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Jeg har altid været tiltrukket af tegn. Det er måske ikke så mærkeligt, når jeg voksede op i Theben, ofte 
vandrede omkring i Kongernes dal og klatrede rundt på klippefremspringene omkring Dayr al-Bahri. 
Hele mit liv har jeg ledt efter spor. Da jeg var lille, var man nødt til nærmest at rive mig væk fra tapeter 
med uudgrundelige mønstre. Jeg kunne blive tryllebundet af en fugls aftryk i vådt sand, disse streger 
fyldt med mystik, især når flere fugle havde trippet rundt mellem hinanden. Den første gang, jeg så 
assyrernes kileskrift afbildet, strømmede en genkendelsens glæde op i mig. Det måtte jo være fuglenes 
hemmelige bogstaver.  
 Hvis læreren ville sige noget grimt om et barns håndskrift, kaldte hun den for 
’kragetæer’. Jeg forstod aldrig, hvordan hun kunne mene noget negativt med det. 
 Når mor tog mig med ud for at købe nye sko, var jeg mere optaget af sålerne end af 
selve skoen. Hvordan blev aftrykket? Som voksen har jeg sommetider, når der ligger nysne på jorden, 
set fodspor, tegninger, der har fyldt mig med forventning. Men hver gang jeg træffer skoens ejer, 
mennesket, ansigt til ansigt, bliver jeg skuffet. 
 Hvorfor er jeg blevet sådan? Det ved jeg ikke. Det ved jeg virkelig ikke. 
 En sommer havde bedstefar malet gulvet på verandaen og den udvendige trappe ned 
til haven. Døren ind til stuen stod åben. Ramses, katten, var kommet ind på verandaen. Røde 
malerpletter førte i et nydeligt potemønster hen over gulvet mod køkkenet. Jeg fulgte sporene og 
endte ved komfuret, hvor en bakke kanelsnegle stod til afkøling. Jeg har altid forestillet mig, at skrift 
skal være på den måde: en rød tråd, der fører én frem til noget godt. 
 
Jan Kjærstad (2002). Tegn til kærlighed. Viby J: Samleren, s. 11-12 
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Tegn på sprog - tosprogede børn lærer 

at læse og skrive 
 

Helle Pia Laursen 

 

Indledning 
Dette er den første statusrapport over forsknings- og udviklingsprogrammet Tegn på sprog – tosprogede 

børn lærer at læse og skrive. Den baserer sig på opstarten af programmet i perioden januar – september 

2008.  

 

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

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

forskningsbaseret og praksisorienteret.  Det gennemføres i et samarbejde med professionshøjskolen 

København, professionshøjskolen Lillebælt, professionshøjskolen Nordjylland, professionshøjskolen VIA, 

København, Odense, Vejle, Ålborg og Århus Kommune og er finansieret af de nævnte kommuner og 

professionshøjskoler samt Integrations- og Undervisningsministeriet.  

 

Programmets mål 
Programmets overordnede mål er at få indsigt i tosprogedes børns møde med skriftsproget i og udenfor 

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

skriveundervisningen i indskoling og mellemtrin (0. – 5. klasse) samt følge og dokumentere deres læse- og 

skrivetilegnelse. Hvis det viser sig relevant, vil programmet kunne udvides med yderligere 4 år, så eleverne 

følges gennem hele deres skoleforløb. 

 

Gennem indsamling af en række data på tosprogede elevers læsning og skrivning, der kan give et 

helhedsbillede af det enkelte barn, vil programmet endvidere rette sig mod at belyse de nationale og 

kommunale testredskabers styrker og svagheder i relation til tosprogede elevers læse- og skriveudvikling.  

 

Programmet sigter således mod skabe et solidt grundlag såvel for opkvalificering af den pædagogiske 

praksis i grundskolen og i grund-, efter- og videreuddannelsen af lærere som for uddannelsespolitiske 

initiativer gennem udvikling af en vidensbase, der er forankret i såvel international forskning som lokale 

forhold.  

 

Programmets struktur 
Programmet rummer fem case-studier i fem forskellige kommuner – København, Odense, Vejle, Ålborg og 

Århus. I hver kommune indgår en skole, hvortil der er knyttet en forskningsmedarbejder.  Programmet 

ledes af forskningslederen.  
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Figur 1: Oversigt over de fem case-studier 

 
Til programmet er endvidere knyttet en eller to kommunale konsulenter fra hver kommune. 

 

Forskningslederen har ansvaret for den forskningsmæssige afdækning af den internationale litteratur, for 

tilrettelæggelse af programmet, for tilrettelæggelsen af dataindsamling, for databearbejdningen og for den 

endelige rapport. Forskningsmedarbejderne har ansvaret for gennemførelsen af dataindsamlingen, indgår i 

databearbejdningen og bidrager med forløbsbeskrivelser og –erfaringer til rapporteringen. Yderligere 

knyttes eksterne forskere til programmet for at indhente specialistviden og styrke den forskningsmæssige 

bredde. De tilknyttede kommunale udviklingskonsulenter har ansvaret for anvendelsen af den indhøstede 

viden til de øvrige lærere på kommunens skoler.  

Fra hver af de involverede skoler deltager en eller to klasser, der er startet som børnehaveklasse i august 

2008. Disse klasser følges foreløbig til og med 5. klasse.  
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Figur 2: Forløbet i tid 

 
 

Fra hver skole indgår tre primærdeltagere, der er tilknyttet de involverede klasser. Skolerne har ved 

skolestart 2008 udpeget de tre primærdeltagere, der indgår i 2008/2009, hvor klasserne er 0. klasse. I de 

tilfælde, hvor det har været muligt, har skolerne også udpeget de lærere, der vil indgå fra 2009, heriblandt 

de lærere, der forventes at være klasselærere for de pågældende klasser fra august 2009. 
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 Skole Kommu- 
nal 
kontakt 
person 

Læsekon- 
sulent 

Kontakt- 
person på 
skolen 

Deltagere 
2008/2009 

Deltagere 
2009 - 

Forsknings-
medarbej- 
der 

København Blå- 
gårds-
skolen 

Karen 
Esrom 
Christen- 
sen 

Karen 
Maass 

Klaus 
Mygind, 
skoleleder 

Børnehaveklasse- 
leder Hanne 
Jørgensen, 
børnehaveklasse- 
leder Tina Kiil, 
børnehaveklasse- 
leder  
Iman Al-Hayali, 
børnehaveklasse- 
leder Karin 
Thorning 

Lærer Maj 
Engel- 
brecht, 
lærer 
Mette 
Johansen, 
lærer 
Lærke 
Lundby 
Hansen 

Lektor 
Ulla 
Lundqvist, 
UCC 

Odense Humle- 
have- 
skolen 

Claus 
Qvortrup 

Hanne 
Herman-
sen 

Dorthe 
Boe 
Nielsen, 
viceskole- 
leder 

Børnehaveklasse-
leder Sonja Allsø, 
børnehaveklasseled
er Jesper Dam 
Rasmussen, DSA-
lærer Iben Karlsen 

Lærer Iben 
Karlsen, 
læse- 
vejleder 
Helen 
Kjersgaard 

Lektor 
Birgit Orluf, 
UCL 

Vejle Nørre- 
marks- 
skolen 

Lene 
Vagt-
holm 

Jette 
Kolind 

Frank Kjær, 
viceskole- 
leder 

Børnehaveklasse-
leder Rikke Nielsen, 
børnehaveklasseled
er Hanne Schön, 
DSA- lærer Mette 
Schytz 

Lærer 
Mette 
Schytz 

Lektor 
Uffe 
Ladegaard, 
UCL 

Ålborg  Herningvej 
Skole 

Helle 
Tobi- 
assen, 
 
Faten  
El-Ibari 

 René 
Arnold 
Knudsen, 
skoleleder 

Børnehaveklasse- 
leder Lena Nielsen, 
børnehaveklasse- 
leder 
Nazdar Boye, DSA-
lærer Jeanette 
Nielsen 

Lærer 
Jeanette 
Nielsen, 
DSA-lærer 
Lone 
Nyholm 

Lektor 
Winnie 
Østergaard, 
UCN 

Århus Sønder- 
vang- 
skolen 

Karsten 
Baltzer- 
sen 

Marianne 
Holst 
Nielsen 

Rani 
Hørlyck, 
skoleleder 

Børnehaveklasse- 
leder Birthe 
Christensen, 
børnehaveklasse- 
leder Anette 
Svendsen, 
læsevejleder Tina 
Nickelsen, DSA-
lærer Agnete 
Fuglsang 
 

Lærer 
Kirsten 
Vogel, 
lærer Jette 
Mikkelsen, 
læsevej- 
leder Tina 
Nickelsen, 
DSA-lærer 
Agnete 
Fuglsang 

Lektor 
Line Møller 
Daugaard, 
VIAUC 

 
Figur 3: Deltagere i programmet september 2008 
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Der er derudover nedsat en styregruppe bestående af 

 

Kontorchef Søren Hegnby, Københavns kommune (formand) 

Konsulent Karen Esrom Christensen, Københavns kommune (sekretær) 

Prorektor Chresten Kruchov, University College UCC 

Leder af udvikling og innovation Bodil Brander Christensen, University College Nordjylland 

Konsulent Helle Tobiassen, Ålborg kommune 

Prorektor Jørgen Thorslund, University College Lillebælt 

Konsulent Claus Qvortrup, Odense kommune 

Konsulent Lene Vagtholm, Vejle kommune 

Udviklingsdirektør Søren Gytz, VIA University College 

Konsulent Karsten Baltzersen, Århus kommune 

Fuldmægtig Helene Hoff, Integrationsministeriet 

Pædagogisk konsulent Tina Fehrmann, Undervisningsministeriet 

Forskningsleder Helle Pia Laursen, University College UCC 

 

Projektet er tilrettelagt som et aktionsforskningsprojekt, hvor forskere og forskningsmedarbejdere 

samarbejder med lærere i flersprogede klasserum med henblik på at udvikle og afprøve pædagogiske 

praksisformer, der sigter på at inddrage de tosprogede børns forudsætninger og behov i læse- og 

skriveundervisningen i indskoling og mellemtrin (0.-5. klasse) samt at følge og dokumentere de tosprogede 

elevers læse- og skrivetilegnelse. I hver klasse udvælges et antal ”fokusbørn”, hvis læse- og skriveudvikling 

følges særlig tæt. Om muligt vil der også indgå observationer af børnene i sammenhænge udenfor skolen.  

 

Et væsentligt udgangspunkt for programmet er en forståelse af, at læseundervisning i dagens skole ikke kun 

er et anliggende mellem dansklæreren og dennes elever. Det øgede fokus på læseundervisningen har 

medført, at den enkelte klasses læseundervisning også er et anliggende for skolen som organisation. 

Programmet vil derfor også løbende involvere de relevante ressourcepersoner samt skolens ledelse. 

 

De pågældende skolers netværk af ressourcepersoner (læsevejledere, funktionslærere, 

evalueringsvejledere mv.) omkring læseundervisningen inddrages løbende i planlægningen og afprøvningen 

af undervisningsforløbene samt i drøftelser om klassens arbejde.  

 

Undervisningsforløbene videooptages, og der indsamles en række data, der er knyttet til undervisningen 

samt til ”fokusbørnenes” skriftsprogtilegnelse. Disse beskrives og analyseres.  

 

I aktionsforskningsprojektet veksles mellem refleksions- og planlægningsfaser samt praksisfaser, således at 

praksisfaserne med afprøvning af undervisningsforløb indlejres i refleksionsfaser, hvor forløbene 

forberedes og de indsamlede data analyseres.  Erfaringerne og analyserne danner grundlag for planlægning 

af det følgende forløb.  
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Figur 4: Aktionsforskningscyklus 
 
I forløbet indgår årligt to seminarer, hvor forsker, forskningsmedarbejdere, kommunale konsulenter og de 

involverede lærere og pædagoger deltager, og hvor erfaringer og analyser fremlægges og diskuteres. 

 

Som det ses i nedenstående model, indgår der forskellige fokusområder i programmet, der gensidigt kan 

befrugte hinanden. Modellen har derfor fået tilnavnet ’befrugtningsmodellen’. Kerneaktiviteten i 

programmet er udviklingen og analysen af undervisningsforløb i de deltagende klasser (klasseniveauet). I 

tilknytning hertil udvælges i hver klasse et antal ”fokusbørn”, hvis læse- og skriveudvikling følges særlig tæt 

gennem indsamling af en række data på disse børns læsning og skrivning (individniveauet). Samtidig sættes 

også fokus på skolen som organisation (organisationsniveauet).  

Afprøvning

Evaluering

Planlægning
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Via de kommunale konsulenters inddragelse sikres muligheden af en løbende anvendelse af erfaringerne i 

kommunerne. Forskningsmedarbejderne er rekrutteret blandt underviserne i linjefagene Dansk og Dansk 

som andetsprog i læreruddannelsen, således at programmet også kan bidrage til udvikling af undervisernes 

professionskompetence på et praksisorienteret og forskningsbaseret grundlag (anvendelsesniveauet).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Programmet bygger på tidligere erfaringer med aktionsforskning (se fx Laursen & Hägerfelth 2007), der 

kombinerer forskning og udvikling med henblik på at få indsigt i og udvikle praksis på et grundlag, der 

repræsenterer en balance mellem lærernes behov og forskersamfundets ekspertise. På den måde ligger 

også der i programmet et ønske om at overskride, hvad der kan betegnes som mere lineære modeller i 

uddannelsesforskningen, forstået som modeller, hvor forskningen foregår på de højere 

uddannelsesinstitutioner og hvor forskningsresultaterne så siden forventes implementeret af andre i 

uddannelsessystemet.  

 

Skoleniveau 
Institutionel 
organisering 

 

Klasseniveau 
Udvikling og 

analyse af 
undervisning 

Individniveau  
Fokusbørn  

 

Anvendelsesniveau 
Kommunerne 

Anvendelsesniveau 
Grund-, efter- og videreuddannelse 

Figur 5: Forsknings- og udviklingsprogrammets fokusområder 
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Hvert år udarbejdes en statusrapport, hvori forskningsresultaterne fra det forudgående skoleår og 

refleksioner derover fremlægges. Derudover udarbejdes to-tre lærerhenvendte inspirationsmaterialer, og 

der afholdes to-tre konferencer. 

Endvidere vil de forskningsmæssige erfaringer blive præsenteret på forskellige nationale og internationale 

forskningskonferencer. Nedenfor ses den foreløbige formidlingsplan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6: Foreløbig planlagt formidling september 2008 

 

Forberedelse af programmet 
Programmet blev etableret med start 1. januar 2008, således at undertegnede som forskningsleder indledte 

samarbejdet med de fem kommuner og i fællesskab med de kommunale konsulenter og de involverede 

skoler påbegyndte forberedelserne.  Samtidig er der i samarbejde med de deltagende professionshøjskoler 

rekrutteret de forskningsmedarbejdere, der er knyttet til de forskellige skoler i de fem kommuner, og der er 

blevet oprettet en styregruppe. De daværende medlemmer havde det første forberedende møde forud for 

programmets start i november 2007. Endvidere er der blevet søgt tilskud til programmet i Integrations- og 

Undervisningsministeriet.  

 

I perioden har der været afholdt introduktionsmøder på de deltagende skoler, således at programmet har 

kunnet tage højde for de lokale forhold, og således at der har været mulighed for gensidig afklaring etc.  
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 Besøg 1 Besøg 2 

Københavns Kommune 17. januar 2008 
Konsulent Karen Esrom Christensen 

11. april 2008 
Konsulent Karen Esrom Christensen 
Skoleleder Klaus Mygind 
Børnehaveklasseleder Hanne 
Jørgensen 
Børnehaveklasseleder Tina Kiil 
Børnehaveklasseleder Iman Al-Hayali 
Børnehaveklasseleder Karin Thorning 
Lærer Mette Johannesen 
Lærer Lærke Lundby Hansen 
Forskningsmedarbejder Ulla 
Lundqvist 

Odense Kommune 14. januar 2008 
Konsulent Claus Qvortrup 
Konsulent Hanne Hermansen 
Skoleleder Olav Rabølle Nielsen 
Viceskoleleder Dorthe Boe Nielsen 
Børnehaveklasseleder Sonja Allsø 
Børnehaveklasseleder Jesper Dam 
Rasmussen 
Lærer Iben Karlsen 
Læsevejleder Helen Kjersgaard 

24. juni 2008 
Skoleleder Olav Rabølle Nielsen 
Viceskoleleder Dorthe Boe Nielsen 
Børnehaveklasseleder Sonja Allsø 
Børnehaveklasseleder Jesper Dam 
Rasmussen 
Lærer Iben Karlsen 
Læsevejleder Helen Kjersgaard 
Forskningsmedarbejder Birgit Orluf 

Vejle Kommune 1. februar 2008 
Konsulent Jonna Wrigley 
Konsulent Jette Kolind 
Viceskoleleder Frank Kjær 

11. juni 2008 
Konsulent Birger Mayland 
Viceskoleleder Frank Kjær 
Pædagogisk leder Kirsten Rau 
Lærer Mette Schytz 
Forskningsmedarbejder Uffe 
Ladegaard 

Ålborg Kommune 8. januar 2008 
Konsulent Helle Tobiassen 
Konsulent Faten El-Ibari 

29. maj 2008 
Konsulent Helle Tobiassen 
Konsulent Faten El-Ibari 
Skoleleder René Arnold Knudsen 
DUS leder Niels Fritzner Nielsen 
Børnehaveklasseleder Lena Nielsen 
Lærer Nazdar Boye 
Lærer Jeanette Nielsen 
Forskningsmedarbejder Winnie 
Østergaard 

Århus Kommune 9. april 2008 
Konsulent Karsten Baltzersen 
Pædagogisk leder Anne Graah 
Børnehaveklasseleder Birthe 
Christensen 
Lærer Kirsten Vogel 
Lærer Jette Mikkelsen 
Børnehaveklasseleder Lone Eskesen 
Læsevejleder Tina Nickelsen 
Lærer Agnete Fuglsang 
Forskningsmedarbejder Line Møller 
Daugaard 

4. september 2008 
Konsulent Karsten Baltzersen 
Skoleleder Rani Hørlyck 
Forskningsmedarbejder Line Møller 
Daugaard 

Figur 7: Oversigt over forberedende besøg i kommunerne 
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Det forskningsmæssige grundlag er i denne periode blevet videreudviklet og den første dataindsamling 

planlagt. Efterhånden som forskningsmedarbejderne er blevet tilknyttet programmet, er det sket i 

samarbejde med dem.  

 

Programmets forskningsmæssige grundlag og dets forskningsdesign er blevet præsenteret på NFPF/NERA ’s 

(Nordisk Förening för Pedagogisk Forskning) 36. kongres i marts 2008 (Signs of language – literacy teaching 

in multilingual classrooms), og netværket Nordisk Netværk for Professionsforskning i Flersprogede 

Læringsrum er blevet etableret med deltagelse af undervisere og professionsforskere ved Høgskolen i 

Hedmark, Høgskolen i Telemark, Malmö Högskola, UCN, VIAUC, UCL og UCC. Dette netværk har været 

forum for drøftelse af programmets design, herunder dataindsamlingen og –bearbejdningen, og af dets 

relation til grund-, efter-  og videreuddannelsen. Programmet er desuden del af literacynetværket under 

NFPF/NERA.  
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Det indledende seminar 
Programmets start blev formelt markeret af det indledende seminar 10-11. september med deltagelse af 

alle de deltagende pædagoger og lærere fra de involverede skoler, af de tilknyttede konsulenter samt 

forskningsleder og forskningsmedarbejdere.  

Her mødtes alle primære deltagere for første gang. Det faglige grundlag blev fremlagt og diskuteret. De 

første erfaringer fra dataindsamlingen forud for seminaret blev præsenteret, og 

undervisningsplanlægningen blev påbegyndt. I den 

kommende tid vil denne planlægning fortsætte og 

undervisningsforløbene blive gennemført, 

videooptaget og analyseret såvel i skolegrupperne 

(bestående af de deltagende pædagoger og lærere 

på den enkelte skole og den tilknyttede 

forskningsmedarbejder) som i forskningsgruppen 

(bestående af forskningsmedarbejderne, 

forskningslederen og eventuelt eksterne forskere). 

Derudover vil fokusbørnene blive udvalgt og 

dataindsamlingen af deres læse- og skriveudvikling 

videreudviklet på baggrund af erfaringerne fra den 

første dataindsamling.  
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Teorigrundlag 
I de følgende afsnit skitseres det teoretiske grundlag for programmet og den første dataindsamling. 

Teorigrundlaget vil løbende blive udviklet gennem programmet, ligesom de første analyser af de 

indsamlede data vil bidrage til udviklingen af relevante analytiske redskaber og til planlægningen af den 

fortsatte dataindsamling. Dette vil blive yderligere udfoldet i de kommende statusrapporter.  

 

Programmet baserer sig på international forskning og pædagogisk forsknings- og udviklingsarbejde i literacy 

på et andetsprog (fx Kulbrandstad 1998, Gregory 2008) og biliteracy (fx Moll, Saez & Dworin 2001, 

Robertson 2002 og Kenner 2004a & b) samt igangværende forskning i Skandinavien (fx Danbolt & 

Kulbrandstad i Norge ( se fx Danbolt & Kulbrandstad 2007), Axelsson i Sverige (se fx Axelsson 2006) og Holm 

i Danmark (se fx Holm 2008)).  

 

Literacy er et ord, der er svært at oversætte til dansk, og som defineres på stadig flere måder og bruges i 

stadig bredere betydning. Kort fortalt anvendes det i denne rapport som det at læse og skrive, og som 

noget, der er knyttet til brugen af skriftsprog. I moderne kommunikation anvendes skriftsprog sjældent 

alene, men er integreret i tekster, hvor også andre modaliteter indgår, og hvor skriften indgår i et kompleks 

samspil med billeder, diagrammer, lyd etc. Termen literacy benyttes derfor også i forbindelse med brugen 

af multimodale tekster, hvori skriftsproget indgår. Derimod dækker det ikke den udvidede betydning, man 

finder i bindestregsord som for eksempel i computer literacy, hvor termen stort bruges synonymt med at 

kunne et eller andet, hvad enten det har noget med skrift at gøre eller ej. 

 

Hvor literacy nok er et kendt ord for de fleste inden for uddannelsessektoren i dag, er der nok færre, der 

har stiftet bekendtskab med ordet biliteracy, der således dækker over det at læse og skrive på to eller flere 

sprog. 

Skriftsprogstilegnelse i et socialsemiotisk perspektiv 
Det teoretiske udgangspunkt er socialsemiotisk (Hodge & Kress 1988, Kress 2001). Semiotikken er en 

videnskab, der beskæftiger sig med tegn og betydningsdannelse (se fx Jørgensen 1993, Kjørup 2002). 

Jørgensen (1993) sammenfatter det at operere med et tegnbegreb som ”… at lade nogle vilkårlige 

fænomener – det være sig genstande, tanker eller begreber – repræsentere ved nogle stedfortrædere, der 

derved som ’tegn’ på fænomenet har den samme virkning på nogle subjekter, som hvis fænomenet selv var 

til stede (Jørgensen 1993: 15).”Hvor semiotikken grundlæggende interesserer sig for tegnet og 

tegnsystemet i sig selv, undersøger socialsemiotikken brugen af tegn i specifikke sociale situationer.  

Sproget er ét blandt mange tegnsystemer. Andre tegnsystemer kan være billeder, gestik, mode og 

arkitektur.  

 

Fra de er ganske små, begynder børn typisk at interessere sig for det skriftsprog, der er en del af deres 

omgivelser, og for hvordan de mennesker, der betyder noget for dem, bruger skriften i deres hverdag. 

Inden for socialsemiotikken ses tilegnelse af skriftsystemer som en proces, hvorigennem børn skaber 

betydning ud af den information, der er tilgængelig for dem i de sociale fællesskaber, de indgår i (Kress 

1997, 2001, Kenner 2004 a&b). Socialsemiotikken understreger, at denne information ikke bare absorberes 

af børnene, men at børnene derimod aktivt bearbejder og transformerer den information, som 
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omgivelserne tilvejebringer. Denne transformation opstår, fordi børnenes fortolkninger ikke alene beror på 

det input, de præsenteres for, men også udspringer af deres interesser og erfaringer som individer med en 

specifik sociokulturel baggrund (Kress 1997).  

 

I det socialsemiotiske udgangspunkt for dette program ligger også en forståelse af, at børns møde med 

skriftsproget foregår på flere niveauer på samme tid (Laursen 2009, under udgivelse). I nedenstående 

model skitseres de forskellige lag, der indgår i barnets møde med skriftsproget. 

 

 
 

Figur 8: Niveauer i skriftsprogstilegnelsen 
 

Inderst i modellen er skrifttegnene og de kombinationer af skrifttegn, der udgør ord. Men barnet møder 

ikke bare tegnet som tegn, men også som tekst, ligesom deres egne eksperimenter med skriftsproget også 

vil rumme eksperimenter med tekst. Skrifttegnene indgår i – eller udgør i sig selv – en tekst. En tekst kan 

være en hel roman, eller det kan være et enkelt ord. I visse tilfælde kan et enkelt bogstav også være en 

tekst i sig selv. Et P på et skilt betyder for eksempel, at her må man parkere, og et M vil i en bestemt grafisk 

udformning være tegn på, at du her kan finde en McDonald. En tekst kan være baseret alene på det verbale 

sprog, eller den kan bestå af en kombination af verbaltekst, tegninger, diagrammer osv. Sådanne 

multimodale tekster vil udgøre en stor del af den tekstverden, der omgiver barnet, og dermed også typisk 

være en del af det skriftlige repertoire, som barnet afprøver og udvikler. Men heller ikke teksten kan 

anskues isoleret, men er en del af en social og semiotisk praksis. Barnets tidlige møder med skriftsproget er 

også et møde med forskellige semiotiske praksisformer. Tegnene og skriften indgår i en social 

sammenhæng. Skriftsprogstilegnelsen er en social proces, hvorigennem barnet ikke alene opbygger 

forståelse af symboler som en integreret del af tekster, men også bliver fortrolig med, hvad skriftsproget 

bruges til, og med den sociale identitet de forbinder med anvendelsen deraf.  

 

Nært beslægtet med det socialsemiotiske perspektiv på sprog- og skriftsprogstilegnelse er det 

socialinteraktionistiske syn. For eksempel har Liberg (1993/2006, 1996) fra et sådant forskningsperspektiv 

interesseret sig for, hvordan børns tidlige skriftsprogstilegnelse finder sted i et socialt samspil mellem børn 

Semiotiske 
praksisser

Tekst

Tegn
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og voksne. Med et citat fra Andersson & Nauclér (1987) beskriver hun det socialinteraktionistiske 

perspektiv således: 

 

Grundlæggende for dette perspektiv er, at sproget primært er til for kommunikation, at 
sproget er en af flere dele af social kommunikativ adfærd, og at barnet tilegner sig sproget 
gennem interaktion med sine omgivelser. Det socialinteraktionistiske syn medfører, at man 
ikke ensidigt kan studere det sprog, som barnet producerer. Man må også tage hensyn til, 
hvordan voksne taler med barnet og også til, hvordan børn taler med hinanden. Et sådan 
perspektiv indebærer, at man ikke kun forholder sig til evnen til at beherske de sproglige 
enheder som sådan – at have et ordforråd af en vis størrelse, at kunne producere sætninger 
af en vis længde, at kunne underordne sætninger osv. – men at man også forholder sig til 
individets evne til at anvende sit sprog, at kunne markere sig sprogligt, dvs. individets 
kommunikative evne. Barnet må kunne argumentere for sin sag, stille spørgsmål, påvirke 
andre, udtrykke sine hensigter etc. overfor de eller de person(er), det taler med.  (Andersson 
& Nauclér 1987, citeret fra Björk & Liberg 1996 ) 

 

Fælles for et socialsemiotisk og socialinteraktionistisk perspektiv på sprogudvikling og skriftsprogtilegnelse 

er, at sprog og skrift forstås som sociale fænomener. Når vi taler, skriver og læser, og når vi udvikler vores 

forståelse af skriften som et tegnsystem, foregår det i en social kontekst. Hvor det socialinteraktionistiske 

perspektiv i særlig grad understreger sprogets rolle som social og kognitiv ressource, fokuserer 

socialsemiotikken mere specifikt på tegnet og tegnsystemer. Selv om det teoretiske udgangspunkt for dette 

program grundlæggende beskrives som socialsemiotisk, trækker det også på socialinteraktionistisk 

forskning, ikke mindst fordi skriftsprogstilegnelsen i dette program ses som uløseligt forbundet med 

børnenes generelle sprogtilegnelse og den mundtlige interaktion omkring skriften. 

Biliteracy 
For tosprogede børn vil de sociale fællesskaber i større eller mindre grad være karakteriseret af at være 

flersprogede, og mødet med skriftsprog vil omfatte mødet med skrift på flere sprog. For nogle vil der være 

tale om skriftsprog, der grafisk set ikke er markant forskellige, og som grundlæggende bygger på de samme 

principper. Det gælder for eksempel dansk og tyrkisk, der begge skrives med det latinske alfabet. Grafisk set 

er forskellen mellem dansk og tyrkisk skrift derfor minimal. På tyrkisk finder man ikke bogstaverne æ, ø og 

å. Derimod har man andre bogstaver, som ikke er del af det danske skriftsprog, nemlig bogstaverne ç, ğ, ş 

og ı. Begge skriftsprog bygger således også på et alfabetisk princip, hvor et grafem - i princippet - 

repræsenterer et fonem.  For andre vil der være tale om skriftsprog, der grafisk er markant forskellige, og 

som måske også bygger på ganske forskellige principper. Arabisk skrift er – som dansk – alfabetisk, men 

skrives med andre bogstaver. Samtidig er det et konsonantisk sprog, hvilket betyder, at kun konsonanterne 

og de lange vokaler skrives. De korte vokaler skrives normalt ikke, men kan gengives som diakritiske tegn, 

hvilket de ofte gør i forbindelse med begynderundervisning i læsning og skrivning (Hansen 2004). Sinhala 

(eller singalesisk) er eksempel på en skrift, som både er grafisk forskellig fra dansk, og som også bygger på 

ganske andre principper, i og med at det er en syllabisk skrift, hvilket betyder, at et grafem svarer til en 

stavelse. Kinesisk er et andet eksempel på en skrift, som både adskiller sig grafisk fra dansk, og som også 

hviler på andre principper. Kinesisk er en såkaldt logo-syllabisk skrift, hvilket indebærer, at tegnene 

grundlæggende er logografiske, således at hvert tegn repræsenterer et ord eller et morfem, og at disse 

logografiske elementer kombineres med syllabiske elementer. 
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يل     ف
     hane 

  ağaç 
 

Figur 9: Arabisk, tyrkisk, kinesisk, dansk og singalesisk skrift 
 
 

Udfordringen for de børn, der vokser op med flere skriftsprog, vil blandt andet være at identificere, hvad 

der er vigtigt i hvert skriftsystem, og at overføre deres viden om et skriftsprog til det eller de andre. Her 

viser forskningen i udviklingen af biliteracy, at tosprogede børn meget tidligt begynder at skelne mellem 

forskellige skriftsprog og at engagere sig i at søge og forstå de principper, de forskellige skriftsprog hviler på 

(se fx Moll & Dworin 2001, Buckwalter & Lo 2002, Kenner et al 2004a, Reyes 2006). Ofte kan de også med 

deres egne ord redegøre for konstituerende forskelle mellem skriftsprogene, selv om de måske ikke 

udtrykker det, som en uddannet lingvist ville gøre det. For eksempel har Kenner m.fl. (2004a) gennem seks 

case-studier i London vist, hvordan 5-6 årige tosprogede børn med forskellig sproglig baggrund 

(henholdsvis arabisk-engelsk, kinesisk-engelsk og spansk-engelsk baggrund) udvikler deres forståelse af de 

principper, der ligger bag forskellige skriftsystemer ved at skabe deres egne fortolkninger af det input, de 

møder i familien og i skolen.  For at få indblik heri bad de blandt andet de seks børn undervise 

engelsksprogede jævnaldrende i henholdsvis arabisk, kinesisk og spansk og kunne herigennem se, hvordan 

deres forklaringer indeholdt specifikke sammenligninger af engelsk og de øvrige sprog og henvisninger til 

flere af de særtræk, der karakteriserer arabisk, kinesisk og spansk. 

 

Man kan sige, at der er tre lag i forståelsen af de principper, et givet skriftsystem hviler på. 

 

 
 

 

Figur 10: Skriftens principper 

Skriftens generelle symbolske egenskaber
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Det øverste lag handler om at forstå skriftens generelle symbolske egenskaber. Det vil sige at forstå, at en 

skreven form altid repræsenterer det samme ord og at s-o-l ikke på et tidspunkt kan stå for sol og på et 

andet for måne. Det er noget, der gælder for alle sprog, og er et princip, der altså er uafhængigt af det 

givne sprog og det givne skriftsystem. 

 

Det næste lag – skriftens specifikke symbolske princip – handler om de egenskaber, hvormed sprog 

repræsenteres på skrift. Når det gælder alfabetiske skriftsystemer, så handler det for eksempel om at 

forstå, at et ord med mange lyde behøver flere bogstaver end et ord med få lyde. Dette princip er 

afhængigt af det givne skriftsystem, men uafhængigt af det konkrete sprog. Det alfabetiske princip gælder 

således både for det latinske skriftsystem og det kyrilliske skriftsystem.  

 

Endelig er der det nederste lag – skriftens sprogspecifikke symbolske egenskaber – der er de principper, 

hvormed det konkrete repræsenteres i skrift. Dansk og grønlandsk er for eksempel begge alfabetiske sprog, 

der skrives med det latinske alfabet, men principperne for, hvordan man omsætter lyd til skrift er på nogle 

punkter forskellige. Er der på dansk lydligt en lang vokal i et ord som a’et i hane, får det ikke betydning for 

antallet af vokaler, mens man på grønlandsk vil markere vokallængden ved at skrive to a’er. Det er for 

eksempel tilfældet i asaat (der betyder gulvklud), hvor den første a-lyd er kort og den næste er lang. 

 

Denne model kan være gavnlig i forhold til få indsigt i det, man indenfor andetsprogsforskningen kalder 

transfer. Hvilken forståelse af skrift vil kunne overføres fra et sprog til et andet? Uanset hvilket sprog man 

har lært at læse og skrive på, vil det øverste lag være direkte overførbart. Har man lært at læse og skrive på 

et alfabetisk sprog, vil hele det næste lag også være overførbart, hvis vi taler om et andet alfabetisk sprog. 

Har man lært at læse og skrive på et syllabisk sprog, der altså er baseret på stavelser, vil store dele af det 

mellemste lag også være overførbart, for også her har man en gang lært, at tegn repræsenterer lyd. Hvad 

man så skal lære, når denne viden skal overføres til et alfabetisk sprog, er, at repræsentationen ikke gælder 

stavelsen, men enkeltlyden. Hvad angår det nederste lag vil overførselsmulighederne indsnævres. Dog vil 

det være sådan, at har man for eksempel lært at læse og skrive på tyrkisk, vil store dele kunne overføres til 

dansk. I begge sprog skrives s-lyden som et s og t-lyden som et t. Samtidig er andre forskelle, der gør sig 

gældende. 

 

For børn, der vokser op som simultant tosprogede og altså stifter bekendtskab med begge sprog og 

skriftsprog omtrent samtidig, vil der ikke være tale om en enkeltrettet transfer, men en transfer, der er 

dobbeltrettet, således at overførslen af forståelsen af skrift kan gå bege veje. 

 

Samtidig ved vi fra den relativt sporadiske forskning i biliteracy, at børn, der vokser op med flere sprog, 

potentielt har en metalingvistisk fordel, idet deres umiddelbare adgang til flere sprog og flere 

skriftsystemer kan gøre det nemmere for dem at se sproget udefra og dermed udvikle en metasproglig 

bevidsthed. I en undersøgelse af 4 og 5-årige børns forståelse af skrift viser Bialystok (1997) blandt andet, 

hvordan børn med erfaringer med flere sprog og flere skriftsystemer har lettere ved at forstå skriftens 

generelle symbolske funktion end etsprogede børn. Det vil sige, at såvel den gruppe af kinesisk-

engelsksprogede børn og den gruppe af fransk-engelsksprogede, der indgik i undersøgelsen, hurtigere end 
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gruppen af engelsk etsprogede børn forstod, at det skrevne ord er en invariant repræsentation af dette 

ord.  

 

Når vi har at gøre med biliteracy, er det derfor interessant at forholde til fænomener som transfer og 

metalingvistisk bevidsthed, ligesom det kan være interessant at følge med i, hvordan børnene måske 

bruger og kombinerer de forskellige skriftsystemer kreativt. Kenner (2004a), der har forsket i børns tidlige 

biliteracy, illustrerer for eksempel, hvordan nogle tosprogede børn kombinerer de skriftsystemer, som 

indgår i deres hverdag og konstruerer flersprogede tekster, hvori de integrerer de sprog, der er en del af 

deres sociale identitet. Mor-Sommerfeld (2002) har kaldt denne proces med at kombinere forskellige 

skriftsprog for sprogmosaik. 

Literacy som social praksis 
Da skriftsprogtilegnelsen ses som en proces, hvor børn skaber betydning ud af den information, der er 

tilgængelig for dem i de sociale fællesskaber, de indgår i, ligger der i programmet også en interesse for de 

erfaringer, børnene har og løbende gør sig med skriftsprog uden for skolen, og for de opfattelser af og 

holdninger til skriftsprogsbrug, der knyttes til brugen af skriftsprog i de sociale kontekster, børnene indgår i. 

I den forbindelse trækkes der også på forskningen inden for New Literacy Studies, der anskuer literacy som 

social praksis. 

 

Når børnene starter i skolen, har de en række sociale erfaringer med skriftsproget med sig, i og med at de 

har deltaget og deltager i en række ’literacy practices’, forstået som ”general cultural ways of utilising 

written language which people draw upon in their lives (Barton & Hamilton 1998:6).” ’Literacy practices’ 

eller literacypraksisser er genkommende måder at bruge skriftsprog på, hvortil der knytter sig forskellige 

værdier, holdninger, følelser og sociale relationer. Et klassisk eksempel er godnatlæsning, som Heath (1982) 

har analyseret i sit studie af literacypraksisser i forskellige sociale miljøer i Carolina i USA.  

 

Literacy forstås i den sammenhæng som social praksis og som noget, mennesker gør, og altså ikke som 

tekster, som mentale evner eller som et sæt færdigheder (Barton 1994, Barton & Hamilton, Street 1984, 

Holm 2005,2006).  

 

Literacy is primarily something people do; it is an activity, located in the space between 
thought and text. Literacy does not reside in people’s heads as a set of skills to be learned, 
and it does not reside on paper, captured as texts to be analysed. Like all human activity, 
literacy is essentially social, and it is located in the interaction between people (Barton & 
Hamilton 2003:3) 

 

En analyse af literacypraksisser i en given sammenhæng bygger på en identifikation af såkaldte ’literacy 

events’ eller literacybegivenheder, samt af de opfattelser, der er knyttet til dem, og den værdi, literacy har 

for den enkelte og tilskrives af andre.  

 

Literacybegivenheder er konkrete observerbare begivenheder, hvori der indgår skrift. Barton & Hamilton 

(2003:7) definerer literacybegivenheder som ”activities where literacy has a role”, og Heath (1982:93)  
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forstår en literacybegivenhed som ”any occasion in which a piece of writing is integral to the nature of the 

participants’ interactions and their interpretive processes (Heath 1982: 93).”  

 

Literacybegivenheder relaterer sig til literacypraksisser, der hviler på historiske og sociokulturelle 

traditioner og forandrer sig med den samfundsmæssige udvikling, samtidig med at de er formet af såvel 

individuelle som sociale mål og interesser (Barton & Hamilton 2003). Typisk vil en eller flere tekster være 

centrale i aktiviteten, og der kan være samtale i tilknytning til teksterne. Disse tekster kan have forskellige 

funktioner i en literacybegivenhed, og brugen af dem og forståelsen af literacy kan have forskellig 

betydning for de forskellige deltagere i literacybegivenheden. Man kan således også godt deltage i en 

literacybegivenhed uden selv at læse eller skrive et eneste ord. I analysesammenhæng indgår derfor en 

opmærksomhed på teksten, men også på hvad folk gør med teksten, og hvad disse aktiviteter betyder for 

dem.  

 

Nogle literacybegivenheder er relativt formelt strukturerede og har mere eller mindre eksplicitte regler for 

processer og produktkrav, mens andre i højere grad er styret af individuelle interesser og mål eller 

reguleret af sociale konventioner og mere uformelle forventninger fra kammerater eller lignende.  

 

De erfaringer med og forståelser af literacy, som børn har fra de literacypraksisser uden for skolen, de har 

indgået i og indgår i, vil nødvendigvis præge disse børns opfattelse af, hvad det vil sige at lære at læse og 

skrive i skolen. Samtidig vil de literacypraksisser, børnene møder i skolen, spille en væsentlig rolle for deres 

forståelse af literacy, ligesom det vil have betydning, hvordan skolen forholder sig til børnenes forskellige 

erfaringsbaggrunde.  

Den første dataindsamling 
Fra børnenes skolestart og frem til det indledende seminar indledte vi dataindsamlingen med henblik på at 

få et første indtryk af børnene og deres skriftsprogserfaringer samt af klasserummet som skriftsprogsmiljø. 

Erfaringerne fra denne dataindsamling blev præsenteret på det indledende seminar og var således med til 

at danne grundlag for den undervisningsplanlægning, der blev påbegyndt der. Samtidig vil erfaringerne fra 

denne dataindsamling danne grundlag for tilrettelæggelsen af den videre dataindsamling.  

Den første dataindsamling 
En socialsemiotisk tilgang til literacytilegnelse indebærer, at man interesserer sig for, hvordan børn gør 

brug af repræsentationelle ressourcer i deres betydningsskabelse, og for, hvordan de fortolker og forstår de 

principper, der ligger til grund for skriften og andre repræsentationsformer (Kenner 2004a & b). Det 

indebærer endvidere, at interessen ikke alene rettes mod børnene selv og deres anvendelse og fortolkning 

af skriften, men også mod den sociale kontekst og de rammer for skriftsprogstilegnelse, der gives her, samt 

mod samspillet omkring literacy mellem børnene og mellem børnene og de voksne, der omgiver dem. Det 

er denne interesse, der har ligget til grund for den første dataindsamling i de deltagende 0. klasser.  
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Fluen på væggen  

For at få indsigt i literacypraksisserne i de deltagende 0. klasser og den sociale kontekst for 

skriftsprogstilegnelse, der udgøres af klasserummet, tilrettelagde vi en såkaldt ”flue-på-væggen”dag (En 

dag i 0. klasse), hvor sigtet var via observation igennem en skoledag at undersøge klasserummet som 

skriftsprogmiljø og identificere de literacybegivenheder og de tekster, der indgik den pågældende skoledag. 

I den forbindelse blev udarbejdet et observationsskema, hvori iagttagelserne blev registreret. Derudover 

blev der taget fotografier af klasserummet og literacybegivenheder. 

Tidspunkt Aktivitet Organisering og 
arbejdsform 

Indhold og 
materialer 

Literacybegivenheder Andre 
observationer 

Figur 11: Observationsskema til En dag i 0. klasse 

Skriv lige, hvad du vil 

Som led i 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, tilrettelagde vi yderligere to aktiviteter, der 

kunne bidrage til at få begyndende indblik i aspekter heraf.  

Den første af disse aktiviteter var skriv lige, hvad du vil. Denne aktivitet er inspireret af Buckwalter & Lo’s 

(2002) write anything you can, som de karakteriserer som: 

… a technique described and used by Harste et al. (1984) in their research with emergent
writers. In this task, a child is given a piece of blank paper and a writing utensil then asked to 
write or pretend to write anything they can write. After the child finishes, the researcher asks 
the child to read what they wrote (Buckwalter & Lo 2002:275).   

Børnene fik i grupper udleveret et stykke papir og en blyant og blev bedt om at skrive lige, hvad de ville. 

Hvis nogen børn ikke skrev eller protesterede mod at skrive, blev de opfordret til at lade som om, de skrev. 

Hvis der også var modstand mod at lade som om, at de skrev, kunne de eventuelt tegne. Børnene skrev, så 

længe de havde lyst og blev opmuntret undervejs, hvis de gik i stå. Efterfølgende blev børnene på skift 

opfordret til at ”læse op” (eller vise og fortælle, hvad de har skrevet). 

Den analytiske interesse fra vores side var primært rettet mod at få indblik i, hvilke repræsentationelle 

ressourcer, børnene brugte i den givne situation, hvordan de brugte dem, og hvilke opfattelser og 

forståelser af literacy, der kom til udtryk gennem deres skrivning, og som de eventuelt gav udtryk for 

undervejs i skriveprocessen og i den efterfølgende samtale.  
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Hvad synes I hører sammen? 

Den anden aktivitet Hvad synes I hører sammen var primært rettet mod at få indsigt i børnenes forståelse 

af skrift og andre tegn.  

 

Til det formål blev udarbejdet et sæt kort med forskellige skrifttegn, piktogrammer og tal, der omfattede 

 

 Nummerplade 

 Husnummerskilte 

 Toiletskilt 

 Forbudt-skilt  

 Mobiltastatur 

 McDonald’s-M 

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

 Skriblerier  

 ’BUS’ (store bogstaver, print) 

 ’børnehave’ (små bogstaver, print) 

 ’elefant’ på tamil  

 ’elefant’ på arabisk  

 ’træ’ på tyrkisk 

 ’træ’ på russisk 

 ’and’ på kinesisk 

 ’løve’ på somali 
 

Herudover blev der i hver af klasserne suppleret med ord fra nogle af de andre sprog, der eventuelt var 

repræsenteret i den enkelte 0. klasse.  

 

Børnene blev gruppevis bedt om at fortælle eller vise, hvilke kort de syntes hørte sammen og begrunde det.  

 

Aktiviteten sigtede blandt andet mod at afdække aspekter af børnenes opfattelser af tegn og at iagttage 
om børnene gennem deres sortering af kortene og samtalen i forlængelse heraf udtrykte kendskab til 
følgende forskelle: 
 

 Forskellen mellem skrift og andre tegn som fx piktogrammer, tal, skriblerier. 

 Forskellen mellem dansk skrift og skrifttyper, der grafisk set er markant forskellige fra dansk som fx 
tamil, arabisk, kinesisk etc. 

 Forskellen mellem dansk og andre skrifttyper, hvor der ikke mindre markante grafiske forskelle som 
fx tyrkisk og russisk etc. 

 Forskellen mellem håndskrift og trykt skrift. 

 Forskellen mellem store og små bogstaver. 

 Forskellen mellem ’børneskrift’ og ’voksenskrift’. 
 

I det følgende præsenteres de foreløbige erfaringer fra den første dataindsamling. De gengivne 

illustrationer er anvendt med tilladelse fra børnenes forældre. Børnenes navne er ændrede.  
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Det er krusemaduller på arabisk – erfaringer fra aktiviteten 
’Fluen på væggen’  
Ulla Lundqvist & Birgit Orluf 

 

Målet med denne aktivitet har været at identificere literacybegivenheder og literacypraksisser i 

undervisningen og i den del af skoledagen, der ikke er organiseret som undervisning. Det kan fx være i 

legetimer. Identifikationen af literacybegivenheder og -praksisser pegede især på, at børnene også er 

optaget af at udvikle deres forståelse af literacy og biliteracy, når de bruger skriftsprog i uformelle 

sammenhænge i de dele af skoledagen, der ikke er organiseret som formel undervisning. I det følgende 

præsenteres erfaringerne fra aktiviteten ud fra følgende tre spørgsmål: 

    

 Hvordan bruges literacy og biliteracy i klasserummets indretning?  

 Hvordan praktiseres literacy og biliteracy af voksne og børn i undervisningen? 

 Hvordan er børnenes brug af literacy og biliteracy i uformelle sammenhænge?  

  

Hvordan bruges literacy og biliteracy i klasserummets indretning? 
Literacy findes i klasserummene på flere måder. I indretningen af rummet er der det danske alfabet, 

illustrationer til eventyr og historier, forskellige spil, ure, ordkort, bøger m.m. Desuden er der tekst, 

børnene selv har medbragt eller produceret; tekst på skoletasker, madkasser, børnenes tøj samt deres 

navne på kasser og mapper. Børnenes erfaringer med biliteracy er også 

repræsenteret, typisk hvor barnets navn er skrevet på andre sprog end dansk på 

madkassen, skoletasken eller hvor børnene har eksperimenteret med biliteracy i 

uformelle sammenhænge og ’legeskrevet’ på andre sprog end dansk. Det synliggør 

børnenes erfaringer med andre sprog end dansk, og det kan danne konkret 

udgangspunkt for samtale om, hvilke erfaringer børnene har med arabisk og 

eventuelle andre skriftsprog. De voksne kan herigennem få indsigt i deres forståelse 

og tilegnelse af literacy og biliteracy. 

 

I ét klasserum findes et smartboard, hvor board’ets symboler 

for anvendelse optræder side om side med børnenes 

eksperimenter med biliteracy. På fotoet har en dreng skrevet 

’bonicklas’ på board’et.  Ovenover har han lavet en grafisk 

repræsentation af noget, der sandsynligvis refererer til 

bionicles-universet1. Smartboard’ets tilstedeværelse i 

klasserummet giver børnene mulighed for på egen hånd at 

eksperimentere med literacy og biliteracy. Eksperimenter, der 

samtidig kan give pædagoger og lærere indsigt i børnenes 

erfaringer med og forestillinger om skriftsprog.  

 

                                                 
1
 Bionicle er et narrativt legeunivers med helte- & skurkefigurer. Universet inkluderer PC-spil og en række 

merchandise.  
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Hvordan praktiseres literacy og biliteracy af voksne og børn i undervisningen?  
Identifikationen af literacypraksisser viser, at bl.a. aktiviteter som 

morgensamling og sang er gennemgående måder at organisere 

literacypraksis som undervisning på.  

 

Morgensamling 

’Hvilken dag er det?’-aktiviteten praktiseres som en samtale ledsaget af 

ordkort på dansk. Hensigten med samtalen er at give børnene mulighed for 

at få overblik over dag, dato, måned, årstid samt over dagens program. 

Denne praksis støtter børnene i at gætte kvalificeret ud fra sammenhængen 

og billedet og på den måde udvikle kontekstbundne læsestrategier. 

Ordkortene danner desuden udgangspunkt for øvelser i at identificere 

initiallyd, finallyd samt antal af stavelser i det enkelte ord. En literacypraksis, 

der understøtter børnenes skriftsprogtilegnelse på mikroniveau i en 

kontekstbunden sammenhæng. 

 

 

Sang 

Sang praktiseres med eller uden sanghæfte i alle klasserummene. Nogle steder knyttes denne 

literacypraksis sammen med samtaler om sangenes indhold. Et sted bruges sang som en måde at inddrage 

og udvikle et- og tosprogede børns erfaringer med biliteracy.  

 

Klassens flersprogede børnehaveklasseleder, Iman, synger med 

børnene på arabisk og bulgarsk – korte sange, der handler om at 

begynde i skole og alfabetsange. Et eksempel på sang som konkret 

literacybegivenhed er, når Iman indledningsvis giver børnene 

opgaven at gætte, hvilket sprog hun synger på. Hun synger 

derefter en sang på bulgarsk, og klassen gætter ud fra deres 

samlede sproglige repertoire. Ayman udelukker urdu, som er et 

sprog, han praktiserer hjemme. ”Forstår du, Ayman?”, spørger 

Iman. ”Nej”, svarer han, og så kan klassen udelukke urdu. ’Var det 

arabisk eller somali’, spørger Iman. ”Nej”, siger Ifrah og Ammar, 

der har erfaring med disse sprog. To børn med albansk som 

modersmål har genkendt ordet pantaloni, der er den romanske 

pluralisform af bukser. Iman afslører, at sangen er bulgarsk.  

 

Bagefter synger Iman på arabisk. Sven, der er dansksproget, 

gætter det, fordi han ved at ’salaam’ betyder ’hej’ på arabisk. Jamil 

konstaterer, at sangen er arabisk og handler om at begynde i 

skole. Målet med at praktisere sang som biliteracy er at udvikle 

børnenes sproglige bevidsthed i relation til, hvor forskelligt man 

kan udtrykke næsten det samme på flere sprog. Samtidig giver 
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aktiviteten børnene mulighed for at trække på erfaringer med flere sprog end dansk. Det er sproglig 

opmærksomhed, som tager udgangspunkt i børnenes erfaringer med biliteracy.  

 

Hvordan er børnenes brug af literacy og biliteracy i uformelle sammenhænge?  
Som nævnt indledningsvis peger identifikationen af literacybegivenheder og -praksisser på børnenes 

optagethed af at udvikle deres forståelse af literacy og biliteracy, når de bruger skriftsprog i uformelle 

sammenhænge i de dele af skoledagen, der ikke er organiseret som formel undervisning. I det følgende 

præsenteres børnenes brug af literacy og biliteracy i uformelle sammenhænge i relation til praksisser, der 

relaterer til computerspil, bøger og leg. 

 

Teknologiens udfordringer og muligheder 

Masud spiller computerspil på internettet. Da spillet er slut, klikker han på en grøn bjælke på skærmen, 

hvor der står PLAY og er tegnet en pil. Forskningsmedarbejderen Line spørger, om han ved, hvad der står, 

og han svarer afkræftende. ”Hvordan ved du så, at det er der, du skal trykke?”, fortsætter hun, og han 

svarer ”Sådan er det i de andre spil, så ved man det jo”. Gennem sin aktive udforskning af literacy og 

biliteracy på internettet udvikler Masud sin forståelse af, hvordan man navigerer i multimodale tekster. Han 

afkoder ikke teksten på skærmen med udgangspunkt i det alfabetiske princip, men han har udviklet en 

overordnet forståelse af tekstens varierende fremtrædelsesformer og indhold, der gør, at han kan vælge 

læsesti og deltage i praksissen ’pc-spil’, der involverer både literacy og biliteracy i komplekse 

tekstsammenhænge.  

 

Børnenes brug af trykte tekster 

I uformelle sammenhænge bruger børnene bl.a. trykte tekster til at udvikle egen identitet som 

skriftsprogsbrugere. Det gør de bl.a. gennem en praksis, man kan kalde ’at læse tekster som de voksne’. For 

eksempel bliver Salah optaget af at bladre i hobbykataloger, efter hun har set børnehaveklasselederne gøre 

det samme, mens de diskuterede indkøb til skolen.  

 

I en legetime et andet sted er det Ammar, Jamaal og Khador, der læser i en 

bog om fortidsdyr på arabisk. Forskningsmedarbejderen Ulla spørger, om de 

kan læse det, og Ammar svarer ”Nej, jeg har jo somali… Jo, der er et sted, jeg 

kan læse”. Han bladrer i bogen, indtil han finder billedet af en abe. ”Der står 

abe”, fortæller han. ”Hvordan vidste du det?”, spørger Ulla. ”Det ved jeg”, 

svarer han, ”fordi Iman har fortalt mig det”. Børnene er opmærksomme på, at 

de ikke afkoder teksten med udgangspunkt i det alfabetiske princip - men 

bruger kontekstbundne læsestrategier som fx at bruge billedet til at forstå ud 

fra sproglig ubunden viden om verden. At ’læse’ den arabiske børnebog bliver 

for drengene en måde at forstå og udvikle identitet som brugere af literacy og 

biliteracy. 
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Eksperimenter med grafiske mønstre og skrift 

Et andet eksempel på en literacybegivenhed, hvor barnet bruger biliteracy som en måde at tilskrive sig 

identitet som skriftsprogsbruger, er ’Muniras computer’. I legetimen har hun udfærdiget, hvad hun selv 

kalder en arabisk computer. Hun henvender sig til Ulla og forklarer ”Det er en arabisk computer, se - det er 

her, man skriver. Her er knapperne på computeren, og heroppe kan du 

læse, at det er på arabisk”. Adspurgt siger Munira, at hun ikke har 

skrevet noget, men som det fremgår af eksemplet forneden, har hun 

skrevet grundformen af bogstaverne b, t og n, samt medial/finalformen 

af h på arabisk2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hendes eksperimenter med arabiske bogstaver viser, at hun er i gang med udvikle sin forståelse af det 

arabiske skriftsprog. Om denne forståelse omfatter mere end fascination, genkendelse og legende 

reproduktion af de fire konsonanters grafiske udtryk, kræver en nærmere udforskning. Muniras tegning og 

tilhørende forklaring viser desuden, at hendes brug og forståelse af biliteracy er indlejret i en social 

sammenhæng, hvor det at skrive på computer på arabisk indgår som noget centralt.  

 

Som flere af de andre børn, der har arabisk som et af deres sprog, fortæller Munira, at hun ’går i arabisk 

skole’. ’At læse koranen’ er en (bi)literacypraksis3, mange elever deltager i ved siden af den almindelige 

skoletid., og det er en praksis, der har betydning for deres udvikling som skriftsprogsbrugere.  

 

Det er krusemaduller på arabisk 

’Nouf skriver krusemaduller på arabisk’ er et andet eksempel på en uformel literacybegivenhed, hvor et 

barns eksperimenter med biliteracy i en legetime kan give den voksne indblik i barnets forståelse og brug af 

skriftsprog. Da legetimen begynder, går Nouf spontant i gang med at skrive arabiske bogstaver med rød og 

sort tusch. Som fotoet af hendes tekst viser, har hun eksperimenteret med forskellige bogstaver.  De fleste 

gentager hun flere gange. Nouf har i andre sammenhænge vist, at hun kan skrive forskellige ord på arabisk, 

                                                 
2
 I det arabiske alfabet ændrer de fleste bogstaver sig, alt efter om de placeres initialt, medialt eller finalt i et givent 

ord. Tabellen skal læses fra højre mod venstre i overensstemmelse med læseretningen på arabisk.  
3
 Børn med forskellige modersmål, bl.a. arabisk, somali og tyrkisk fortæller, at de læser koranen på arabisk. Alt efter 

børnenes individuelle flersprogede erfaringer vil de gennem deres deltagelse i denne praksis bruge deres flersprogede 
erfaringer i varierende omfang.  
 

Universal   
Bogstavets kontekstafhængige form 

Latinsk 
Isoleret Final Medial Initial 

ـ ب ب بـ ب ـب ـ  b 

ـت ت ت تـ  ـ ـ  t ت

نـ ـن ن ن ـ ـ  n ن
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men i denne situation har hun valgt ikke at binde bogstaverne sammen. Hun har også lavet en slags figurer 

eller mønstre, bl.a. trekanter, firkanter (både store og små) og noget, der kunne ligne et træ.  

 

Ulla spørger Nouf, hvad hun 

laver, og hun svarer ”Jeg skriver 

arabisk til min mor”. Da Ulla 

gerne vil vide, hvad der står, 

forklarer Nouf  ”Det er arabisk, 

bare bogstaver, det er 

krusemaduller på arabisk, det 

betyder ikke noget”. Noufs 

fascination og forståelse af det 

grafiske begrænser sig ikke til 

bogstavernes arkitektur. Ligesom 

Muniar eksperimenterer hun 

med tegn, mønstre og former, 

hvoraf nogle tegn er arabiske bogstaver, andre blot tegn og mønstre, der ikke umiddelbart kan knyttes til et 

semantisk indhold. Som man kan se, har Nouf skrevet en god del af det arabiske alfabet. Hun 

eksperimenterer bl.a. med bogstavet 
4
, der lydligt ikke er repræsenteret i det danske sprog. Nouf forklarer 

Ulla, at bogstavet lyder ’anderledes end dansk’ og demonstrerer, hvordan man udtaler det. Hun viser på 

den måde dels, at hun kender det arabiske fonem, der knytter sig til bogstavets grafiske 

fremtrædelsesform, og dels at hun har opdaget, at der er lyde på arabisk, der ikke findes på dansk. Nouf 

har opdaget det fonetiske princip på arabisk, en erfaring, hun kan trække på i sin tilegnelse af dansk 

skriftsprog. En videre undersøgelse af Noufs arabiske krusemaduller vil sandsynligvis vise 

skriftsprogsforståelse, der kommer til udtryk på mange andre måder.  

 

Opsamling 
Centrale erfaringer fra aktiviteten ’Fluen på væggen’ er, 1) at børnene bruger - og udvikler deres forståelse 

af literacy og biliteracy i uformelle sammenhænge, 2) at børnenes eksperimenter med skriftsprog er 

indlejret i sociale kontekster, og at børnene bruger dem til at udvikle identitet som skriftsprogsbrugere. 

Erfaringerne understreger desuden den diversitet, der kendetegner børnenes erfaring med og gryende 

forståelse af skriftsprog i det enkelte klasserum.  

 

Dette giver anledning til at stille spørgsmålene:  

 

Hvordan kan vi skærpe opmærksomheden på børnenes individuelle brug af, erfaring med og viden om 

skriftsprog i uformelle sammenhænge, der ikke er organiseret som undervisning? Og hvordan kan vi 

inddrage disse erfaringer med henblik på at udvikle børnenes forståelse og anvendelse af literacy og 

biliteracy i en skolefaglig sammenhæng?  

                                                 
4
 Upåagtet at hun har spejlvendt bogstavets grafiske fremtrædelsesform. 
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”Må jeg tegne et bogstav?” 
– når børnehaveklassebørn skriver lige, hvad de vil
Line Møller Daugaard & Uffe Ladegaard 

”Må jeg tegne et bogstav?”. Sådan spurgte Yasmin under den anden dataindsamlingsaktivitet, hvor 

børnene i grupper på fire-fem børn fik et blankt ark papir og en blyant og bedt om at skrive lige, hvad de 

ville. Efterfølgende blev de bedt om at læse, hvad de havde skrevet, og forskningsmedarbejderen talte med 

børnene om deres tekster.  

Målet med aktiviteten var at få et indblik i børnenes produktion og forståelse af 

skrift ved starten af børnehaveklassen for på den måde at afdække deres 

udgangspunkt for skriftsprogstilegnelse. Inspirationen til aktiviteten kommer fra 

Buckwalter & Lo: ”write anything you can”, a technique described and used by 

Harste et al. (1984) in their research with emergent writers. In this task, a child is 

given a piece of blank paper and a writing utensil then asked to write or pretend to 

write anything they can write. After the child finishes, the researcher asks the child 

to read what they wrote (Buckwalter & Lo 2002:275)”.   

Der var – ikke overraskende – stor forskel på, hvordan børnene greb opgaven an. Nogle skrev løs fra start til 

slut, mens andre havde sværere ved at komme i gang, og enkelte børn skrev slet ikke, men tegnede. På 

tværs af disse individuelle forskelle tegnede aktiviteten imidlertid et billede af børnehaveklassebørn, der er 

i gang med at tilegne sig grundlæggende skriftsproglige principper, og som i flere tilfælde bringer viden om 

skrift på forskellige sprog i anvendelse i deres leg med skrift på flere sprog.   

At udnytte de forhåndenværende ressourcer – socialsemiotik i praksis 
Gennem aktiviteten var det tydeligt, hvordan børnene udnyttede de forhåndenværende ressourcer i deres 

skriveproces. Nogle lod sig inspirere af de alfabetplakater, der fandtes i lokalet, mens andre skrev ord af fra 

penalhuse, bøger i lokalet og verdenskort. Et barn tog en plastikplade med udstansede bogstaver frem fra 

penalhuset og brugte det som støtte til at skrive bogstaver, og et andet barn skrev ’Arla Foods’ af fra en 

mælkekasse.  

Desuden bruger børnene i vid udstrækning hinanden som ressourcer. Samia 

skriver af efter Kim, så der står ’KIM’ på hendes ark side om side med ord 

som ved siden af ord som ’FAR’, ’IS’ og ’KO’. Og Masud ender med kun selv 

at få skrevet Masud nederst på sit ark, men har til gengæld på bagsiden af 

arket noteret en række bogstaver, som han har skrevet i sit forsøg på at 

hjælpe Safiya med at skrive sit navn. 

Mens børnene skriver lige, hvad de vil, skaber de således aktivt betydning i det rum, de befinder sig i, og de 

udnytter behændigt de ressourcer, der findes i rummet. Eksemplerne viser også, at skriftlighed ikke 
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(udelukkende) er et individuelt og kognitivt fænomen, men i høj grad også noget, der udspiller sig i 

relationerne mellem børn i en bestemt kontekst.  

 

Optagethed af ord 
Børnenes tekster afspejler forskellig grad og forskellige former for 

optagethed af sprog. Flere børn er eksempelvis optaget af ordet som 

sproglig enhed, og det markerer de i deres tekster gennem 

anvendelse af forskellige strategier.  

 

Asim har således valgt at lave firkanter rundt om sine ord for at 

markere grænserne mellem ord, mens Furhan opdeler i ord ved at 

sætte en lodret streg.  

 

Vanessa, der har kinesisk som modersmål og ved andre lejligheder 

har vist, at hun kan skrive og genkende en række kinesiske tegn, 

sætter indimellem en prik for at adskille tegn fra hinanden (her efter 

det tredje tegn læst fra venstre) og forklarer det med, at tegnene 

”ikke må klistre sammen”. 

 

 

 

Optagethed af at ordne bogstaver på linjer  
Andre børn retter opmærksomheden mod at ordne deres bogstaver på linjer. Det giver sig hos Bassima 

udslag i omhyggeligt ordnede rækker af bogstaver, som indimellem adskilles af en vandret linje. Abia 

ordner også sine bogstaver (og tal) på en linje, og da bogstaverne er kommet til at skråne i en bue opad 

mod arkets højre hjørne, må linjen naturligvis følge bogstaverne. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At skrive på flere sprog 
Selvom en stor del af børnene har et andet modersmål end dansk, vælger langt de fleste af børnene 

spontant at skrive på dansk. Markante undtagelser er Nouf og Adela, der begge skriver på deres modersmål 
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arabisk. Nouf skriver en række forskellige arabiske ord og forklarer ivrigt deres betydning for 

forskningsmedarbejderen og de øvrige børn i gruppen:  

 

 

 

 

 

 

 

Adela skriver i stedet de fem første bogstaver i det arabiske alfabet og 

forklarer, at ”det er ligesom ABC på dansk”. Et andet sted skriver hun sit 

navn på arabisk og demonstrerer herved, at hun kender til de forskellige 

fremtrædelsesformer, de arabiske 

bogstaver kan have. Den arabiske skrift 

skelner ikke mellem store og små 

bogstaver, men til gengæld har hvert 

enkelt bogstav op til fire forskellige 

fremtrædelsesformer afhængig af, om 

det står alene, i starten, midt i eller i slutningen af et ord. Desuden er 

læseretningen på arabisk højre-venstre, hvilket muligvis kan forklare, 

hvorfor Adela skriver forskningsmedarbejderen Uffes navn fra højre mod 

venstre med konsekvent spejlvendte bogstaver.  

 

Børnene er således ofte opmærksomme på, at nogle af de sprog, de 

møder i deres hverdag, skrives med andre skriftsystemer end det 

latinske alfabet. Ghedi med somali som modersmål forklarer, at man 

godt kan skrive på somali, men at det ser ud ligesom på dansk. Det 

forsøger han at forklare for forskningsmedarbejderen ved først at skrive 

sit navn nederst på arket med rødt. Oven over hvert bogstav skriver han 

nu samme bogstav for på den måde at anskueliggøre, at man på både 

dansk og somali anvender latinske bogstaver. 

 

Sumaiya, der har arabisk som modersmål, fortæller, at man godt kan skrive på 

arabisk, men at det er svært, og at hun ikke helt kan huske, hvordan man gør. 

Men ”det er ikke ligesom danskerne”, fastslår hun, og hun vil i hvert fald ikke 

”tegne dem” sammen med sine danske bogstaver. Så hun vender papiret om og 

laver forsigtigt et lillebitte arabisklignende tegn på bagsiden, helt ude ved 

papirets kant – og visker det herefter lynhurtigt ud igen. Det er tankevækkende, 

at de to sprog for hende repræsenterer så adskilte verdener, og at den arabiske 

skriftverden tilsyneladende ikke hører hjemme i skolens univers. 

 

Leg med skrift på tværs af sprog 
Hos andre børn findes der imidlertid stor lyst til at lege og eksperimentere med skrift på tværs af sprog. 
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Khatol og Hajira har begge pashto som modersmål, og i begge pigers tekster finder man eksempler på 

legeskrivning af enkeltbogstaver på pashto:  

 

 

 

Gulyar i Århus eksperimenterer også med sit modersmål dari, men hun leger ikke med de enkelte 

bogstaver, men med det samlede skriftbilledes udtryk: 

 

 

 

 

 

Sprogmosaik – at kombinere viden om skriftsystemer og skabe nye tegn 
Et særligt interessant eksempel på, hvordan børnene i 

skriveaktiviteten trækker på viden om sprog og skrift på 

tværs af sprog, findes i Furhans tekst. Furhan har primært 

skrevet danske bogstaver, men nederst på arket har han 

lavet et særligt bogstav, nemlig et stort A tilsat fire prikker 

fordelt over den øverste halvdel af bogstavet. Han siger 

selv, at det er lidt ligesom hans modersmål dari på grund af 

prikkerne.  

Og det har han ret i: Prikker er en væsentlig del af skriftbilledet på dari 

(ligesom det gælder for urdu, pashto og arabisk). Prikkerne kan være 

enkelte, dobbelte eller tredobbelte, og de placeres enten over eller 

under bogstavet. Desuden har de betydningsadskillende funktion, 

hvilket vil sige, at det samme grundtegn ændrer betydning, alt 

afhængig af om der er prikker eller ej, og hvor mange der er – præcis 

som A og Å i det danske alfabet. 

 

 

I biliteracy-forskningen kaldes sproglige eksperimenter som Furhan for sprogmosaik; en betegnelse, der 

blandt andet dækker over, at det tosprogede barn i den første skriftsprogstilegnelse kombinerer viden om 

modersmålets skriftsystem og målsprogets skriftsystem og derudaf skaber en ny form (Mor-Sommerfeld 
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2002). I denne optik kan Furhans sprogmosaik betragtes både som udtryk for leg med sprog og skrift og 

som tegn på aktiv tilegnelse af sprog og skrift. 

 

Gennem ”Skriv lige, hvad du vil”-aktiviteten har vi fået indsigt i (nogle af) børnehaveklassebørnenes 

mangesidige indgangsvinkler til skriftsproget. I deres første skrivning trækker børnene på erfaringer fra en 

række sociale kontekster som deres hjem, undervisningen, venner og klassekammerater og fra deres nære 

omgivelser i den konkrete skrivesituation. Desuden inddrager børnene aktivt og kreativt erfaringer, der går 

på tværs af sprog. I aktiviteten demonstrerer børnehaveklassebørnene således resurser, der rækker langt 

udover klasseværelset og skolens skriftsprogsundervisning, hvor fokus ofte alene er på det danske 

skriftsprog. Spørgsmålet bliver således:  

Hvordan kan vi som lærere og pædagoger få adgang til elevernes skriftsproglige erfaringer og resurser på 

tværs af sprog, og hvordan kan vi bedst bruge disse aktivt i undervisningen, så børnene gives mulighed for 

at trække på deres samlede sproglige repertoire og erfaringsgrundlag i skriftsprogstilegnelsen? 
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”Arabisk er en båd, kinesisk er musik”  
– når børnehaveklassebørn udforsker tegn og skrift på tværs af 
sprog 
Line Møller Daugaard & Winnie Østergaard  

  

Som tredje dataindsamlingsaktivitet havde vi tilrettelagt en sorteringsøvelse, hvor børnene i grupper på tre 

til fire blev præsenteret for omkring tyve forskellige kort, der alle repræsenterer tegn og skrift – fra det 

karakteristiske McDonald’s-M over danske ord som ’bus’ og ’børnehave’ til enkle ord på tyrkisk, arabisk og 

russisk, skrevet med de respektive skriftsystemer.  

Kortene blev lagt foran børnene, og herefter 

blev de opfordret til at tænke over, hvilke kort 

der kunne høre sammen. Målet med 

aktiviteten var at udforske børnenes gryende 

forståelser for sprog og skrift i forlængelse af 

biliteracy-forskeren Illiana Reyes’ påpegning af, 

at ” … emergent bilinguals learn and develop 

their own ’theories’ and ’concepts’ about 

language and literacy from an early age” 

(Reyes 2006:267).  

 

 

Vi var således interesserede i at afdække, hvilke forståelser af sprog og skrift børnene i børnehaveklassen 

har, når de starter i skole.   

 

Aktiviteten forløb forskelligt i de fem klasser – og fra gruppe til gruppe i samme klasse. For nogle børn var 

opgaven tydeligvis abstrakt og til tider vanskelig at koncentrere sig om, men på tværs af klasserne og 

grupperne afdækkede aktiviteten en høj grad af sproglig nysgerrighed knyttet til tegn og skrift. Børnene gik 

på opdagelse i skriftsproget, lod sig fascinere af skrift og tegn og udforskede med stor fantasi skrift og tegn 

på tværs af sprog. 

 

M som McDonald’s 
Ét kort vakte stor umiddelbar genkendelsesglæde hos børnene: Det 

karakteristiske gule M på rød baggrund. Alle børnene genkender 

McDonald’s-logoet, men de ser forskellige ting. Mange børn kobler direkte til 

deres personlige erfaringer og fortæller om deres besøg på McDonald’s, 

mens andre børn ser bogstavet M. Masud siger fx, at ”der er et M ligesom i 

mig og Mashal”, og Farukh tegner et M i luften foran sig.  
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Kinesisk er musik – om sproglig fantasi knyttet til skrifttegn 
Det kinesiske tegn for ’and’ optager også børnene. ”Åh, kinesisk” udbryder Mashal, da han 

ser det, og laver herefter kung-fu bevægelser i luften, akkompagneret af kung-fu-agtige 

lyde. I deres bud på, hvad tegnet ligner og/eller betyder, viser børnene stor fantasi. Yasmin 

siger, at det er musik (hun tænker formentlig på noder), mens Suraya og Evelin hæfter sig 

ved tegnets første del og siger, at det ligner et flag. Senad ser derimod en brødrister i 

tegnet, og Carl Johan og Anton diskuterer, om der er tale om et menneske med en guitar eller et menneske 

med en walkie-talkie. Masud forsøger at læse tegnet og siger, at der står ching-chang-chung. 

”Der er en pige der går i Libanon” – at skabe sammenhæng 
En anden form for fantasi demonstrerer børnene, når de kobler forskellige 

piktogrammer. Kristine parrer således kortet med McDonald og piktogrammet med 

dametoilet med den begrundelse, at ”der er toilet på McDonald’s”. Naima vælger 

piktogrammet med dametoilet og billedet af en nummerplade og forklarer: ”Fordi 

der er en pige, der kører bil”.  

Samme Naima, som har libanesisk baggrund, kombinerer lidt senere piktogrammet med dametoilet med 

kortet med arabisk skrift, som hun tidligere har identificeret som ”Libanon”. Hun siger, at ”der er en pige 

der går i Libanon”, og Murat foreslår, at hun også tager kortet med nummerpladen, så pigen kan køre i bil 

til Libanon. 

I disse eksempler er det tydeligt, hvordan børnene både sammen og hver for sig konstruerer sammenhæng 

og udvikler små narrative forløb med afsæt i tegnene på kortene og således aktivt anvender deres 

mundtlige sprog i deres udforskning af tegn og skrift.  

”De her bogstaver kan jeg genkende” – om kendskab til danske bogstaver 
Børnenes genkendelsesglæde omfatter også de danske bogstaver. ”De her 

bogstaver kan jeg genkende”, siger Casper glad, da han ser kortet, hvor der står 

’BUS’ med store bogstaver – et kort, som mange børn udpegede som ”dansk”. 

Børnene demonstrerer i aktiviteten kendskab til danske bogstaver på forskellige 

måder og forskellige niveauer. Mange børn er i stand til at benævne et eller flere af 

bogstaverne i ’BUS’, og andre skelner mellem det store B på ’BUS’-kortet og det lille 

b på ’børnehave’-kortet. 

Det personlige forhold til skriften – mit bogstav 
Børnenes genkendelse og identifikation af bogstaver tager ofte udgangspunkt 

i det, de kender fra deres eget navne og navnene på familiemedlemmer og 

venner. Nasira tager eksempelvis kortet med det serbiske ord ’жирафа’, der er 

skrevet med kyrilliske bogstaver. Hun hæfter sig ved det spejlvendte N (som 

på kyrillisk repræsenterer en i-lyd) og siger glad: ”Det er mit bogstav”. Ved 

siden af kigger Seema med, og sammen vender og drejer de kortet i et forsøg 
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på at få N’et til at se mere rigtigt ud. 

Et andet eksempel giver Nils, der går i 0.B, da han nøje gransker det russiske ord ’дерево’. Han peger først 

på det indledende bogstav д, et kyrillisk D, og herefter på de følgende bogstaver (ере) og siger: ”Hvis man 

fjerner den her (д) og alt det der (epe), så står der 0.B ”.  

Andre børn brugte på samme måde identifikation af enkelte bogstaver 

til at begrunde, hvorfor udvalgte kort hører sammen. Eksempelvis blev 

det somaliske kort (libaax) parret med det tyrkiske (ağaç) og det 

serbiske (жирафа) med det vietnamesiske (quả chuối) med den 

forklaring, at de alle indeholder A, ligesom det russiske kort (дерево) 

blev sat sammen med det vietnamesiske (quả chuối) med henvisning til 

det fælles O.  

Endelig blev kortene ’børnehave’ og ’BUS’ parret af Furhan, fordi der – som han med største selvfølgelighed 

forklarede – ikke var F i nogen af ordene.   

Fascination af skrifttegnenes grafiske aspekt  
Børnenes fascination af de forskellige skrifttegn er i mange tilfælde knyttet til tegnenes grafiske aspekt. 

Masuds interesse fanges af det russiske ord skrevet med kyrilliske bogstaver. Gulyar mener, at det er dansk, 

men da Masud kigger nærmere på det, skriger han af grin, peger på det første bogstav (д, et kyrillisk D) og 

fniser: ”Prøv og kig den her, det er da ikke dansk”. 

Kort med ord skrevet med skriftsystemer, som er markant anderledes 

end den danske udgave af det latinske alfabet, er genstand for stor 

interesse og nysgerrighed hos børnene, og ord skrevet med disse 

skriftsystemer blev ofte parret med bemærkninger om, at kortene så 

sjove eller mærkelige ud, her eksemplificeret ved det kinesiske tegn, 

georgisk skrift (ცხენი), arabisk skrift ( ) og thailandsk skrift ( ). 

Enkelte børn gav sig i kast med avancerede undersøgelser af grafiske særtræk 

ved de forskellige skriftsystemer. Det ses fx, da Mashal, Gulyar og Masud 

undersøger kortet med tyrkisk skrift (ağaç). Tyrkisk skrives med en særlig 

udgave af det latinske alfabet, der bl.a. indeholder en række bogstaver, som er 

velkendte fra det danske alfabet, men som er tilføjet diakritiske tegn over eller 

under bogstavet, sådan som det er tilfældet for bogstaverne ğ og ç på kortet. Mashal mener, at det er 

engelsk; Masud fastslår, at det i hvert fald ikke er dansk, og Gulyar uddyber: ”Fordi der er prikker oppe 

over”.  Masud peger på det diakritiske tegn over ğ og siger, at det ligner en mund. 

ağaç 
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Det sete afhænger af øjnene, der ser 
Endelig var kortet med arabisk skrift genstand for stor opmærksomhed og 

interesse blandt børnene. På kortet står der  (al-kalb, ’hund’). Den arabiske 

læse- og skriveretning er højre-venstre, og det første bogstav fra højre er således 

 (alif). Herefter følger  (laam),  (kaaf),  (laam) og  (baa). 

Casper, hvis modersmål er dansk, siger umiddelbart om kortet, at det må være 

en båd, men fortsætter straks efter ”… men både plejer ikke at have sådan noget der”, idet han peger på 

prikken under bogstavet  sidst i ordet. Børnene med arabisk som modersmål genkender ordet som 

”arabisk” eller ”arabisk skrift”, mens flere børn med afghansk baggrund siger, at det er afghanske bogstaver 

– Mashal med den tilføjelse, at ”arabere også bruger det”. Nasira med pakistansk baggrund siger, at det er

Pakistan, mens Namia med libanesisk baggrund siger ”Libanon”, da hun ser kortet.  Endelig siger flere børn 

”koran” eller ”koranen” om kortet med arabisk skrift.  

At få øje på børnenes erfaringer med skriftsprog 
Børnenes reaktioner på og læsninger af kortet med arabisk skrift afspejler således i vid udstrækning deres 

forskellige erfaringer med og forhold til arabisk skrift. Og ikke kun børn med arabisk som modersmål eller et 

modersmål, som benytter sig af en variant af det arabiske skriftsystem (sådan som det fx er tilfældet for 

dari, farsi, pashto og urdu), har et forhold til arabisk.  

Det fremgik tydeligt, da Magol med somali som modersmål fik øje på kortet med arabisk skrift. Nogle 

minutter tidligere var hendes gruppe optaget af McDonalds-kortet, men Magol kunne ikke få øje på M’et 

og blev derfor drillet af de øvrige børn i gruppen. Siden var hun noget tilbageholdende, men pludselig tager 

hun kortet med arabisk skrift ud af hånden på Nabil, ser opmærksomt på det arabiske ord og siger så med 

fast stemme ”Der står alif og baa”, mens hun peger på de respektive bogstaver. Alif og baa er de første 

bogstaver i den arabiske alfabetremse, og Magols identifikation af de to bogstaver bliver nu startskuddet 

til, at Magol sammen med de øvrige børn i gruppen i kor fremsiger hele det arabiske alfabet  

Magols eksempel er interessant, fordi aktiviteten i hendes tilfælde afdækkede et hidtil uset og uudnyttet 

potentiale. Oven i købet er den viden om skrift, som Magol i eksemplet demonstrerer, ikke knyttet til 

hendes modersmål somali, som man måske kunne forvente, men til et tredje sprog, arabisk, der 

tilsyneladende spiller en rolle og har en funktion i hendes hverdag – i Magols tilfælde er det formentlig 

brugen af skrift som social praksis i Koranskolen, som trækkes ind i skolerummet. Magols eksempel kan 

således tjene som en påmindelse om, hvor vigtigt det er at få øje på og at komme tæt på børnenes 

konkrete sproglige erfaringer og praksisser.  

Gennem sorteringsaktiviteten har vi fået indsigt i nogle af de literacy- og biliteracy-erfaringer, som børnene 

har med i skole, når de starter i børnehaveklassen. På tværs af klasser og grupper har vi kunnet spore en 

villighed til at udforske tegn og skrift og en høj grad af sproglig opmærksomhed, sproglig nysgerrighed og 

sproglig fantasi knyttet til tegn og skrift på tværs af sprog. To centrale spørgsmål bliver fremover:  

Hvordan får vi som forskningsmedarbejdere, pædagoger og lærere indsigt i, hvordan børnenes erfaringer 

med og forståelser af sprog og (bi)literacy udvikler sig? Og hvordan kan viden om disse erfaringer og 

forståelser inddrages i den pædagogiske praksis omkring børnene?  
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