Obelix?
Johanna: Ja, i en tegnefilm.
Jesper: Nåeh, det er ham der stærke
mand, ham vi så i filmen?
Johanna: Ja.
Maj: Hvad er det for en film? Er det en I
har set med Susan?
Børnene i kor: Ja.
Abdi: Det er ham, han faldt i den der
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gryde som barn…
For Johanna knytter sproglig identitet i relation til italiensk sig til et konkret behov for at kunne
kommunikere med flere, når hun rejser i Italien med sin familie. På spørgsmålet om, hvorfor hun valgte
italiensk, svarer hun ’fordi jeg gerne vil vide noget mere om det, fordi nogle gange i sommerferien
skal jeg tit i Italien. Så kan jeg bedre forstå flere’. I afklaringen af, hvordan man kan være høflig på italiensk,
er det også hjemmebaggrunden, hun har trukket på. Johanna forklarer, at hendes mor har lært hende at
man siger ’mi scussi’ på italiensk for at vise respekt, og det betyder: ’Det må De undskylde’. Hun forklarer
videre, at man fx kan bruge det, når man er kommet til at træde nogen over fødderne i bussen.

At undersøge BGP-sprog
I deres udforskning af BGP-sprog, trak Abdi og Jesper på andre kilder end sprogbeskrivende bøger og
internetsider, da deres ’sprog’ eller sproglige stil er ung af oprindelse og fortrinsvis praktiseres mundtligt.
Ikke desto mindre førte børnenes sprogvandring blandt andet til en indkredsning af, hvordan man
udtrykker høflighed på BGP-sprog. Vi mødte nemlig en forælder til ét af klassens børn, og som det fremgår i
uddrag 2 forneden havde hun en god forklaring på, hvordan man hilsner respektfuldt på BGP-sprog.
Uddrag 2. Høflighed på BGP-sprog
Abdi: vi har fået et billede hvor man ser, hvordan man gir respekt.
Maj: Prøv at fortælle om det billede. Hvad var det, der skete?
Abdi: vi stod ved biblioteket og mødte Frejas mor, vi spurgte hende, ved du noget om BGP-sprog? Hun viste
hvordan man gir respekt. Vi kan gøre det nu.
Maj: Ja.
Abdi: Kører det for dig? (giver Jacob hånden).
Jesper: Ja, kører det for dig? (de ryster hinandens hænder i hilsen). Selvom man er sur, så gør man det også.
Sprogvandringen gik videre til Blågård Bibliotek og på en mur i en nærliggende iagttog og fotograferede vi
adskillige eksempler på BGP-sprog.
Om dette eksempel forklarer
børnene, at det er ’et råbetegn’, ikke
kun på grund af udråbstegnet, men
fordi det er skrevet med store
bogstaver. Forklaringen afspejler
metalingvistisk bevidsthed om at
talesprogets emfase kan indkodes på
flere måder i skriften. Børnene
genkender de engelske ord ’slice’ og
’forever’. De forklarer, at
bogstaverne er de samme som på
dansk, og at det betyder noget om
hvem man holder med, eller vi deler for evigt. Som børnene skrev og forklarede i deres mundtlige
fremlæggelse, er BGP-sprog et sprog, hvor identitet og relationsdannelse står i forgrunden. De ville
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udforske sproget, fordi det er sejt. Det er et sprog, der har sin oprindelse i lokale gruppedannelser. Som
svar på Mohammads spørgsmål ’Hvornår blev sproget talt første gang?’, siger Abdi at der var nogle grupper
på Blågård Plads, der opfandt det.
I børnenes drøftelser blev det tydeligt,
at BGP-sprog er et sprog eller en
sprogbrugspraksis, der trækker på
forskellige semiotiske tegnverdener;
håndtegn, mimik, tøjstil, sprog, graffiti.
På fotoet kaster Jesper et BGP-håndtegn
med højre hånd. Brugere af BGP-sprog
går ikke i jakkesæt, men vil typisk have
kasket og baggy jeans på. Sproget
bruges i lokale sammenhænge; på
gulvet, Blågård plads, og trækker på
globalt genkendelige sproglige virkemidler, for eksempel vendingen ’slice forever’. BGP-sprog er altså et
gadesmart høj-statussprog for brugerne.
I dette forløb har børnene arbejdet undersøgende på flere måder. De har planlagt en sprogvandring på
Nørrebro, der har været inspireret af metoder fra etnografisk feltarbejde. De har planlagt hvad de ville
undersøge, og hvordan de ville undersøge det. Den sproglige udforskning har været rettet mod sprog som
sproglig variation og social identitet. Dette forløb har i høj grad vægtet udvikling af metalingvistisk
bevidsthed, ikke mindst i talesprog. Hvordan har dette spillet sammen med skriftsprogstilegnelsesprocesser
i klasserummet? Børnene har arbejdet med at omsætte planlægningen af deres sprogvandring til skrift.
Jesper har i sit planlægningsnotat arbejdet med at etablere multimodale læsestier. Johanna har opdaget og
sat ord på at kontaktzonerne mellem dansk, engelsk og italiensk ikke er entydige. Hendes opdagelser
afspejler indsigt i at disse skriftsystemer er alfabetiske, bruger latinske bogstaver, og at der ofte er
sammenfald mellem bogstavernes lyd og tegn på tværs af sprog. Abdi og Jesper demonstrerer i deres
forklaring af ’råbetegnet’ indsigt i at emfase kan indkodes på forskellige måder i skrift. De opdagede og
forklarede også at engelsk og dansk næsten har de samme bogstaver. Sammenfattende kan man sige, at
disse eksempler viser, at børnene også har arbejdet med at tilegne sig skriftsproglige kompetencer, der er
centrale for sprogbrugere i et globaliseret samfund at beherske.

Sammenfatning
Med udgangspunkt i artiklens indledende dilemma, hvordan arbejdet med flersprogethed kan inddrages,
således at det kommer alle børn til gode, har vi i denne artikel set eksempler på, hvordan skolegruppen i
København har arbejdet med en udforskende tilgang til skriftsprogstilegnelse igennem tre år. Inspirationen
fra etnografien har været gennemgående, idet børnene i samtlige forløb er blevet udfordret til at opdage
noget om skriftsprog gennem udforskning af skriftsprog og kontaktzoner mellem skriftsprog. Når
skriftsprog gøres til genstand for udforskning, bidrager det til at styrke og udvikle børns metalingvistiske
bevidsthed og udvikling af identitet som brugere af sprog og skrift. Ikke mindst, når udforskningen tager
afsæt i børnenes individuelle sproglige repertoirer. Som vi så i den etnografisk inspirerede udforskning af
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BGP-sprog og italiensk kan dette komme alle børn til gavn – uanset om de har punjabi, urdu, dansk eller
arabisk som sprogbaggrund.
På baggrund af de i artiklen præsenterede erfaringer, runder denne artikel derfor af med at anbefale:
-

At udfordre børn i flersprogede klasserum til at opdage noget om skriftsprog gennem udforskning
af skriftsprog og kontaktzoner mellem skriftsprog

-

At en udforskende tilgang til skriftsprogstilegnelse aktualiseres så alle børn gives mulighed for at
udvikle deres individuelle sproglige repertoire
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At blive en ’sproglig’ verdensborger – at lære sprog, skrift og
strategier i en tokulturel klasse på Herningvej Skole
Winnie Østergaard

Børnene i fokusklassen (nuværende 3.B) på Herningvej Skole i Aalborg har siden skolestarten i 0. B for tre år
siden gjort sig mange erfaringer med sprog og skrift – både lokalt og globalt. Lokalt har de fx hørt arabisk-,
islandsk og somalisktalende lærere give en kollektiv besked til grupper af henholdsvis arabisktalende,
islandsktalende eller somalisktalende elever; de har hørt elever fra skolens modtagelsesklasser samtale
indbyrdes på mange forskellige sprog i frikvartererne, og ved besøg på forskellige hjemmesider har de fx
mødt engelsk og andre sprog. Globalt har mange af børnene også været på ferie til lande så forskellige som
Grønland, Hong Kong, Italien, Libanon, Spanien, Sverige, Tyrkiet med flere.
Hvad vil det sige at lære sprog og skrift, at lære gennem sprog og skrift og at lære om sprog og skrift? Det
har vi i arbejdet i skolegruppen Aalborg været optagede af at udforske i aktionsforskningsforløbene på
Herningvej Skole gennem de første tre projektår med Tegn på sprog. I denne artikel præsenteres først
baggrunden for vores aktioner i form af en beskrivelse af skolen og den tokulturelle klasse, dernæst
fokuseres på to overordnede temaer, der har været centrale for vores arbejde gennem de tre projektår.
Hvordan kan man inddrage og udnytte børnenes sproglige indsigt og erfaringer også med andre sprog end
dansk – især med arabisk på grund af den tokulturelle klassekonstruktion, men også andre sprog – i
literacyundervisningen? Og hvordan kan man arbejde med at udvikle børnenes strategibrug og bevidsthed
om samme som støtte for børnenes andetsprogsudvikling på dansk som grundlag for deres læse- og
skrivetilegnelse.

Herningvej Skole – en flerkulturel verdensborgerskole
Herningvej Skole ser sig selv som en flerkulturel skole og har siden skoleåret 2008-2009 været udnævnt
som Verdensborgerskole – et initiativ igangsat af den kommunale skole- og kulturforvaltning og
tænketanken Sophia med inspiration fra Peter Kemps bog ”Verdensborgeren”. Med udtrykket ”da vi alle er
forskellige, er ingen anderledes” betoner skolen på dens hjemmeside at de ser forskellighed som en styrke
for det enkelte barn, klassen og hele skolen. På skolen er atlas, flag og store verdenskort synlige overalt,
centralt i skolefritidsordningens
fællesområde finder man eksempelvis
dette verdenskort, der angiver de
konkrete børns tilhørsforhold til verdens
lande, og udsmykningen af skolens
fællesarealer afspejler på forskellig vis
verdensborgertemaet, bl.a. i form af
skilte med ordet ’velkommen’ gengivet
på mange forskellige sprog ved skolens
indgangsparti.
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Skolen har knap 400 elever, hvoraf lidt under halvdelen er elever med flersproget baggrund. Skolen ligger i
den østlige del af Aalborg. Skoledistriktet ligger på grænsen mellem Vejgaard og Aalborg Øst og består af
boligbyggeri fra midt 70’erne i form af blandet byggeri af villaer og lejligheder, med en overvægt af
almennyttigt byggeri. I udkanten af skoledistriktet ligger Aalborg Universitet. Skolen er fra 1978 og er
løbende blevet udbygget og renoveret, senest i 2011. Skolen er p.t. en 2-sporet skole fra 0.klasse til og med
9. klasse, men har tidligere været en 3-sporet skole. Derudover har skolen siden august 2009 haft
modtagelsesklasser i tilknytning til indskolingen. I skoleåret 2010-2011 var der 2 M0-klasser og 1 M1-klasse,
i indeværende skoleår er der oprettet fire M-klasser, hvoraf en klasse er tilknyttet mellemtrinnet. Eleverne
fra modtagelsesklasserne delintegreres almindeligvis i de øvrige klasser på skolen, fx delintegreres fire
elever i 3.B’s engelsktimer i dette skoleår.

En tokulturel klasse med en arabisk sproggruppe og en arabisktalende lærer
Siden slutningen af 1980’erne har Aalborg kommune arbejdet med integration af tosprogede elever ud fra
en tokulturel model, der indebærer, at tosprogede elever med behov for undervisning i dansk som
andetsprog ved skolestart så vidt muligt visiteres til en såkaldt tokulturel klasse, dvs. en almindelig klasse
hvori der er integreret en mindre gruppe elever (3-6 børn) med samme modersmål. De tokulturelle klasser
oprettes primært i indskolingen. På Herningvej Skole har man haft tokulturelle klasser siden 1992, fx
arabiske, islandske og somaliske. Ved skolestart i august 2008 startede fokusklassen som en tokulturel
klasse på i alt 20 elever, 8 piger og 12 drenge, heriblandt en gruppe på fem arabisktalende elever, 1 dreng
og fire piger, som alle blev vurderede til at have brug for supplerende støtte i dansk som andetsprog. I løbet
af foråret i 2. klasse kom endnu en arabisktalende dreng til, udsluset fra en af skolens modtagelsesklasser.
Udover tosprogede elever med arabisk baggrund har også andre elever i klassen en flersproglig baggrund:
kantonesisk, vietnamesisk, persisk, somalisk, kurdisk/tyrkisk og grønlandsk. Ved slutningen af 2. klasse
bestod klassen af i alt 24 elever, 9 piger og 15 drenge, heraf knap halvdelen af eleverne med flersproget
baggrund.
En tosproget lærer, som støtter børnenes læring på modersmålet, knyttes som en del af den tokulturelle
model til klassen. I 0. klasse var støtten på fuld tid, således at klassen havde to børnehaveklasseledere: Lena
og Nazdar, hvor Nazdar talte både dansk og arabisk. I 1. og 2. klasse fungerede klassens matematiklærer
Khiloud også som tosproget lærer i yderligere 12-14 af klassens lektioner. Den kommunale målsætning for
arbejdet i de tokulturelle klasser er at skabe integration i skoleperspektiv ud fra tre perspektiver: at sikre
eleverne lige muligheder for en faglig udbytterig undervisning, at sikre elevernes oplevelse af ligeværd og
udvikling af selvværd samt at skolen løser sin opgave i samarbejde med flygtninge/indvandrer-forældrene.
Ud over at fungere som underviser på elevernes modersmål har den tosprogede lærer derfor også andre
funktioner: som identifikationsmodel for de tosprogede elever, brobygger i skole-hjem-samarbejdet og
kulturformidler. (se Bilag: Målsætning for tokulturelle klasser samt Bilag: Funktionsbeskrivelse for
tosprogede lærere, i Serviceeftersyn. Det tosprogede område, s. 123-126).
Set i sammenhæng med målet for forskning- og udviklingsprogrammet Tegn på sprog om at afsøge
pædagogiske muligheder for at inddrage tosprogede børns forudsætninger og behov i læse- og
skriveundervisningen i indskoling og mellemtrin har vi i særlig grad hæftet os ved den omstændighed ved
den tokulturelle klassekonstruktion, at en arabisktalende tosproget lærer er tilknyttet klassen for at fungere
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som underviser på elevernes modersmål. Denne rammefaktor har vi været optaget af at udnytte og
udforske i forløbene. De centrale, genkommende spørgsmål for skolegruppen har i den forbindelse været:
Hvordan kan man udnytte arabisk som støtte for de arabisktalende tosprogede børns literacytilegnelse på
dansk? Og hvordan kan man samtidig udnytte tilgængeligheden af den arabiske skrift via den
arabisktalende tosprogede lærer til gavn for alle børns literacytilegnelse?

Aktionsforskningsforløbene i oversigtsform – de tre første år
Fra 0. klasse og frem til og med 2. klasse er der gennemført følgende seks forløb. De to første forløb
udforskede skrift: først i køkkener, dernæst skrift på pengesedler fra hele verden. Forløbet i begyndelsen af
1. klasse handlede om bogstavkendskab og om at udvikle strategier til bogstavkendskab, og de tre sidste
forløb har på forskellig vis kredset om læseforståelse og læsestrategier:
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

At læse tegneserier på flere sprog
Hvordan gør man når man vil forstå det man læser?

I det følgende foretages en række nedslag på tværs af forløbene for at beskrive erfaringerne fra
aktionsforskningsforløbene og pege på potentialer og udfordringer; dels i forhold til erfaringer med at
inddrage og udnytte flersprogetheden, i særlig grad arabisk, dels i forhold til erfaringer med at udvikle
børnenes metalingvistiske bevidsthed, herunder viden om brug af strategier.

At udnytte arabisk for den arabisktalende sproggruppe
At samle tosprogede elever i en sproghomogen gruppe, hvor det arabiske sprog kan bruges som
læringsressource, har vi arbejdet med fra starten af 0. klasse, fx da Nazdar sammen med den
arabisktalende børnegruppe ledte efter ’noget med skrift’ i DUS-køkkenet, imens hun og børnene
kodeskiftede mellem dansk og arabisk (se Laursen og Østergaard, 2010). Eller da samme gruppe i det næste
forløb i 0. klasse undersøgte pengesedler, herunder skrift på pengesedler (se Ladegaard & Østergaard 2010,
s. 105-106). Ligeledes har vi anvendt denne gruppeinddeling af børnene i forbindelse med forskellige
forforståelsesaktiviteter, såsom samtale om hvad titlen ”De bortblæste bogstaver” betyder. I slutningen af
1. klasse i forløbet ”Alfons Åberg – på dansk og på arabisk” afprøvede vi også holdinddelingen på den måde,
at der indgik et særskilt forløb for de arabisktalende elever, hvor de først arbejdede med den arabiske
udgave af bogen ”Hvor er Ballade-Alfons?”, inden hele klassen arbejdede med den danske udgave af
samme bog.
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At bruge modersmålet som læringsressource og inddrage arabisk som læringsmiddel i
undervisningssituationer, hvor der er gruppe- eller holdopdeling i sproghomogene grupper, har vi således
gode erfaringer med. Det er straks mere udfordrende på funktionel vis at inddrage arabisk som støtte for
de arabisktalende elever i den fælles klasseundervisning. I planlægnings- og evalueringsdrøftelserne i
skolegruppen undervejs i 1. klasse fokuserede vi oftere på, hvordan vi på bedst mulig vis udnyttede de
særlige rammefaktorer, der opstod i og med den tokulturelle klassekonstruktion, idet der i undervisningen
af og til var hele tre lærere til stede i undervisningen: Jeanette som dansklærer, Marianne som DSA-lærer
og Khiloud som arabisktalende tosproget lærer. Senere i processen konstaterede vi, at dette spørgsmål ofte
skyggede for drøftelser af målet med den tokulturelle model. Det har vi siden arbejdet med at ændre, så vi
i langt højere grad fokuserer på at sikre tosprogede elever lige udbytte af den faglige undervisning gennem
længerevarende overvejelser og drøftelserne af, hvad målet med forløbene kan være.
I det seneste undervisningsforløb i 2. klasse eksperimenterede vi bevidst med at inddrage den arabiske
skrift funktionelt i klasseundervisningen som støtte for de arabisktalende elever, fx i arbejdet med at
modellere førlæsningsaktiviteten ’at forudsige’. Med afsæt i sætningen ”I en meget gammel by i Europa for
længe, længe siden var der et smukt og fornemt hus, som ejedes af en rig købmand, der havde én eneste
datter” forudsagde Khiloud allerførst – på arabisk – hvad historien ville handle om, hvorefter Jeanette – på
dansk – gav sin version af hvad hun troede, bogen ville handle om. Meget kort blev ligheder og forskelle
mellem de to forudsigelser trukket frem, inden bogens titel ’Askepot’ blev afsløret, og samtalen kunne
bevæge sig videre til at handle om forudsigelsers funktion i læsningen. På samme vis blev titlen på
kerneteksten i forløbet først nævnt på arabisk, dernæst på dansk, og begge versioner af titlen blev skrevet
op på tavlen, inden eleverne ud fra titlen skulle forudsige, hvad historien kunne handle om. Denne
funktionelle brug af arabisk viste sig at åbne rum for, at klassens nyeste elev Abuzar valgte at skrive på
arabisk frem for på dansk i forbindelse med forudsigelsesøvelsen, formentlig som en konsekvens af, at han i
forløbet havde kunnet iagttage brugen af arabisk i klassen, uden at han på nogen måde i det konkrete
tilfælde havde fået valgmulighed ekspliciteret. Netop i forbindelse med denne forudsigelsesøvelse er
pointen, at han aktivt forestiller sig, hvad bogen handler om. Hvorvidt det sker på dansk eller arabisk, er i
denne sammenhæng ikke af afgørende betydning. I dette tilfælde lykkedes bestræbelsen på at inddrage
arabisk funktionelt.
Bestræbelserne om den funktionelle udnyttelse af arabisk har på samme tid også udgjort et dilemma, idet
elevernes sproglige repertoire ændrer sig i løbet af skolegangen. Tosprogetheden ’flytter sig’ så at sige. Når
de tosprogede børn ikke modtager formel læse- og skriveundervisning i arabisk, men brugen af arabisk
udelukkende fungerer som støtte for deres literacytilegnelse på dansk, så udvikles børnenes
literacytilegnelse på arabisk ikke på samme måde som på dansk. Det gør det blandt andet sværere at
vurdere, i hvilke situationer det rent faktisk vil være funktionelt for det enkelte tosprogede barn, at arabisk
indgår.

At inddrage det arabiske skriftsprog til glæde for hele klassen
En anden udfordring for skolegruppen har været spørgsmålet om, hvordan man kan udnytte den arabiske
skrifts potentiale i forhold til udvikling af sproglig bevidsthed generelt for alle klassens elever? I forbindelse
med overvejelser over, hvilken forståelse af skrift der kan overføres fra et sprog til et andet, beskrev Helle
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Pia Laursen i Statusrapport 2009, hvordan der er tre lag i
forståelsen af de principper, som et givet skriftsystem hviler på:
skriftens generelle symbolske egenskaber, skriftens specifikke
symbolske princip og skriftens sprogspecifikke symbolske
egenskaber. Hun beskriver det mellemste lag, dvs. skriftens
specifikke symbolske principper, således:

Skriftens
sprogspecifikke
symbolske
egenskaber

Skriftens specifikke
symbolske egenskaber

”Det næste lag – skriftens specifikke symbolske princip –
handler om de egenskaber, hvormed sprog repræsenteres på
Skriftens generelle symbolske
skrift. Når det gælder alfabetiske skriftsystemer, så handler
egenskaber
det for eksempel om at forstå, at et ord med mange lyde
behøver flere bogstaver end et ord med få lyde. Dette princip
er afhængigt af det givne skriftsystem, men uafhængigt af det konkrete sprog. Det alfabetiske princip
gælder således både for det latinske skriftsystem og det kyrilliske skriftsystem”. (Laursen 2009: 18)
Siden den første udarbejdelse er modellen blevet ’vendt om’, således at det nederste lag i pyramiden
gælder skriftens generelle symbolske egenskaber, derpå følger skriftens specifikke symbolske principper og
øverst finder vi skriftens sprogspecifikke symbolske egenskaber (se figuren ovenfor samt Laursen 2011). Da
både arabisk og dansk er alfabetiske skriftsystemer, er der mulighed for at overføre forståelser af skrift fra
arabisk til dansk og omvendt og arbejde med at udvikle børnenes forståelser af skriftens specifikke
symbolske egenskaber. Det har vi i aktionerne prøvet at udnytte på forskellig vis.
Det arabiske alfabet har hængt synligt fremme i klasselokalet siden begyndelsen af 0. klasse, ganske som
det danske alfabet, og dermed synliggjort, at der findes forskellige slags skrift og alfabeter. I forbindelse
med en traditionel tegne- og skriveaktivitet i 0. klasse, venskabskæden, hvor eleverne farvelægger en figur
ud fra det tøj, de har på den pågældende dag og skriver deres eget navn på figuren, inddrog Lena og Nazdar
den arabiske skrift ved, at Nazdar også skrev børnenes navne op på arabisk. Nogle børn skrev den arabiske
skrift af, andre lod Nazdar skrive for sig, en enkelt af de arabisktalende tosprogede børn kunne selv skrive
sit navn på arabisk, og Kristine skrev helt uden hjælp og erklærede efterfølgende, at hun havde lavet et
’mønster’ og demonstrerede således sin begyndende forståelse af den arabiske skrift. Gennem aktiviteten
udviklede børnene opmærksom over for begrebet ’skriveretning’, idet de så, at dansk og arabisk skrives
hver sin vej. Denne opmærksomhed kom eksempelvis til udtryk nogen tid senere, da Carl-Johan iagttager
David i færd med at skrive og derpå højlydt bemærker om Davids spejlvendte skrift, at David skriver ”på
arabisk”.
Ved begyndelsen af 1. klasse konstaterede lærerne et behov for at konsolidere elevernes bogstavkendskab.
Vi planlagde derfor et forløb om ”Alverdens alfabeter”. En udfordring bestod i at arbejde med
bogstavtemaet på en spændende måde, der kunne give nye udfordringer til alle klassens elever, også til de
der var stærke i bogstavkendskab. Et af målene var, at eleverne skulle forstå det alfabetiske princip herunder, at et bogstav har en form, en lyd og et navn, og at de skulle kunne sammenligne forskellige
alfabeter. Undervisningsforløbet blev åbnet med et forvandlet klasserum, fyldt med skrift og alfabeter på
mange forskellige sprog hvor børnene indledningsvis fik lov til at gå på opdagelse. En gruppe drenge
kastede deres opmærksomhed på et mærkeligt ’guerilla-alfabet’, skrevet med graffiti-lignende bogstaver,
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modelleret over det franske alfabet. Drengene forsøgte i fællesskab at læse og sige alfabetet højt, men kom
i vanskeligheder til slut, da bogstavrækkefølgen afveg fra det danske alfabet, som de alle sammen har
erfaringer med. Og hvortil Lasse så bemærker: ”det er fordi, det er engelsk. Nogle alfabeter har ikke æ ø å,
fx min onkel i Malaysia”. Her demonstrerer Lasse sit kendskab til skriftens sprogspecifikke symbolske
egenskaber i form af viden om, at alfabeter kan have forskellige bogstaver, alt efter hvilket konkret sprog
der er tale om. I åbningen af forløbet lykkedes det os at inddrage flere forskellige alfabeter, men ved
evalueringen af forløbet stod det klart, at de andre alfabeter end det danske forsvandt ud af forløbet på
trods af alle gode intentioner om at inddrage dem. Som Jeanette formulerede det: ”Hvor blev de andre
alfabeter af?”. Det viste sig som en udfordring at fokusere og inddrage andre alfabeter i andet og mere end
de åbnende aktiviteter i forløbet.
Vi gennemførte derfor senere i 1. klasse et kort, opfølgende forløb ”Et bogstav har en form”, hvor vi satte
et klart, systematisk fokus på sammenligninger af bogstavers form med afsæt i den arabiske skrift. Det
drejede sig her om at få fat på skriftens specifikke symbolske princip. Et af målene blev, at eleverne skulle
udnytte en metalingvistisk bevidsthed og anvende begreber som bogstavets form. Inspireret af børnenes
tidligere store interesse for skrivningen af deres eget navn på arabisk valgte vi at tage afsat her og designe
en opgave, hvor eleverne skulle identificere mindst ét arabisk bogstav i deres navn skrevet på arabisk (se
nærmere om forløbet Østergaard, 2010). Det var en
svær udfordring, da de arabiske bogstaver skrives
forskelligt, alt efter om de er placeret først, midt i eller
til slut i et ord. Derudover er arabisk et konsonantisk
skriftsprog, hvor kun lange vokaler gengives med
bogstaver i skriften.
Målet med aktionen – at eleverne skulle blive bevidste
om, at bogstaver har en form og anvende begrebet
’form’ som en metalingvistisk term – blev opfyldt. Der
var stor optagethed og engagement i de to lektioner, og et navnekort med ens eget navn skrevet med en
anden skrift end dansk har grundlæggelsen stor appel over for eleverne. Aktiviteten er siden videreudviklet
af Lone, den deltagende dansklærer, sådan at hun sammen med elever i en klasse ud fra en bunke kort med
alle elevers navne skrevet på arabisk gætter sig frem til, hvilke navne der står skrevet på kortene – uden
hjælp af tilstedeværende arabisktalende lærere. Ved hjælp fra elever i klassen, der eventuelt kender noget
til arabisk, samt børnenes iagttagelser af den arabiske skrift (fx første og sidste bogstav i ordene)
hypoteseudvikles og hypoteseafprøves i fælles forhandlinger mellem lærer og elever i klassen ud fra den
arabiske skrift. Man kan forestille sig en lignende aktivitet gennemført ud fra ordkort, hvor elevernes navne
er skrevet med en anden alfabetisk skrift end arabisk, fx kyrillisk.

At inddrage alle elevers flersprogede erfaringer
Centralt i statusrapport 2010 stod indkredsning af centrale dilemmaer i skolegruppernes arbejde:
”Det overordnede dilemma i Aalborg har at gøre med, at den tokulturelle klassekonstruktion langt hen
ad vejen baserer sig på en given klassesammensætning og på bestemte sproglige eleverfaringer, men
udfordres af en øget kompleksitet såvel i klassesammensætningen som i elevernes sproglige erfaringer.
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På baggrund af erfaringerne arbejder skolegruppen videre med at udforske muligheden for fortsat at
drage nytte af de muligheder, der ligger i den tokulturelle konstruktion for den dansk-arabiske
børnegruppe, og samtidig inddrage alle elevers flersprogede erfaringer i klassen (Når tosprogetheden
flytter sig).”
Sådan blev det centrale dilemma formuleret efter skolegruppens erfaringer med det korte, opfølgende
forløb om ”Et bogstav har en form”. Her oplevede vi midtvejs i 1. klasse et dilemma, idet fagligt stærke
etsprogede elever klart vidste mere om arabisk skrift end nogle af klassens tosprogede arabisktalende
elever, idet de tosprogede elever ikke modtog nogen formel undervisning i arabisk. Dermed kunne vi
iagttage enkelte uhensigtsmæssige situationer, eksempelvis da en etsproget elev gennemskuer og afviser
en tosproget elev på grund af hans manglende viden om den arabiske skrift, eller en situation hvor en
tosproget elev med den faglige rigtige viden om arabisk klart afvises af en anden fagligt stærk elev, der ikke
vil anerkende elevens viden (se Østergaard 2010 for en nærmere beskrivelse af forløbet). I de efterfølgende
aktioner søgte vi derfor mere systematisk at inddrage et flersproget perspektiv til glæde for hele klassen.
At inddrage et sprog, som børnene møder i større eller mindre omfang, uden at nogen af dem kan siges at
være særlig knyttet til sproget, eksperimenterede vi med i forløbet ”At læse tegneserier på flere sprog”.
Tekstvalget bestod af engelsksprogede tegneseriestriber (Calvin & Hobbes, også kendt som Sten & Stoffer)
samt en Fætter Guf-historie fra en Jumbobog – på islandsk. Tekstvalget var inspireret af, at parallelklassen
2.A også er en tokulturel klasse, med en islandsk sproggruppe, og at der på skolens bibliotek findes et
islandsk læsehjørne med en række bøger på islandsk, heriblandt en større samling jumbobøger. Forløbet
blev afsluttet med en læsetime, hvor eleverne frit kunne vælge læsestof ud fra en stor bunke tegneserier
på dansk, engelsk, arabisk, persisk med mere. Børnene var engagerede og dybt optagede af læsningen
enten individuelt, i par eller i mindre grupper. Nogle piger fik læst højt af Calvin & Hobbes på engelsk,
hvorefter Marianne oversatte replikkerne til dansk. En drengegruppe læste en Anders And-historie, hvor
tysk indgik, og opsøgte straks Jeanette for at vise hende det. Khiloud læste højt af Tintin på arabisk for
interesserede elever. Nujalina ønskede at læse en tegneserie på grønlandsk, men kunne ikke finde nogen
og spurgte derfor lærerne bebrejdende: ”Hvorfor er der ikke nogen grønlandsk? I håndarbejde er der
grønlandske bøger, det har jeg set!”. I planlægningen havde vi overset, at der også skulle skaffes
tegneserier på grønlandsk, så der var desværre ingen tegneserier til rådighed.
På baggrund af Nujalinas forgæves efterlysning af tegneserier på grønlandsk i det forudgående
undervisningsforløb, var vi i planlægningen af det sidste forløb i 2. klasse ”Hvordan gør man når man vil
forstå det man læser?” særlig opmærksom på muligheder for at inddrage grønlandsk funktionelt. Vi valgte
at inddrage et kort uddrag fra en grønlandsk billedbog i forbindelse med en første metasamtale om
læsning. Målet med at inddrage den grønlandske tekst var at bruge den som et eksempel på en tekst, alle
elever mere eller mindre ville være i stand til at afkode, idet den langt hen ad vejen ville fungere som en
nonsenstekst, da ingen ville forstå betydningen af de grønlandske ord og dermed ikke få fat på meningen i
teksten. Bortset fra Nujalina, som formentlig ville kunne læse en stor del af teksten. På den måde skulle den
første metasamtale om læsning i forløbet sætte fokus på delkomponenter i læsning – afkodning og
forståelse – ved, at eleverne læste et lille uddrag af en tosproget børnebog, først på grønlandsk, for der
efter at blive introduceret til begrebet ’afkode’ som en beskrivelse af, hvad de lige havde gjort. Herefter
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kom også den danske version af teksten frem på bordet, og børnene havde nu mulighed for også at læse
med forståelse.
Sara angerlarsimavoq. Susassaaleqivoq. ”Anaana,
Sara er hjemme. Hun keder sig. ”Mor, jeg keder
susassaaleqivunga!”, Sara oqarpoq. ”Ajoqaaq”,
mig”, siger Sara. ”Nå”, siger mor, ”så kan du hjælpe
anaana akivoq, ”taavami erruisunga ikiorniannga”,
mig med at vaske op”, ”Åh nej, det er endnu mere
”Ajjaa, susassaaleqinermiit pikkunaanneruvoq”
kedeligt end at kede sig”, svarer Sara. ”Hvad laver
Sara akivoq. ”Ivalu sulerigami?
Ivalu? Kan du ikke lege med hende?”, spørger mor.
Pinnguaqatigerusunngiliuk?”, anaana aperivoq.
”Nej, hun leger med Nivi”, svarer Sara sin mor. ”Gå
”Naamik, Nivi pinnguaqatigaa”, Sarap anaanani
en tur ud i det dejlige vejr”, foreslår mor.
akivaa. ”Taqqama silageqaaq pisutttuarniarit”
anaana siunnersuivoq.
Stinne Jacobsen (2004): Sara Nanorlu. Sara og isbjørnen, side 4.
I de tre gruppesamtaler gik der ikke længe, inden teksten blev identificeret som grønlandsk. I den første
gruppe læser Hashir den første linje i teksten højt og udtaler forsøgsvist ordet ’anaana’ som ’anan’. Evelin
læser stille med og ’smager’ selv på ordet ’anaana’ og genkender tilsyneladende lyden af ordet og kommer
uopfordret med et bud på, hvilket sprog de er i færd med at læse:
Eksempel 1: Genkendelse af det grønlandske ord ’anaana’
Jeanette:
Evelin, min ven, hvad var det du sagde det var?
Evelin:
Grønlandsk
Jeanette:
Hvorfor tror du at det er grønlandsk?
Evelin:
Fordi ’anaana’ det siger de nogen gange hjemme hos Nujalina
Jeanette:
Så siger de ’anaana’
Evelin:
Mmm (bekræftende)
Jeanette:
Og Nujalina hun er grønlandsk. Så det har du lagt mærke til
Evelin:
Mmm (bekræftende)
I den gruppesamtale, hvor Nujalina selv er med, genkender hun hurtigt teksten som grønlandsk. Mens der
læses højt, bemærker Mikkel ordet ’anaana’ og kommenterer højlydt: Det betyder mor. Jeanette spørger
ham om, hvordan han ved det, hvortil Mikkel svarer at: Det har hun [Nujalina] sagt. Eksemplet viser, at
nogle af børnenes flersprogede erfaringer indbefatter kendskab til fx et grønlandsk ord som ’anaana’ – et
sprog de har gjort sig erfaringer med via deres klassekammerat. Og det er ikke kun enkelt ord, børnene
hæfter sig ved. I den tredje gruppesamtale gætter Mikala på, at skriften er grønlandsk, og hun gentager lidt
efter, at de er grønlændere. Da Jeanette spørger hende om hvorfor, svarer Mikala: De taler underligt. Jeg
har hørt Nujalina tale grønlandsk. Og hun bekræfter over for Jeanette, at det lyder ligesom det gruppen nu
er i færd med at læse op, på trods af at oplæsningen af den grønlandske tekst på ingen måde sker med
grønlandsk udtale. Generelt var børnene optagede af den grønlandske skrift og nød åbenlyst
nonsensoplæsningen.
På tværs af de tre gruppesamtaler gjorde børnene iagttagelser på forskellige sproglige niveauer, fx:
Det er fordi at når man er grønlænder så får man masser af ’q’ i ordene (Evelin)
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’p’ og ’q’ er Grønlands nationalbogstaver (Casper)
der er rigtig mange dobbelt a’er hvor det står lige ved siden af hinanden (Max)
drøftelse af navnet Saras stavemåde, jf. Sarah fra X-factor
ordlængde (optælling af ord på i alt 26 bogstaver)
Hvor er ’er’? (Carl-Johan da han sammenligner samme sætning på dansk og grønlandsk)
Så hænger ’er’ og ’hjemme’ sammen (Max)
Der er for os at se ingen tvivl om, at tekstsammenligningen mellem den grønlandske og den danske version
af samme tekst havde et potentiale i forhold til at sætte fokus på sætninger og sætningsopbygninger jf. den
store forskellighed mellem dansk og grønlandsk sætningsopbygning, og den undren, det skabte hos nogle
elever, fx Carl-Johan, der ikke kan finde ordet det lille ord ’er’ i de lange grønlandske ord, og Max, der
fremsætter en hypotese om, at ordene ’er’ og ’hjemme’ må være sat sammen, da den samme sætning på
grønlandsk kun har to ord, mens den på dansk har tre ord.
Metalingvistiske samtaler som disse er udfordrende for lærerne. I samtalerne blev der fremsat mange
iagttagelser, der kunne have været grebet af læreren, men som her forblev uudnyttede muligheder. I den
konkrete situation var hovedformålet med samtalen dog ikke sprogsammenligningen mellem grønlandsk og
dansk som sådan, men derimod at introducere børnene til begrebet’ at afkode’ med afsæt i en konkret,
fælles erfaring med det at være i stand til at afkode en tekst, som ingen samtidig forstår. Ikke desto mindre
udgør de tre gruppesamtaler et godt eksempel på den udfordring, det kan være for lærere at inddrage
elevers flersproglige erfaringer og bygge videre på dem. Hvilken viden skal læreren i en konkret situation
besidde? Det kan være svært at afgøre på forhånd, jf. at ovenstående samtaler viste, at mindst to af
klassens elever havde en meget konkret viden om det grønlandske ord ’anaana’. I undervisningen er det
ikke blot eleverne, der skal tilegne sig ny viden om sprog og skrift. Lærerne udfordres af børnenes
dynamiske flersprogede erfaringer og får dermed selv brug for at tilegne sig viden om sprog og skrift og
strategier til at håndtere denne fortsatte tilegnelse. En fortsat udfordring bliver derfor at overveje, hvordan
vi kan trække alle elevers – og læreres – erfaringer som sproglørnere ind i literacyarbejdet i skoleklassen?

At udvikle brug af og bevidsthed om brug af strategier
Der er sprogspecifikke udfordringer forbundet med at læse og skrive på et andetsprog. Det indebærer, at
samtidig med at tosprogede børn skal lære at læse og skrive på dansk, skal de også udvikle deres
andetsprog som grundlag for deres læse- og skrivetilegnelse. For skolegruppen har overvejelser over,
hvordan vi kan udvikle børnenes brug af og bevidsthed om brug af strategier som støtte for deres
literacytilegnelse, været et genkommende tema siden en central iagttagelse i slutningen af 0. klasse:
Murat sidder i et lokale helt uden alfabeter og skrift på væggene og skriver de bogstaver, han
kan huske på et blankt stykke papir. Han spejder forgæves rundt i lokalet efter det alfabet,
der plejer at hænge øverst på væggen i klasselokalet, men her i dette lokale er der ingen
hjælp at hente. Til sidst spørger han forskningsmedarbejderen: ”Er der ikke ABC det her et
eller andet sted?”.
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Dette scenario stammer fra dataindsamlingsaktiviteten bogstavkendskab. Her sås det tydeligt, hvordan
mange af børnene forgæves spejdede efter hjælp i lokalet i form af det i ethvert indskolingsklasserum
obligatoriske ophængte alfabet. Vi havde bevidst valgt at gennemføre aktiviteten i et lokale uden nogen
former for skrift på væggene og kunne dermed iagttage, hvordan eleverne forsøgte at anvende en daglig
strategi. I Murats tilfælde ses det, hvordan han benytter sig af en interaktionel strategi til at få hjælp til at
løse opgaven. Inspireret af oplevelsen med Murat, der forgæves søgte at få adgang til sin sædvanlige
strategi ”at se på skrift for at huske bogstaver”, tilrettelagde vi i forbindelse med forløbet ”Alverdens
Alfabeter” et værksted ”Hentealfabetet”, hvor eleverne skulle lægge alfabetet i rækkefølge og kun kunne
hente hjælp uden for lokalet. Før og efter aktiviteten indgik en metasamtale med en lærer knyttet til
værkstedet, om hvad man gjorde for at huske bogstavernes rækkefølge i alfabetet.
Yderligere input til planlægningsovervejelserne i skolegruppen vedrørende udvikling af strategibrug fik vi i
forbindelse med dataindsamlingsaktiviteten højtlæsning i 1. klasse, hvor Hashir afkodede sig sikkert
gennem hele teksten uden på noget tidspunkt at interessere sig for, om han forstod, hvad han læste.
Gibbons understreger, at enhver læseaktivitet skal opfylde to hovedfunktioner: For det første skal
aktiviteten hjælpe læserne til at forstå den konkrete tekst, de er i færd med at læse, og for det andet skal
den også hjælpe læserne med at udvikle gode læsestrategier med henblik på at kunne læse andre tekster
(Gibbons 2002: 84). Denne påpegning af det dobbelte formål med enhver læseaktivitet har vi været
inspireret af. I forløbet ”At læse tegneserier på flere sprog” forsøgte vi os med at udarbejde
informationskløftopgaver med fokus på læseforståelse, hvor eleverne to og to gennem mundtlig
interaktion og forhandling skulle finde frem til forståelsen af en tegneseriestribe. Den ene elev fik
tegneserien klippet op i enkeltbilleder, den anden elev fik den sammenhængende stribe udleveret. Set i
retrospekt kunne eleverne måske i stedet sammen have fået den opklippede tegneseriestribe for i
fællesskab at skulle forhandle sig frem til en rækkefølge, som gav mening i forhold til historien. Måden, vi
fik designet den konkrete opgave på, kom i stedet til at lægge op til at blive hurtigt færdigt og søge det
prædefinerede, korrekte svar (facit) frem for at handle om at søge og forhandle betydning. Designet af
opgaven støttede ikke udvikling af brug af strategier. En af vores væsentlige og fortsatte udfordringer er
udforskningen af, hvordan man kan arbejde med at udvikle brugen af strategier som en del af den sociale
praksis i klassen.

”Forståelse på metaplan” – at forholde sig eksplicit til sin egen læseforståelse
I faghæftet Dansk som andetsprog kan man læse følgende i undervisningsvejledningen:
”Den første læseundervisning omfatter arbejdet med sikkerhed i afkodningen, læseforståelse og
forståelse på metaplan, hvor eleven forholder sig eksplicit til sin egen læseforståelse. Det omfatter også
udviklingen af hensigtsmæssige læseforståelsesstrategier og brug af forskellige læsemåder samt
sprogarbejde generelt. At kunne læse en tekst med forståelse kræver både viden om sprog, viden om
verden og viden om tekster, hvorfor disse aspekter må tænkes ind i undervisningen” (Fælles Mål DSA,
s. 45, min kursiv).
Metabevidsthed om læseforståelse, det man med faghæftet kan kalde forståelse på metaplan, har været
omdrejningspunktet i det seneste forløb. Både i forhold til hvordan den enkelte elev individuelt kan gøre
brug af forskellige strategier (kognitive strategier), være bevidst om disse og dermed også have mulighed
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for at kunne vælge mellem forskellige strategier, men også med fokus på hvordan brugen af strategier kan
forstås og udvikles som en social praksis i klassen. Som tidligere beskrevet valgte vi at bruge en grønlandsk
tekst som afsæt for introduktionen af begrebet ’at afkode’. Og tilsyneladende etablerede børnene også en
begyndende forståelse af begreberne ’afkodning’ og ’forståelse’.
Forløbet blev afsluttet med en sidste metasamtale om læsning, hvor eleverne i mindre grupper sammen
med læreren evaluerede deres udbytte af forløbet og drøftede, hvordan de fremover ville gøre brug af
forskellige strategier. I dette tilfælde er det interessant at Hashir, der som nævnt har udgjort afsættet for
skolegruppens vedvarende fokus på læseforståelse, er i stand til at bruge begrebet ’afkode’ som en
karakteristik af, hvordan han læser, samtidig med at han på trods af viden om andre strategier fortsat vil
afkode og læse videre, selv om han ikke forstår meningen med teksten:
Eksempel 3: jeg bruger afkode
Jeanette:
Er der nogen af jer der bruger ting: forudsige, scanne osv. når I læser, Hashir?
Hashir
Jeg bruger afkode
Jeanette:
Vil det sige du kun læser uden at forstå?
Hashir:
Nogen gange
Jeanette:
Hashir, hvad gør du så for at forstå noget, for at du bedre kan huske det og
forstå hvad du læser?
Hashir:
kigger på billederne, eller så kan jeg kigge bag i bagsiden så står der hvad den
handler om og alt muligt.
Jeanette:
så giver det lidt mere mening, ja. Gør du flere ting eller kan du gøre flere ting?
Er der noget du vil prøve næste gang?
Hashir:
Det ved jeg ikke
Hashir kender til andre strategier, men vælger selv at fortsætte med at afkode. Et væsentligt, fremtidigt
spørgsmål for skolegruppen går derfor på, hvordan man kommer fra elevens bevidsthed om mulige
strategier til elevens faktiske valg af og udnyttelse af de strategier, der vil være mest hensigtsmæssige for
eleven i den konkrete situation? Og hvem afgør egentlig, hvilke strategier der er hensigtsmæssige – og
hvorfor? Hvordan kan vi tilrettelægge undervisningen, så vi giver de tosprogede børn lyst til og mod på at
vælge andre strategier, end de strategier de plejer at betjene sig succesfuldt af, set i deres egne øjne?

Sprogende verdensborgere
Som verdensborgerelever skal børnene på Herningvej Skole blandt
andet gerne kunne kendes på, at de er åbne over for og
værdsætter verdens mangfoldighed. Set fra skolegruppens
perspektiv er ambitionen at tilrettelægge de kommende aktioner
ud fra et dynamisk, mangesidigt på sprog, således at børnene kan
trække på deres flersprogede erfaringer og gennem skolens
literacyundervisning videreudvikle deres sproglige repertoire,
sådan at de kan agere som kompetente sprogere i samvær med
andre og opfatte sig selv om sprogende borgere i verden.
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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
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