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Tegn på sprog – tosprogede børn lærer at læse og skrive 
Winnie Østergaard, Lone Wulff, Birgit Orluf, Uffe Ladegaard, Line Møller Daugaard og Helle Pia Laursen. 

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

lærer at læse og skrive.  

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

College Nordjylland, University College Lillebælt, Professionshøjskolen UCC, Institut for Uddannelse og 

Pædagogik (DPU) – Aarhus Universitet samt Aarhus, Ålborg, Vejle, Odense og Københavns kommune og er 

finansieret af de nævnte kommuner og professionshøjskoler, Institut for Uddannelse og Pædagogik ved 

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

Projektets overordnede mål er 

- at få indsigt i tosprogedes børns møde med skriftsproget  

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

og skriveundervisningen i indskoling og mellemtrin. 

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

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

videreuddannelse af lærere og pædagoger.  

Processen 

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

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

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

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

Ligeledes er dataindsamlingen på individniveau fortsat. I år har vi gennemført børneinterviews med alle 

børn i de fem klasser. En aktivitet, der ligger i forlængelse af de børneinterviews, der blev gennemført i 0. 

klasse. Målet har været at få indblik i elevernes refleksioner over literacy, som de kommer til udtryk i 

samtalen med forskningsmedarbejderen – med særligt fokus på investering.  Årets anden 

dataindsamlingsaktivitet har været en dictoglossaktivitet, som blev gennemført i foråret 2013 med det mål 

at få indsigt børnenes interaktion om sprog under rekonstruktion/omskrivning af en kort tekst, der blev 

læst højt for dem. Oversigt over de samlede dataindsamlingsaktiviteter er vedlagt som bilag. 

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

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

omkring bearbejdningen af de mange data. Derudover er erfaringerne fra projektet blevet formidlet og 

anvendt i en række forskellige sammenhænge. Ud over den formidling, der er del af projektet, og 

forskellige kommunale arrangementer kan det blandt andet nævnes, at Tegn på sprog var repræsenteret 

med ikke mindre end tre papers på den 11. konference i Nordiske sprog som andetsprog i Stockholm i juni 
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2013, på Forskningens døgn, der blev afholdt på VIA University College i maj 2013, i videreuddannelsen af 

lærere i norsk som andetsprog på Høgskolan i Hamar, Norge, og senest på Nordisk Ministerråds konference 

Rum för språkutveckling i Stockholm. Tegn på sprog har i dette år endvidere dannet grundlag for det 

såkaldte ’store forskningsinterview’ i Folkeskolen i februar 2013. En anledning dertil var udgivelsen af bogen 

Literacy og sproglig diversitet, der udkom på Aarhus Universitetsforlag i juni 2013.  

Figur 1: Literacy og sproglig diversitet 

Bagsideteksten giver følgende beskrivelse af bogen: 

Sproglig diversitet er et vilkår i en globaliseret verden. Den sproglige mangfoldighed sætter 

sit præg på alle samfundets institutioner – også skole. Det skaber nye pædagogiske og 

didaktiske udfordringer. Blandt andet udfordrer den vores forståelse af, hvad det vil sige at 

læse og skrive, og hvordan man lærer at læse og skrive. Det er en udfordring, der tages op i 

denne bog, som er baseret på forskningsprojektet Tegn på sprog. 

Bogen giver en introduktion til literacy-begrebet og rummer en række empiriske næranalyser 

af læse- og skrivepraksisser i fem klasserum. 

Literacy og sproglig diversitet henvender sig til lærere, studerende og forskere med interesse 

for læsning og skrivning i sprogligt mangfoldige klasserum.  

Bogen bygger primært på resultaterne fra første og anden klasse og udgør sammen med bogen Tegn på 

sprog. Skrift og betydning i flersprogede klasserum (Laursen (red.) 2010), der er baseret på erfaringerne fra 

nulte klasse, en opsamling af vores analyser af indskolingsforløbet.  

Vi er nu godt i gang med mellemtrinnet. Børnene er i skrivende stund netop begyndt i femte klasse. 

Projektets samtidige længde-, bredde- og dybdeperspektiv har gennem årene givet os mulighed for at få en 
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solid indsigt i flersprogede børns faktiske sproglige repertoirer og praksisser og i deres skriftsprogudvikling, 

som den finder sted i de første skoleår, ligesom det har gjort det muligt at få viden om de pædagogiske 

muligheder, der gennem interventionsforløbene fremstår for at støtte denne skriftsprogsudvikling i læse- 

og skriveundervisningen i indskolingen og på det tidlige mellemtrin. På baggrund heraf har projektet 

identificeret tre perspektiver, der har vist centrale, når det gælder om at forstå og støtte flersprogede 

børns skriftsprogstilegnelse:  

1) det intersprogsstrækkende perspektiv (hvordan forløber elevernes andetsproglige udvikling på

dansk, og hvordan kan undervisningen stimulere den i takt med de forskellige krav, der er til

elevernes læsning og skrivning gennem skoleforløbet?)

2) det tværsproglige perspektiv (hvilken betydning har elevernes forskellige flersprogede erfaringer,

og hvordan kan de inddrages på en måde, så de støtter elevernes læse- og skriveundervisning?)

3) det sociale identitetsperspektiv (hvordan ser eleverne sig selv som læsere og skrivere, og hvordan

kan læse- og skriveundervisningen tilrettelægges, så den skaber rum for forskellige elevers

forskellige sproglige identitetsprocesser?).

Denne identifikation har dannet grundlag for den didaktiske refleksionsramme, vi præsenterede i 

statusrapport 2012 (se figur 1), og i den videre proces for en fokusering af udviklingen og analyserne af 

interventionsforløbene hen over mellemtrinnet.  

Figur 2: Den didaktiske refleksionsramme (Orluf m.fl. 2012). 

Literacyundervisning i et 
intersprogstrækkende 

perspektiv 

• Hvordan kan literacyundervisningen tilrettelægges, så
børnene gives mulighed for at strække sproget?

Literacyundervisning i et 
tværsprogligt perspektiv 

• Hvordan kan literacyundervisningen lægge op til, at børnene
involveres i en udforskning af skrift med afsæt i deres samlede
sproglige viden?

Literacyundervisning i et 
socialt identitetsperspektiv 

• Hvordan kan literacyundervisningen tilrettelægges, så der
skabes rum for børnenes sproglige identitetsprocesser?
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I det forgangne år har vi blandt andet været optaget af dels at afprøve refleksionsrammens rækkevidde og 

at kvalificere de tre forskellige didaktiske perspektiver og de faglige begrebsdannelser omkring dem. I det 

følgende sammenfatter Helle Pia Laursen først nogle analytiske perspektiver på de indsamlede individdata. 

I de efterfølgende bidrag til denne statusrapport vil Lone Wulff, Birgit Orluf, Uffe Ladegaard, Winnie 

Østergaard og Line Møller Daugaard give eksempler på forskellige måder, hvorpå den didaktiske 

refleksionsramme har dannet ramme om interventionsforløbene i fjerde klasse på de fem skoler.  

Litteratur 
Birgit Orluf, Helle Pia Laursen, Line Møller Daugaard, Lone Wulff, Uffe Ladegaard & Winnie Østergaard 
(2012). Tegn på sprog. Tosprogede børn lærer at læse og skrive. Tredje statusrapport. Lokaliseret den 15. 
september 2013 på 
http://www.ucc.dk/public/dokumenter/UFEV/Enheden%20for%20udvikling%20og%20forskning/Udviklings
-%20og%20forskningsprogrammer/Statusrapport%202012.pdf 

Laursen, Helle Pia (Red). Tegn på sprog. Skrift og betydning i flersprogede klasserum. København: UCC. 
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Den uforudsigelige sprogbruger i det literacypædagogiske 

landskab 
Helle Pia Laursen 

 

Literacy som investering 
I nulte klasse interviewede vi alle børnene om deres forestillinger om det at læse og skrive og deres 

literacypraksisser. Vi er flere gange vendt tilbage til disse interviews, idet de har vist sig at være kilde til lag 

på lag af information om børnenes møde med skolen og skolens læse- og skrivepraksisser (Daugaard, 

Lundqvist & Østergaard, 2010; Laursen 201, 2012; Laursen & Fabrin 2013; Laursen 2013). Interviewene 

viser blandt andet, hvordan børnene i en overgangstid mellem børnehave og skole afsøger skolens 

literacydiskurser, og hvordan denne afsøgning i høj grad er rettet mod, hvad det vil sige at kunne og ikke at 

kunne læse og skrive, og mod at forstå sig selv som (fremtidige) læsere og skrivere. Hvordan forstår jeg det 

projekt, der ligger foran mig? Hvad betyder det for mig? Hvordan ser mine omgivelser det? Kan jeg mon 

leve op til de forventninger, der ligger til mig? Børnene forhandler i disse interviews forskellige identiteter 

og positioner ud fra deres virkelighed, som den ser ud for dem på det aktuelle tidspunkt og italesætter 

herigennem deres investeringer i literacy. Analysen af interviewene viser, hvordan børnene i deres 

investeringsprocesser læner sig op ad forestillede verdener (Holland et al 1998:52), der kan beskrives som 

‘som om’ verdner, der er befolket med generiske karakterer (der også kan være repræsenteret gennem 

faktiske identificerbare mennesker), som foretager bestemte typer af handlinger og er drevet af bestemte 

motiver inden for rammen af en typisk storyline eller et standardplot. Til disse forestillede verdner hører 

også et særligt leksikon og ofte også bestemte former for sociale kategoriseringer. Gennem interviewene 

bevæger børnene sig gennem forskellige identitetspositioner i et diskursivt rum, der i høj grad er præget af 

forestillinger om kan-kan ikke, som børnenes på forskellig vis orienterer sig imod, samtidig med at de i 

interaktionsprocessen er optaget af at konstruere sociale relationer og erobre en identitet i skolens rum 

(Laursen & Fabrin 2013).  

 

I fjerde klasse har vi igen interviewet alle børn om deres forestillinger om og erfaringer med læsning og 

skrivning. Hvor interviewene i nulte klasse var strukturerede omkring en række hv-spørgsmål (hvor, 

hvornår, hvordan, med hvem og på hvilke sprog læser du), var fjerde klasses interviewene organiseret 

omkring fortid (kan du huske …), nutid (hvordan er det nu …) og fremtid (hvordan tror du …). Som optakt 

dertil havde forskningsmedarbejderen fundet en række ’literacy-fotos’ fra nulte klasse frem, som børnene 

indledningsvist studerede og kommenterede. Det er interessant at rette blikket mod, hvordan børnene nu 

på dette tidspunkt – efter fire års skolegang – indgår i relation til og afsøger skolens literacydiskurser, og 

hvordan de her positionerer sig som læsere og skrivere. 

 

I dialog med skolens literacydiskurser  

I fjerdeklassesinterviewene står dialogen med skolens literacydiskurser meget tydeligt frem.  At lære at 

læse og skrive er for børnene en proces, der involverer en optagelse af disse literacydiskurser gennem de 

forskellige stemmer, de møder i skolen. Der er ikke tale om en passiv overtagelse af disse stemmer, men 

om dialog med og omkring disse og andre stemmer (Maybin 2012). Den indledende analyse af interviewene 

viser, hvordan børnene på hver deres måde er i færd med at producere, genskabe, fortolke og evaluere 

literacydiskurserne omkring dem og finde deres egen stemme deri. I interviewene kommer det blandt 
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andet til udtryk gennem de måder, hvorpå de bringer andres stemmer ind og forholder sig til dem i dialog 

med forskningsmedarbejderen og den klassekammerat, de interviewes sammen med. Dialogiciteten ligger 

således både i interaktionen med de andre konkret tilstedeværende deltagere og i deres inddragelse af 

andre stemmer, der reflekterer forestillinger om, hvad literacy er, og hvad det skal gøre godt for.  

 

Børnene har på dette tidspunkt taget store dele af skolens metasprog omkring det at læse og skrive til sig 

og gengiver forskellige dele af det tekniske vokabularium (lyde, vokaler, konsonanter, sammensatte ord, 

forkortelser, punktummer, verber, substantiver osv.), ligesom de refererer til og citerer procedurer, de har 

mødt omkring skolens literacypraksisser (man skal sige lydene, man skal dele ordene osv.). Interviewene 

genlyder også af lærerstemmer med råd og anvisninger, som børnene i større eller mindre grad har 

overtaget. Hvor børnene nogle gange gengiver andres stemmer nærmest som deres egne, er der andre 

steder, hvor de markerer afstand til dem enten gennem prosodiske, grammatiske og kropslige signaler eller 

ved eksplicitte evalueringer deraf.  

 

At forstå, hvad det betyder 

I interviewet med Anisa bliver hun eksempelvis spurgt, hvad hun mener, der er svært, når man skal lære at 

læse. Nedenfor gengives hendes redegørelse i uddrag. 

 

Anisa: Det er ord, jeg aldrig har mødt. Jeg tror, det er svært for mig, når jeg ikke sådan kan forstå,  

 hvad det betyder, men jeg kan læse det. 

Uffe: Men du kan læse, hvad mener du med det? 

Anisa: For eksempel, et ord, jeg aldrig har mødt. Så kan jeg finde ordbogen, så – øh – vi siger, den 

hedder, vi lader som om det hedder ’mus’. Jeg kan godt læse ’mus’, men nogle gange kan jeg 

ikke forstå, hvad det betyder – det ord. 

Uffe: Aha, hvad gør du så? 

Anisa: Så tænker jeg, så tænker jeg, og så nogle gange, når jeg læser i læsningen – øh altså, 

frilæsningsbøger, så siger Bettina ”læs videre”, så kom, altså, hvis jeg ikke kan forstå det, jeg 

læser, så skal jeg bare læse videre og så kommer det. 

… 

Uffe: [Er der noget] som I kæmper lidt med eller noget, I synes er [svært]? 

Anisa: Jo noget, der er lidt. Det der, som jeg sagde, når jeg ikke, der er nogle ord, jeg ikke har mødt 

før. Bettina siger ”slå op i ordbogen”, men der står ikke, hvad det betyder. Der står kun 

ordet. Og nogle gange skal man bare læse sider, så kommer det, og nogle gange ’oversæt’, 

hvis du er derhjemme, men ’oversæt’, det er ikke altid rigtigt. 

Uffe: Hvorfor ikke det? 

Anisa: Hvis du nu skriver for eksempel ’hej’, så kommer der ikke ’merhaba’ på tyrkisk. Det betyder 

’hej’, og så kommer der ikke ’hej’ på dansk. Så kommer der noget andet nogle gange. 

… 

Anisa: Altså, når jeg læser, så læser jeg hele tiden hurtigt, så siger Bettina hele tiden ”ikke læse 

hurtigt”. 

Uffe: Hvorfor det? 

Anisa: Det var i tredje. Ja, det var i tredje. Fordi når jeg læser hurtigt, så kan jeg ikke forstå det, jeg 

læser. 
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Uffe: Nå, okay. 

Anisa: Mit problem – også i fjerde klasse - det er, at jeg læser, og kan jeg ikke huske noget, men når 

jeg læser kort, øh, sådan, nogle gange er der i bøgerne korte kapitler, så kan jeg godt forstå 

det.  

Anisa trækker her på lærerens autoritative stemme, som bliver del af en indre – og ydre – dialog, hvor hun, 

samtidig med at hun langt hen ad vejen tager denne stemme til sig i en konstruktion af sit ’problem’, også 

udtrykker forskellige grader af alliance og solidaritet med og distance til den. Anisa har grebet og gengiver 

her en skelnen mellem på den ene side at læse og at læse hurtigt og på den anden side at forstå, der sættes 

i relation til en konkret skolehverdag (tredje og fjerde klasse, frilæsningsbøger), og hun bringer flere gange 

dansklæreren Bettinas stemme ind som direkte citat. Hendes kredsen omkring og genoptagelse af dette 

tema, som hun undervejs belægger med adskillige eksempler, tyder på, at hun har genkendt noget i denne 

skelnen og taget forståelsen og det sproglige udtryk til sig. Samtidig udtrykker hun en vis distance, når hun i 

starten af sekvensen indleder udsagnet med ’jeg tror’ og direkte gør indsigelse mod Bettinas råd om at 

bruge ordbogen i de situationer, hvor hun møder et nyt ord. ”Der er nogle ord, jeg ikke har mødt før. 

Bettina siger ”slå op i ordbogen”, men der står ikke, hvad det betyder. Der står kun ordet.” 

At skrive pænt 

Hvor Anisas afsøgning af skolens literacydiskurs og egen positionering i den primært forbindes til ’at forstå 

det, jeg læser’, orienterer andre børn sig mod andre forventninger og værdier. For Adnan synes 

orienteringen for eksempel især at være rettet mod ’at skrive pænt’ i en kamp for at leve op til, hvad der 

synes at være nærmest uoverstigelige forventninger. Adnan interviewes sammen med Adil, og interviewet 

er præget af de to drenges dialogiske udforskning af normer og forventninger udefra og egen håndtering af 

dem. Forventningerne til ’at skrive pænt’ er et spørgsmål, der optager Adnan, og et tema, han 

genintroducerer flere gange i interviewet. I fortidsdelen af interviewet ser han tilbage på, hvordan han i 

skolen lærte at skrive, på denne måde: ”Jeg lærte bare sådan at skrive, sådan at, hvad hedder det, lærerne 

hjalp mig. Jeg kunne ikke skrive pænt, men jeg kunne godt stave.” Og i nutidsdelen af interviewet fortæller 

han, at det nogle gange ”er lidt irriterende for mig, når jeg skriver, for så skriver og skriver jeg, og så siger 

de til mig, at det ikke er pænt.” Gennem inddragelse af andre autoritative stemmer både i og uden for 

skolen afsøger han forskellige perspektiver og søger sin egen stemme og overvejer sine egne 

handlemuligheder i forhold hertil. Det er tydeligvis en uafsluttet dialog, han her er inde i med sig selv – og 

de andre i interviewet. På den ene side har han overtaget normen om ’at skrive pænt’ som noget helt 

centralt, når man skal lære at læse og skrive. Sådan beretter han eksempelvis om, hvordan han hjælper sin 

lillebror: 

”Det er sådan, jeg siger til min lillebror, fordi først… Vi spiller. Vi spiller på x-box. Så efter, 

ham, der er inde i rummet. … Så ham, der skal lave lektier, så hver gang han hører os spille, 

siger han ”Nej, nej, jeg vil gerne spille”. Så siger jeg til ham: ”Når du er færdig, må du gerne 

spille, men du må ikke spille [nu], men hvis du laver det grimt, så visker jeg det hele ud. Du 

skal lave det pænt.” 

Og hans råd til andre, der skal lære at læse og skrive, lyder sådan: 
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”Hvis det nu er en dreng, skal du bare sige til ham, at hvis du skal skynde dig, så må du gøre 

det og det, men du skal ikke skynde dig, du skal gøre det ordent…, du skal lave det pænt, 

ellers kommer du ikke til (uhørligt).” 

På den anden side er han tilsyneladende også i tvivl om håndteringen i et tilegnelsesperspektiv, idet han 

senere, efter at have sagt, at han vil hjælpe andre på samme måde, som han selv er blevet hjulpet, 

fortæller, at det, han ikke kan lide ved at have mange brødre er, at ”hvis man bare laver en fejl, så siger de 

”du er dum”, og så giver de mig en lussing”, hvilket fører ham til følgende betragtning: ”Hvis nu, der er en, 

der skal skrive noget, der …, så skal man ikke sige til ham ”Du er dårlig, du er grim” og sådan noget der. Så 

skal man sige ”Kom igen. Du kan godt”, og så prøver han igen. Så kan han sikkert også.” Det er her en 

anden, mere opmuntrende stemme, han tildeler sig selv som rådgiver for andre, der er i gang med læse- og 

skriveprocessen. En stemme, han også realiserer i praksis på et tidligere tidspunkt i interviewet, hvor 

forskningsmedarbejderen har spurgt Adil, om der også er nogen, der siger til ham, at han ikke skriver pænt. 

Her overtager Adnan prompte spørgsmålet og svarer følgende på Adils vegne: 

”Han skriver pænt, og hver gang, vi laver dansk, så skal vi skrive en historie. Vi har et kvarter 

(Adil bryder her ind og retter det til et resumé). Og så mens vi er i gang med det, og så mens 

Adil, han skriver. Han skriver en hel historie færdig, og så efter, når tiden er slut, så må vi selv 

bestemme, hvad vi skriver og læser, og så siger Adil ”Jeg har skrevet det hele grimt”, og han 

har skrevet det pænt, og så visker han det hele ud, og så skriver han det igen.” 

Adnans fortællinger med de stemmer, der bringes ind deri, udgør således et rum for en udforskning af 

forventninger, dilemmaer og mulige strategier i relation til forskellige forventninger til og forestillinger om, 

hvad det er at læse og skrive, og hvordan man lærer det. En udforskning, der ikke er afsluttet, men 

undervejs i en proces, der både rummer accept og overtagelse af nogle aspekter af skolens og hjemmets 

autoritative stemmer, og en afsøgning af alternativer.  

Med til orienteringen mod skolens autoritative literacydiskurs og afsøgningen af ens egen position deri 

følger også et optag af en specifik evalueringsdiskurs med den terminologi, der hører med dertil. Til Adnans 

afsøgning af sin egen position hører for eksempel en optagethed af ’at være under gennemsnittet’. ”Det 

der nationale test, så var der mange som var langt under gennemsnit, og i skole-hjem-samtale, så sagde de 

til mig, at jeg var under gennemsnittet”. I andre interviews tales der – ofte indlejret i et konkurrencemotiv - 

om demotests, om at ’genoptage’, om at få 99 procent, og om ’resultater’, der udtales tøvende af Akif, 

hvilket signalerer, at det endnu ikke er et helt integreret del af hans ordforråd.  

Hjerteknusere og noget med nogen, der har en mission  

Men den sociale identitetsdannelsesproces omkring literacy rækker også ud over en afsøgning af skolens 

forventninger og peger ind i et lystfyldt rum, hvor andre aspekter af identiteten kan udforskes. Her synes 

genrer at spille en helt særlig rolle. Det myldrer med genrebetegnelser og -anvendelser i interviewene, der 

typisk forbindes med en særlig jeg-positionering. ”Jeg er frygtløs”, siger Hiba, da hun fortæller, at hun 

foretrækker krimier. I samme interview fortæller Ioana, at hun foretrækker gysere og pigebøger, mens 

Najma helst læser hjerteknusere og Afshan venindebøger. Bøger om slanger er kedelige, mener Adil, der 

foretrækker bøger om løver. For Akif skal det helst være noget med nogen, der har en mission, og Max og 
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Hashir er fuldstændig enige om, at det skal være fodboldbøger. Et udsagn, der senere i interviewet, som 

generelt præges af et engagement i fodbold, følges op af en erklæring om, at næsten alle drengene i 

klassen spiller fodbold.  At udforskningen af en læseridentitet gennem genrer også rummer en kønsmæssig 

identifikationsproces fremstår som meget markant. Adspurgt om, hvad de tror, de kommer til at læse, når 

de bliver voksne, fortæller Anisa med reference til sin kusine, at man, når man bliver voksen eller går i 

niende eller ottende klasse, nok vil læse nogle andre bøger – for eksempel nogen, der har med piger at gøre 

at gøre og handler om, ”hvad de tager på og alt muligt”. Det potentielt lystfyldte rum omkring literacy 

gælder for mange af børnene også skrivning. Ioana og Najma nyder for eksempel at skrive dagbog, hvilket 

Akif pure afviser som noget, der kun er for piger. Hiba skriver ikke dagbog, men fortæller udførligt, hvordan 

hun hjemme skriver lange rækker af bogstaver for at øve sig i at skrive pænt. Ofte forbindes den lystfyldte 

læse- og skriveproces også med et konkret rum. Hiba fortæller om, at hun gerne læser sine krimier i sengen 

under dynen med en lommelygte. Dette rum er tit, men langt fra altid et rum uden for skolen. Eksempelvis 

beretter Max og Hashir engageret om en situation i klassen, hvor de skulle skrive stil på computeren og 

kunne skrive om fodboldspillere, hvad de omtaler som ’rigtig hyggeligt’.  

Besprogning 

En interessant forskel på interviewene i nulte og i fjerde klasse har at gøre med børnenes italesættelser af 

læsning og skrivning på andre sprog and dansk og brug af disse sprog generelt set. En opfølgende analyse af 

nulteklassesinterviewene har vist, hvordan de forestillede verdener, som børnene udtrykte sig om, som 

udgangspunkt ikke var sprogede, forstået sådan at det var sjældent, børnene i deres omtale af literacy 

uopfordret satte specifikke sprogbetegnelser på deres erfaringer og forestillinger om at læse og skrive. Når 

der blev sat sprogspecifikke angivelser på, var det normalt foranlediget af forskningsmedarbejderens 

spørgsmål i relation til ’på hvilke sprog’. Samtidig syntes børnene i mange tilfælde at blive usikre og nogle 

gange utilpasse ved disse spørgsmål og at svare nølende eller udtrykke ubehag ved at svare på dem.  

Som Pennycook (2010) gør opmærksom på, er det, vi gør med sprog i et bestemt rum, afhængig af, 

hvordan vi fortolker dette rum. 

”What we do with language in a particular place is a result of our interpretation of that place; 

and the language practices we engage in reinforce that reading of place. What we do with 

language within different institutions  - churches, schools, hospitals – for example, depends 

on our reading of these physical, institutional, social and cultural spaces” (Pennycook 2010: 

2). 

Det gælder også for italesættelsen af sprog. Hvad der siges om sprog, og hvordan italesættelsen finder sted 

er også afhængig af fortolkningen af rummet. På den måde kan interviewene også vise noget om, hvordan 

børnene besproger1 deres forestillede literacyverdener i det pågældende rum (Laursen 2013). Rummet er i 

dette tilfælde et hybridt rum (Maybin 2012), der på den ene side er skole og på den anden side ikke udgør 

en integreret del af skolens curriculum.  Børnene interviewes af en dansk forskningsmedarbejder, der ikke 

1
 Med ordet besproge trækker jeg dels på verbet at sproge, der er afledt af substantivet sprog (Jørgensen & Quist 

2008). Dels gør jeg med præfikset be- verbet transitivt i betydningen at noget forsynes med noget – altså i denne 
sammenhæng, at de forestillede literacyverdener forsynes med sprog.  
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er en del af skolens faste personale, men som de samtidig kun møder på og interviewes af på skolen. De har 

på det tidspunkt i 0. klasse mødt forskningsmedarbejderen et par gange før i forbindelse med to andre 

dataindsamlingsaktiviteter, men har endnu kun et sporadisk kendskab til ham eller hende og hans/hendes 

bagvedliggende interesser i interviewet. 

 

Som sådan kan besprogningen af børnenes literacyverdener og måden, den finder sted på i rummet, også 

give os en værdifuld indsigt i, hvordan børnene fortolker rummet, og hvordan de generelt er optaget af at 

afsøge skolens sprog- og literacydiskurs – også over tid. 

 

For i fjerde klasse ser det helt anderledes ud. Det er grundlæggende den samme slags hybride rum, 

børneinterviewene finder sted i, men på dette tidspunkt kender de fleste børn forskningsmedarbejderen og 

er fuldt bevidst om dennes og projektets interesse i børnenes erfaringer med læsning og skrivning også på 

andre sprog end dansk. Som oftest er det også her forskningsmedarbejderen, der gennem spørgsmål om 

’på hvilke sprog…’ initierer besprogningen. I disse interviews er børnene generelt set mere end villige til at 

fortælle om deres erfaringer med at læse og skrive på andre sprog. I enkelte tilfælde synes villigheden at 

være så påfaldende, at man kan spørge sig selv, om børnenes læsning af rummet og 

forskningsmedarbejderens interesse i andre sprog betyder, at redegørelsen for flersprogetheden til tider 

lige får en ekstra tand. I alle klasserne er der et flow. Nogle børn går ud af klassen. Andre kommer ind. 

Klasser bliver sammenlagt osv. Det betyder, at der i disse fjerdeklasser også er børn, for hvem Tegn på 

sprog og interviewsituationen er ny, og som ikke er bekendt med forskningsmedarbejderens og projektets 

grundlæggende optagethed af flersprogetheden. Og det er bemærkelsesværdigt, hvordan man blandt disse 

børn kan finde den samme usikkerhed over for, hvordan rummet skal afkodes, som vi så det i de første 

interviews og ikke mindst i den allerførste dataindsamlingsaktivitet ’Skriv lige, hvad du vil’. Som sådan er 

børnenes repræsentation af deres sproglige repertoire i interviewene en del af deres selvfremstilling og en 

del af en social identitetsdannelsesproces, der også forhandles undervejs i den interaktionelle kontekst, 

som interviewet udgør.  

 

Den uforudsigelige sprogbruger  
Skal man med et enkelt ord karakterisere flersprogetheden blandt børnene, som de skildrer den i 

interviewene og i andre interaktionelle sammenhænge i tilknytning til Tegn på sprog, kan det nok bedst 

gøres med ordet uforudsigelighed. Blandt deltagerne i Tegn på sprog og blandt læsere af og lyttere til de 

skriftlige og mundtlige udgivelser, projektet har frembragt, er Ioana blevet et kendt navn. Gennem 

repræsentationer af hende i disse udgivelser og måske ikke mindst gennem hendes ‘optræden’ i 

Folkeskolen har hun i brede kredse fået en nærmest ikonisk status. Ioana er et pseudonymiseret eksempel 

på en ny – eller nok nærmere nyopdaget – sociolingvistisk profil som del af den mobilitet, der følger med 

eller udgøres af de processer, der går under betegnelsen globalisering.  Men Ioana er først og fremmest et 

eksempel på en uforudsigelig sprogbruger.  

 

Når Ioana er interessant, er det primært, fordi hun kan fortælle os noget om de forventninger til ’den to- 

eller flersprogede sprogbruger’, der omgiver os, og som mange af os selv i en eller anden form bærer rundt 

på. Under det interview, hvori Ioana fortæller om ’sin sprogverden’, udfordres Alexander, som hun 

interviewes sammen med, tydeligvis på sine forventninger til, hvad ’en, der kommer fra Afrika’ taler. 

Overraskelsen hos forskningsmedarbejderen Uffe, der står for interviewet, bliver synlig såvel gennem hans 
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mimiske respons på som gennem hans opfølgende spørgsmål til det sproglige repertoire, der gradvist 

afdækkes gennem Ioanas beretning om ’hvordan det er med sprog hjemme hos hende’, hvor engelsk, 

dansk, somali og kroatisk indgår i familiens sproglige repertoire, ligesom min tildeling af en særlig status til 

netop denne case i forskellige præsentationer af Tegn på sprog taler sit eget tydelige sprog om et 

forventningsbrud med tilhørende fascination af den sproglige hybriditet, Ioana levendegør i interviewet 

med eksempler og fortællinger, der akkompagneres af et meget udtryksfuldt kropssprog. 

 

Ioanas case kan illustrere det fænomen, Blommaert (2010) har døbt sproglig superdiversitet, og den kan 

give os en værdifuld indsigt i, hvordan en sociolingvistisk profil i denne sproglige superdiversitet kan tage 

sig ud fra et børneperspektiv, men den kan først og fremmest konfrontere os med vores egne forventninger 

til, hvad ‘flersproget sprogbrug’ er for en størrelse, og hvem ’den tosprogede elev’ er. I forlængelse heraf 

opfordrer Pennycook (2012) os til komme på den anden side af vores forventninger, hvilket forudsætter et 

udgangspunkt, der ser den sproglige diversitet som normen, hvor brugen af forskellige sproglige ressourcer 

forstås som en naturlig del af sproglig interaktion, og hvor vi må vænne os til at forvente det uforudsigelige. 

 

Det uforudsigelige tager ikke nødvendigt form af en sådan sproglig kompleksitet, som Ioana beskriver. 

Samtidig vil, hvad der anses for at være uforudsigeligt, jo også altid være afhængig af, hvorfra fænomenet 

ses. For os, der nu gennem fem år har hørt børnene fortælle om deres sproglige repertoirer, som de er 

formet af deres og deres familiers levede liv og om deres forestillinger og visioner om fremtiden, dukker 

overraskelsen efterhånden kun op, når vi støder på fortællinger, der nærmer sig billedet af ’den tosprogede 

elev’ som en, der taler dansk i skolen, og et modersmål, der ikke er dansk, i hjemmet. Når jeg bevidst 

skriver ’nærmer sig’, skyldes det, at vi i Tegn på sprog på intet tidspunkt er stødt på den elev, der kan 

beskrives i så dikotomiske termer omkring andetsprog - modersmål og hjem- skole. Derimod er der masser 

af børn, der også taler ét eller flere sprog, der ikke er dansk, i hjemmet. Pointen med uforudsigeligheden er 

således ikke knyttet til graden af hybriditet i det sproglige repertoire, eller til statiske forventninger, men til, 

at vi aldrig på forhånd kan vide, hvordan det enkelte barns sproglige repertoire er sammensat, samt til, at 

det heller ikke er helt enkelt at få adgang til viden om dette repertoire. Vi har blandt andet erfaret, at der i 

samtaler med børnene og forældrene over tid dukker stadig nye sproglige dimensioner og nuancer op, som 

blandt andet kan hænge sammen med, at familierne viser sig at have haft ophold eller boet længere tid i 

andre lande, eller at de har relationer til familie, der som Maiwand udtryksfuldt fortæller det, ”er spreeedt 

ud over hele verden”. 

 

Sprog i fremtiden – en triade+ 

Når vi ser hen over interviewene med børnene, er der nogle generelle mønstre i deres italesættelser af 

flersprogethed. Et typisk træk er for eksempel, at dansk af samtlige børn synes at blive fremstillet som – 

eller bare tages for givet som - en selvfølgelighed i forhold til deltagelse i aktuelle faglige og sociale 

fællesskaber i og uden for skolen. Samtidig – når der spørges til deres fremtidsforestillinger, og hvad de for 

eksempel tænker om, hvilke sprog, deres børn skal lære at læse og skrive – er der en vending, der går igen 

påfaldende mange gange hos de flersprogede børn, nemlig ”Hvis vi bor i Danmark …”. I et 

fremtidsperspektiv synes dansk for mange af børnene ikke at være behæftet med samme selvfølgelighed, 

som det er i nutidsperspektivet. Især ikke, når det knyttes til forestillinger om, hvilke sprog deres børn skal 

lære at læse og skrive på. Når de spørges til fremtiden, italesætter de flersprogede børn typisk en 

grundlæggende triade, der består af dansk, det/de sprog, der også tales i hjemmet samt engelsk, der igen 
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og igen omtales i lingua franca-termer. Hiba spørger, om ikke ”der er noget med, at hele verden skulle 

kunne engelsk”, mens Sanaz konstaterer, at det ”dur til rigtig meget”, og Anisa, at engelsk er vigtigt, ”fordi 

engelsk, det kan alle i hele verden næsten”, mens dansk, ”det er der ikke nogen, der kan”. Og så alligevel.  

Anisa: Men dansk, for eksempel hvis du (uforståeligt). Det er der ikke nogen der kan, men sidste år 

der var jeg i Tyrkiet. Så var der en pige. Nej, jo, sidste år så var der en dreng, der havde boet i 

København. Han havde kommet til Tyrkiet ved min kusines blok. 

Uffe: Okay? 

Anisa: Ja, så talte han dansk, og så sidste år kom der en pige. Øhm, hun var også, altså hun var 

tyrker, men hun boede i Danmark, og hun boede også på min kusines blok. Jeg tror, hendes 

familie var der, ja, hun hed Özlem. 

Anisa beretter her – i en refleksion over sit eget udsagn om, at dansk, ”det er der ingen, der kan” – om en 

oplevelse af, hvad der for hende synes at være det, Pennycook vil kalde ”unexpected language in this 

unexpected place” (Pennycook 2012: 74). Hun kan således sige at være i dialog med sin egen stemme, der 

formentlig i sig selv bærer spor i sig af andres stemmer. De genkomne og nærmest identiske referencer til 

engelsk som lingua franca på tværs af interviewene synes i hvert fald at pege i retning af, at børnene her 

trækker på andre stemmer.   

Den efterhånden for os umiddelbare forventelighed i triaden over fremtidssprog i interviewene går således 

også hånd i hånd med uforudsigeligheden både i form af børnenes forestillinger om senere sprogbrug som 

afhængig af, hvor fremtiden vil bringe dem hen, og i form af egne oplevelser med sprogbrug, der for dem 

fremstår som uventet.  

Denne uforudsigelighed kommer også til udtryk i forhold til alle de andre sprog, der ligger ud over den i 

interviewene tilbagevendende grundtriade af fremtidssprog. For stort set alle børns vedkommende følges 

den nemlig op af en kortere eller længere liste af sprog, de også gerne vil lære. Sprog, der typisk forbindes 

med kommunikationsbehov og kontakt med familiemedlemmer forskellige steder i verden og/eller med 

diverse symbolske kvaliteter. Mehran fortæller for eksempel, at han har skrevet en seddel til sin fætter, der 

bor i Tyskland, om, at han skal huske at lære ham tysk, og Hiba vil gerne lære canadisk og russisk, fordi hun 

synes, det er sjovt.  

Nabosprog 

Et slående – og for os umiddelbart overraskende - træk i børnene fremstilling af deres erfaringer med og 

visioner om sprog, er de genkommende referencer til svensk og tysk. Som Maiwand udtrykker det ovenfor, 

har børnene grundet deres migrationshistorier typisk et netværk af familie spredt ud over hele verden, 

hvilket ofte afspejles i deres interesse i de sprog, de kender til fra familiemedlemmer i andre lande. En 

særlig betydning synes at blive tildelt svensk og tysk og knyttet til et ønske om at kommunikere med 

familiemedlemmer, der er bosiddende der. Nogle børn har også selv haft ophold der. Det gælder for 

eksempel Hashir, der fortæller, at han ’kender meget tysk’, fordi han har boet i Tyskland. Derfor indgår tysk 

også i hans visioner over fremtidssprog, ligesom det også eksempelvis gør for Mehran, der ligesom flere af 

de andre børn udtrykker en høj grad af forbundethed med tysk. Ud over sedlen til fætteren, hvor han 

husker ham på, at han skal lære ham tysk, beretter han også om drømme på tysk og om det tyske flag. 
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Samtidig synes mange af børnene at forbinde svensk og tysk med noget sjovt og spændende. Noget, de 

husker lidt af, og noget, de har lyst til at lære eller i hvert fald at tale om og lege med. I børnenes 

beretninger er der tilbagevendende historier om deres møde med disse sprog, der ofte krydres med 

smagsprøver på sprogene. Da forskningsmedarbejderen, Birgit, i interviewet spørger Adil og Adnan, hvilke 

sprog de gerne vil kunne, nævner Adil tysk, og Adnan fortæller, at han allerede kan noget tysk. Han kan 

nemlig tælle til tre, for det har han set i en reklame. Senere i samme interview spørger han Birgit, om hun 

kan tysk, og da hun svarer ja, følger han op ved at spørge om hun ved, hvad ”Ich bin böse, und ich knalle 

den tür” betyder. Det ved han nemlig, for hans storebror ”siger det hele tiden”. Den slags kompetence er 

åbenlyst en færdighed, der også tæller hos kammeraterne. Her får det Adil til begejstret at udbryde ”Aj, sig 

det lige”, hvilket nærmest ordret er næsten den samme bemærkning, Ioana kommer med, da Alexander i 

det ovenfor nævnte interview fra anden klasse med de to børn har givet en smagsprøve på sit kendskab til 

svensk – en smagsprøve, der lyder sådan cirka som ”Fy fan, där luktar av gylle”. ’Korrekt’ svensk er det 

måske ikke, men det har en umiskendelig svensk intonation, der får Ioana til - lige så begejstret som Adil - 

at bede Alexander sige det igen.  

Det sproglige repertoire og andetsprogsheden 
At den dikotomiske forståelse af ’den tosprogede elev’ som en, der taler dansk som andetsprog i skolen og 

et modersmål, der ikke er dansk i hjemme, ikke holder for de børn, der indgår i Tegn er sprog, er ikke det 

samme som at de sprog, der tales i børnenes hjem ud over dansk, ikke har nogen betydning for børnene, 

eller at deres dansk ikke har ’andetsprogstræk’. Men ligesom det ikke er til at forhåndsdefinere karakteren 

af deres flersprogede repertoire, er det heller ikke muligt at forudsige karakteren af det, man kan kalde 

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

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

modersmålet – så andetsproget). Den uforudsigelighed, der kendetegner børnenes sproglige repertoirer, 

gælder altså også karakteren af andetsprogsheden, som sagtens kan rumme nogle af de klassiske træk ved 

den klassiske profil. Det er bare ikke til at sige på forhånd.  

Forskelligheden og uforudsigeligheden gør det ikke umiddelbart enkelt at få øje på denne andetsprogshed 

og at afgøre, hvori den består. Samtidig kan det være svært at sige, hvornår der er tale om 

andetsprogstræk, og hvornår der er tale om andre typer af sproglig variation. For eksempel synes vi at 

kunne se, at ’efter’ i stigende grad anvendes som adverbium parallelt med ’så’ og ’bagefter’ (som i for 

eksempel ’og efter kom der …’). I Tegn på sprog synes andetsprogsheden primært at blive synlig i de 

situationer, hvor børnene læser eller lytter til forholdsvis komplekse tekster, som for eksempel i den 

dictogloss-aktivitet, vi gennemførte i fjerde klasse. Børnene blev her inddelt i grupper på tre og fik følgende 

tekst læst højt i alt tre gange. 

Pytonslange klamrer sig til flyvinge i næsten to timer 

Passagererne så måbende til, mens en tre meter lang pytonslange kæmpede mod kraftig vind 

og minusgrader på flyvetur. 

Dyret kæmpede mod blæsten og minusgraderne i de høje luftlag, og nogle af de måbende 

passagerer filmede slangens kamp på vingen. Men den kraftige vind slog gentagne gange 

slangen ind mod siden af flyet, hvilket efterlod et blodigt spor. 



Tegn på sprog – tosprogede børn lærer at læse og skrive Side 15 

Det lykkedes slangen at blive på vingen under hele flyveturen på godt to timer, men efter 

landingen kunne personalet konstatere, at slangen var død. 

 

Første gang, teksten blev læst højt, skulle de bare lytte. Anden og tredje gang skulle de hver for sig skrive 

stikord ned for derefter at gengive historien på skrift i fællesskab. Grupperne blev således ikke bedt om at 

rekonstruere teksten præcist, men at genskabe den på baggrund af deres fælles stikord. 

 

Det, vi så, var først og fremmest forskelligheden, der gør det svært at formulere iagttagelserne omkring 

andetsprogsheden uden at komme til at overgeneralisere. Men vi så også, at mange flersprogede børn viste 

tegn på ikke at forstå teksten ved første højtlæsning og nogle heller ikke ved de efterfølgende læsninger. 

Nogle gav direkte udtryk for det. Andre sænkede blikket, trak sig tilbage og undgik at byde ind i den fælles 

genskabelse af teksten. Tydeligst kom en manglende forståelse til udtryk i den gruppe, der bestod af 

Magnus, Ibrahim og Silas. Når det her fremstod så klart, skyldes det, at Ibrahim tog føringen og bød ind 

med enkeltord og udtryk, der ikke var del af og logisk set var svært at placere som en del af historien. Ellers 

var det et genkommende træk, at rollen som pennefører blev overladt til den i gruppen, der indbyrdes 

blandt børnene blev oplevet som værende den stærkeste til at skrive. Interessant for os var også, at flere af 

de børn, for hvem opgaven forståelsesmæssigt var udfordrende, efterfølgende gav udtryk for, at de fandt 

aktiviteten lærerig. Ibrahim påpegede for eksempel, at den gav mulighed for at lære nye ord og konstruere 

sætninger med ”alle de ’og’er’ og ’er’er’”, der skal til ud over stikordene, der primært bestod af 

substantiver og verber. Mange børn var også tydeligt tilfredse med de af deres sætninger, der under 

genskabelsen af teksten havde givet dem størst udfordring.  

 

Dictogloss-aktiviteten var en aktivitet, der blandt andet blev gennemført i forlængelse af aktiviteten Liv 

under Antarktis, der fandt sted i tredje klasse. Hvor børnene i dictogloss-aktiviteten skulle lytte til en tekst 

og derudfra skrive, gik opgaven i Liv under Antarktis ud på at læse en tekst og derudfra tale om det. Fælles 

for de to aktiviteter var et fokus på forståelse med henblik på at få indsigt i børnenes forståelsesstrategier 

og eventuelle forståelsesvanskeligheder ved læsning af og lytning til tekster på dansk. Når man ser i de to 

aktiviteter i sammenhæng, viser der sig et klart sammenfald mellem forståelsesvanskeligheder i de to 

forskellige aktiviteter, ligesom der er ligheder i de forskellige børns forskellige strategier i forhold til at 

håndtere vanskelighederne på tværs af aktiviteterne. Et gennemgående træk også i Liv under Antarktis er 

en tilbageholdenhed hos mange af de børn, der synes at have vanskeligheder med at forstå teksten. Det er 

selvfølgelig ikke til at sige, præcis hvad tilbageholdenheden skyldes, men i mange tilfælde ligger det lige for 

at tolke det som et forsøg på at skjule disse vanskeligheder.  

 

I denne kombination af tilbageholdenhed ved forståelsesvanskeligheder og fravær af de ’klassiske’ 

intersprogstræk, der kan bidrage til at give indtryk af en umiddelbar fluency på dansk, kan der ligge en 

risiko for at overse nogle sproglige forhold, der kan være en medvirkende faktor til det, der kan komme til 

udtryk som læsevanskeligheder hen over mellemtrinnet og overbygningen. I et længdeperspektiv er det 

derfor væsentligt for os fortsat at søge indsigt i den ændrede karakter af ’andetsprogsheden’ og i de 

pædagogiske udfordringer i forlængelse heraf – ikke mindst i lyset af, at kravene til såvel læse- som 

lytteforståelse øges betragteligt på dette tidspunkt i børnenes skolegang. 
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Mellem sprog 

Den ændrede andetsprogsprofil, vi ser, betyder også, at de flersprogede børns bevægelser mellem 

sprogene, ikke nødvendigvis er enkeltrettede, forstået sådan, at de i et tilegnelsesperspektiv bevæger sig 

fra en på forhånd erhvervet modersmålskompetence hen imod andetsproget. Bevægelserne mellem 

sprogene er ofte langt mere komplekse. I uddraget fra interviewet med Anisa på side 2 får vi ikke alene 

indsigt i hendes dialog med en lærerstemme. Vi får også et indblik i den proces, hun er i ’mellem sprog’. 

Hun fortæller om oplevelsen af nogle gange at kunne læse et ord uden nødvendigvis at kunne forstå det, 

om hvordan den ordbog, hun er blevet henvist til - formentlig en retskrivningsordbog - ikke er til gavn for 

hende i den sammenhæng, og om hvordan de digitale oversættelsesfunktioner ikke altid kommer med det 

rette oversættelsesbud. Disse oversættelsesfunktioner og andre digitale redskaber spiller en væsentlig rolle 

for mange af børnene, der ofte detaljeret fortæller om, hvordan de benytter dem, ikke alene som Anisa til 

at forstå ord, hun ikke kender på dansk, men også denne anden vej rundt – til at søge danske ord for at 

forstå tekster på dari, arabisk, tyrkisk eller andre sprog, der indgår i børnenes sproglige repertoire – og til at 

bevæge sig mellem forskellige skriftsystemer i kommunikationen med familiemedlemmer. I 

fjerdeklasseinterviewet med Zied og Habib fortæller Zied for eksempel, hvordan han bruger google oversæt 

til at få oversat det, han skriver på dansk, til arabisk, mens Habib oftest vælger at skrive arabisk med 

latinske bogstaver, når han kommunikerer med arabisktalende familiemedlemmer, mens han bruger google 

translate, hvis han får noget fra dem på arabisk.  

I bevægelserne mellem sprog, som børnene fortæller om dem her i fjerde klasse, ser vi også den samme 

afsøgning af kontaktzoner mellem sprogene, som vi har set i vores data fra første gang, vi mødte børnene i 

nulte klasse. Det er således et karakteristisk træk ved den tilegnelse af literacy, der involverer flere sprog, at 

børnene trækker på en indsigt i skrift, der går på tværs af sprog og skriftsystemer, at den involverer 

refleksioner af metalingvistisk karakter, og at de anvender denne indsigt såvel i kommunikativt som i 

kreativt øjemed.  
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”I solen foregår et eller andet” - Dictogloss i natur/teknik og 

dansk 
Lone Wulff 
 
Kibera:  Så kan vi sige… sige… Der står noget med ”energiproces”… ”energiproces”. 
Abdi:                 Nej, der står noget med ”i solen foregår et eller andet”. Nåh jo, ”i solen foregår en 

energiproces”. Det er det der står. 
Kibera:  Ok, ”i solen foregår en energiproces”. 
Abdi:  ”I solen foregår en energiproces”. 
 

Tre elever i 4. klasse skal rekonstruere en tekst om solenergi, som læreren har læst op. De har taget notater 

i form af stikord, og Abdi har noteret verbet ”foregår”. Han prøver flere gange at få det med i teksten, uden 

at det giver mening indholdsmæssigt, men her lykkes det for ham: ”I solen foregår en energiproces”. Abdis 

reaktion er begejstring, som vises kropsligt og verbalt: ”Nåh jo (…) det er det der står”, siger han, mens han 

slår i luften, hæver stemmen og gentager sin formulering. Det er afgørende for sprogtilegnelsen – af 

andetsprog såvel som fagsprog – at eleven bliver udfordret sprogligt af aktiviteter, hvor han eller hun ’skal 

stå på tæer’ for at få formuleringerne til at lykkes; eleven skal udfordres til at strække sproget. Her 

udfordres Abdi netop til at strække sit sprog, idet ham søger efter en relevant semantisk og faglig 

sammenhæng til det ord, han har noteret. 

 

I denne artikel vil jeg undersøge, hvordan en gruppe elever arbejder under task-aktiviteten dictogloss, som 

var en del af forløbet på Blågård skole i efteråret 2012. Dictogloss er en anderledes diktat, som kræver at 

eleverne forhandler indhold og sprog, mens de skriftligt rekonstruerer diktatteksten. Målet med aktiviteten 

er, at eleverne strækker sproget, idet de udfordres til at afprøve og forhandle sproglige input fra den 

forudgående fase. I dictoglossen fra forløbet er det derfor interessant at undersøge, hvordan eleverne 

forhandler, når de skal rekonstruere teksten, hvorvidt elevernes forhandlinger giver mulighed for 

sprogstræk og hvilke ressourcer de bringer med sig til denne forhandling, ikke mindst ressourcer fra det 

forudgående naturfaglige forløb.  

 

Introduktion til forløb  
Forløbet på Blågård skole i efteråret 2012 satte fokus på udvikling af faglig literacy i faget natur-teknik i 

tværfagligt samarbejde med dansk. Emnet var vedvarende energi, nærmere bestemt solenergi, og 

undervejs i forløbet blev der arbejdet med fagsprog og fagbegreber samt med fagteksters form. Eleverne 

arbejdede bl.a. med at læse fagtekster, at forklare centrale fagbegreber fra teksten skriftligt og mundtligt, 

de arbejdede med sprogsammenligninger, og de skrev resumé af en fagtekst. Forløbet blev afsluttet med 

en dictogloss, hvor eleverne i tre-mandsgrupper skulle rekonstruere en oplæst fagtekst. I forløbet 

indarbejdedes anbefalingerne fra den didaktiske refleksionsramme, som udfoldes i statusrapporten fra 

2012, men i denne artikel fokuseres der primært på det sprogstrækkende perspektiv.  

 

Dictogloss 
En dictogloss er en aktivitet, hvor eleverne udfordres ved skriftligt at skulle rekonstruere en oplæst tekst. 

Under rekonstruktionen forhandler eleverne sig frem til en tekst så tæt på den originale som muligt, 

bestemt af hvad eleverne sammen mestrer sprogligt og indholdsmæssigt. Elevernes skriftlige produktion er 
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således meget afgrænset og styret, og der er tale om hvad M. Swain kalder pushed output (Lindberg 2000: 

7), på dansk: at strække sproget. Ifølge M. Swain er andetsprogstilegnelse i forbindelse med et sådant 

output betinget af tre vigtige funktioner (Swain 1995: 128). For det første fremmer output ’noticing’, idet 

eleven bliver opmærksom på et ‘gap’ – en kløft – mellem, hvad hun kan, og hvad hun vil sige eller skrive 

(Swain 1995: 125). For det andet giver output eleven mulighed for hypoteseafprøvning, potentielt 

efterfulgt at feedback, som kan af- eller bekræfte hypotesen og dermed generere udvikling, og for det 

tredje muliggør en output-aktivitet et metalingvistisk niveau, som fremmer elevens refleksion over sprog, 

hvad der kan være med til at bevidstgøre eleven om egne sprogvalg. M. Swain fremhæver, at en output-

aktivitet, som dictogloss, kan fremme fokus på sprogets lingvistiske aspekter, og i følge R. Wajnrub , som er 

ophavskvinde til aktiviteten, kan dictogloss netop bruges til at træne bestemte grammatiske strukturer, 

hvorfor teksten, som vælges til oplæsning, skal afspejle specifikke grammatiske mål (Lindberg 2000: 13). M. 

Swain understeger, at når eleverne presses til skriftligt at udtrykke sig meget præcist, som i en dictogloss, 

må forhandlinger om syntaks og morfologi forventes at få en fremtrædende rolle, eftersom skriftlig 

produktion inden for en så fokuseret ramme fordrer lingvistisk præcision. En dictogloss kræver, at eleverne 

arbejder på alle sprogets niveauer, fra ortografi til komposition, men vores forventning til den pågældende 

dictogloss var, at elevernes forhandlinger snarere ville dreje sig om semantik og faglige sammenhænge end 

om morfologi, syntaks og komposition, eftersom det naturfaglige forløb primært havde præsenteret 

eleverne for semantiske og betydningsmæssige sammenhænge i forbindelse med de læste og skrevne 

tekster. Teksten, som blev formuleret til oplæsning, havde således det faglige emne og de faglige mål for 

øje fremfor særlige lingvistiske aspekter. 

 

De faglige mål for natur/teknikundervisningen i forløbet var at forstå principperne bag solvarme og 

solceller, og at kunne gøre rede for de processer, der finder sted i forbindelse med solenergi, fx udnyttelse 

af solenergi og aktivering af elektroner i solceller. I oplæsningsteksten indgår derfor centrale fagbegreber 

samt processer relevante for det faglige emne, alt sammen kendt stof. Dictoglossteksten skulle desuden 

være kort og genkendelig som en fagtekst. Kompositorisk er den bygget op omkring en præsentation og 

uddybning af, hvad der sker i hhv. solfanger og solceller vha. gentagelsen ”når sollyset rammer..”. 

 

Oplæsningstekst 

I solvarmeanlæg og i solceller udnytter man den energiproces, som foregår i solen. Når sollyset rammer 

solfangeren i et solvarmeanlæg, så varmes vandet op. Når sollyset rammer en solcelle, aktiveres elektroner 

i solcellen og laver solens energi om til strøm. 

 

En dictogloss består af fire faser: forberedelse, diktion, rekonstruktion og feedback. (Lindberg 2000: 13). I 

denne artikel vil jeg undersøge elevernes forhandlinger under fasen rekonstruktion. Forud for 

rekonstruktionen oplæste læreren teksten tre gange, og eleverne måtte notere stikord under de sidste to 

oplæsninger. De havde fået instruktion i at notere i stikordsform, hvad de mente var vigtigt. Instruktionen 

havde også gjort det klart, at de skulle rekonstruere meningen i den oplæste tekst, og at der godt måtte 

være formuleringsmæssige forskelle. 

 

Data 
Gruppen, som undersøges, består af Abdi, Mohammad og Kibera, som er på nogenlunde samme niveau, 

hvad angår andetsprogskompetencer, literacykompetencer og naturfaglig viden. De udviser alle tre 
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interesse for skrivningen og har generelt vist engagement under forløbet om solenergi. I løbet af de ca. 15 

minutter, som eleverne arbejder under rekonstruktionsfasen, er der tre forhandlinger.  Første forhandling 

er karakteriseret af hypoteseafprøvning af formuleringer, hvor Abdi og Mohammad supplerer hinanden 

frem mod en færdig tekstdel. Den anden forhandling bunder i Abdis ’noticing the gap’, hvor eleven kæmper 

med at få et bestemt ord ind i teksten. Den tredje forhandling drejer sig om Kiberas hypoteseafprøvning i 

forhold til faglig viden koblet til især procesord. I de tre forhandlinger giver dictoglossen mulighed for at 

strække sproget i et vertikalt perspektiv, altså potentielt forøge elevens kontrol over og viden om det 

enkelte ord i den kontekst det indgår i. (Statusrapport 2012: 6) 

 

Første forhandling - hypoteseafprøvninger 
Første forhandling indleder elevernes rekonstruktion og kommer umiddelbart efter oplæsningen. Eleverne 
har noteret stikord og bruger deres noter samt hukommelse som afsæt. Kibera har meldt sig som sekretær. 
 
1   Abdi:  Vi kan bare starte med: ” I solvarmeanlægget og i solceller” –  ja, skriv ”I               

solvarmeanlægget…”. 
2   Kibera:   Ja ”I solvarmeanlægget”. 
3   Abdi:   Og ”i solceller…”. 
(Kibera skriver) 
4   Mohammad:Ja.  
5   Abdi:   Og så står der ”udnytter”, øh… 
6   Kibera:   ”Solceller”. Ja.  
7   Abdi:   ”Udnytter vi...” 
8   Mohammad:”Energien” 
9   Abdi:   ”Udnytter man...” 
10 Mohammad: ”Energien”. 
11 Abdi:   Der står ”energiproces” 
12 Mohammad:”Energien” 
13 Abdi:   ”Energiproces”. Jeg har skrevet ”energiproces”.” Udnytter man energiproces”. 
14 Mohammad: ”Udnytter energiproces. Udnytter solens energiproces. Udnytter energien”, øh ”udnytter 

solens energiproces”. 
 
Abdi indleder med at diktere Kibera, hvad hun skal skrive, og han følger her tilsyneladende sin 

hukommelse. Ved processen ”udnytter” (ytring 5) tøver han og afprøver derpå to subjekter, først ”vi” 

(ytring 7) og derpå ”man” (ytring 9). Mohammad byder insisterende ind med ”energien” som objekt for 

”udnytter” (ytring 8, 10 og 12), og Abdi supplerer ved at henvise til sine notater: ”der står energiproces” 

(ytring 11) og omformulerer Mohammads forslag: ”udnytter man energiproces” (ytring 13). Mohammad 

griber formuleringen og præciserer yderligere ved at udbygge nominalleddet: ”udnytter solens 

energiproces” (ytring 14).  

 

Gennem disse 14 ytringer ser vi en forhandling om formuleringer, som faktisk ender med en fortætning af 

den oprindelige tekst, idet de to indledende sætninger i den oplæste tekst (jf. ovenfor) slås sammen til bare 

en sætning: ”I solvarmeanlæg og i solceller udnytter man solen’s energiproces”. ( jf. elevteksten nedenfor). 

Forhandlingerne kredser om flere områder af sproget på samme tid: valg af subjekt, at koble de faglige 

begreber sammen med processen ”udnytter” og om præcisering og udbygning af objektet ”energiproces”. 

Hvad angår valg af subjekt sker det, idet Abdi afprøver to mulige, ”vi” og ”man” og vælger det indefinitte 

pronomen ”man”, som er mere fagsprogsnært end det personlige pronomen ”vi”. Hvad angår sproglig 
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import fra forløbet forud for dictoglossen, ser vi, at nominalleddet ved fælles hjælp udbygges og præciseres 

- fra ”energien” (ytring 8) over ”energiproces” (ytring 11) til ”solens energiproces” (ytring 14).  

Alt i alt er der tale om en særdeles målrettet og engageret forhandling, hvor hypoteseafprøvningerne hviler 

på elevernes faglige viden og på deres vilje til at bruge fagsproget. Eleverne begrunder ikke deres sproglige 

valg eller sætter ord på deres refleksioner, men de responderer på hinandens forslag ved at bygge videre 

på den fælles sætning og afprøve nye formuleringer. Det er karakteristisk for deres forhandling, at de har 

lige ret til at byde ind med forslag, at de afprøver ytringerne mundtligt, ’smager på dem’ og på den 

baggrund træffer en afgørelse for den skriftlige tekst. Eleverne samarbejder i det citerede uddrag ovenfor 

om at udvikle og præcisere deres formuleringer frem mod et fælles mål, og som sådan har deres 

forhandling sprogstrækkende potentiale. 

 

Anden forhandling – noticing the gap 
I den anden forhandling, som er delvist citeret i artiklens åbning, er processen ”foregår”, som nævnt, i 
centrum. Abdi har noteret ordet under oplæsningen og insisterer på, at det skal ind i teksten:  
 
Abdi:  Bagefter så står der ”i solen foregår”. Der står et eller andet med ”foregår”.  
 
Han forsøger at finde en sammenhæng, og ca. seks minutter senere i interaktionen, efter udveksling om 
andre emner, lykkes det for ham: 
 
Abdi:  Nej, der står noget med ”i solen foregår et eller andet”. Nåh jo, ”i solen foregår en 

energiproces”. Det er det der står. 
 
 (jf. også indledende citat).  
 
På det semantiske niveau, i forhold til det konkrete ord, ser vi, at Abdi bliver opmærksom på en forskel 

mellem, hvad han formentlig gerne vil, og hvad han kan udtrykke. Han gentager ordet ca. ni gange i et 

tilsvarende antal ytringer og insisterer således på, at ”foregår” skal inddrages, dog uden at han i første 

omgang kan finde ud af hvad der foregår hvor. Mohammad og Kibera bakker begge op og støtter hans 

søgen, eksempelvis ved at komme med forslag til formuleringer, og afslutningsvis skrives hans sætning med 

”foregår” ind i deres fælles tekst. 

 

Vi ser her en udveksling præget af eksplicit fokus om sprog, hvor udfordringen med ordet ”foregår” med M. 

Swains ord har en ’consciousness-raising role’ (Swain 1995: 128). I lighed med første forhandling er det ikke 

ordets betydning eller grammatiske form, der er omdrejningspunkt for forhandlingen, men hvordan det 

passer ind i det faglige emne og formuleringerne. Refleksionen over ordets position i teksten og Abdis 

tilfredshed, da han finder en formulering, må formodes at påvirke sprogtilegnelsen, fordi han kognitivt set 

har været så optaget af at finde en løsning. 

 

Tredje forhandling: akademiske ord og fagtekst 
Både i første og anden forhandling er de to processer, ”udnytter” og ”foregår”, i centrum. I den tredje 

forhandling er der ligeledes en proces, som er med til at udfordre, nemlig ”aktivere”. Disse ord er centrale 

for forståelsen af fagteksten uden dog at være decideret fagord. I. S. P. Nation skelner mellem fire grupper 

af ord i fagtekster, og to af disse grupper, fagord og akademiske ord, er på spil i elevernes forhandlinger. 
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Hvor ”energiproces” må kategoriseres som et fagord (technical word) er ”udnytter”, ”foregår” og 

”aktiverer” akademiske ord (academic words). Akademiske ord karakteriseres af H. P. Laursen som ord, der 

er ”almindelige i forskellige typer af fagtekster, men ikke direkte knyttet til et bestemt fagområde.” 

(Laursen 2004: 57). De akademiske ord står centralt for beherskelse af faglig diskurs, idet de skaber 

relationen mellem fagordene, fx ”solceller udnytter solens energiproces”, selvom de ikke kan afgrænses til 

et specifikt fagligt emne. I fagundervisning er der typisk fokus på fagordene, mens de akademiske ord i 

højere grad kan risikere at blive overset af læreren, netop fordi de ikke er fagspecifikke (Gimbel 1995). Når 

Kibera, Abdi og Mohammed kredser om dem, om deres placering og form i teksten, er det udtryk for, hvor 

vigtige de er i en fagtekst som den pågældende.  

 

Det tredje eksempel på en forhandling om et akademisk procesord initieres af Kibera, idet hun forsøger at 

få (især) ”aktiveres/aktiverer” ind i teksten: 

 

Kibera:  Er det ikke ”solceller udnytter og aktiverer”? ”Solfangeren udnytter og aktiverer” (skriver og 
læser højt) ”udnytter og aktiverer”. ”Solfangeren udnytter ..øhm.. strømmen i 
elektronerne”. 

Og kort efter: 
 
Kibera:  (Læser højt) ”I solvarmeanlæg og solceller udnytter man solens energiproces. Solfangeren 

udnytter strømmen i elektronerne og aktiveres”. Så kunne man godt sige øh det der: 
”energiproces, i energiprocessen, når der kommer strøm i, så aktiverer elektronerne”. 

 
Hun er tilsyneladende usikker på hvordan ”aktiveres/aktiverer” hænger sammen med fagord som solceller, 

elektroner og sollys – altså hvad der aktiverer hvad. Samtidig optræder processen i den oplæste tekst i 

passiv form og i en ret kompleks formulering indledt med ledsætning efterfulgt af netop passivt verballed 

med underforstået subjekt: ”Når sollyset rammer en solcelle, aktiveres elektroner i solcellen”. Mohammed 

har i lighed med Kibera noteret ordet ”aktiveres”, men hverken han eller Abdi responderer på Kiberas 

hypoteseafprøvning. Formuleringen fra Kiberas sidste ytring ender derfor i den fælles tekst. Det 

interessante ved denne forhandling er i mindre grad resultatet og i højere grad, at eleverne gennem 

dictoglossen bliver tvunget til at sættes fokus på og dermed afprøve hypoteser om de akademiske ord i 

teksten. 

 

Elevernes ressourcer 
Ressourcerne, som eleverne bringer med sig til aktiviteten, er præget af deres viden om det faglige indhold, 

herunder det fagsprog, de har mødt i forløbet. Hvad angår den faglige viden, demonstrerer de viden om 

solenergi, mens de muligvis ikke helt kan skelne mellem solceller og solvarmeanlæg. Hvad angår deres brug 

af fagsprog, så ser vi en undersøgende tilgang, som fører frem til et udmærket færdigt produkt. Ud over 

sproglige og faglige ressourcer bidrager de også alle tre med positive sociale ressourcer, forstået som vilje 

til deltagelse og samarbejde. Alle tre er aktive og deltagende (dog med udfald undervejs), og det præger 

forhandlingerne, hvor de afprøver ideer og viser åbenhed over for hinanden. Dette er afgørende for 

processen omkring hypoteseafprøvning. I den didaktiske refleksionsramme i statusrapport 2012 spørger vi 

til, hvordan literacyundervisningen kan tilrettelægges, så der skabes rum for elevernes sproglige 

identitetsprocesser, altså hvorvidt de har mulighed for at positionere sig positivt som skrivere og læsere. I 

den pågældende aktivitet positionerer eleverne sig som aktive sprogbrugere, der magter og tør afprøve 
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hypoteser med henblik på fælles tekstproduktion. De positionerer sig som deltagere, de giver udtryk for, at 

de kan og vil skrive i den pågældende skolesammenhæng, og de demonstrerer, at de reflekterer over deres 

sproglige valg. I denne konkrete sammenhæng giver dictoglossaktiviteten altså afsæt for udvikling af 

elevernes literacykompetencer gennem andetsprogstilegnelse og positive literacypositioner. 

Fremadrettet er udfordringen at skabe samme tætte kobling mellem elevernes faglige forståelse, 

literacyaktivitetet og sprogstrækkende aktiviteter. I den pågældende aktivitet fremmes elevernes 

sprogstræk tilsyneladende af, at de arbejder inden for den meget klare og afgrænsede ramme som 

dictoglossen sætter. De ved hvad målet er og kan derfor bruge energien målrettet. Det er desuden 

afgørende for kvaliteten af de tre elevers forhandlinger og for deres afsluttende produkt, at de bygger på 

ressourcer, som forløbet har stillet til rådighed, og at de dermed går til opgaven med både faglig og 

fagsproglig selvsikkerhed. Det muliggør positiv positionering og dermed positive processer i forhold til 

udvikling af literacykompetencer og investering i literacy (Statusrapport 2012: 14) – og det giver dem et 

tilfredsstillende skriftligt produkt. 

 

Elevernes tekst 
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Literacy på tværs 
Uffe Ladegaard 

 

4. klasse bliver ofte fremhævet som det skoleår, hvor de tosprogede elever får særlige vanskeligheder med 

læsning og skrivning – den såkaldte ”fourth grade slump” (se fx Cummins, Brown & Sayers, 2007). 

Forestillingen, om at de tosprogede får særlige vanskeligheder omkring 4. klasse, er forbundet med, at der 

her dukker nye krav til elevernes skriftsprog op både pga. nye fag og nye udfordringer indenfor de gamle 

fag. Selvom forestillingen om ”fourth grade slump” ofte er diskuteret og kritiseret (se fx Møller m.fl. 2012), 

er der ingen tvivl om, at eleverne i 4. klasse møder nye udfordringer i form af et stadigt mere specialiseret 

sprog indenfor de enkelte fag.  

 

På Nørremarksskolen i Vejle var 4. klasse også det år, hvor klassens matematiklærer blev en del af 

projektet. Dette gav os muligheder for at arbejde med literacy på tværs af forskellige fag. Vi satte os i 

skolegruppen for at sætte fokus på nogle af de skriftsproglige udfordringer indenfor 

matematikundervisningen. Helle, som er matematiklærer for klassen, identificerede et problem, som hun 

ofte støtte på i forbindelse med læsning af matematiktekster, nemlig at flere af eleverne og særligt de 

tosprogede elever i klassen ofte havde vanskeligt ved at følge en instruktion i matematikopgaverne. På 

denne baggrund besluttede vi os for at lave et tværfagligt forløb omkring genren instruktioner. 

 

Oversættelse som et overordnet tema: 
Oversættelse er en meningsskabende proces, som konstant udfordrer elever både indenfor skolens fag, på 

tværs af disse og fra elevens tegnverden uden for skolen til skolens tegnverden. Oversættelsen kan ske, når 

barnet bliver bedt om at skrive en faglig tekst om nogle hverdagsoplevelser, eller omvendt at skulle forklare 

en faglig tekst i et mere hverdagsagtigt sprog. Oversættelsen sker også mellem forskellige modaliteter, når 

de bliver bedt om at illustrere en tekst eller omvendt bliver bedt om at skrive en tekst til et billede. I 

matematik går oversættelsen ofte mellem tekst, tal og grafiske repræsentationer som diagrammer, figurer, 

tabeller og illustrationer. Dette sker f.eks., når en tekst fra et problemregnestykke skal laves om til et 

regnestykke bestående af tal og symboler, eller når tal skal sættes ind i et koordinatsystem, når omkredsen 

skal findes på en figur, eller når der skal bruges oplysninger fra en illustration. Endelig er oversættelse 

mellem forskellige sprog en daglig praksis og udfordring for klassens flersprogede barn.  

Gunther Kress fra University of London bruger begrebet oversættelse om alle processer, hvor enten mening 

flyttes indenfor den samme modalitet, eller hvor mening relateres til hinanden gennem forskellige 

modaliteter (Kress, 2010, s. 124). I det forløb, som denne artikel omhandler, har vi forsøgt at arbejde 

bevidst med den tegnskabende aktivitet oversættelse, hvor eleverne har arbejdet med genren instruktioner 

på tværs af fag, på tværs af sprog og på tværs af domæner f.eks. elevernes verden uden for skolen og inden 

for skolen. Kress betegner denne form for oversættelse for transformationer (Kress, 2010, s. 129).  

 

Forholdet mellem personlig interesse og fagligt mål 
Kress markerer, at transformation som tegnskabende aktivitet sker dels ud fra personlig interesse i relation 

til socialt iscenesatte situationer og dels ud fra de resurser, som findes tilgængelige, og som allerede er 

ladede med betydninger, associationer og symbolske markører (Selander & Kress, 2010, s. 33). 
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En konkret sproglig repræsentation bliver således ikke skabt alene på baggrund af sproglige resurser i 

klasserummet, men også ud fra elevens personlige interesse. Interesse peger på den ene side ind mod 

eleven selv og er et udtryk for, hvad han gerne vil udtrykke, hvad han er engageret i, hvem han er, og 

hvordan han gerne vil fremstå i forhold til det, han gerne vil udtrykke. På den anden side er interesse noget, 

der peger ud mod kommunikationen: hvem er det han skal kommunikere med, hvad er hans relation til 

disse, og hvordan kan han inddrage og engagere disse personers interesse i repræsentationen (Kress 2010, 

s. 50-51).  

 

Dette forhold mellem den personlige interesse på den ene side og de tilgængelige resurser på den anden 

side giver nogle muligheder for at designe et didaktisk rum, som åbner op for elevernes mulighed for at 

transformere deres sproglige repræsentationer. Det kan være ved at skifte emne, skifte fag, skifte genre, 

skifte rum, skifte modtager. Hver gang der sker et skifte indenfor et af disse parametre, åbner det op for, at 

eleven må forholde sig sprogligt til situationen, både i forhold til sig selv som afsender af en konkret mening 

og til en modtager, som gerne skulle engagere sig i denne mening. Endelig sker mulighederne for 

transformation gennem at gøre semiotiske resurser tilgængelige i undervisningen. Det kan ske gennem nye 

ord, vendinger, grammatiske eller tekstlige strukturer. Transformationsbegrebet kan her bruges til at 

reflektere over, hvad det er eleven skal støttes i og udfordres i forhold til for at transformere en 

repræsentation og peger på spændingsfeltet mellem det didaktiske rums tilførsel af nye resurser, og det 

enkelte individs interesse i at kommunikere en mening ud i et socialt rum.  

 

Det sproglige fokus i forløbet lå som skrevet ovenfor på genren instruktioner. Den genremæssige 

målsætning hentede vi fra Johansson og Ring, som præciserer genrens formål med: ”Instruktioner skal på 

en kort og koncis måde oplyse om en fremgangsmåde til at opnå et specifikt mål” (Johansson og Ring 2012: 

136). Instruktionen består af tre trin: Mål, Materiale og Metode. Eleverne skal således øge deres 

opmærksomhed på det kortfattede, præcise sprog i forhold til, hvad der skal bruges, hvordan det skal 

bruges i hvilken mængde og rækkefølge. Dette kræver et særligt fokus på at være præcis i forhold til de 

genstande, der skal bruges realiseret gennem en række substantiver, en præcis angivelse af mængde, en 

præcis angivelse af rækkefølge gennem tekstens placering af information og deiktiske tidsmarkører, en 

præcis angivelse af materialernes placering i forhold til hinanden gennem tekstens præpositioner og en 

kortfattet gengivelse af en handling gengivet gennem tekstens verbaler som ofte indføres i imperativ. 

I forhold til transformationsbegrebet passede arbejdet med instruktioner godt, da det på den ene side er en 

forholdsvis lukket og kodemæssig stringent genre, samtidig er det en indholdsmæssig meget åben genre, 

som optræder i mange forskellige meningssammenhænge. Det er derfor en genre, det er let at overføre til 

mange domæner både indenfor og udenfor skolen. Det betød, at vi i samme forløb kunne arbejde med det 

samme tekstmæssige og genremæssige fokus både indenfor et uformelt meningsrum og et stærkt 

specialiseret og formelt fagligt rum. 

 

Design af forløbet instruktioner på tværs 
For at arbejde med transformationer designede skolegruppen et forløb, hvor eleverne konstant skiftede 

rum både fagligt, socialt og sprogligt. På den baggrund satte vi os for at lave en liste over de skift, som 

eleverne skulle igennem i forløbet. Forløbet kaldte vi transformationer på tværs og havde som mål, at 

eleverne skulle arbejde med instruktioner:  
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- På tværs af fag – hvor der blev arbejdet med instruktioner i dansk, matematik og idræt 

- På tværs af skriverpositioner – hvor der blev arbejdet med instruktioner til forskellige modtagere 

f.eks. forældre, små søskende og læreren 

- På tværs af kontekster – sideløbende med det mere formelle arbejde i skolens fag, arbejdede 

eleverne med deres egne instruktioner indenfor et selvvalgt emne 

- På tværs af sprog – hvor der blev arbejdet med instruktioner på tværs af selvvalgte sprog  

I forhold til Tegn på sprogs didaktiske refleksionsramme var der tale om et forløb, der strakte sig på tværs 

af de tre kategorier. I det følgende vil jeg lave nogle nedslag i forløbet i forhold til det 

intersprogsstrækkende, det flersproglige og det identitetsskabende perspektiv. 

 

Transformation i et intersprogsstrækkende perspektiv.  
Når de forskellige mulighedsrum skifter, bliver eleverne presset til at strække deres sprog. Forløbet var 

tilrettelagt så de instruktioner, eleverne arbejdede med, blev mere specialiserede. Eksemplet, som vi skal 

kigge på i dette afsnit, stammer fra matematikundervisningen. Inden denne lektion har eleverne arbejdet 

med at lave en instruktion til en forholdsvis simpel legofigur. Instruktionen i matematik adskiller sig fra en 

mere generel instruktion til fx en legofigur ved, at der tilføres et specialiseret matematisk sprog. I faget 

matematik har eleverne lavet en figur af Centicubes med udgangspunkt i en instruktion, som læreren havde 

lavet. Her var der især fokus på rækkefølgen i instruktionen og placeringen af de enkelte cubes ud fra 

instruktionens præpositionsforbindelser. Her viser der sig nogle særlige udfordringer f.eks. i forhold til 

præpositionerne ’foran’ og ’bagved’. Hvad er foran og hvad er bagved ud fra hvilket perspektiv? Dette viser 

sig at være en udfordring selv for de voksne i klassen. Senere bliver eleverne selv bedt om at lave en 

instruktion til en trekant, som de skal tegne på prikpapir. At instruere nogen i at tegne en geometrisk figur 

giver nye udfordringer, da elementer som mål, vinkel, retning mv. bliver vigtige for at kunne gengive 

figuren. Dette kræver igen et matematisk fagsprog. I eksemplet nedenfor viser en interaktiv 

betydningsafklaring mellem eleverne Camelah og Biser og forskningsmedarbejderen Uffe i klassen.  

 

Camelah (peger på en skrå vinkel på sin figur): Hvad hedder det der? 

Biser  (går fra bordet og vender tilbage): Skråt opad 

Camelah:  Ja 

Uffe:  Biser, så skal du jo huske, at det kan være både skråt opad til højre.. 

Camelah:  og til venstre 

Uffe:  Husk at markere det også 

Biser: Hhvordan skal jeg så sige det? Skal jeg så sige skråt opad til højre 

Uffe:  Ja men du skal også huske hvor mange tern du går op 

Biser:  Skråt opad 5 tern - skråt opad 

Camelah: hvordan staver man til skråt 

Willum:  diagonalt – diagonalt 

Camelah:  Hvad – det hedder da ikke diagonalt? 

Biser:  Hvad er diagonalt? 

Biser:  (viser med sine hænder): hvis jeg så gør sådan her er det så til venstre? 

Uffe:  Ja 

Biser:  Så det er skråt opad til venstre 
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Uffe:  Jep  

(Uffe lister op til matematiklæreren og får lidt matematikundervisning og vender tilbage til Biser og 

Camelah) 

Uffe:  Nu skal I høre, jeg har talt med Helle og den rigtige matematiske måde at sige skråt opad er 

diagonalt 

Camelah:  Så skråt opad er diagonalt? 

Uffe:  Ja 

Camelah:  Det kan jeg ikke stave til 

Uffe:  Det kan jeg hjælpe dig med 

Biser (kommer tilbage og retter sin instruktion til: diagonalt fem tern til højre)  

 

Samtalen er et klassisk eksempel på en interaktiv betydningsafklaring, hvor sproget igennem forhandling 

bliver mere og mere specialiseret i forhold til de matematiske begreber gennem opgave. Analyserer vi 

samtalen ud fra transformationsbegrebet, kan vi se, at de to elever skiftevis får stillet nogle semiotiske 

resurser til rådighed. I første omgang er det Biser der giver Camelah udtrykket ’skråt opad’. Biser får 

udtrykket fra en anden person i klassen, men på optagelserne kan det ikke ses, hvem det er. Senere udvider 

Uffe udtrykket med henholdsvis ’skråt opad til højre og til venstre’. Endelig stiller klassekammeraten 

Willum det mere præcise matematiske begreb ’diagonalt’ til rådighed, som bliver bekræftet af 

matematiklæreren Helle og Uffe. Hvilken interesse der driver transformationen frem hos de to elever, er 

straks mere uklart og åbent. Kigger vi på, hvad det er de to elever spørger efter, tyder noget på, at de 

efterspørger hos den voksne i samtalen en be- eller afkræftelse på deres hypotese om, hvad der er rigtigt 

og forkert. De er derfor tydeligvis bevidste om rollerne og positionerne i samtalen. Det er den voksne, der 

er den mervidende person i samtalen, og selvom det er Willum, der leverer begrebet diagonalt, bliver det 

først taget med i teksten, da det er blevet bekræftet af de voksne i klassen. At det er den ’rigtige’ måde at 

repræsentere matematik på, som efterspørges, kommer også frem i Uffes formulering: ’den rigtige måde at 

sige skråt opad er diagonalt’. Det er derfor sandsynligt, at den interesse som genererer transformationen af 

instruktionen hen mod et mere specialiseret matematisk sprog er interessen for at gøre det rigtigt, måske 

for at gøre de voksne i klassen tilfredse.   

  

Transformation i et flersprogligt perspektiv 
Eleverne blev undervejs sat til at arbejde med instruktioner på tværs af forskellige sprog. De valgte selv 

hvilket sprog, de ville arbejde med. En af øvelserne lød på, at de skulle oversætte en kort instruerende 

sætning fra dansk til det valgte sprog. Sætningen lød således: ’Læg den lille kasse ovenpå den store kasse’. 

Øvelsen lå i slutningen af forløbet, og det var derfor vores håb, at eleverne havde fået opbygget en 

tilstrækkelig stor erfaring med genren instruktioner og et tilstrækkeligt stort repertoire af metasprog 

omkring genren til, at de ville få øje på nogle af de sproglige forskelle, de ville møde mellem de forskellige 

sprog. I det følgende eksempel kan vi se en samtale mellem de tre elever Ayse, Aysun og Kadir, som alle har 

en flersproget tyrkisk baggrund. De har valgt at arbejde med tyrkisk og er blevet uenige om den tyrkiske 

oversætttelse, som de har fundet på Google-translate, er rigtig. I eksemplet henvender de sig til 

forskningsmedarbejderen Uffe for at få en afklaring på deres uenighed.  

 

Ayse:  (henvendt til Uffe) Prøv lige og hør her. Er det her forskel eller er det ikke forskel? 

Aysun:  Jamen… 
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Ayse: … Ti lige stille 

Ayse:  Når vi ovesætter det … når vi skriver det på tyrkisk, så står der ’tag den store kasse og læg på 

den lille’ 

Aysun:  Nej det er ikke det… 

Ayse:  Hun siger der står den lille kasse 

Uffe:  (henvendt til Aysun) Må jeg lige høre, hvad det er du siger?  

Aysun:  Der står: ’tag den store kasse og læg den lille kasse ovenpå den store kasse’ 

Ayse:  Nej 

Aysun:  Jo det er sådan det står 

Uffe:  (følger de to piger ned ad gangen): må jeg lige prøve at se den oversættelse I har lavet – 

(henvendt til Aysun): Hvad er det du mener der står? 

Aysun:  Den store kasse skal du lægge en lille kasse 

Uffe:  Ovenpå? 

Aysun:  Ja ovenpå den store kasse 

Uffe:  Okay det vil sige at det står i omvendt rækkefølge, så man først nævner den der står ovenpå 

Aysun:  Ja men det er altså ikke forkert, altså det er ikke forkert 

Uffe:  Nej okay 

(Ayse kommer ind i billedet med to blyanter i hånden) 

Ayse:  Er der ikke for… tag den lille blyant og læg på den store blyant, eller er der ikke en forskel der 

– tag den store blyant og læg på lille – er der ikke en forskel? 

Aysun:  Nej, det er ikke det der står 

Uffe:  Jeg synes faktisk det er en meget vigtig diskussion I har her. Det viser jo hvor vigtig 

rækkefølgen er. 

Ayse:  Kom vi går ind i klassen 

Aysun:  (mens de går ind i klassen) men det er altså ikke det der står. 

 

Hvad der præcist foregår i forhandlingen mellem de to piger, er usikkert, men eksemplet tyder på, at der er 

et potentiale i at sætte fokus på sproglige former i forbindelse med transformationer på tværs af sprog. 

Forskellen mellem den danske tekst ’sæt den lille kasse oven på den store kasse’ og den tyrkiske 

oversættelse fra Google Translate ’büyük bir kutu üstünde küçük bir kutu takın’ er flere og kræver en stor 

indsigt i de to sprog for at kunne opnå en præcis forståelse. Noget tyder på at Ayse har rettet 

opmærksomheden mod den rækkefølge de nominelle led indføres i sætningen. I den tyrkiske tekst bliver 

’den store kasse’ - ’büyük bir kutu’ indført før ’den lille kasse’, ’küçük bir kutu’. Aysun retter derimod 

opmærksomheden mod det verbale element og forklarer oversættelsen med at der på tyrkisk står ’den 

store kasse skal du lægge en lille kasse’. En af mine studerende med en tyrkisk sproglig baggrund har senere 

forklaret mig, at det tyrkiske verbum ’takin’ og præpositionen ’üstünde’ ikke kan bruges i denne 

sammenhæng, da ’üstünde’ beskriver en tilstand fremfor en handling. Den lille kassen er således oven på 

og bliver ikke placeret ovenpå. Samtidig betyder ’takin’ mere at indsætte noget fremfor at sætte det f.eks. 

ovenpå noget.  

 

Det er således ikke alene nogle meget komplicerede grammatiske forhold, som eleverne bliver sat overfor 

at sætte sig ind i og diskutere. Eksemplet sætter også fokus på problemet med at bruge en 

oversættelsesmaskine som Google Translate. Alligevel viser det, at eleverne diskuterer grammatiske former 
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på baggrund af den tværsproglige transformation, og at de kæmper for at forstå de sproglige forskelle og 

ligheder mellem de to sprog. Måske kunne et præcist fokus på et grammatisk element f.eks. omkring 

rækkefølgen af informationen i instruktionen eller præpositionerne have sat eleverne i stand til at opnå en 

ny erkendelse om sprog gennem oversættelsen. Dette sætter fokus på vigtigheden af at vælge et relevant 

metasprog ud, som kan give eleverne de fornødne resurser til at tale om og opnå forståelse for sprog og 

sproglige former.  

 

Transformation i et identitetsskabende perspektiv 
Undervejs i forløbet lagde vi forskellige aktiviteter ind med den intention, at eleverne skulle skifte deres 

position som læser og skriver. Nogle gange blev de bedt om at opsøge en mediator på skolen eller 

derhjemme. Eksempelvis blev de i forbindelse med oversættelsesaktiviteten ovenfor bedt om at opsøge 

personer på skolen, som kunne hjælpe dem. Det kunne være en lærer eller ældre elever. Andre gange 

skulle de fungere som mediatorer. Dette skete fx, da vi inviterede elevernes små søskende fra indskolingen 

på besøg. Eleverne i klassen havde her lavet deres egne legofigurer med en tilhørende instruktion, som de 

mindre elever skulle udføre. Eleverne skulle også fungere som mediatorer for deres forældre, som var 

inviteret til en workshop på forløbets sidste dag. Disse skift i både rollen som mediator og den medierede 

og skift i modtagerforhold kræver igen en transformation. I forhold til forskellige modtagere må eleverne 

tilpasse deres instruktioner, så det både passer til deres egne interesser for at engagere sig i teksten og for 

at vise, hvem de er i forhold til modtageren, men de må samtidig sætte sig ind i modtagernes interesse for 

at kunne engagere dem i instruktionen.  

I forbindelse med besøget af de små søskende var der fx særlig 

fokus på, hvordan man forklarer noget for nogen, der er yngre end 

en selv. Skal de læse selv eller have læst op? Hvor præcis skal man 

være, for at en yngre elev forstår instruktionen? Hvilke ord kan 

man bruge, og hvor lange kan sætningerne være? Endelig var det 

slående at eleverne i klassen meget hurtigt påtog sig rollen som 

den vejledende og hjælpende i forhold til de mindre elever, mens 

de var mere afventende og mindre hjælpende overfor forældrene. 

Forældrene fik lov til at læse instruktionen igennem for derefter at 

gå i gang, mens eleverne ofte betragtede dette lidt på afstand.  

 

Transformation er således ikke blot en verbalsproglig oversættelse, men også et skift i mimik, gestik og 

kropsholdning.  På billedet kan vi se Camelah og Biser, som instruerer en mindre elev i en instruktion. Det 

er slående her, hvordan de placerer sig i forhold til eleven. De sætter sig tæt på eleven og bøjer sig ind over 

ham. Endelig er de hurtige til at hjælpe, hvis den yngre elev kommer i problemer. Dette sker både verbalt, 

men også fysisk gennem gestik eller ved, som Camelah gør det i dette tilfælde, at guide eleven fysisk ved at 

vise, hvordan delene på figuren skal sætte sammen.  

 

Eksemplerne ovenfor viser nogle af erfaringerne med at arbejde bevidst med transformationer på 

mellemtrinnet. Noget tyder på, at der kan være et potentiale i at designe et didaktisk rum, så de åbner op 

for bevidste transformationer af elevernes sproglige repræsentationer, men det viser også, at arbejdet med 

transformationer ikke udelukker andre dimensioner i arbejdet med literacy i flersprogede klasserum. 

Transformationerne sker ofte ikke af sig selv ved at lave bevidste skift i det didaktiske rum, eller ved at stille 
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nye semiotiske resurser til rådighed.  Eleverne skal stadigvæk guides, støttes og skubbes gennem 

stiladsering, kommunikative øvelser eller instruktioner. Det peger også på vigtigheden af at indføre 

eleverne i et præcist og udvalgt metasprog, som sætter dem i stand til forstå og beskrive den 

transformation, der sker imellem de forskellige aktiviteter.  

 

Litteratur 
Johansson, Britt & Ring, Anniqa Sandell (2012). Lad sproget bære. Genrepædagogik i praksis. Akademisk 

forlag 

 

Kress, Gunther (2010). Multimodality: A Social Semiotic Approach to Contemporaty Communication. 

London: Routledge. 

 

Ladegaard, Uffe (2013). Børns muligheder for selvudfoldelse i faglig skrivning. Skriveridentiteter i det 

flersprogede klasserum. I H. P. Laursen, Literacy og sproglig diversitet. (s. 139-154). Aarhus: Aarhus 

Universitetsforlag. 

 

Møller, Janus Spindler, Jørgensen, Jens Normann, Holmen Anne (2012). ”polylingual development among 

Turkish speakers in a Danish primary school – a critical view on the fourth grade slump”. International 

Journal of Bilingual Education and Bilingualism , s. 1-23. 

 
Selander, Stefan, & Kress, Gunther (2010). Desig för lärande - ett multimodalt perspektiv. Norstedts 

  



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

At møde kunst med krop og ord - skrivning i 4. klasse 
Birgit Orluf 

 

Halima:   Der er fire på billedet. Der er fire personer på billedet. 

Awad:   Der er to, der ligger ned. 

Magnus:   Ja, der er to, der ligger ned. Det er to piger. 

Halima (til Jamila):  Du skal gøre sådan her(drejer Jamila lidt bagover). 

Fire elever er i gang med at stille sig op så de konfigurerer det maleri, som de har valgt at arbejde med i et 

undervisningsforløb, der har fokus på at kvalificere elevernes møde med visuelle repræsentationsformer. 

Reklamesøjler i hverdagens offentlige rum sætter det visuelle sprog i spil sammen med korte skriftlige 

tekster, og også på nettet møder eleverne multimodale tekster, hvor de visuelle repræsentationsformer er 

vigtige betydningsskabende elementer. Det bliver således en vigtig opgave for skolens literacyundervisning 

at give eleverne mulighed for at sætte ord på oplevelser med og fortolkninger af visuelle repræsentationer.  

I denne artikel beskrives et forløb, hvor eleverne har arbejdet med at fortolke malerier og producere 

tekster og billeder til et kunstkatalog. Omdrejningspunktet i beskrivelsen vil være det første tema i den 

didaktiske refleksionsramme omtalt i Statusrapport 2012, side 5: Hvordan kan literacyundervisningen 

tilrettelægges, så børnene gives mulighed for at strække sproget? Her tematiseres vigtigheden af, at 

undervisningen i skolens fag kontinuerligt giver eleverne mulighed for at strække sproget og derigennem 

styrke deres andetsprogstilegnelse i en faglig kontekst. Nedslagene i undervisningsforløbet fokuserer på 

stilladseringen og udviklingen af elevernes sprog fra et mundtligt sprog, der ledsager konkret handling, til et 

skriftligt kontekstuafhængigt sprog, der skal fungere som bidrag til et fælles kunstkatalog, hvor det enkelte 

værk beskrives, fortolkes og vurderes.  

 

Produktion af kunstkatalog i et intersprogsstrækkende perspektiv  

Begrebet ’at strække sproget’ kan som nævnt i statusrapport 2012 betragtes ud fra tre perspektiver, hvor 

denne artikel kun sætter fokus på følgende to, selvom alle tre perspektiver har været inddraget i forløbet:  

 et vertikalt perspektiv, hvor det sprogstrækkende tiltag består i at øge sin viden om det enkelte ords 

betydningsindhold ved fx at arbejde med antonymer, synonymer og ordets placering i semantiske 

netværk, 

 et horisontalt perspektiv, hvor det sprogstrækkende tiltag består i at udbygge eller komprimere 

sætningens led og dermed afprøve forskellige syntaktiske konstruktioner. 

 

I dette forløb har intentionen været at strække elevernes andetsprog i et vertikalt perspektiv med 

udgangspunkt i arbejdsprocesser, der omhandler at beskrive et kunstnerisk værk i et hverdagssprog og i et 

fagsprog samt i et horisontalt perspektiv ved at arbejde med at udtrykke sig om værket både i notatform og 

i sammenhængende tekst, hvor der særligt har været arbejdet med udbygningen af nominelle led. Også i 

forbindelse med at vurdere værkerne har intentionen været at strække elevernes andetsprog i et 

horisontalt perspektiv med fokus på at udbygge de nominelle led i elevernes vurderende udsagn om deres 

valgte værk.  Samtidig har sproghandlingerne beskrivelse, vurdering og fortolkning af tekster været centrale 

begreber i forløbet, men nedslagene koncentrerer sig dog som nævnt om arbejdet med at beskrive 

værkerne. 
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Principperne for udvælgelse af de værker, som eleverne har arbejdet med, har været, at de skulle være 

malet af såvel europæiske som ikke-europæiske kunstnere for at vise eleverne spændvidden i kunsten. 

Endvidere har det været et kriterium, at værkerne kunne kategoriseres som figurativ kunst med 

genkendeligt omrids af personer som hovedmotiv- en følge af arbejdsmetoden ’tableau vivant’. 

Oversigt over forløbets indhold og faglige fokusområder  

 

Undervisningsaktiviteter Fagligt fokus 

Fase 1 

Opstille tableau vivant med udgangspunkt i det 

værk, som gruppen vælger. 

 

At udtrykke sig gennem forskellige 

repræsentationsformer (kropssprog og det verbale 

sprog). 

 

At bruge hverdagsord i forbindelse med 

benævnelsen af personer og deres indbyrdes 

placeringer i værket. 

 

Fase 2 

Beskrivelse af værk: personer, tid, sted, 

komposition og blikfang. 

At producere en sammenhængende tekst med 

udgangspunkt i egne notater om værkets tid, sted 

og personer. 

At beskrive værkets personer gennem udbygning af 

nominelle led. 

Fase 3 

Fortolkning af værk. 

At fortolke et værk med brug af replikker og 

kommentarbokse. 

Fase 4 

Vurdering af værk. 

At vurdere et værk gennem udbygning af nominelle 

led. 

Fase 5 

Kontrastiv analyse af vurderende udsagn. 

At undersøge vurderende udsagn på udvalgte sprog 

med henblik på at identificere bestemmer, beskriver  

og kerneord i nominelle led med henblik på at 

undersøge rækkefølgen. 
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At strække sproget- fra kropssprog til mundtligt sprog 

Forløbet har taget udgangspunkt i metoden ’tableau vivant’, som er en arbejdsmetode hentet fra 

billedkunstpædagogikken. Et centralt begreb er her, at fortolkningen af det kunstneriske værk tager 

udgangspunkt i et kropsligt forankret møde mellem værk og beskuer, idet beskueren helt konkret skal 

mime den figurative opstilling og situation, der er skildret i værket. Der er således tale om en æstetisk 

tilgang til værket, hvor eleverne arbejder med at udtrykke deres sansebårne interaktive oplevelse med det 

konkrete maleri først i et mundtligt hverdagssprog og senere i et skriftligt fagsprog. Metoden giver på den 

måde mulighed for at arbejde med oversættelsesprocesser mellem forskellige repræsentationsformer, der 

kan beskrives med Kress’ begreber ’transduktion’ og ’transformation’(Kress 2010:141). Transduktion 

indebærer et oversættelsesarbejde fra én modalitet til en anden, som i dette forløb finder sted både i 

skiftet fra den kropslige repræsentationsform til den mundtligt verbale repræsentationsform og i skiftet fra 

den mundtlige verbale repræsentationsform til den skriftlige. Transformation finder sted i elevernes 

arbejde med forskellige valgmuligheder for betydningsskabelse inden for den samme repræsentationsform 

som fx, da de arbejder med at præcisere og nuancere deres notater til en sammenhængende tekst, der skal 

fungere som en del af 

klassens fælles kunstkatalog. 

Arbejdsmetoden ’tableau 

vivant’ kan beskrives således: 

 

Tabelau vivant var oprindeligt 

en eksklusiv selskabsleg, der 

var udbredt hos 1700-tallets 

aristokrati og bedre 

borgerskab i flere europæiske 

lande. I legen imiterede man 

berømte malerier, ofte 

klassiske antikke motiver med 

figurkompositioner. Man 

efterlignede figurer og 

figuropstillinger på et kendt kunstbillede ned til mindste detaljer og skabte således en levende kopi af det 

’døde’ flade maleri. Der var tale om en æstetisk udtryksform, der befandt sig mellem områderne billedkunst 

og teater.(Christensen og Marxen 2012:41) 

 

I et læringsperspektiv har metoden umiddelbart et potentiale. For det første giver metoden eleverne 

mulighed for at forholde sig aktivt til det værk, de skal beskrive og fortolke. For det andet ophæver 

metoden afstanden mellem værk og beskuer og giver eleverne mulighed for at opleve værkets visuelle 

udtryk og med egen krop mærke og demonstrere, hvordan personerne i værket er placeret i forhold til 

hinanden, og hvilken sindsstemning de kan antages at befinde sig i. For det tredje giver metoden mulighed 

for at skabe en dialog mellem værkets verden og elevernes egen verden, idet eleverne for en stund ER 

personerne i værket. Endelig giver metoden mulighed for en legende og udforskende tilgang til at fortolke 

et værk. I et andetsprogsperspektiv er det centralt dels, at eleverne får mulighed for at bruge sprog som 

ledsagelse til konkret handling i forhold til undervisningens genstand, det kunstneriske værk, og dels at 

dette sprog derefter danner udgangspunkt for de videre faglige arbejdsprocesser, hvor elevernes 
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andetsprog strækkes i en danskfaglig kontekst. Metodens handlingsorienterende element fordrer 

endvidere, at eleverne aktivt må forholde sig til værket og til deres læsning af værket, og denne dynamiske 

proces er betydningsfuld i elevernes fortsatte læse- og skriveudvikling, hvor en aktiv forholden sig til egne 

læse- og skriveprocesser er en afgørende drivkraft. 

 

I det aktuelle forløb fungerede metoden ’tableau vivant’ som et didaktisk design, der kunne give mulighed 

for at stilladsere elevernes arbejdsproces fra mundtligt hverdagssprog til skriftligt fagsprog. Under arbejdet 

med opstilling af værkets motiv tematiseres antallet af personer i værket, alder, påklædning, personernes 

indbyrdes blikke, kropsholdninger samt særlige genstande i rummet som fx blomster i hånden, kurve på 

hovedet og fugle på himlen. Det sprog, der her blev aktualiseret, kan karakteriseres som kontekstafhængigt 

mundtligt hverdagssprog. 

 

Halima:   Der er fire på billedet. Der er fire personer på billedet. 

Awad:  Der er to, der ligger ned. 

Magnus:  Ja, der er to, der ligger ned. Det er to piger. 

Halima (til Jamila):  Du skal gøre sådan her(drejer Jamila lidt bagover). 

Magnus:  Det er mig og Awad, der skal stå sådan her med hinanden. I skal lægge jer her 

ned, mand(henvendt til pigerne). 

Jamila:   Vi gider ikke ligge på gulvet, for det er så beskidt. 

Magnus(til Anne):  Anne, det er mig og Awad, der ligger op ad hinanden. Anne, kom nu, vi skal 

have et bord. 

 

Det er dette hverdagssprog om, hvordan personerne og genstande på billedet er placeret i forhold til 

hinanden, der undervejs bliver udbygget med de faglige termer som forgrund, mellemgrund, bagrund og 

blikfang, og som man kan finde i elevernes bidrag til kunstkataloget. 

 

At strække sproget - fra mundtligt sprog til skriftsprog 

 

Efter den første fase, hvor eleverne valgte deres maleri, lavede opstilling og tog fotos af opstillingen, skulle 

de skifte repræsentationsform og skriftliggøre deres iagttagelser af værkets motiv ud fra kategorierne tid, 

sted og personer med udgangspunkt i en fælles klassesamtale.  De nævnte kategorier fik en af eleverne til 

at udbryde: ”Personer, tid og sted- skal vi da læse en historie?” – et udbrud, der demonstrerer oplevelse af 

et vist slægtskab mellem at læse og forstå på tværs af repræsentationsformer, idet eleven genkendte disse 

kategorier fra klassens arbejde med noveller. Hensigten med kategorierne var da også at rette elevernes 

opmærksomhed mod orienteringen, værkets situation, som indledning til deres skriftlige beskrivelse af 

værket.  

I denne arbejdsfase var det desuden et faglig fokuspunkt at skrive i notatform, der skulle stilladsere 

elevernes skriveproces frem mod deres endelige bidrag til klassens kunstkatalog, der som led i 

undervisningen skulle præsenteres på en udstilling, hvor forældrene var inviteret. 

Eksempel fra elevlogbog 

Under rubrikken ’personer’ står der følgende: 
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En mand klædt i hvidt han har skæg og briller og han læser quran. Ca. 30 år. Jeg tror han er ca. 30 år fordi 

han er ikke gammel og han er ikke ung. 

 

Under rubrikken ’tid’ skriver han: 

Aften. Kl. 24.00 fortid jeg tror kl. er 24.00 fordi gennem trammerne er det mørkt 

 

Under rubrikken ’sted’ står der: 

han er i fægsel  jeg tror han er i fægsel fordi i det rum han er i liger det et fægsel eller et rum 

 

Man kan identificere træk fra disse første notater i de efterfølgende skriveprocesser samt i den endelige 

udgave af kunstkataloget og på den måde følge elevens transformationsproces med at udbygge og 

præcisere sit skriftsproglige udtryk. 

                             

At strække sproget- udbygning af nominelle led 

I forbindelse med at beskrive værkerne har det sprogstrækkende arbejde haft fokus på grammatiske 

ressourcer i form af relativsætninger og adjektiver med henblik på at udvide de nominelle led i elevernes 

beskrivelse. Igen var der tale om at strække sproget gennem transformation, hvor fokus var rettet mod en 

afsøgning af muligheder for betydningsskabelse inden for den samme modalitet, her det skriftlige sprog. 

Der blev etableret rum for metasproglige samtaler om, at vi var i færd med ’at strække sproget’, og 

eleverne gav deres bidrag til forståelsen af dette faglige begreb. Underviserne satte fokus at få indkredset, 

konkretiseret og defineret begrebet, der i den aktuelle undervisningskontekst blev til: ”At strække sproget 

betyder at gøre sætningerne længere ved at bruge fagord, adjektiver og der/som.” Fagordene forgrund, 

mellemgrund, baggrund og blikfang blev introduceret og relateret til elevernes samtaler om personernes 

placeringer under arbejdet med ’tableau vivant’, og det faglige begreb ’relativsætninger’ blev introduceret 

under betegnelsen ’der og som- sætninger’. Efter fælles klassesamtale fik eleverne udleveret deres 

logbøger, hvori eksemplerne fra klassesamtalen var sat ind som en huskeliste til deres videre skriveproces.  

Eksempel fra elevlogbog 

Lærerens skriftlige instruktion, der er indsat i logbogen: 

Torsdag den 6.december  

Mål: At strække sproget 

         At vurdere 

At strække sproget= at gøre sætningerne længere ved at bruge fagord, adjektiver og der/som 

Fagord: forgrund, mellemgrund, baggrund, blikfang 

En mand med hat. 

I forgrunden står en frakkeklædt mand, der har en mørk hat på hovedet og en stok i hånden. 

To drenge løber. 

I forgrunden ser man to glade, sommerklædte drenge, som løber om kap. 

 
Elevens tekst – med mine understregninger og fremhævelser, der demonstrerer elevens optag fra 

klassesamtalen og fra lærerens skriftlige forklaring i logbogen: 
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I forgrunden er en mand, som læser quran og her er han uden sko. 

Her er en person, som er meget fattig og han bor i egypten og i baggrunden er der tramer og noget klamt 
på vægen.[..] i mellemgrunden kan man se en sten seng som sekkert gør ondt[…]og der er blikfang er 
selveste personen.  
 

Eleverne som kunstformidlere 

I 

 

Efter disse arbejdsprocesser, der gav rig mulighed for semiotisk import, var eleverne klar til at 

sammentænke deres skrivearbejde. Den endelige udgave af elevens bidrag til kunstkataloget er vist 

ovenfor, og man kan se, hvorledes eleven har inddraget de forskellige former for sproglige ressourcer fra 

undervisningen. Beskrivelsen indeholder kategorierne person, tid, sted, og eleven anvender de faglige 

begreber for kompositionen i værket: forgrund, mellemgrund, baggrund og blikfang. I sin beskrivelse af 

værkets hovedmotiv demonstrerer eleven færdighed i at anvende de grammatiske ressourcer til udvidelse 

af nominelle led:  

”Her sidder en person, som er meget fattig.” 

”Han sidder på en seng som er lavet af sten.”  
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Eleven har endvidere på egen hånd besluttet at anvende sit nye grammatiske greb i sin vurdering af værket, 

hvor der ellers blot fra lærerside var fokus på adjektiver i udbygning af nominelle led. Med vurderingen et 

meget kedeligt billede som jeg ikke bryder mig om, uddyber eleven sit vurderende udsagn med det 

postpositionelle adled et meget kedeligt billede som jeg ikke bryder mig om, og med den kommentar 

positionerer han sig som en kyndig og kritisk vurderende billedlæser, der kun tildeler billedet to stjerner ud 

af seks mulige. Denne viden formidlede han sammen med de andre elever i klassen til de interesserede 

forældre, der var inviteret til udstillingen af de værker, som eleverne havde valgt at arbejde med, og på 

denne måde bidrog visuelle og verbale repræsentationsformer til et fortolkningsfællesskab, der for 

elevernes vedkommende havde taget sit udgangspunkt i kroppens møde med det enkelte kunstværk. 
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Læse- og skrivemuligheder som blogger  

 

Winnie Østergaard 

 

Denne artikel beskriver, hvordan de tre temaer fra den didaktiske refleksionsramme er tænkt ind i et og 

samme forløb: ”At være blogger”. Forløbet blev gennemført som et særligt tilrettelagt DSA-forløb, planlagt 

med afsæt i de skemalagte supplerende dansk som andetsprogstimer lagt som 2 lektioners moduler i 

forlængelse af 4.b’s fælles skema. Holdet bestod af i alt 6 elever fra henholdsvis 4.b og 4.a, alle piger. Det 

overordnede formål med forløbet var fra skolegruppens side dels at skabe et rum, hvor pigerne kunne 

eksperimentere med og tage nye roller som læsere og skrivere, dels at arbejde eksplicit med bevidstheden 

om, hvordan man som learner kan strække sproget og udvikle sit andetsprog. 

 

Forløbet var tilrettelagt over seks undervisningsgange. Tabellen nedenfor viser en oversigt over en stor del 

af aktiviteterne fra forløbet, set i forhold til hvordan målene med de enkelte aktiviteter kan sættes i 

relation til de tre overordnede didaktiske spørgsmål fra den didaktiske refleksionsramme: Hvordan kan 

literacyundervisningen tilrettelægges, så børnene gives mulighed for at strække sproget? Hvordan kan 

literacyundervisningen lægge op til, at børnene involveres i en udforskning af skrift med afsæt i deres 

samlede sproglige viden? Og hvordan kan literacyundervisningen tilrettelægges, så der skabes rum for 

børnenes sproglige identitetsprocesser? (Orluf et al, 2012, p.5). 

 

 

Det intersprogsstrækkende perspektiv Det tværsproglige perspektiv Det sociale identitetsperspektiv 

Hvad er en blog? Fælles brainstorm, 

hypotesedannelse og –afprøvning 

Fælles læsning af blogs på andre sprog 

end dansk 

Hvordan bruger bloggere skrift? Samtale 

med fokus på afsender og modtager 

Individuelt arbejde med ’blogbog’ som 

arbejdsbog. Ordbog over fagtermer 

Øvelser med Google Translate i relation 

til forskellige ’om mig’-afsnit  

Individuel søgen efter og læsning af blogs 

En blogs titel og adresselinje – fælles 

udforskende samtale  

Læsning af ’om mig’-afsnit med fokus på 

hvordan der trækkes på forskellige sprog 

Fælles udforskning af lærers modelblog 

Sorteringsøvelse: parre adresselinjer med 

fotos af blogforsider 

 Brainstorm: hvad er mine interesser? 

Fælles metasamtale om at strække 

sproget på langs, i højden og på tværs 

 Fri skrivning af blog  

 

 

Nogle aktiviteter kan siges at have mere end et mål og kan derfor rubriceres under mere end et perspektiv. 

Den fælles læsning af blogs indeholder for eksempel også muligheder for at lægge op til sproglig import fra 

den enkelte hjemmeside i form af drøftelser af udvalgte udtryk (alt fra enkelt ord til tekstdele) og kunne 

også have været placeret under det intersprogsstrækkende perspektiv. Sorteringsøvelsen, hvor udklippede 

adresselinjer parres med udklip af blogforsider, kunne også have været placeres under det tværsproglige 

perspektiv, idet de udvalgte blogs til denne øvelse var skrevet på forskellige sprog. Og så fremdeles. I 

skemaet ovenfor er de enkelte aktiviteter dog kun placeret et sted.  
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Nye muligheder som læsere og skrivere  
Hovedambitionen med forløbet var at tilbyde pigerne nye muligheder for at indtage rollen som læser og 

skriver. Lærerne havde observeret, at enkelte af eleverne af og til søgte at undgå at tage positionen som 

læser og skriver, og vi ønskede at tilrettelægge et forløb, der forhåbentlig kunne motivere alle elever til at 

forsøge sig som læsere og skrivere. Derfor blev den didaktiske refleksionsrammes spørgsmål til 

literacyundervisningen set i et socialt identitetsperspektiv central som afsæt for os i vores 

planlægningsfase: Hvordan får man tilrettelagt et forløb, som også griber de elever der selv identificerer sig 

som ikke-læsere og ikke-skrivere, og som på den vis søger at undgå at investere i sig selv om læsere og 

skrivere (se også Orluf et al, 2012, p. 15). 

  

Som det faglige genstandsfelt for forløbet valgte vi at arbejde med bloggen – en genre hvor elevernes 

fremstilling af deres identitet helt eksplicit sættes i spil. På bloggen udtrykker man sig som læser og skriver 

netop om ens egne interesser: 

 

Mens wikien normalt benyttes som værktøj til at lagre og organisere faktuel information og 

viden om faglige emner, er bloggen især blevet kendt som et webbaseret medium til at 

udtrykke personlige kommentarer, holdninger, oplevelser, ideer og lignende. At blogge er 

blevet lig med at udtrykke sig personligt på nettet. Selve termen ”blog” kommer af det 

engelske ”weblog”, altså en slags webbaseret dagbog. Dagbogens form er da også den, der 

giver bloggen formel struktur: de enkelte blogindlæg vises i en omvendt kronologisk 

rækkefølge med det sidste, og dermed det mest aktuelle, indlæg øverst på siden (Bonderup 

Dohn & Johnsen, 2009, p. 39). 

 

En blog kan altså ses som en bestemt skriveramme, struktureret af dagbogens form, der kan handle om alt 

mellem himmel og jord, men ofte er blogs temabaserede. Ved at anvende en fast ramme (bloggen) 

kombineret med elevernes frie valg af tema (indhold) for deres blog ville vi undersøge, om det ville være 

muligt at tilbyde eleverne nye og anderledes positioner som læsere og skrivere. Her var vi inspireret af 

leksikonforløbet i Vejle, hvor eleverne med afsæt i en veldefineret genre som faglig ramme individuelt eller 

i grupper skulle producere et leksikonopslag over et selvvalgt emne. Ladegaard påpeger, at forskellige 

genrer åbner for forskellige skriveridentiteter, og beskriver hvorledes tanken bag leksikonforløbet var, at 

eleverne formodentlig ville kunne se sig selv som forfattere, når valget af indhold var op til dem selv, 

samtidig med at leksikonrammen var en neutral, faglig skriveramme præget af faste koder (Ladegaard, 

2013, p. 141).  I vores tilfælde valgte vi også en genre med faste koder som samtidig – i modsætning til et 

leksikon – kan karakteriseres som en udpræget personlig genre, hvor man som læser ikke forventer sig at 

formidlingen sker i et objektivt og neutralt sprog, snarere tværtimod. Hvilke skriveridentiteter bloggen som 

genre kunne åbne op for, var vi nysgerrige efter at undersøge.  

 

At skrive en blog kom således til at udgøre den fælles, obligatoriske ramme for eleverne i forløbet, samtidig 

med at de frit måtte vælge, hvad bloggen skulle handle om, og om de ville arbejde alene eller i par. To af 

eleverne valgte at arbejde sammen om en blog med temaet ’neglelak’, to elever skrev begge hver deres 

blog med det samme tema ’ferie i Grønland’, en elev valgte ’kaniner’ som tema for sin blog, og en elev 

valgte temaet ’hundehvalpe’ for sin.  
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At strække sproget vertikalt, horisontalt og på tværs – set i et metaperspektiv  
Erfaringerne fra Aarhus med at sætte selve begrebet ’at strække sproget’ som et centralt fagligt og 

sprogligt mål i et forløb og gøre udtrykket ’ at strække sproget’ til en del af elevernes fælles sprog var vi 

optagede af at arbejde videre med (Orluf et al, 2012, p.7). I dette forløb ville vi sætte udvikling af 

metabevidsthed om sprogstræk i centrum ved at fokusere på forskellige måder, man kan strække sproget 

på, og arbejde hen imod at gøre denne skelnen til en del af elevernes fælles sprog. 

 

Arbejdet med at udvikle elevernes metabevidsthed blev taget op i forbindelse med en undervisningsgang, 

hvor eleverne omskrev afsnittet ’om mig’ til bloggen. De havde på daværende tidspunkt skrevet et ganske 

kort ’om-mig’ afsnit til deres blog. Ved at præsentere eleverne for nyt sprogligt input i form af 

modeltekster, skrevet af lærerne selv, var ideen at tilrettelægge muligheder for sproglig import, samtidig 

med at vi gennem samtalen kunne sætte det at strække sproget horisontalt, vertikalt og på tværs af sprog i 

forgrunden. Målene for undervisningsgangen var at samtale om, hvordan man med sprog bevidst kan 

vælge at fremstille sig selv og på den måde kan søge at påvirke den man kommunikerer til, og dermed opnå 

en bevidsthed om, hvilken rolle et bevidst ordvalg kan spille, samt at få eleverne til at reflektere over, 

hvordan man kan strække sproget på forskellige måder. Ambitionen var således at arbejde konkret med 

literacyundervisningen i et intersprogsstrækkende perspektiv og skabe en samtale med eleverne om, 

hvordan man kan strække sproget – i højden, på langs og på tværs af sprog.  

 

I samtalen indgik tre modeltekster, som lærerne havde skrevet om hinanden: 

 

Welcome. My name is Jeanette. Jeg 

er en megasmart, sjov, glad, frisk og 

frejdig engelsklærer, der er så heldig 

at undervise på Aalborgs sejeste 

folkeskole: Herningvejen. Jeg har de 

to skønneste børn i verden, og vi bor 

superhyggeligt lidt uden for Aalborg. 

Hver dag glæder jeg mig til at cykle 

på job, fordi min klasse er supercool. 

Det er 4.B, hvor eleverne er de 

skarpeste hoveder, de sjoveste 

baryler og mest kreative typer.  

Her på bloggen vil jeg berette lidt om 

hverdagen i 4.B. 

Velkommen til min blog! 

Her vil du møde mig, Marianne 

Dausel, også kaldet Maude. Det 

skal du ikke ligge så meget i  Jeg 

er 30+, har to skønne og herlige 

(snart) teenagepiger, der ind i 

mellem kan gøre livet til en 

prøvelse. Men elsker dem højt og 

dem vil du snart læse meget mere 

om her. Til daglig er jeg lærer – et 

utroligt alsidigt arbejde, som jeg 

også elsker. Jeg er singlemum, og 

derfor prioriterer jeg også gode 

veninder, lidt dating, cafeture og i 

det hele taget mit sociale liv. 

Salam alaikum 

 Welcome – Velkommen til min blog.  

Jeg hedder duolihK - Nej det passer ikke helt, men 

jeg prøver bare at fortælle jer, at på arabisk skriver 

vi fra venstre mod højre og ikke fra højre mod 

venstre som på dansk. Mit navn Khiloud betyder 

evighed,  og som du nok allerede nu har gættet, så 

er jeg ikke født i Danmark. Born in Baghdad, Irak - 

men har boet i DK i 21 år sammen med min mand 

og mine 3 skønne drenge Hassan, Mustafa og 

Yousif. Her på bloggen kan I følge med i mit liv som 

mor til tre nu meget store drenge, og der vil 

jævnligt blive lagt billeder ud, så min familie all 

over the world kan følge med i vores danske liv. 

 

For hver af teksterne blev der undervejs i samtalen knyttet et perspektiv fra det at strække sproget. ’Om 

mig’-afsnittet om Jeanette blev brugt til at sætte fokus på brugen af mere eller mindre synonyme såvel som 

antonyme udtryk, det vil sige på, hvordan man kan strække sproget i højden ved at vælge mellem en række 

forskellige udtryk, såsom skønneste, kønneste, sødeste, grimmeste, kedeligste, mest irriterende, mest 

livlige, mest øretæveindbydende eller mest vandartede, når man beskriver sine børn i sætningen: ”Jeg har 

selv de to skønneste børn i verden” (se foto nedenfor). ’Om mig’-afsnittet om Marianne satte fokus på at 

strække sproget på langs ved at strække nominalgruppen ’to piger’ til ’to skønne og herlige (snart) 
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teenagepiger, der ind i mellem kan gøre livet til en 

prøvelse”.  Og ’Om mig’-afsnittet om Khiloud blev 

brugt til at sætte fokus på at strække sproget på 

tværs, her i form af eksempler hvordan man kan lege 

med at trække andre sprog ind, når man på den ene 

eller anden måde ville give udtryk for, hvem man var.  

Undervejs i samtalen omkring de tre tekster indgik 

øvelser med at omskrive teksten eller udvalgte 

sætninger fra teksten, såsom at eksperimentere med 

at fjerne eller tilføje informationer til en nominalgruppe (at strække på langs), at eksperimentere med 

udskifte et element i en nominalgruppe med en række andre udtryk, der kan indsættes på samme plads i 

ordgruppen (at strække i højden) eller at oversætte ord og udtryk fra teksten ved hjælp af fx Google 

Translate (at strække på tværs). Fra forløbet At beskrive et stykke af verden gennemført i slutningen af 3. 

klasse havde eleverne fra 4.b gjort sig erfaringer med at udvide nominalgrupper i deres beskrivelser af fotos 

fra et besøg på Kattegatcentret, og i samtalen blev disse erfaringer inddraget og aktualiseret, blandt andet 

ud fra et modeleksempel fra det forrige forløb, som fortsat var ophængt synligt i klasserummet. 

 

 

At visualisere de tre måder at strække sproget på  

Som afslutningen på samtalen blev begreberne at 

strække sproget i højden, på langs og på tværs 

introduceret og brugt til at karakterisere de 

eksperimenter med teksterne, som netop var 

afprøvet. Marianne, der ledte denne del af 

samtalen, illustrerede det som først en vertikal pil 

for at strække sproget i højden (her knyttet til 

navnet Rakel, fordi læreren Rakel i samtalen havde 

stået for øvelsen, der tematiserede det vertikale 

sprogstræk); dernæst en horisontal pil for at 

strække sproget på langs (her knyttet til navnet 

Jeanette, fordi Jeanette stod for den samtaledel, der 

tematiserede det horisontale sprogstræk); og til slut 

en skrå pil for at strække sproget på tværs (knyttet 

til navnene Marianne og Khiloud, hvor det her var 

Marianne, der tematiserede sprogstræk på tværs af sprog). Efterfølgende satte eleverne sig til computerne 

for selv at eksperimentere videre med at omskrive deres eget ’om mig’- afsnit. 

 

Ved denne aktion blev det at strække sproget konkretiseret gennem eksempler fra de tre modeltekster. I 

skolegruppens evaluerende drøftelse af forløbet stod det klart, at det er en fortsat proces at få visualiseret 

helt tydeligt for eleverne, hvad der menes med at strække sproget, samt at gøre ressourcerne for 

metasnakken tilgængelige og synlige i klasserummet, fx ved at tilføje teksteksempler til brugen af pilene og 

hænge dem op som en ressource i klasserummet. Andre overvejelser gik på, hvordan man fremadrettet kan 
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sikre anvendelse af det tilbudte metasprog, så det bliver til et fælles funktionelt sprog for lærere og elever, 

og på hvordan man kan skabe rum for evaluerende lærer-elev samtaler med afsæt i de konkret fremstillede 

blogs, hvor læreren fx identificerer elevernes brug af de tre sprogstrækkende strategier og derudfra med 

eleven drøfter, hvilken virkning det konkrete sproglige valg kan formodes at have på læseren af bloggen.  

 

At kommunikere kreativt ved bevidst sprogblanding på ’kryds og tværs’  
I præsentationen af den didaktiske refleksionsramme i statusrapport 2012 peges på tre områder, hvor vi 

ser didaktiske muligheder i et tværsprogligt perspektiv i literacyundervisningen: sammenligning, 

oversættelse som ressource og åben udforskning (Orluf et al, 2012, p. 11). I forløbet At være blogger indgik 

endnu et område, som man kan pege på som en didaktisk mulighed i det tværsproglige: code meshing.  

 

Den srilankanske sprogprofessor Suresh Canagarajah har brugt termen code meshing til at beskrive, 

hvordan flersprogede individer kan trække på forskellige sproglige koder i deres skriftlige kommunikation 

med andre og sammenblande disse koder, uanset hvor bredt eller smalt deres sproglige register måtte 

være i de pågældende sprog, de har adgang til (Canagarajah, 2006).  Han ser det som en pædagogisk 

opgave at undervise flersprogede elever i, hvordan de med afsæt i deres samlede sproglige register bevidst 

kan bringe forskellige koder sammen i deres skriftlige udtryk, alt afhængig af hvad der er målet med 

kommunikationen i den aktuelle sprogbrugssituation. 

 

I artiklen ”Multilingual academic literacies: pedagogical foundations for code meshing in primary and higher 

education” understreger han det kreative og kritiske aspekt ved begrebet code meshing, nemlig at en 

bevidst, blandet sprogbrug giver flersprogede elever mulighed for at forholde sig aktivt til de 

skriftsprogsnormer, som de møder i skole og samfund: 

 

“However, in order to be ‘heard’ in the dominant discourse, multilinguals not only need to 

learn the existing rules of the discursive practice they want to be heard in, but to learn how 

to resist and rewrite the rules, norms and values to serve their interest by meshing the rules 

(Michael-Luna & Canagarajah, 2007, p. 59).  

 

Code meshing som et didaktisk mulighedsområde handler altså ikke om sprog funktionelt set i forhold til 

brug af kodeskift, codemeshing har heller ikke til formål at sammenligne sprog, men vil i stedet overskride 

en normativ forestilling om det skriftlige udtryk. Formålet med code meshing er at kunne kommunikere 

både kreativt og kritisk.   

 

I forhold til at arbejde med hvordan man kan udtrykke sig kreativt på en blog for blandt andet at give 

læseren et indtryk af skriveren som person, ligger Canagarajahs tænkning om pædagogisk arbejde med 

codemeshing lige for.  
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 I forløbet arbejdede vi med, hvordan 

man kan udtrykke sig, alt efter hvilken 

læser man har for øje, og hvilken 

læserreaktion man gerne vil opnå. 

Arbejdet med det tværsproglige så vi her i 

et kommunikativt perspektiv med henblik 

på at kunne udvide kommunikationen, 

sådan som det fx ses i lærernes 

beskrivelse af hinanden i modelteksterne 

af ’om mig’-afsnittet. Her havde de hver især bevidst eksperimenteret med at indlægge brugen af andre 

sprog end dansk, fordi vi ønskede at lægge op til, at man kan lege med at trække andre sprog ind, når man 

på bloggen vil udtrykke og skabe et billede af, hvem man er.  Hovedsageligt skete det i de tre tekster ved at 

trække på engelsk i form af enkeltord, fraser eller sætninger, men også en enkelt arabisk frase indgik i en af 

teksterne, og endelig blev der leget med at skrive et arabisk navn i den arabiske læseretning.   

 

I Aviaajas opslag på bloggen, gengivet på 

fotoet nedenfor, ses det, hvordan hun 

har transformeret inspirationen fra 

klassesamtalen. Hun skriver: ”Hej uanga 

atteqapunga Aviaaja det betyder Hej jeg 

hedder Aviaaja men mine kammerater 

kalder mig Aja det er grønlandsk navn. 

Jeg er 10år jeg har en sødeste bedste 

veninde vi var venner lige siden 

børnehaven”. I teksten trækker hun på 

sprogene dansk og grønlandsk fra sit 

samlede sproglige repertoire, samtidig 

med at hun også inddrager andre 

elementer fra modelteksterne til at skabe sit eget udtryk. 

 

”Mon der er nogen der har skrevet noget?” – perspektiver på forløbet  
Tog eleverne rollerne som læsere og skrivere af blogs til sig? Overordnet set tog de begge roller til sig og 

var interesserede læsere af de forskellige blogs, de mødte i forløbet, men det var især rollen som skriver af 

deres egen blog, de investerede i. Jo længere forløbet skred frem, jo mere ønskede de sig at få lov til selv at 

skrive løs. En enkelt elev begyndte først at investere i bloggen midtvejs i forløbet, efter at hun de første par 

gange havde været mere optaget af at lægge afstand til forløbets undervisningsaktiviteter og hele 

bloguniverset. Imidlertid ændrede hendes holdning sig dramatisk den tredje undervisningsgang, og hun 

positionerede sig i resten af forløbet klart som læser af blogs og ikke mindst som skriver af sin egen blog.  

 

Hvorfor en elev pludselig vælger at investere sig selv om læser og skriver i et forløb, kan det være svært at 

svare entydigt på. Mange faktorer kan spille ind, for eksempel kontekst, ramme, indhold, arbejdsform, de 

kulturelle artefakter, der indgår i undervisningen, og meget mere. I dette tilfælde fik eleverne den tredje 
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undervisningsgang hver udleveret en bærbar computer og gik i gang med at det konkrete skrivearbejde 

med at oprette deres egen blog. Det kunne pege på, at det enten var den kulturelle artefakt (en bærbar 

computer), eller undervisningsaktiviteten: den konkrete skriveopgave med at oprette blogsiden, der gjorde 

udslaget. Det kunne muligvis også skyldes valget af blogindhold, hvor eleven forfulgte sin interesse for 

hundehvalpe. Eller det kan skyldes noget helt fjerde.  

 

Undervejs i forløbet efterspurgte eleverne bemærkelsesværdigt ofte reelle, autentiske læsere af deres 

blogs. ”Mon der er nogen der har skrevet noget?” lød det gentagne spørgsmål, også selv om de havde fået 

fortalt og set, at bloggen i første omgang var oprettet som et lukket forum. Men i elevernes forestillede 

literacyverdner opererede de med læsere ’derude’, som måske kunne finde på at svare eller kommentere 

deres indlæg på bloggen. På den måde levede de sig ind i – og investerede – i rollen som blogger. Vores 

brug af blogs i forløbet var på den måde paradoksal. Den enkelte blog blev oprettet, sådan så det kun var 

eleverne og lærerne selv, der kunne læse elevernes blogs, mens lærerne samtidig bad eleverne om at 

forestille sig og forholde sig til ’deres læsere’, altså den modtagergruppe de hver især ønskede at rette 

deres blog mod. Eleverne så tydeligvis sig selv som bloggere og udviste tegn på, at de var klar til at 

investere yderligere i denne skriverposition. 

 

I evalueringen af forløbet stod det derfor klart for os, at der var en skrivermulighed, som vi ikke havde 

tilbudt eleverne i forløbet: at få respons fra deres læsere. Fremadrettet ønsker vi at eksperimentere med at 

skabe en ramme, hvor eleverne får en skriverrolle tilbudt med reelle læsere, der helt konkret responderer 

på det skrevne, i den anden ende. Hvilke muligheder for selvudfoldelse en sådan positionering muligvis kan 

åbne for eleverne, vil det være interessant at undersøge.  
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Skriftsprog der sælger – på vej mod kritisk literacy 
 

Line Møller Daugaard 

 
I alle faser af literacyudviklingen er det væsentligt, at eleverne ikke alene lærer at anvende literacy, men 

også at forholde sig analytisk og kritisk til deres egen og andres brug af literacy. I det første forløb i 4. klasse 

på Søndervangskolen i Aarhus stod kritisk refleksion over literacy derfor centralt. Forløbet havde 

overskriften Skriftsprog der sælger og sigtede mod at skabe rammer for, at eleverne bliver kritiske, 

reflekterede skriftsprogsbrugere.  

 

I sin evaluering af forløbet Skriftsprog der sælger skriver Shabana: Jeg har lært hvad skriftsprog der sælger 

betyder, det betyder at der er nogen der vil sælge et hus, så skriver de noget godt om huset, så kan det 

være at der er nogen der køber det. Jeg har også lært at skrue op og ned for sproget foreksempel villa er 

positivt, hytte er negativt og hus er neutral. Ayesha giver en smagsprøve på sin evne til at anvende 

skriftsprog, der sælger: Denne gang i tegn på sprog har jeg lært at når man skal skrive noget godt om 

noget så skal man bruge posetive ord som fx: Denne vidunderlige penalhus er der både plads til tus og 

farver og blyanter. Det er nemlig sådan man bruger posetive ord. Og Gulnar slår fast, at nu ved jeg også 

hvordan en ejedomsmægler arbejder :-). 

 

I klippene fra pigernes skriftlige evalueringer sætter de på forskellige måder ord på en væsentlig erkendelse 

om forholdet mellem skriftsprog og verden: Skriftsprog er ikke er et neutralt medium; der kan skrues op og 

ned for skriftsprog, og skriftsprog anvendes aktivt til at fremme specifikke formål, her eksemplificeret 

gennem ejendomsmæglerens bevidste og strategiske brug af positivt ladede beskrivelser. Jo mere positivt 

en ejendomsmægler gennem sin ejendomsbeskrivelse i ord og billeder kan få en ejendom til at fremstå, jo 

større mulighed er der for, at ejendommen sælges – og at den sælges til en høj pris.  

 

I denne artikel ses kritisk literacy som et perspektiv, der går på tværs af den didaktiske refleksionsmodel. 

Artiklen indledes med en kort redegørelse for den forståelse af kritisk literacy, som ligger bag forløbet, og 

herefter gives der en kort beskrivelse af forløbet Skriftsprog der sælger. På denne baggrund ses kritisk 

literacy med afsæt i eksempler fra forløbet i relation til den didaktiske refleksionsmodels tre perspektiver: 

det intersprogsstrækkende, det tværsproglige og det sociale identitetsperspektiv.  

 

Kritisk literacy 
’Kritisk literacy’ er et flydende og omstridt begreb. Alene inden for literacyforskning i en 

uddannelsesmæssig kontekst identificerer Lars Holm og Anne Pitkänen-Huhta tre forskellige 

epistemologiske retninger: en Freire-inspireret tilgang, hvor det kritiske knytter sig til en 

(uddannelses)politisk ambition om emancipation for undertrykte grupper; en nordamerikansk 

antropologisk tilgang, hvor det kritiske knytter sig til bestræbelser på at skabe lige adgang til det 

eksisterende uddannelsessystem for marginaliserede grupper; og endelig en poststrukturalistisk inspireret 

tilgang, hvor det kritiske består i en fremskrivning af magtrelationer på spil i og uden for klasserummet som 

en afspejling af produktion og reproduktion af samfundsmæssige diskurser om og værdier knyttet til 
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literacy (Holm & Pitkänen-Huhta 2012:7-8).  

 

I forløbet Skriftsprog der sælger skriver forståelsen af kritisk literacy sig ind i denne tredje tilgang. Bag 

denne forståelse af kritisk literacy ligger der ikke alene et syn på literacy, men også et syn på sprog. Helle 

Pia Laursen og Lars Holm identificerer med inspiration fra Roz Ivanič tre forskellige tilgange til arbejdet med 

sproglig opmærksomhed, som trækker på tre forskellige opfattelser af sprog:  

 

 
           (Ivanic 1998, gengivet fra Holm & Laursen 2010:97) 

 

Kritisk sproglig opmærksomhed hører til i modellens yderste lag, hvor sprog ses som socialt skabt og socialt 

skabende. Det får betydning for succes- og kvalitetskriterierne, som ikke er korrekthed eller 

hensigtsmæssighed, men snarere forståelse for de sociale og historiske processer, der påvirker sprog og 

sprogbrug (Holm & Laursen 2010:98). Med afsæt i denne forståelse og med en let omskrivning af Laursen 

og Holms beskrivelse af, hvad der hér gælder som ’den gode sprogbruger’, kan forløbets målsætning om, at 

eleverne bliver kritiske, reflekterede skriftsprogsbrugere præciseres yderligere. Forløbet Skriftsprog der 

sælger kan således siges at arbejde hen mod et ideal, hvor ”en god skriftsprogsbruger ikke betragtes som 

en, der blot kan reproducere skriftsproglige mønstre på en korrekt måde, eller en, der blot underlægger sig 

konventionerne for, hvad der anses for at være passende. En god skriftsprogsbruger ses derimod som en, 

der ved, at skriftsproget er foranderligt og påvirket af sociale forhold, og herudfra kan bruge skriftsproget 

kreativt og i forhold til egne mål” (omskrivning af Holm & Laursen 2010:98). 

 

Skriftsprog, der sælger  
I forløbet Skriftsprog der sælger valgte vi at gøre en særlig teksttype, nemlig salgsopstillingen og mere 

specifikt ejendomsbeskrivelsen, og skriftsprogspraksisser knyttet hertil til forløbets omdrejningspunkt.  

 

Som teksttype indeholder ejendomsbeskrivelsen både beskrivende og overtalende elementer, hvor det 

overtalende primært knytter sig til en særlig form for værdiladet beskrivelse. Sprogligt finder det sit måske 

tydeligste udtryk i brugen af positivt ladet sprog, eksempelvis adjektiver. Målene for forløbet Skriftsprog 

der sælger var således overordnet, at eleverne skulle erfare, at skriftsprog ikke er et neutralt medium. Mere 

specifikt var det hensigten, at eleverne skulle kende til afsender, budskab og modtager og de sproglige spor 

herfor, og at de skulle kunne identificere andres brug af positivt ladet sprog og selv anvende positivt ladet 

sprog med særligt fokus på adjektiver. 
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Gennem forløbet fungerede eleverne både som læsere af professionelle ejendomsbeskrivelser og som 

skrivere af egne ejendomsbeskrivelser. Eleverne gik på opdagelse i skriftsprog, der sælger i en autentisk 

salgsopstilling, og herefter prøvede de i par kræfter med selv at producere skriftsprog, der sælger. Hvert 

par blev tildelt et lokale på skolen, som de skulle lave en lokalebeskrivelse af. De undersøgte lokalerne og 

identificerede styrker og svagheder. Herefter tog de flatterende billeder og udarbejdede appetitvækkende 

lokalebeskrivelser. Med en lokalebeskrivelse af skolens lærerværelse udarbejdet af skolegruppen som 

model samlede parrene deres lokalebeskrivelser i korte powerpoint præsentationer. For at øge slagkraften 

og salgsfeltet blev lokalebeskrivelsernes overskrift oversat til engelsk og herudover til et andet sprog efter 

parrets valg og med hjælp fra forskellige sproglige ressourcepersoner. Som afslutning på forløbet 

præsenterede parrene deres digitale, multimodale og flersprogede lokalebeskrivelser for skolens leder Rani 

og den kommunale konsulent Karsten, som var inviteret til åbent hus. 

 

I det følgende ses dette arbejde med kritisk literacy i relation til den didaktiske refleksionsmodels tre 

perspektiver: det intersprogsstrækkende, det tværsproglige og det sociale identitetsperspektiv.  

 

Kritisk literacy i et intersprogsstrækkende perspektiv 
Når literacyundervisning ses i et intersprogsstrækkende perspektiv, er der fokus på, hvordan 

literacyundervisningen kan tilrettelægges, så eleverne gives mulighed for at strække sproget. I forløbet 

Skriftsprog der sælger knyttede arbejdet med det intersprogsstrækkende i et kritisk perspektiv sig 

eksempelvis til det, der i forløbet blev præsenteret som ’at skrue op og ned for sproget’. Klassen blev 

præsenteret for en autentisk ejendomsmæglerbeskrivelse af en ”engelsk inspireret storvilla i bedste 40’er-

stil” beliggende på ”en af vandsidens mest eftertragtede adresser” og herefter for en manipuleret negativ 

udgave af beskrivelsen af samme ejendom, nu fremstillet som en ”en russisk inspireret kolos i kedeligste 

50’er-stil” beliggende ”langt uden for centrum”. En sammenligning af de to beskrivelser af samme hus 

dannede afsæt for en snak på klassen om, hvordan vi som sprogbrugere kan skrue op og ned for sproget. 

Under Else og Annettes samtale med klassen voksede nedenstående multimodale skema frem med 

udgangspunkt i det beskrivende adjektiv ’brun’:  

 

 positiv chokoladebrun  

  neutral brun  

 negativ lortebrun  

 

Med inddragelse af en række semiotiske ressourcer peger skemaet på, hvordan der kan skrues op og ned 

for det som udgangspunkt neutralt beskrivende adjektiv ’brun’. Der kan opskaleres til det positivt ladede 

’chokoladebrun’ og nedskaleres til negativt ladede ’lortebrun’ – med voldsomme konsekvenser for, hvor 

indbydende den brune genstand tager sig ud. Som det blev påpeget under klassesamtalen, er en 

chokoladebrun kage alt andet lige for de fleste mennesker mere attraktiv end en lortebrun kage.  

 

Som det afspejles i Shabanas evaluering, blev denne skaleringsmulighed terminologisk til knyttet til 

kategorierne positiv, negativ og neutral: villa er positivt, hytte er negativt og hus er neutral. Den 
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literacyfaglige pointe med arbejdet med beskrivelsers værdiladning er således at anskueliggøre, hvordan 

beskrivelser ikke alene er beskrivende; den samme genstand, person, følelse, oplevelse eller handling kan 

beskrives både neutralt, positivt og negativt. Det kritiske består i at trække magten forbundet med disse 

sproglige valg frem: chokoladebrune kager sælger bedre end lortebrune, ligesom en engelsk inspireret 

storvilla med højt til loftet og flotte sildebensparketgulve kan sælges til en langt højere pris end en russisk 

inspireret kolos med lavt til loftet og grimme uhøvlede bræddegulve. Som Sanaz skriver i sin evaluering: 
Når man vil sælge/leje noget ud og vil have der skal komme mange kunder så må man kun bruge 

positive ord. Man må ikke bruge negative ord.  

 

Sanaz har i forløbet samarbejdet med Salma om 

skolens svømmehal. På forsiden af deres færdige 

powerpoint præsentation fremviser pigerne 

svømmehallen under overskriften Ny og 

moderniseret Svømmehal, oversat til det engelske 

New and modernized swimmingbath og det spanske 

Nuevo y moderne piscina. Overskrifterne er placeret 

over et af pigernes egne fotos af svømmehallen; et 

foto, der giver et godt indtryk af den 

nymoderniserede, flotte, rummelige, dejligt varme 

og velduftende svømmehal med højt til loftet og et 

godt lysindfald, som de malende beskriver i deres 

lokalebeskrivelse på næste side. 

Sanaz og Salmas lokalebeskrivelse 

er en komprimeret tekst, der over 

fire afsnit fordelt på 13 linjer med 

stor detaljerigdom og kreativitet 

fremhæver svømmehallens 

kvaliteter: beliggenheden, 

rummeligheden, faciliteterne, 

moderniseringen og de mange 

muligheder for udnyttelse, der 

sammenfattes i den slagkraftige 

opsummering: ”Kort sagt en dejlig 

og velduftende svømmehal med 

mange forskellige formål og 

funktioner”. 

 

Kritisk literacy i tværsprogligt perspektiv 

Når literacyundervisning ses i et tværsprogligt perspektiv, er der fokus på, hvordan literacyundervisningen 

kan lægge op til, at eleverne involveres i en udforskning af skrift med afsæt i deres samlede sproglige viden. 

I forløbet Skriftsprog der sælger knyttede arbejdet med det tværsproglige i et kritisk perspektiv til 

oversættelse af lokalebeskrivelsernes fængende overskrifter til andre sprog. 
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Som optakt til oversættelsesarbejdet går klassen sammen med Annette på opdagelse på 

ejendomsmæglerfirmaers hjemmesider, først en fransk- og herefter en engelsksproget. Begge lader sig 

umiddelbart genkende som ejendomsmæglerhjemmesider, og det lader sig også gennem både tekst og 

billedmateriale gøre at identificere den positive ladning i såvel den franske ’immobilier de prestige’ som i 

den engelske ’luxury estates’. Eleverne får herefter til opgave at oversætte overskrifterne på deres 

lokalebeskrivelser til engelsk og et andet sprog for på den måde at udvide kredsen af mulige interesserede 

lejere og øge adgangen til information om lokalerne. Hvis nogen nu ikke kan dansk, foreslår Robi, eller hvis 

lokalebeskrivelserne skal sendes til Afghanistan, siger Annette.  

 

I et tidligere forløb har klassen arbejdet med at oversætte enkle sætninger til et sprog efter eget valg ved 

hjælp af google translate – med ”lidt mærkelige oversættelser nogen gange” til resultat. Disse blandede 

erfaringer fra det tidligere forløb giver nu anledning til en snak om, hvordan pålidelighed og præcision i 

oversættelse bygger på sproglig ekspertise. Denne gang er der derfor ikke frit valg mellem alle verdens 

sprog. Parrene må selv vælge sprog, men det er et krav, at en sproglig ressourceperson kan inddrages i 

arbejdet for at sikre oversættelsens kvalitet. Ud over elevernes egen viden står alle klassens voksne til 

rådighed med engelskkundskaber, undervisningsassistenten Line tilbyder sig som spanskekspert og 

forskningsmedarbejder Line som franskkyndig, og endelig deltager skolens tosprogede lærere Ibrahim og 

Ebrahim som ressourcepersoner i henholdsvis somali og dari/pashto.  

 

Parrene er sammensat på tværs af elevernes sproglige baggrunde, og sprogvalget giver anledning til intense 

forhandlinger og efterfølgende udfordringer i nogle par. Nabila med pakistansk baggrund arbejder sammen 

med Sarban og Abdullahi med henholdsvis afghansk og somalisk baggrund og skriver i sin evaluering: mig 

og sarban og abdullahi vi har valt at tage somalisk og mig og sarban vi har lært at sige det på somalisk 

og det var meget svært. 

 

Tre par vælger at oversætte til dari eller pashto sammen med Ebrahim. Mens de øvrige par arbejder i 

skolens it-lokale, foregår arbejdet i disse par af praktiske årsager i et andet lokale. Der er nemlig ikke 

installeret de nødvendige fonte til dari og pashto på skolens computere, og arbejdet må derfor foregå på 

Ebrahims egen bærbare computer. Ebrahim sætter sig ved et bord med computeren, og eleverne samler sig 

omkring ham. Det første par er Ayesha og Aisha med henholdsvis dari- og arabisk baggrund. Ebrahim 

oversætter deres overskrift, ’en vidunderlig aula’, til dari og beder Ayesha sætte sig til tasterne. Ebrahims 

tastaturlayout er dansk, og han har memoreret, hvilke afghanske tegn der ligger bag hvert dansk bogstav. 

Han staver nu på dari, bogstav efter bogstav, og hjælper Ayesha til at finde de rette danske taster. Herefter 

øver han omhyggeligt oplæsningen med Ayesha, og mens Ebrahim bagefter går i gang med ’verdens bedste 

kantine’ på pashto sammen med Jamal, går en intensiv udtaletræning i gang mellem Ayesha og Aisha med 

Said som tilhører. Aisha øver sig energisk på udtalen af ordene på dari, og kort efter erklærer Ayesha sig 

tilfreds. Aisha udbryder smilende ”men det er svært”, hvortil Ayesha svarer, at det ville være endnu værre 

på spansk, fordi ingen af dem kender det på forhånd. Da Jamal er færdig ved computeren, tager Shabana og 

Ebrahim fat på ’et helt nyt luksuslokale’ på dari. Imens drager Said paralleller til arabiske ord, som han 

kender, og Ebrahim drøfter forskelle på dari og pashto med Shabana og Ayesha. Til sidst står kun én teknisk 

udfordring tilbage: at få overskrifterne på dari og pashto fra Ebrahims computer til elevernes powerpoint 

præsentationer. Ebrahim gør overskrifterne på pashto røde og lader overskrifterne på dari forblive sorte for 

at undgå sammenblanding og sender så dokumentet til Elses mailadresse på skoleintra, hvorfra parrene 
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efterfølgende kan kopiere overskrifterne ind i deres powerpoint præsentationer. 

  

Mens oversættelsesarbejdet for eleverne 

giver anledning til, at deres oplevelser af, 

hvad er sprogligt vanskeligt udfordres og 

relativeres, knytter de kritiske indsigter i 

skolegruppen sig måske snarere til 

erkendelsen af, hvilke udfordringer der ligger 

i den ulige adgang til skriftsystemer på 

forskellige sprog på en dansk skole. At skrive 

på computer på engelsk eller somali volder 

ingen logistiske udfordringer, men det gør 

det til gengæld, hvis man vil anvende 

skriftsystemer, der for det første ikke er 

baseret på latinsk alfabetisk skrift og for det 

andet har højre-venstre-direktionalitet. Og 

når de to typer skriftsystemer mødes og 

printes i et venstre-højre-orienteret word-

dokument, som det er tilfældet på 

arbejdsarket her, tager udfordringerne til. 

Mødet mellem skriftsystemer resulterer i umotiverede ordopdelinger og omflytninger, der eksempelvis 

ufrivilligt transformerer den oprindelige danske sætning En vidunderlig aula (dari) til den nærmest 

ulæselige sammenblanding dari) alEn vidunderlig au). At arbejde digitalt med skrift på flere sprog i skolen 

stiller således ikke alene krav til sprogpædagogisk nysgerrighed og sproglig indsigt, men gør ligeledes 

spørgsmål om affordans relevante.  

 

Kritisk literacy i et socialt identitetsperspektiv 
Når literacyundervisning ses i et socialt identitetsperspektiv, er der fokus på, hvordan 

literacyundervisningen kan tilrettelægges, så der skabes rum for elevernes sproglige identitetsprocesser. I 

forløbet Skriftsprog der sælger kom arbejdet med det sociale identitetsperspektiv i et kritisk perspektiv 

blandt andet til udtryk i elevernes arbejde med at sætte deres indsigt i ejendomsmægleres strategiske 

anvendelse af skriftsprog, der sælger i forbindelse med dem selv som skriftsprogsbrugere – både her og nu 

og i et fremadrettet perspektiv.  

 

I elevernes powerpoint præsentationer kommer 

deres arbejde med ejendomsmægleres 

skriftsprogsprakisser særligt tydeligt til udtryk på 

den sidste side, som rummer kontaktoplysninger. 

Khandan og Faruq, som har samarbejdet om 

skolens bibliotek, trækker i deres præsentation på 

en række relevante semiotiske ressourcer. De 

opfordrer i imperativ den potentielt interesserede 

lejer til at kontakte dem, hvilket enten kan ske pr. 
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telefon eller sms. De fremtræder selv gennem et foto i en selvsikker positur – for en sikkerheds skyld 

forsynet den forklarende tekst ’ejendomsmægler’ og en pil, der viser hen til fotoet, og endelig har de indsat 

en QR-kode med teksten ’se lokale video’.   

 

Eleverne har således gennem forløbet fået øje på ejendomsmægleres strategiske brug af skriftsprog, der 

sælger. I evalueringssamtalen siger Sanaz tænksomt ”Jeg vidste ikke, at ejendomsmæglere kun brugte gode 

ord”, og Salma fastslår, at ”ejendomsmæglere fortæller godt om det, de vil sælge”. Maiwand retter blikket 

mod fremtiden og foreslår, at ”hvis en af os bliver ejendomsmæglere, så kan vi tage det med”. Sanaz 

indvender straks, at ”så har vi nu nok glemt det”. Men ved nærmere eftertanke mener hun, at det faktisk 

også kan bruges, når man ”bare snakker med folk”. Hun vil fremover bruge sin viden om skriftsprog, der 

sælger, når hun skriver dagbog, mens Khandan vil bruge det, når hun skriver historier. 

Afrunding: På vej mod kritisk literacy 
Forløbet Skriftsprog der sælger sigtede mod at skabe rammer for, at eleverne bliver kritiske, reflekterede 

skriftsprogsbrugere – skriftsprogsbrugere, der ved, at skriftsproget er foranderligt og påvirket af sociale 

forhold, og herudfra kan bruge skriftsproget kreativt og i forhold til egne mål. Det er et ambitiøst og 

langsigtet ideal, der naturligvis ikke lader sig realisere inden for rammerne af et kort undervisningsforløb. 

Forløbet Skriftsprog der sælger har således ikke gjort alle elever i 4. klasse til kritiske, reflekterede 

skriftsprogsbrugere. Der er forskel på, hvorvidt og hvordan eleverne arbejder med og giver udtryk for kritisk 

literacy.  

 

Når Sanaz skriver Når man vil sælge/leje noget ud og vil have der skal komme mange kunder så må 

man kun bruge positive ord. Man må ikke bruge negative ord, viser hun på den ene side, at hun har 

forståelse for, hvordan ejendomsmæglere strategisk kan skrue op og ned for sproget. Men på den anden 

side kan man diskutere, hvorvidt hun med formuleringen af den temmelig håndfaste og stærkt normative 

regel om, at ’man kun må bruge positive ord, ikke negative ord’ viser forståelse for, at skriftsproget er 

foranderligt og påvirket af sociale forhold, eller om hun blot underlægger sig konventioner – her 

konventioner etableret gennem forløbet – for, hvad der anses for at være passende sprogbrug.  

 

Omvendt er der i forløbet en række slående eksempler på, hvordan eleverne på overbevisende og kreative 

måder bruger skriftsprog, der sælger. Som Karsten, den kommunale konsulent, sagde til eleverne, da han 

takkede dem for lokalefremvisningerne til åbent hus-arrangementet: ”I kan blive dygtige ejendomsmæglere 

og sælgere. I har lært og vist mig mange ord og udtryk. Jeg har aldrig før tænkt på chokoladebrune 

udspringsskamler og lækre vandhaner”… Eleverne i 4. klasse er således på vej mod kritisk literacy. 
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Bilag 1 
 
 
 
 

 

Dataindsamlingsaktiviteter 

 

 

Mål  

 

Indsamlingsperiode 

En dag i 0., 1. og 2. klasse 

 
 

Via observation igennem en 

skoledag at undersøge 

klasserummet som 

skriftsprogsmiljø og identificere 

de literacybegivenheder, der 

indgår den pågældende skoledag.  

 

Efterår 2008, 2009, 2010 

Skriv lige, hvad det vil 

 
 

At få indsigt i, hvordan børnene i 

de deltagende 0. klasser anvender 

de repræsentationelle ressourcer, 

de har til rådighed, og i deres 

forståelse af skrift. 

Efterår 2008 

Sortering af kort 

 
 

At få indsigt i børnenes gryende 

forståelse af skrift og andre tegn.  

 

Efterår 2008 

Børneinterview: erfaringer med 

læsning og skrivning 

 
 

At få indblik i børnenes 

forestillinger om (bi)literacy, som 

de kommer til udtryk i samtalen 

med forskningsmedarbejderen, 

og i børnenes og hjemmets 

(bi)literacypraksisser, som de 

opleves af børnene. 

 

 

 

Forår 2009 
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Fortæl en laaang historie 

 

At få indblik i børnenes brug af 

(dansk) talesprog i interaktion 

med et andet barn. 

 

Forår 2009 

Bogstavkendskab 

 

At få et indblik i børnenes 

produktive og receptive 

bogstavkendskab efter slutningen 

af 0. klasse. 

Forår 2009 

Højtlæsning 

 

At få indsigt i børnenes læsning og 

læsestrategier (på dansk) som det 

fremgår gennem højtlæsning af 

bogen ”Jeg vil have fisk” for 

forskningsmedarbejderen eller 

læsevejleder. 

Efterår 2009 

Peer teaching 

 

At få indblik i, hvad børnene 

udtrykker om skriftsprog, når de 

sættes i en situation, hvor de 

bliver anmodet om at undervise 

klassekammerater (eller andre 

børn) og 

forskningsmedarbejderen i 

modersmålets skriftsprog (eller 

andre skriftsprog, der anvendes i 

barnets hverdag), og i, hvordan de 

udtrykker sig om dette. 

 

Forår 2010 

Skriv en mail 

 
 

At få indsigt i børnenes skriftsprog 

og skrivestrategier(på dansk) med 

afsæt i skrivning af en mail til en 

fiktiv figur. 

Forår 2010 

Børneinterview: min sprogverden 

 

At få indblik i børnenes sproglige 

praksisser og de hertil knyttede 

værdiforestillinger, som de 

kommer til udtryk i samtaler eller 

børnene og i samtale med 

forskningsmedarbejderen. 

Efterår 2010 

M m 
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Skriv en historie 

 
 

At få indblik i børnenes skrivning 

og skrivestrategier (på dansk), 

som det fremgår af deres 

skrivning af en historie med afsæt 

i Julie Nord’s billede Nr. 5 

Domestic scene (Hverdagsscene), 

2009. 

 

 

Forår 2011 

Tekster på mange sprog 

 

 
 

At få indsigt i børnenes kendskab 

til og refleksioner over 

betydningsskabende strategier i 

relation til forskellige teksttyper 

på forskellige sprog, som det 

kommer til udtryk i samtale med 

forskningsmedarbejder og andre 

børn. 

 

 

 

Efterår 2011 

Liv under Antarktis 

 

 
 

At få indblik i børnenes 

læseprocesser og -strategier, som 

de kommer til udtryk under 

højtlæsning af en faglig tekst 

sammen med en 

forskningsmedarbejder og en 

klassekammerat. 

 

 

 

 

Forår 2012 

Literacyinterviews 

 

 
 

 

At få indblik i børnenes 

forestillinger om og erfaringer 

(bi)literacy, som de kommer til 

udtryk i samtalen med 

forskningsmedarbejderen. 

 

 

 

 

 

 

 

Efterår 2012 
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Dictogloss 

 

 
 

 

 

 

 

 

At få indsigt i børnenes 

tekstforståelse og 

forståelsesstrategier samt i deres 

sprogbrug og interaktion om 

sprog i genskabelsen af en tekst. 

Forår 2013 
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Bilag 2 
 

 

Kommune Aarhus 

Klassetrin Overskrift for forløb/aktiviteter 
0. klasse   Skriftsprogsoplevelser med Fidus 

 Ord på flere sprog – udforskning af skrift på tværs af 
sprog 

1. klasse  Læserum og læseoplevelser 

 Læseoplevelser på flere sprog 

2. klasse 
 
 
3. klasse 
 
 
4. klasse 

 Talemåder på dansk og andre sprog 

 2. A som meteorologer 
 

 At skabe betydning i mødet med kunst 

 Spil op og skriv ned 
 

 Skriftsprog der sælger 

 Skriv med liv 

 
 
 
 
 

Kommune Vejle 

Klassetrin Overskrift for forløb/aktiviteter 
0. klasse   Alverdens eventyr  

 Geometri på flere sprog 

1. klasse  Bogstavernes verden og verdens bogstaver 

 At give betydningen form 

2. klasse 
 
 
3. klasse 
 
 
 
4. klasse 
 

 Klassens leksikon 

 Vittighedernes verden 
 

 Læsestrategier i billedromaner 

 Ord der driller på flere sprog - homonymer og 
falske venner 
 

 Instruktioner på tværs 

 Læsestier i matematik 

 

 
 

Kommune København 

Klassetrin Overskrift for forløb/aktiviteter 
0. klasse   Vi leger med skrift  

 Vi tryller med elefanter 



Tegn på sprog – tosprogede børn lærer at læse og skrive Side 58 

1. klasse  Skrivestrategier 

 På sproglig opdagelsesrejse 

2. klasse 
 
 
3. klasse 
 
 
4. klasse 

 Sprogetnografi på Nørrebro 

 Udforskning af naturvidenskabeligt sprog 
 

 At udforske kohæsion 

 Sprog i rap-genren 
 

 Naturtekster og stavning 

 Argumenterende 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 
 
 
3. klasse 
 
 
 
 
 
4. klasse 

 Mig og min krop 

 Fabler 
 

 Hvad skal vi lege? Produktion af 
legeinstruktioner med inddragelse af tosprogede 
børns flersproglige erfaringer 

 Kortlæsning og produktion af rutebeskrivelser - fra 
hverdagssprog til fagsprog 
 

 Produktion af kunstkatalog i 4. klasse – at beskrive, 
at fortolke og at vurdere malerier 

 At læse og skrive noveller – man skal tænke 
undervejs 

 

 

 

 

 

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?  
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3. klasse 

 

 

4. klasse 

 At beskrive vinger og fugle 

 At beskrive et stykke af verden 

 

 At være blogger 

 4. klasse som lingvister 
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Bilag 3 
 

Deltagere i programmet – skoleåret 2012-13 

 

 

 
  

Forskningsleder 

Helle Pia Laursen 

IUP v. AU   

 
Forskningsmedarbejder 

Lektor Line Møller Daugaard  
VIA UC 

Klasserum 1 
Søndervangskolen 

Aarhus 

Forskningsmedarbejder 

Lektor Lone Wulff 

UCC 

 
Klasserum 2 

Blågård Skole 

København 

 

Forskningsmedarbejder 

Lektor Birgit Orluf 

UCL 

Klasserum 3 

Abildgårdsskolen 

Odense 

Forskningsmedarbejder 

Lektor Winnie Østergaard 

UCN 

Klasserum 4 

Herningvej skole 

Ålborg 

Forskningsmedarbejder 

Lektor Uffe Ladegaard 

UCL 

Klasserum 5 

Nørremarksskolen 

Vejle 

Eksterne  forskere:  Lektor Lars 
Holm, Aarhus universitet, Lektor 

Mette Buchardt, Aalborg 
Universitet; Professor Anne 
Pitkänen-Huhta, Jyvâskylä 

Universitet 
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 Skole Kommunal 

kontakt- 

person 

Læsekon- 

sulent 

Kontakt- 

person på 

skolen 

Lærere 2012/2013 Forsknings- 

medarbejder 

København Blågård 

skole 

Karen Maass 

 

Karen 

Maass 

Pia 

Madsen, 

skoleleder 

Maj Engelbrecht, Mette 

Johannesen, Lærke Lundby 

Hansen. 

Lektor 

Lone Wulff, 

UCC 

Odense Abildgårds

skolen 

Kurt 

Buchgraitz  

 

Hanne 

Herman-

sen 

Allan 

Feldskou, 

skoleleder 

Mona Hassan, Anne Kühn, 

Jeanette M. Martinsen 

Lektor 

Birgit Orluf, 

UCL 

Vejle Nørre- 

marks- 

skolen 

Lene Vagt-

holm 

Olga Snor Frank 

Kjær, 

viceskole- 

leder 

Mette Schytz, Betina Høgdahl 

Rasmussen, Helle Nissen 

Kristensen 

Lektor 

Uffe Ladegaard, 

UCL 

Aalborg  Herningvej 

Skole 

Helle Tobi- 

assen, 

Faten  

El-Ibari, 

Indira 

Karamehme-

dovic 

 René 

Arnold 

Knudsen, 

skoleleder 

Jeanette Nielsen, Khiloud 

Khalil, Marianne Dausel, Rakel 

Niemi Brøner 

 

Lektor 

Winnie Østergaard, 

UCN 

Aarhus Sønder- 

vang- 

skolen 

Karsten 

Baltzer- 

sen 

Marianne 

Holst 

Nielsen 

Rani 

Hørlyck, 

skoleleder 

Annette Jensen, Else M. 

Møller-Hansen, Maria Fenger, 

Tina Nickelsen 

Lektor 

Line Møller 

Daugaard, 

VIA UC 
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Styregruppemedlemmer for Tegn på sprog 

 

 

 

Eksterne forskere 

 
 

 

 

 

 Kontorchef Mikala Jørgensen, Københavns kommune (formand) 

 Forskningschef Lise Tingleff, Professionshøjskolen UCC 

 Udviklingskonsulent Karen Maass, Københavns kommune 

 Videncenterleder Hans Jørgen Staugaard, Professionshøjskolen University College 

Nordjylland 

 Konsulent Faten El-Ibari, Aalborg kommune 

 Uddannelsesleder Ulla Risbjerg Thomasen, University College Lillebælt 

 Konsulent Kurt Buchgraitz, Odense kommune 

 Konsulent Lene Vagtholm, Vejle kommune 

 Forsknings- og udviklingschef Andreas Rasch-Christensen, VIA University College 

 Konsulent Karsten Baltzersen, Aarhus kommune 

 Institutleder Hanne Løngreen, Institut for Uddannelse og Pædagogik v. Aarhus 

Universitet (DPU). 

 Fuldmægtig Marian Lyng Møller, Social-, Børne- og Integrationsministeriet  

 Specialkonsulent Tina Fehrmann, Undervisningsministeriet 

 Forskningsleder Helle Pia Laursen, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) v. 

Aarhus Universitet. 

 

 Mette Buchardt, adjunkt, Københavns Universitet 

 Lars Holm, lektor, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus 

Universitet 

 Professor Anne Pitkänen-Huhta, Jyväskylä Universitet, Finland 
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Videnskabelig assistent og sekretær 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 Liv Fabrin, videnskabelig assistent, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), 

Aarhus Universitet 

 Naja Dahlstrup Mogensen, videnskabelig assistent, Institut for Uddannelse og 

Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. 

 Karin Wendt, sekretær, Professionshøjskolen, UCC. 
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Lod det sig gøre at udvide bogstaverne, lade dem med større spænding? I flere uger 

eksperimenterede jeg med at inkorporere bittesmå, for øjet næste usynlige, fragmenter af ikke-

latinske tegn i mit alfabet. Jeg havde udsagnet fra Arthurs fremsynede mor i tankerne: At tolerere 

forskelle er vores eneste redning som art. Mit forsøg gik ud på at tegne et a, hvor man også, i 

underbevidstheden, så et glimt af et arabisk, skyggen af et malaysisk, spor efter et kinesisk tegn. 

 

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

 

 

  


