Tegn på sprog
– set indefra
En forskningsmæssig opsamling

Helle Pia Laursen
2019

Tegn på sprog – set indefra
En forskningsmæssig opsamling

Forord
”Man skal være klog, man skal være dygtig, man skal have styrke og modhed, og alt det der”, sagde
Marshal, da han i nulte klasse blev spurgt, hvad han mente, man skulle kunne, når man skulle lære at læse.
Styrken og modheden skulle bruges, når man skulle spørge lærerne og godt kunne være lidt nervøs. Det
vidste han fra sin storebror, der havde fortalt om, hvordan det var at gå i skole og lære at læse og skrive.
Marshal er ét af de i alt 267 børn, vi gennem Tegn på sprog har lært at kende, og som har lært os om, hvad
det fra et barneperspektiv – og hen ad vejen fra et tidlig-ungdomsperspektiv – vil sige at gå skole og lære at
læse og skrive. Der er mange, der har bidraget til det projekt, denne rapport handler om, og derfor også
mange, der fortjener at blive takket. Først og fremmest skal alle I børn og unge have tak for så åbent at dele
jeres tanker med os. Det siger sig selv, at der uden jer ikke havde været noget projekt.
Der havde heller ikke været noget projekt, hvis ikke det var for Søren Hegnby fra Københavns
kommune og Chresten Kruchov fra daværende CVU København-Nordsjælland (siden UCC og nu KP), der
skabte rammerne for projektet og gennem flere år arbejdede ihærdigt for dets tilblivelse. Tak for jeres
visionære tænkning både i forhold til projektets bredde, dybde og ikke mindst længde. Jeg husker et møde i
den allerførste spæde planlægningsfase, hvor vi var blevet enige om at stræbe efter et treårigt projekt. Vi
havde en lang diskussion om, hvorvidt projektet så skulle dække de tre første skoleår (nulte til anden
klasse) eller de efterfølgende tre (tredje til femte). Jeg mente det første, Søren det andet. Situationen var i
kort tid lidt låst, hvorefter Søren sagde ”Hvorfor så ikke gå efter et seksårigt forløb fra nulte til femte?” Det
gjorde vi i første omgang, hvorefter det år for år blev forlænget, så vi i dag ser tilbage på et projekt, der har
fulgt fem klasser fem forskellige steder i landet over ti år. At det blev fem forskellige steder skyldes, at fire
andre kommuner ud over København (Aalborg, Aarhus, Odense og Vejle) og tre andre professionshøjskoler
udover UCC (UCL, UCN og VIA) delte visionerne om at blive klogere på læse- og skriveundervisningen i lyset
af den øgede sproglige diversitet i skolerne. Tak til alle jer fra kommunerne og professionshøjskolerne, der
var med til at gøre projektet muligt, og jer, der siden kom til og bidrog til at holde det i live så mange år.
Denne tak gælder også min arbejdsplads – Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus
Universitet, der i 2009 ansatte mig og støttede op om min videre forskningsledelse af projektet. Tak også til
Undervisningsministeriet og Integrationsministeriet for jeres støtte til projektet, og til de administrative
medarbejdere, der har holdt styr på et så omfattende projekt, og studentermedarbejdere, der har hjulpet
med transskriptioner af nogle af de mange data.
Det er mig, der skriver denne forskningsmæssige opsamling, men det er på ingen måde mig,
der alene har skabt de resultater, der ligger til grund for den. Birgit, Line, Lone, Uffe og Winnie; vi har holdt
hinanden ud i ti år (okay, Lone, ’kun’ i seks for dit vedkommende), og vi har ikke bare holdt hinanden ud; vi
har udviklet et stærkt venskab og fagligt fællesskab, uden hvilket projektet havde været uladsiggørligt. Der
har ikke været ét eneste møde – og dem har der været rigtig mange af – uden at jeg er gået beriget derfra
efter vigtige faglige drøftelser, udfordrende analyser og planlægningsprocesser, intensive skriveforløb og
2

sprudlende ideudvekslinger. Det er jer, der har været tæt sammen med børnene, lærerne, skolelederne og
kommunens repræsentanter og deltaget i skolens liv. Denne rapport er fuld af jeres stemmer og alt det, vi
sammen og hver for sig har tænkt og skrevet. Vi måtte tage afsked med Ulla efter tredje klasse, men det
betyder ikke, at du er glemt. Tak også til dig for fire års samarbejde og værdifulde bidrag til projektet.
Med til at skabe resultaterne bag denne rapport er også alle I lærere, der er gået ind i
planlægningen og analyserne af undervisningsforløbene med jeres store viden og kæmpe engagement.
Hvor er vi heldige, at I har villet deltage, og hvor er skolerne heldige, at de har sådan nogen som jer. Vi har
alle været sammen på to årlige seminarer, hvor vi fra forskellige praksisfelter (undervisning,
videreuddannelse, forskning) har udvekslet nye indsigter og refleksioner. Det har været en glæde at se,
hvordan disse indsigter og refleksioner har bevæget sig og er vokset videre i de forskellige praksisrum på
tværs af skoler, kommuner, professionshøjskoler og universiteter. Tak til jer – og også tak til de skoleledere,
der har åbnet skoleporten for os – og til de kommunale konsulenter, der ikke alene har sikret kontakten til
kommunen og ad den vej banet vej for projektet, men også har bidraget med deres viden og faglige
nysgerrighed og gennem ti år har vist os tillid.
Bag resultaterne, der formidles i denne rapport, står også en række eksterne forskere, der
gennem løbende møder med forskningsgruppen og oplæg på seminarer og konferencer har medvirket til at
sikre, at vi ikke gik fagligt i stå. Fra hver jeres faglige ekspertisefelt har I ’læst’ projektet og skubbet nye
synsvinkler ind i projektet. ’Hvad nu, hvis man så det fra et perspektiv, hvor… ’, ’Kunne man ikke også se det
sådan, at… ’, ’Når jeg ser på det fra mit faglige perspektiv, så lægger jeg mærke til... ’. Kommentarer og
spørgsmål som disse fra jeres side har haft afgørende betydning for analyserne og for de justeringer, vi
løbende har foretaget. Mette, Lise, Anne og Lars har ordet selv i den selvstændige anden del af denne
rapport, ’Tegn på sprog – set udefra’, og Monica bidrog venligst til vores bog ’Literacy og sproglig diversitet’
fra 2013. Tak for alle jeres indsigtsfulde indspil her gennem de ti år. Bag resultaterne står også de
videnskabelige assistenter, der – ud over at tage et stort slæb med gennemsyn og organisering af data –
også har ydet værdiulde bidrag til analysearbejdet med hver deres faglige baggrund og ekspertviden. Liv,
Naja, Kirsten og Lise – uden jer og jeres perspektiver på den indsamlede empiri havde projektet heller ikke
været det, det er i dag. Tak.
Sidst: Til alle læsere – for os i forskningsgruppen er det selvfølgelig en stor glæde, at I er der.
Uden jer havde projektet nok været der, men det havde jo sådan set så været relativt ligegyldigt. Og til alle
jer børn og senere unge mennesker – I er allerede nu på vej videre. Jeg vil ønske for jer, at I får alle jeres
drømme om fremtiden opfyldt. Det har I fortjent med al jeres klogskab, dygtighed, styrke og mod.

Helle Pia Laursen
Forskningsleder for Tegn på sprog
Januar 2019
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DEL 1:
HENSIGTER

7

Kapitel 1
Tegn på sprog i et videnskabeligt krydsfelt
Tegn på sprog er et studie af literacy og sproglig diversitet i skolen. Det skriver sig som sådan ind i et
pædagogisk og uddannelsespolitisk opmærksomhedsfelt, der handler om literacy, samt i et felt, der handler
om tosprogede elevers1 sprogudvikling og skolegang – her med særligt fokus på læsning og skrivning.
Forskningsmæssigt placerer det sig i et krydsfelt af forskellige lingvistiske videnskabstraditioner, der fra
forskellige teoretiske positioner, med forskellige analytiske indfaldsvinkler og med forskellige
videnskabelige mål i sigte, har bidraget med perspektiver på dette genstandsfelt. For det første kan
projektet lokaliseres i forhold til traditioner, som har interesseret sig for sproglig diversitet dels inden for
fagfelter som tosprogethed og flersprogethed og dels inden for fagfelter med fokus på
andetsprogstilegnelse. For det andet kan det lokaliseres i forhold til forskningsfelter inden for sprog og
literacy dels i relation til generel sprogvidenskab og dels i relation til literacyforskning.

Sprog
Flersprogethed

Andetsprogstilegnelse

Literacy

Figur 1: Et videnskabelige krydsfelt

Med projektets placering i et sådant spændingsfelt mellem forskellige videnskabstraditioner følger en
udfordring i at krydse akademiske faggrænser. Det gælder for det første faggrænser mellem på den ene
1

’Tosprogede elever’ blev i sidste del af 90’erne indført som officiel betegnelse i det danske uddannelsessystem
(Undervisningsministeriet 1995, 1998a, b). Her dækker betegnelsen ”børn, der har et andet modersmål end dansk, og
som først ved kontakt med det omgivende samfund, eventuelt gennem skolens undervisning, lærer dansk”
(Undervisningsministeriet 1998a). Betegnelsen afløste dengang ’fremmedsprogede elever’, der fra 1976 havde været
den officielt gældende og også i fagkredse den alment brugte (Buchardt 2016). Det officielle skift fra
’fremmedsprogede elever’ til ’tosprogede elever’ var begrundet i et ønske om ”at bringe sprogbrugen i
overensstemmelse med almindelig anvendt national og international fagterminologi” (Undervisningsministeriet
1998b, 11). I fagkredse var den gængse forståelse af tosprogede børn dog i højere grad fokuseret på den fremhævelse
af elevernes flersprogede ressourcer, der kunne ligge i udtrykket, frem for med ordet ’fremmedsprogede’ ord at
”fokusere på deres anderledeshed som en mangel, der skulle udbedres” (Gimbel 1994, 232). Hetmar (1991)
definerede for eksempel tosprogede børn som børn, ”der i deres hverdag møder og har behov for to eller flere sprog,
uanset deres beherskelse af sprogene” (Hetmar 1991,19).
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side flersprogetheds- og andetsprogsforskningen, hvor literacy har spillet en relativ underordnet rolle, og
på den anden side fagområdet literacy, hvor indføringer i feltet traditionelt har tildelt to- og flersprogethed
en perifer rolle. For det andet gælder det grænser mellem andetsprogsforskningens primære fokus på det
mundtlige sprog og literacyforskningen med det skrevne sprog i forgrunden. Og for det tredje gælder det
faggrænser mellem den videnskabstradition, der beskæftiger sig med andetsprogstilegnelse og i
international sammenhæng er kendt som SLA (’second language acquisition’), og den videnskabstradition,
der beskæftiger sig med to- og flersprogethed (’bilingualism’, ’multilingualism’); to traditioner, der historisk
set har været adskilte discipliner (Kachru 1994, May 2014, Romaine 1996). Det betyder selvfølgelig ikke, at
der ikke har været forskning, der bevæger sig på tværs af disse videnskabstraditioner. Det har der i høj grad
været, og det er der i stigende omfang, men det betyder, at traditionerne har forskellige afsæt eller default
positioner, hvilket blandt andet kommer til udtryk i en række introduktioner til og håndbøger inden for de
forskellige fagfelter.
Set i en anvendt forskningssammenhæng har disse faggrænser præget uddannelsesfeltet i
forskellige retninger, idet forskningstraditionerne hver for sig har sat forskellige pædagogiske og
uddannelsesmæssige dagsordner i forgrunden. Ser man på to- og flersprogethedsforskningen i en
skolesammenhæng, har den historisk set primært været optaget af at afsøge generelle muligheder for
empowerment gennem anerkendelse af børnene og deres familiers erfaringer (se fx Cummins 2000,
Gonzales, Moll & Amanti 2005) og at udvikle modeller for undervisningstilrettelæggelse på institutions- og
klasseniveau (se fx Baker 2006, Romaine 1989). Hvad angår den historisk set mere sparsomme interesse for
literacy, har udviklingen af modeller i særlig grad haft fokus på relationer mellem tilegnelse af det talte
sprog og det skrevne sprog på et modersmål og et andetsprog (se fx Gudschinsky 1977, Hornberger 2004).
Inden for de seneste årtier har to- og flersprogethedsforskningen bevæget sig i retning af en stadig stigende
interesse for kompleksiteten i flersproget sprogbrug, der gør op med forståelsen af sprog som isolerede og
afgrænsede størrelser. I stedet undersøger man, hvordan mennesker ’gør sprog’ med forskellige sproglige
ressourcer, der har til rådighed i forskellige sammenhænge – ofte begrebssat som ’translingualism’ (Garcia
& Wei 2014, Canagarajah 2013a, 2013b). Denne udviklingstendens har også skabt (øget) opmærksomhed
på sproglige hybridformer i skriftlig sprogbrug (’translingual literacies’), hvilke Canagarajah & Matsumoto
(2017, 390) definerer som ”texts and textual practices that go beyond language and community boundaries
to accommodate differences”.
Hvor to- og flersprogethedsforskningen traditionelt har haft fokus på tilstedeværelsen og
anvendelse af flere sproglige koder, har opmærksomheden inden for andetsprogsforskningen været rettet
mod vejen fra et sprog til et andet. I sin historiske opkomst sidst i 50’erne var fokus – fra psykolingvistisk
perspektiv – på identifikation af mentale færdigheder og processer i tilegnelsen af et nyt sprog oven på det,
man i forvejen kan. Denne tradition har pædagogisk set især sat sig spor i modeller over progressionsforløb,
der videre har dannet grundlag for undervisningsmaterialer og for udvikling af evalueringsredskaber. Fra
70’erne flyttede opmærksomheden inden for SLA sig i en mere social retning, således at det tidligere ret
entydige fokus på de mentale processer inden for psykolingvistiske forskningstradition blev suppleret af et
fokus på de interaktionelle rammer omkring og processer i andetsprogstilegnelsen (Ellis 1994, Block 2003).
Denne tilgang, der blandt andet er blevet kendt som ’the I-I-O model’ – ’input-interaktion-output’ (se fx
Gass & Selinker 1994) har især haft indflydelse på den pædagogiske tilrettelæggelse af
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andetsprogsundervisningen gennem anbefalinger om og udvikling af metoder til ’kommunikativ
undervisning’, ’taskbaseret undervisning’ etc. Det er kendetegnende for begge disse SLA-traditioner, at det
mundtlige sprog er i forgrunden som en slags standardposition. De psykolingvistiske progressionsmodeller
er baseret på undersøgelser af mundtligt sprogbrug, ligesom ’I-I-O’-forskningen også hviler på studier af
mundtlig interaktion. Interessen for det skriftlige sprog har i forlængelse heraf i overvejende grad haft
karakter af en slags add-on i form af selvstændige under-discipliner (’Second Language Writing’; ’Second
Language Reading’) med begrænset kontakt til resten af SLA-forskningen og traditionelt uden megen
kontakt til to- og flersprogethedsforskningen.
I projektet har socialsemiotikken med dens grundlæggende interesse for social
betydningsdannelse været en måde at kile sig ind i dette krydsfelt og skabe et tværvidenskabeligt
teorigrundlag, der trækker på, men også overskrider indsigter fra de fire felter. Denne kile har åbnet for
analyser af datamaterialet i Tegn på sprog, som kan bringe os tættere på de komplekse
betydningsdannelsesprocesser, der er involveret i flersprogede børns skriftsprogstilegnelse på en måde,
der tager både børnene som hele væsener i kød og blod og skriften som materialitet seriøst. Denne åbning
har så igen skabt grundlag for en dialog med socialsemiotikken på en række områder, hvor materialet har
lukket op for nye spørgsmål og dermed også kaldt på nye måder at forstå på og nye begreber at forstå med.
Ambitionen er gennem denne proces at kunne bidrage til udviklingen af en begrebsmæssig rammesætning
til forståelse af literacy og sproglig diversitet i skolen, der gør det muligt at få indsigt i flersprogede børns
læsning og skrivning og skabe grobund for en videreudvikling af folkeskolens sprog- og literacyundervisning,
der hviler på disse indsigter. Projektets socialsemiotiske grundlag og analytiske bevægelser vil jeg redegøre
for i kapitel to. I resten af dette kapitel vil jeg give en nærmere beskrivelse af projektet og det
forskningsmæssige landskab omkring det.

Forskningslandskabet omkring tilblivelsen af Tegn på sprog i dansk sammenhæng
Ovenfor har jeg med en bred pensel skitseret det generelle forskningsmæssige landskab, der internationalt
prægede starten af 00’erne, og som de første skridt frem mod Tegn på sprog i 2006 blev trådt i. I dette
afsnit vil jeg skitsere (dele af) forskningslandskabet omkring sprog og literacy i et
flersprogethedsperspektiv, som det tog sig ud i dansk sammenhæng, da Tegn på sprog blev til. På det
tidspunkt havde Køgeprojektet bidraget betragtelig til at skabe forskningsmæssig indsigt i tosprogede børns
sprogudvikling og danne grundlag for en solid forskningsbaseret opmærksomhed derpå i
skolesammenhæng. Køgeprojektet var en længdeundersøgelse (1989-1998) af tosprogede børns sproglige
udvikling, hvor en stor gruppe tosprogede tyrkisk-danske elever, der begyndte i skole i 1989, blev fulgt
gennem ni år fra første til og med niende klassetrin. Stort set alle de børn, der var del af undersøgelsen, var
født og opvokset i Danmark af forældre, der var kommet til Danmark som migranter fra Tyrkiet. På de to
involverede skoler var tyrkisk modersmålsundervisning som fag en del af børnenes skema. Hver år blev der
indsamlet båndoptagelser af tre forskellige typer samtaler: gruppesamtaler mellem elever (både i grupper,
hvor alle er tosprogede, og i grupper, der er sammensat af tosprogede og danske elever), voksen-barnsamtaler mellem en tosproget elev og en dansk voksen samt voksen-barn-samtaler mellem en tosproget
elev og en tyrkisktalende voksen. Derudover blev der foretaget interviews med forældre og lærere samt
supplerende materiale som for eksempel eksamenskarakterer. Jørgensen (2003) giver en oversigt over det
omfattende materiale og de resultater, der på daværende tidspunkt forelå. Han samler senere de centrale
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resultater op i sin disputats (Jørgensen 2008a) med særligt fokus på kodevalg og kodeskift. Hvad angår
kodevalg, beskriver Jørgensen (2008a), hvordan eleverne gennem deres skoletid bevæger sig fra at være
”minority-language-dominant (in some cases even considered monolingual)” (Jørgensen 2008b, 185) til alt
overvejende at bruge dansk i gruppesamtalerne i niende klasse. Hvad angår kodeskift, der beskrives som et
sprogligt fænomen, der finder sted ”when interlocutors use features which is ascribed to different sets of
features (different ”codes”), and the interlocutors are in a position to interpret the use as such” (Jørgensen
2008a, 308), konkluderer Jørgensen følgende:
”The major conclusion concerning code-switching is that it is not used differently from other
kinds of linguistic phenomena. Code-switching is used to achieve goals, and code-switching is
intentional in the sense that all language use is intentional […]. To be in the possession of, to
command, to “have” linguistic features which are usually by other people ascribed to two
different sets of features and considered separate, is neither exotic nor strange. It is
language just like every other phenomenon, and it is evident from the Køge data that the use
of such features in violation of the monolingual norms is language as usual like all other kinds
of language use. It is languaging as usual” (Jørgensen 2008a, 510).
Ud over altså at vise, hvordan kodeskift indgik som en naturlig del af elevernes sprogbrug, viste studiet også
i modsætning til, hvad mange nok på det tidspunkt forventede, at de elever, der scorede bedst i
testresultater, også var dem, der i størst omfang kodeskiftede. Resultaterne fra Køgeprojektet udgør et på
dansk grund vigtigt videnskabeligt bagtæppe for Tegn på sprog med dets dybdeanalyser af tosprogede
børns sproglige udvikling, men efterlader også med sit fokus alene på udviklingen af det mundtlige sprog et
tomrum i forhold til at forstå de skriftlige dimensioner af sproget.
I tiden op til Tegn på sprog øgedes samtidig den uddannelsespolitiske opmærksomhed på
literacy – især læsning – blandt andet i forlængelse af PISA-undersøgelserne, hvor den første kom i 2000
(Undervisningsministeriet 2018). I slutningen af 90’erne og starten af 00’erne kom ikke mindst ’de
tosprogede’ elevers læsning i fokus med sammenligninger af ’danske’ og ’tosprogede’ elevers
læseresultater. I 1998 udkom en rapport fra Danmarks Pædagogiske Institut, der sammenlignede en gruppe
af dansksprogede og en gruppe af tyrkisksprogede elevers sprog og læsning (se fx Nielsen 1998), og
fortolkningerne af PISA-resultaterne inddrog i stadig højere grad komparationer mellem dansksprogede og
etsprogede elever. I 2005 blev den første såkaldte PISA-etnisk gennemført med følgende begrundelse:
”Allerede i den første PISA-runde viste det sig, at tosprogede2 elever klarede sig relativt
dårligt i Danmark, og det var i både 2000 og 2003 bemærkelsesværdigt, at tosprogede elever
født i Danmark og med skolegang i Danmark klarede sig dårligere i læsning end tosprogede,
der er kommet til Danmark efter fødslen. Antallet af tosprogede i PISA-undersøgelserne i
2000, 2003 var imidlertid så beskedent, at det ikke kan lade sig gøre at foretage deltaljerede
analyser, ligesom det er svært at opnå en tilstrækkelig sikkerhed i analyserne” (Egelund,
Nielsen & Rangvid 2011).
Den fremherskende forståelse af læsning i dansk skolesammenhæng hvilede i 2007 på en videnskabelig
tradition med stærke rødder i psykolingvistikken og dennes interesse for læseprocesser i universel forstand
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og med et implicit afsæt i en dansksproget norm, hvilket betød, at der var et underskud, når det gjaldt
viden om de faktiske processer i læse- og skriveudviklingen, når flere sprog er involveret.
Imens stod skolen over for en stadig stigende sproglig diversitet. Mellem 1988 til og 1998
mere end fordobledes ifølge Undervisningsministeriet antallet af ”tosprogede elever” til 45.043
(Undervisningsministeriet 2000), og i 2006 var antallet – opgjort efter folkeskolen definition af ”tosprogede
elever”2 – 69.361, svarende til cirka 10 %. Den procentvis andel var omtrent den samme ved Tegn på sprogs
start i 2008 (Undervisningsministeriet 2010)3. På det tidspunkt var skoler med en så relativ ’homogen
diversitet’ som i Køgeprojektet et særsyn, hvilket det nok i nogen grad allerede var i Køgeprojektets tid. I
2003 beskriver Jørgensen i hvert fald den sociologiske baggrund for eleverne i Køgeprojektet som værende
”remarkably similar” (Jørgensen 2003, 335) og elevsammensætningen på skolen som særlig derved, at
skolen havde ”almost no linguistic minority students except Turkish speakers” (333).
Tiden omkring Tegn på sprogs tilblivelse var også en tid, hvor de traditionelle
sociolingvistiske kategorier i flersprogethedsforskningen begyndte at blive udfordret af den tiltagende
sproglige hybriditet. Mange af de børn, der startede i skole i 2008 som ”tosprogede elever”, var opvokset i
hjem, hvor begge – eller flere sprog – var en del af det sproglige repertoire, og mange af de nye migranter,
der kom til landet, kom med et bredt repertoire, bestående af elementer fra flere sprog, der afspejlede
deres migrationshistorie. Forestillingen om modersmål og andetsprog som skarpt adskilte og entydige
kategorier kolliderede således med den faktiske sproglige diversitet. Det skabte et stadigt stigende behov
for en teoretisk rekonceptualisering og for et mere åbent blik for børnenes sproglige repertoirer, som de
faktisk tog sig ud. Vender vi tilbage til Køgeprojektet, ser vi denne udvikling reflekteret i Jørgensens (2008a)
disputats, der byggede på analyser fra Køgeprojektet. Han gav den titlen Languaging, hvormed han satte
fokus på sprog som noget, der gøres og understregede, at denne ’gøren sprog’ omfatter brug af sproglige
ressourcer, der tilhører det, der kategoriseres som forskellige sprog. Dette languaging eller polylanguagingaspekt (Jørgensen 2008b, Jørgensen et al. 2011) har han og andre forfulgt i det såkaldte Amagerprojekt
(2009-2011), hvor en forskergruppe har undersøgt, ”hvordan sprogtræk og sprognormer tilegnes og
udvikles af børn og unge i forskellige sammenhænge i hverdagen” (sproget.dk 2018).

Tilblivelsen af Tegn på sprog – bredde, dybde og længde
De første skridt til etableringen af Tegn på sprog blev taget i efteråret 2006. Initiativet lå i Københavns
kommune, der havde et ønske om at blive klogere på flersprogede børns læsning og skrivning og på
pædagogiske muligheder for at støtte børnenes skriftsprogstilegnelse. I samarbejde med daværende CVU
2

”Ved tosprogede elever forstås børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt
med det omgivende samfund, eventuelt gennem skolens undervisning, lærer dansk” (Undervisningsministeriet 2010)
(se note1).
3

Undervisningsministeriet (2010) gør opmærksom på, at opgørelsen over tosprogede elever efter 2007 byggede på en
anden definition, men at der uanset optællingsmåde stadig var cirka 10 %. ”I 2008 var godt 10 % af eleverne i
grundskolen (eksklusive efterskoler) af anden etnisk herkomst end dansk. Før skoleåret 2007 blev antallet af elever
opgjort efter Folkeskolelovens definition af tosprogede elever, mens tallene herefter er opgjort med udgangspunkt i
Danmarks Statistiks definition af etnisk herkomst, herunder indvandrere og efterkommere. Der er således et databrud
mellem 2006 og 2007, hvilket man bør være opmærksom på ved analyser af udviklingen over tid”
(Undervisningsministeriet 2010, 54).
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København-Nordsjælland blev ideen til det, der i første omgang var tænkt som et lokalt projekt, udviklet og
udvidet til et landsdækkende projekt, der i løbet af de kommende år kom til at omfatte fem kommuner
(Aalborg, Aarhus, København, Odense og Vejle), fire professionshøjskoler (UCC (nu KP), UCL, UCN og VIA)
samt DPU ved Aarhus Universitet. Projektet søgte og fik støtte fra Undervisningsministeriet (2008-2018) og
Integrationsministeriet (2008-2014) og blev efter en etablerings- og forberedelsesperiode påbegyndt i
august 2008.
Ambitionen var at tilrettelægge et studie, der kunne give en indsigt i flersprogede elevers
læse- og skriveprocesser med henblik på at bidrage til udviklingen af læse- og skrivepædagogikken i
sprogligt mangfoldige klasserum. Der var i kølvandet på PISA-målingerne som nævnt (også) på det
tidspunkt megen fokus på børns læsefærdigheder. Det gjaldt ikke mindst de tosprogede elever. Samtidig
var der meget lidt viden om børns læse- og skriveprocesser, når der er flere sprog involveret, og dermed
også meget lidt viden om, hvordan man i den pædagogiske praksis kan skabe rammer om børnenes
læsning, skrivning og faglige læringsprocesser. Der lå således et dobbelt mål i både at blive klogere på de
faktiske processer i læringsprocesserne og at undersøge muligheder for at tage højde for den sproglige
diversitet i læse- og skriveundervisningen i forskellige klasserum forskellige steder i landet. Ved at lægge
projektet i forskellige landsdele og på forskellige skoler, hvor den sproglige diversitet af demografiske og
organisatoriske årsager var af forskellig karakter, fik projektet en bredde, der kunne gøre det muligt at
skabe en viden, der ikke blev bundet op på én type klasserum, men kunne lede til indsigter også af almen
karakter.
I projektet var endvidere et ønske om at komme tæt på læse- og skriveprocesser og praksisser, som de udfoldede sig i konkrete lokalt situerede sammenhænge. Der var samtidig et ønske om,
at denne viden skulle skabes i et samarbejde mellem repræsentanter fra forskellige pædagogiske
undervisnings- og forskningsarenaer. Bag disse to ønsker lå en ambition om at give projektet et
dybdeperspektiv, baseret på næranalyser i forskellige sociale rum.
Projektet blev oprindeligt planlagt som et to x treårigt projekt, forstået på den måde, at hvis
alt gik vel efter de første tre år, ville vi fortsætte de efterfølgende tre år, således at de fem klasser blev fulgt
både fra nulte til anden klasse (2008-2011) og fra tredje til femte klasse (2011-2014). Efter de seks år blev
det siden (af flere omgange) besluttet at forlænge projektet yderligere, således at klasserne er blevet fulgt
også fra sjette til niende klasse (2014-2018). De fem klasser er altså endt med at blive fulgt henover hele
deres skoleforløb, hvilket har tilført et unikt længdeperspektiv til projektet.
Tegn på sprog – kort fortalt
Et tiårigt studie (2008-2018), der følger fem klasserum (nulte til niende klasse) på fem
forskellige skoler: Abildgårdskolen (tidligere Humlehaveskolen; ved nedlæggelse af
Humlehaveskolen flyttet til Abildgårdskolen) i Odense, Blågård skole i København,
Herningvej skole i Aalborg, Nørremarksskolen (senere omdøbt til Novaskolen) i Vejle,
Søndervangskolen i Aarhus.
Til hver klasse er knyttet en forskningsmedarbejder fra den lokale professionshøjskole:
Birgit Orluf (UCL), Line Møller Daugaard (VIA), Lone Wulff (tidligere Ulla Lundqvist)
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(UCC), Uffe Ladegaard (UCL), Winnie Østergaard (UCN) og to-tre lærere. Helle Pia
Laursen (DPU) er forskningsleder.
En række eksternt tilknyttede forskere (Anne Pitkänen-Huhta, Lars Holm, Lise
Kulbrandstad, Mette Buchardt, Monica Axelsson) og videnskabelige assistenter
(Kirsten Kolstrup, Lise Baun, Liv Fabrin, Naja Dahlstrup Mogensen) har også bidraget
til projektet.
Et samarbejde mellem fem kommuner (Aalborg, Aarhus, København, Odense, Vejle),
fire professionshøjskoler (KP (tidligere UCC), VIA, UCL, UCN,) samt et universitet
(DPU/AU). Støttet af Undervisningsministeriet og Integrationsministeriet.

Tilblivelsen af Tegn på sprog – rent praktisk
De fem involverede kommuner udvalgte hver især en klasse til deltagelse i projektet på baggrund
projektbeskrivelsen og kriterier for udvælgelse af skoler og klasser, der var formuleret af mig. Disse kriterier
omfattede, at der skulle være en vis sproglig mangfoldighed til stede i klassen og lærere med faglig indsigt,
nysgerrighed og lyst til at deltage. Skolen forpligtede sig samtidig til at afsætte den aftalte arbejdstid til
lærerne, herunder også deltagelse i to årlige to-dags seminarer. Den konkrete udvælgelse fandt sted på
forskellige måder i de forskellige kommuner. I nogle kommuner blev skolerne spurgt direkte. I andre
kommuner ansøgte skolerne eller klassens kommende lærere om deltagelse, hvorefter der blev foretaget
en faglig vurdering. Samtidig fandt en proces sted, hvor de involverede professionshøjskoler i samarbejde
med planlægningsgruppen fandt frem til de forskningsmedarbejdere, der kunne og ville være en del af
projektet og sammen med mig udgøre det, vi siden har døbt forskningsgruppen. Som led i etableringen af
projektet blev der samtidig skrevet ansøgninger om støtte til Undervisningsministeriet og
Integrationsministeriet, der begge gav tilsagn om økonomisk støtte. Der blev endvidere nedsat en
styregruppe, bestående af en repræsentant fra hver af de deltagende institutioner og mig som
forskningsleder. Der blev planlagt et årligt styregruppemøde med godkendelse af faglig statusrapport og
regnskab samt med diskussion og aftale om eventuel forlængelse.
Efterhånden som forskningsmedarbejderne blev udpeget, indledte vi en faglig
forberedelsesfase, hvor vi sammen læste relevant litteratur og gennemførte mindre pilotprojekter. Heri
indgik også møder med andre nordiske forskningsgrupper med tilsvarende interesser.
Efter etableringen fandt der møder sted på hver af skolerne med deltagelse af skolens leder,
de deltagende lærere, forskningsmedarbejderen, kommunens konsulent og mig. Ud over en mere
detaljeret præsentation af projektet blev de praktiske rammer omkring gennemførelsen og
ansvarsfordelingen diskuteret og fastlagt. På alle skoler blev der efterfølgende udarbejdet et
orienteringsbrev til forældrene, hvor de samtidig blev bedt om at give skriftlig tilladelse til, at deres børn
deltog i projektet, blev videooptaget og at fotos og andet materiale kunne bruges i formidlingsøjemed.
Denne procedure blev gentaget, når der kom nye elever i klassen.
I september 2008 afholdtes det indledende todages seminar med deltagelse af
forskningsgruppen, alle involverede lærere og de konsulenter fra kommunen, der var tilknyttet projektet.
Her blev det teoretiske og metodiske grundlag udfoldet og diskuteret, og den konkrete planlægning i
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skolegrupperne (de deltagende lærere samt forskningsmedarbejderen i hver af kommunerne) igangsat.
Forinden havde vi i forskningsgruppen planlagt og gennemført de første dataaktiviteter for at lære børnene
at kende. De første analyser heraf blev også fremlagt og diskuteret på seminaret.

Et tiårigt projekt
Ti år er lang tid, og meget forandrer sig over så mange år. Danmarkshistorisk faldt projektets starttidspunkt
sammen med den såkaldte finanskrise, der også havde konsekvenser for folkeskolen i form af faldende
ressourcer. Googler man ’Danmark 2008’, kommer følgende skærmbillede frem:

Figur 2: Skærmbillede af Google-resultater for 'Danmark 2008' (14.02.2018)

Det angives, at der er 11.200.000 resultater, hvoraf de tre første handler om den økonomiske krise i
Danmark. Når det gælder folkeskolen, er den mest markante begivenhed i perioden nok den
folkeskolereform, der i 2013 efter en lærerlockout blev besluttet med virkning fra august 2014. I perioden
fra 2008 til 2018 er der endvidere sket en øget privatisering. Ifølge Folkeskolen.dk gik 81,4 procent alle
danske elever i folkeskolen i 2008. I 2017-2018 var antallet 77 procent. Samtidig ændredes skolens
testlandskab med indførelsen af de national tests i 2010. Disse og en række andre udviklinger på globalt,
nationalt og institutionelt niveau har på forskellig vis også påvirket Tegn på sprog. Også skolerne i Tegn på
sprog mærkede besparelserne efter finanskrisen. Også de børn og lærere, der i 2013 var del af Tegn på
sprog, var påvirket af lockouten, ligesom alle skulle omstille sig til ændringerne efter folkeskolereformen og
til ændrede testpraksisser (Holm 2017). Nye private skoler er undervejs skudt op, og nogle af børnene fra
de fem klasser er flyttet til disse eller de allerede etablerede; nogle også den anden vej.
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Retter vi opmærksomheden mod det institutionelle niveauer, er der de på involverede skoler
også sket en række forandringer. Nedenstående figur viser de institutionelle omlægninger, der har fundet
sted på de fem skoler i perioden 2008-2018.
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Figur 3: Institutionelle omlægninger 2008-2018 (Laursen 2018a)

Det er ikke alene de involverede skoler, der har oplevet institutionelle forandringsprocesser. Tegn på sprog
blev til i en periode, hvor de daværende CVU’er (Center for Videregående Uddannelse) fra januar 2008 blev
afløst af otte professionshøjskoler, der siden gennem forskellige omlægningsprocesser er blevet til syv.
Også de seneste års forandringer på immigrationsområdet har haft betydning for Tegn på
sprog. Mellem 2014 og 2016 steg antallet af asylsøgere i Danmark betragteligt, hvilket også satte sit præg
på flere af skolerne og klasserne. Hvad angår den organisatoriske tilrettelæggelse af undervisningen af
tosprogede elever, er perioden fra 2006, hvor de første spadestik til Tegn på sprog blev taget, til 2018, hvor
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projektet blev afsluttet, uddannelsespolitisk præget af en øget tendens til ’mainstreaming’, hvor ansvaret
for tosprogede elevers dansktilegnelse i stigende krav lægges ind i almenundervisningen. I 2007 kom en ny
vejledning til organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever (Undervisningsministeriet
2007), der erstattede den tidligere vejledning fra 1998 (Undervisningsministeriet 1998b). Nyt i vejledningen
fra 2007 var blandt andet indførslen af begrebet ’dansk som andetsprog som dimension i undervisningen’,
forstået som et organiseringsprincip, og en anbefaling om, at den supplerende undervisning i dansk som
andetsprog i videst muligt omfang gives som en dimension i den almindelige undervisning. Denne
anbefaling er skærpet i den nyeste vejledning fra 2017 (Undervisningsministeriet 2017), hvor det flere
gange understreges, at undervisningen først og fremmeset skal gives inden for rammerne af den
almindelige undervisning4. Fra sommeren 2016 blev det med lovændringerne i LOV nr. 614 og BEK nr. 1053
endvidere muligt for kommunerne at sende nyankomne elever direkte i almenklasser uden de tidligere
obligatoriske forløb i modtagelsesklasser5. Det har ført til en større variation i forhold til, hvordan
modtagelsesforløbene tilrettelægges, herunder omfanget af sprogundervisning og sprogstøtte. Denne
bevægelse i retning mod en øget mainstreaming er en tendens, der ikke alene er kendetegnende for
undervisningen af tosprogede elever i Danmark. Mohan, Leung & Davison (2001) beskriver eksempelvis,
hvordan denne udvikling har præget Victoria (Australien), Vancouver (Canada) og England.
Compton-Lilly (2015) skriver, at et af de mest vanskelige aspekter ved længdestudier er at
samle og fastholde en stabil forskningsgruppe. Det har ikke et problem i vores tilfælde. Bortset fra en enkelt
udskiftning af forskningsmedarbejder efter de første fire år, da Ulla Lundqvist fik et ph.d. stipendium på
Københavns Universitet, har forskningsgruppen bestået af de samme seks personer gennem de ti år: Line
Møller Daugaard, Winnie Østergaard, Birgit Orluf, Uffe Ladegaard, Lone Wulff og undertegnede. Det
langvarige samarbejde i forskningsgruppen har givet en solid base – og et tæt og givende
forskningsmæssigt fællesskab – i et omskifteligt landskab, hvor rammerne omkring klasserne, klassernes
sammensætning og lærerbemandingen løbende har forandret sig. De nedstående diagrammer er oversigter
over elevflowet i de fem klasser henover de ni år. Hver enkelt streg symboliserer en elev, der har været del
af den pågældende Tegn på sprog – klasse. En større og mere læsbar version findes i Laursen (2018a). Her
er de blot medtaget for at illustrere foranderligheden. Sammenlagt har der været 267 børn i de fem klasser.
I alt har 28 af dem gået i Tegn på sprog-klasserne fra nulte til tiende klasse.

4

Af lovbekendtgørelse nr. 1053 af 29/06/2016 om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog fremgår, at
dansk som andetsprog til ”tosprogede elever, som er i stand til at deltage i den almindelige undervisning i klassen,
gives som en integreret del af den almindelige undervisning i klassen” enten som 1) ”en dimension i den almindelige
undervisning” eller 2) ”på særlige hold eller som enkeltmandsundervisning”. Den undervisning i dansk som andetsprog,
som ikke foregår som en integreret del af undervisningen i klassen, ”skal foregå i tiden til understøttende undervisning
eller uden for den almindelige undervisningstid” (§3).
5

Til nyankomne elever, der ved optagelse i skolen ikke er i stand til at deltage i den almindelige undervisning i klassen,
gives basisundervisning 1) i modtagelsesklasser, hvor eleverne i begyndelsen har alle eller en del af deres timer,
således at de efterhånden får en del af deres undervisning i en almindelig klasse, 2) på særlige hold (modtagelseshold)
eller som enkeltmandsundervisning og 3) i udvidede modtagelsesklasser på 8.-10. klassetrin for tosprogede elever, der
er flyttet til Danmark, efter at de er fyldt 14 år (§5).
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Figur 4: Elevflowet i de fem Tegn på sprog – klasser

Længdeperspektivet har på denne måde bragt en overvejelse ind i forhold til, hvordan vi kan forstå klassen
som fænomen, i og med vi nok er mange, der bærer rundt på en umiddelbar forestilling om klassen som en
relativ stabil størrelse. De bevægelser, vi har set, destabiliserer i hvert fald en sådan forestilling, hvilket har
betydet, at det tætteste bud på en definition af klassen er blevet, at det er ’en institutionelt indlejret
flydende ramme omkring et flow af mennesker’ (Laursen 2014).

Tilrettelæggelse af Tegn på sprog
Tegn på sprog blev tilrettelagt ud fra en ambition om, at såvel vidensskabelsen som vidensformidlingen
skulle hvile på et grundlag, der er både praksis- og forskningsbaseret. Denne ambition betyder, at projektet
blev tilrettelagt, så det foregik i et tæt samarbejde mellem repræsentanter fra det pædagogiske praksisfelt
og fra forskningsfeltet, således at vidensskabelsen ikke alene fandt sted på forskerens kontor, men på
forskellige måder i forskellige arenaer. Organiseringen er tidligere (Laursen 2010, 2018a) forsøgt indfanget i
nedenstående model, hvor de røde ringe markerer det rum, vi har kaldt skolegrupperne. Skolegrupperne
består af de involverede lærere i hver af de fem deltagende klasser og forskningsmedarbejderen fra den
lokale professionshøjskole. Den grønne ring er forskningsgruppen. Den består af forskningslederen,
forskningsmedarbejderne og de eksternt tilknyttede forskere. Endelig markerer den blå ring de seminarer,
hvor alle faste deltagere i skolegrupperne og forskningsgruppen samt konsulenter fra de deltagende
kommuner og til tider eksterne forskere eller andre specialister mødes.
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Eksterne forskere

Forskningsmedarbejder

Forskningsmedarbejder

Forskningsleder

Kommunale
konsulenter

Lærere fra klasserum 1

Lærere fra klasserum 2

Forskningsmedarbejder

Lærere fra klasserum 3

Forskningsmedarbejder

Lærere fra klasserum 4

Forskningsmedarbejder

Lærerne fra klasserum 5

Figur 5: Organisering

På den måde har vi tilstræbt at skabe rum for, at de forskellige deltageres og deltagergruppers perspektiver
kunne mødes i forskellige sammenhænge – ikke med tanke på at tegne et samlet billede af en entydig
virkelighed, men med det formål at søge en nuanceret forståelse af den pædagogiske praksis og de sociale
forandringsmuligheder (Laursen 2010).
Dette projektdesign og forankringen i kommuner, professionshøjskoler og universitet har
samtidig gjort, at der blev skabt mulighed for, at erfaringerne smidigt og hen ad vejen kunne spredes i og
imellem de forskellige fora. Konkret er det blandt andet foregået ved, at de tilknyttede
forskningsmedarbejdere, der er ansat på de lokale professionshøjskoler, har kunnet inddrage den
erhvervede indsigt i arbejdet med de studerende, ligesom de studerende har kunnet inddrages i
observationer på skolen etc. og derfor har haft mulighed for at få forskningsmæssige erfaringer i tæt
tilknytning til de lokale forhold. I professionshøjskoleregi har der samtidig fundet en løbende spredning til
kolleger sted gennem forsknings- og udviklingsarbejde, studiekredse og foredrag, således at der lå en
mulighed for, at projektet kunne bidrage til videreudvikling af den forskningsbasering af
professionsuddannelserne, der stod og fortsat står højt på den uddannelsespolitiske dagsorden. Projektet
blev endvidere tilrettelagt sådan, så også de tilknyttede kommunale konsulenter løbende har kunnet
inddrage og videreformidle resultaterne kommunalt. Endelig har erfaringerne også været inddraget i de
pædagogiske kandidatuddannelser og i andre kandidatuddannelser og bidraget til at udvikle den
pædagogiske og didaktiske forskning, dels gennem forskningslederens tilknytning dertil, dels gennem
projektets ph.d. projekter og dels gennem de eksterne forskere, der har været knyttet til programmet
(Laursen 2018a).
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Figur 6: Vidensskabende rum

Praksisrettet formidling
Ambitionen om at bidrage såvel til udviklingen af den pædagogiske praksis som til den nationale og
internationale forskning har også ligget bag de formidlingsmæssige overvejelser i projektet. Som del af
aftalen, som lå til grund for projektbeskrivelsen i 2008, indgik en løbende formidling i form af udarbejdelsen
af en årlig statusrapport samt to inspirationsmaterialer, som vi siden valgte at gøre til tre og med
forlængelsen af projektet i udskolingen er blevet til fire. Derudover indgik afholdelse af to konferencer, der
fandt sted i 2010 og 2014, samt med forlængelsen en lokalt forankret workshop i hver af de deltagende
kommuner i 2018. Undervejs har der tillige fundet formidling sted i en række andre sammenhænge. Samlet
set kan formidlingen sammenfattes således (se også bibliografien, der er vedlagt som bilag 4).
Inddragelse af Tegn på sprog-erfaringer i grund-, efter- og videreuddannelse af lærere og
pædagoger i Danmark
Inddragelse i pædagogiske og andre kandidatuddannelser i Danmark
Inddragelse i en række uddannelser i andre nordiske lande
Inddragelse i grundbøger til læreruddannelsen i Danmark og andre nordiske lande
Elleve årlige statusrapporter
Afsluttende rapport: Forskningsmæssig opsamling
Fire inspirationsmaterialer
En række forskningsartikler til nationale og internationale tidsskrifter
En række formidlingsartikler til nationale og internationale tidsskrifter
Afholdelse af to Tegn på sprog-konferencer
Foredrag på nationale og internationale forskningskonferencer
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Foredrag på en række nationale og internationale formidlingskonferencer
Oplæg i forskellige kommunale og ministerielle sammenhænge
Oplæg i forskellige videnskabelige netværk
Presseomtale
Hjemmeside – søg på Tegn på sprog
Figur 7: Oversigt over formidlingsformer og -fora

I statusrapport 2018 beskrev vi, hvordan de forskellige forhold, hvorunder inddragelsen af den sproglige
diversitet kan finde sted, har givet nogle særlige udfordringer til en praksisrettet formidling, idet
formidlingen gerne skulle kunne give mulighed for en form for generaliseret overførbarhed af fundene.
Disse udfordringer handler om, at måden, hvorpå sproglig diversitet kan inddrages i læse- og
skriveundervisningen konkret praksismæssigt ikke er nemt at indfange i universelle termer, men må
afhænge af de konkrete forhold og undervisningsmuligheder, der er i og omkring den enkelte klasse
(Laursen 2018a). Dels er der stor variation i den sproglige diversitet. Variationen kommer forskelligt til
udtryk fra sted til sted grundet de demografiske forhold i det omgivende samfund og de institutionelle
rammer omkring undervisningen, ligesom den forandrer sig over tid som følge af den samfundsmæssige
udvikling og kommunale uddannelsespolitik, skole- og klassesammenlægninger samt til- og fraflytninger.
Dels er undervisning altid mere end tilrettelæggelse. Uanset om to lærere i fællesskab har planlagt ’den
samme’ undervisning i to parallelle klasser på samme klassetrin, vil det faktiske udfald aldrig være det
samme, og uanset hvor nøje en lærer har forberedt en undervisning, vil der altid være en uforudsigelighed,
når det kommer til den aktuelle praksis.
Vi skelner overordnet set mellem to hovedtyper af formidling. Dels en, der har sit primære
udspring i projektets bredde- og længdedimensionen, og som sigter mod almengørelse i form af nye
begrebsdannelser og kategoriseringer. Og dels en, der har sit primære udspring i dybdedimensionen og
sigter mod levendegørelse i form af casestudier og næranalyser. Hvor det første type tilstræber en
kondenserende generalisering af erfaringerne fra projektet, der gør overførsel fra én kontekst til anden så
umiddelbart tilgængelig som muligt, går bestræbelsen i den anden type på at tydeliggøre konteksten og de
konkrete praksisser så detaljeret som muligt. Denne tydeliggørelse gør det muligt at følge det sociale
arrangement, som det skrider frem, og de valg, der må træffes i øjeblikket, inden for det analytiske
perspektiv, der er lagt ind over materialet. De to tilblivelsesprocesser er for os indbyrdes forbundne, idet
næranalyserne og præsentationen af dem udgør det stof, hvoraf begrebsdannelserne og kategorierne
skabes, ligesom begrebsdannelserne og kategoriseringerne skærper det analytiske blik på casestudierne.
Formidlingstyperne er derfor heller ikke skarpt adskilte, idet den almengørende formidling ofte inddrager
eksempler, der er blevet til og tit også på forhånd er beskrevet i næranalyserne. Tilsvarende bygger den
levendegørende formidling videre på og rummer referencer til de allerede skabte og beskrevne
begrebsdannelser og kategoriseringer.

Almengørelse: Udvikling af begrebsdannelser og kategoriseringer
Generalisérbarheden ligger i et projekt som Tegn på sprog ikke i statistisk signifikans, men i udviklingen af
faglige begrebsdannelser og kategoriseringer, der bygger på næranalyser af konkrete interaktioner situeret
i specifikke kontekster under særlige omstændigheder. Et formidlingsmæssigt vigtigt resultat i Tegn på
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sprog er ’den didaktiske refleksionsramme’, hvormed vi identificerer nogle overordnede temaer, som vi har
fundet væsentlige at inddrage i de pædagogiske overvejelser omkring det at tage højde for den sproglige
diversitet og børnenes forskellige literacyerfaringer på forskellige sprog i læse- og skriveundervisningen
(Orluf, Laursen, Daugaard, Wulff, Ladegaard & Østergaard 2012, Østergaard, Ladegaard, Wulff, Daugaard,
Orluf & Laursen 2018).

Figur 8: Den didaktiske refleksionsramme

De første to temaer i den didaktiske refleksionsramme har siden dannet grundlag for det
inspirationsmateriale, der primært var baseret på erfaringerne fra undervisningsforløbene på tredje til
sjette klassetrin: Inspiration til literacyundervisningen i flersprogede klasserum. Erfaringer fra Tegn på sprog
(Daugaard, Ladegaard, Laursen, Orluf, Wulff & Østergaard 2016). Her udviklede vi for hvert af de to temaer
– literacyundervisning i et intersprogsstrækkende perspektiv og literacyundervisning i et tværsprogligt
perspektiv – nogle kategoriseringer over aktivitetstyper, som vi illustrerede med korte eksempler fra
undervisningsforløbene.
Literacyundervisning i et
intersprogsstrækkende perspektiv
At strække sproget horisontalt og vertikalt

Literacyundervisning i et tværsprogligt
perspektiv
Tværsproglighed som udforskning

At strække sproget gennem sproglig import

Tværsproglighed som sammenligning

t strække sproget gennem forhandling

Tværsproglighed i arbejdet med læse- og
lytteforståelse
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At strække sproget i et metaperspektiv

Tværsproglighed som oversættelse
Tværsproglighed som sprogblanding

Figur 9: Oversigt over aktivitetstyper

Vores ambition har her primært været at komprimere erfaringerne på en måde, hvor de som mere almene
begrebsdannelser kan flyttes fra ét sted til et andet, hvor den sproglige diversitet ser anderledes ud, og
tænkes med ind i andre typer af undervisningsforløb.

Levendegørelse: Casestudies
Hvor den primære bestræbelse i den didaktiske refleksionsramme og Inspiration til literacyundervisningen i
flersprogede klasserum går i retning af kondensering og almengørelse, bygger andre af projektets
inspirationsmaterialer (Literacy og sproglig diversitet, Laursen 2013b) på casestudier med henblik på at
komme tæt på undervisningen og følge den pædagogiske interaktion, som den udfolder sig i det aktuelle
klasserum, så nært som muligt med afsæt i det overordnede perspektiv, der danner ramme om analysen,
ud fra den betragtning, at undervisning er mere end tilrettelæggelse. Bloome & Brown (2012)
sammenligner undervisning med ’jazz-praksis’. I det ligger, at al undervisning på samme måde som jazzperformansen kombinerer konvention og improvisation i et socialt arrangement. Lærerens tilrettelæggelse
af undervisningen på baggrund af hans eller hendes faglige ballast og kendskab til de konkrete elever spiller
uden tvivl en helt central rolle. Det er også læreren, der med sit faglige overblik og forberedelse, hvis vi skal
blive i jazz-metaforikkens verden, står for den overordnede orkestrering af arrangementet. Samtidig er den
faktiske betydningsdannelse omkring læring altid social. Læreren er aldrig alene om at skabe
arrangementet. Der vil altid være tale om en fælles konstruktion i et samspil mellem alle aktører i rummet.
Det skal der ikke mange minutter i et klasserum til at se. Selv i de dele af undervisningen, der umiddelbart
vil kunne karakteriseres som mest monologiske, i den forstand at den består af sekvenser, hvor læreren
alene gennemgår et fagligt stof, er der tale om et møde mellem lærer og elever. Afbrud og mere eller
mindre hørbare udbrud fra elevernes side bærer også betydning og udgør en del af mødet, ligesom også
forskellige typer af tavshed fra elevernes side er betydningsbærende og influerer på det konkrete møde. Og
undervisning er jo også meget mere end sådanne sekvenser. Sletten og Buchs (2008) undersøgelse af
undervisning som samtaleform illustrerer meget godt de mange interaktionsformer, der udgør det, vi
kalder undervisning. Gennem en næranalyse af de forskellige interaktionsmønstre synliggør de, hvordan
undervisningen tager form som et projekt mellem elever og lærer, og de viser, hvordan den faglige
kommunikation også altid er ramme om identitetsprojekter. Det skaber en uforudsigelighed, der gør, at
lærere med Schöns (1983) ord må “think on their feet”.
I flere sammenhænge, hvor vi har præsenteret erfaringer fra Tegn på sprog, har vi samtidig
mødt et relevant ønske om at få en præsentation af undervisningsforløb med tilhørende materialer og
aktivitetstyper. Det ønske har vi med projektets seneste inspirationsmateriale Literacy og andetsprog i
udskolingen. Ni forløb fra Tegn på sprog søgt at opfylde. Ud af i alt 24 gennemførte forløb på syvende til
niende klassetrin har vi valgt ni ud, som repræsenterer forskellige fag og fagkombinationer og forskellige
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måder at tage højde for den sproglige diversitet i klasserne. Forløbsbeskrivelserne i dette materiale er
skrevet på baggrund af de forløb, der har været gennemført. Der er altså ikke tale om tro kopier af
forløbene. Derimod har vi ud fra erfaringerne fra gennemførelsen udvalgt det, vi ser som de bærende
elementer i forhold til de centrale tanker bag forløbet og dets måde at medtænke literacy og sproglig
diversitet.
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DEL 2:
UDSIGTER
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Kapitel 2
Udsigter – teoretiske og analytiske perspektiver
Tegn på sprog blev til som et projekt, der hviler på et socialsemiotisk fundament. Det var der flere årsager
til, som jeg nedenfor vil ridse op. Jeg vil redegøre for socialsemiotikkens grundlæggende perspektiver i den
version, der i projektet trækkes på. Det er en version, som især Günther Kress står som repræsentant for,
og som han siden slutningen af 80’erne sammen med en række andre har videreudviklet (se fx Hodge &
Kress 1988, Kress & Bezemer 2015, Kress & Mavers 2015, Kress & Selander 2012. Kress & van Leeuwen
1996, 2001). Socialsemiotikken er et bredt felt, og min redegørelse er selektiv, idet den er baseret på og
inddrager erfaringer fra Tegn for sprog og de begrebsdannelser, der i særlig grad har vist sig at have
betydning for det analytiske perspektiv heri.
Arbejdet med de empiriske analyser fra Tegn på sprog har samtidig tydeliggjort, hvor der i
forhold til projektets genstandsområde og forskningsfokus har vist sig behov for at overskride
socialsemiotikkens genstandsfelt og gå i dialog med andre teoretiske perspektiver og begrebsdannelser. Jeg
vil i dette kapitel ridse dem op. Undervejs i de efterfølgende analyser vil jeg gå tættere på disse bevægelser
og deres betydning for analysen. Det er mit håb, at projektet dermed på det teoretiske og analytiske plan
kan bidrage dels til en videreudvikling af socialsemiotikken og dens potentiale i pædagogisk og didaktisk
forskningsøjemed og dels til en forståelse af literacy og sproglig diversitet, der trækker på, men også
overskrider traditionelle faggrænser.

Hvorfor dette socialsemiotiske afsæt – social betydningsdannelse
Socialsemiotikken beskæftiger sig med social betydningsdannelse. Når betydning kommer i fokus,
foranlediges vi til at se sprog – i tale og skrift – som en måde at agere i verden på. Sprog er ét blandt flere
symbolsystemer, der gør det muligt at udtrykke menneskelig erfaring. Med et begrebsmæssigt afsæt i
social betydningsdannelse tvinges vi også til at se på al symbolbrug, hvad enten det er tale, skrift, gestik,
tegning, som et socialt skabt og skabende fænomen.
Når det teoretiske udgangspunkt i Tegn på sprog er socialsemiotisk, er det begrundet i de
analytiske åbninger, der ligger i den treleddede begrebsdannelse – social betydningsdannelse –, når målet
er at undersøge de processer, der er involveret i skriftsprogtilegnelse i et flersproget perspektiv. Jeg
anvender nedenfor de tre led – betydning, dannelse og social – som ramme om en nærmere beskrivelse af
disse åbninger i forhold til projektets mål.

Nogle indledende overvejelser over betydning i social betydningsdannelse – fokus på tegn
I socialsemiotikken er der fokus på, hvordan der skabes betydning gennem tegn. Tegn er elementer,
hvorigennem form og indhold er sammenføjet med henblik på at skabe betydning. Forskellige modaliteter
som for eksempel tale, skrift, billeder, gestik og musik baserer sig på forskellige typer af tegn.
Tegn kan have forskellig størrelse. Når det handler om skrift, kan et tegn eksempelvis udgøres af et enkelt
ord eller af en længere tekst.
I Tegn på sprog identificerede vi tidligt et behov for at undersøge, hvordan flersprogede børn
bevæger sig mellem forskellige modaliteter og mellem forskellige (skrift)sprog i deres skriftsprogspraksisser
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og -tilegnelsesprocesser, og for i pædagogisk øjemed at søge måder at medtænke denne viden i udviklingen
af literacyundervisningen. Dette behov er vokset i takt med, at der i de senere år er kommet flere elever ind
i klasserne uden megen forhåndskendskab til dansk. I sammenhænge, hvor undervisningen næsten
udelukkende foregår på dansk, som disse børn kun i begrænset omfang behersker, er det afgørende for
deres deltagelsesmuligheder, at de har mulighed for at manøvrere mellem sprog og mellem modaliteter.
Med tegnet som den grundlæggende enhed kan socialsemiotikken åbne for at undersøge disse bevægelser
ved at tilbyde en række kategorier og begreber, der kan bidrage til beskrivelse såvel af det, der er alment
gældende i al betydningsdannelse, uafhængigt af typen af tegn, som af det, der er særligt for
betydningsdannelse inden for specifikke modaliteter. I Tegn på sprog har skrifttegnet forrang, fordi
projektet er sat i verden for at bidrage til pædagogisk forskning i læse- og skrivetilegnelse i lyset af den
øgede sproglige diversitet, der kendetegner mange klasserum. Men tilegnelsen af skriftsprog kan ikke
anskues isoleret fra udviklingen af andre ikke sprogligt baserede modaliteter og fra udviklingen af sprog i
mere generel forstand.
I Tegn på sprog har den socialsemiotiske tilgang med det overordnede fokus på tegn af alle
slags givet anledning til at se skriftsprogstilegnelse ikke alene som en forlængelse af det mundtlige sprog,
men som en udvidelse af barnets symbolske repertoire. Mange teorier om literacytilegnelse tager
udgangspunkt i et blik på skrift som nedskrevet tale og tager for givet, at barnets vej ind i skriften er en
bevægelse fra tale til skrift. Men skrift er mere end nedskrevet tale, og barnets vej ind i skriftsproget går
ikke alene fra tale til skrift, men har også rødder i andre udtryksformer. Det skrevne sprog er et symbolsk
redskab, der som andre symbolske systemer kan bruges til at udtrykke sociale erfaringer og forestillinger.
For mange børn har tegning været en central udtryksform - en for dem vigtig indgang til
betydningsskabelse. Det er i stort omfang igennem tegning, de har givet deres oplevelser materiel form.
Redskaberne er grundlæggende de samme, når der tegnes, og når der skrives, hvad enten de udgøres af
papir og blyant, pap og tuscher, fingre i sand eller mus og skærm. Men skriften er en anden måde at skabe
betydning på, som børn først skal lære at kende, før de til fulde kan udnytte dens særlige
betydningsskabende potentialer. Vejen ind i skriftsproget handler ligeså meget om relationer mellem skrift
og tegning, som den handler om relationer mellem skrift og tale. Det kan blandt andet bidrage til at forstå
børnenes optagethed af bogstavers grafiske form. En optagethed, der for mange fortsætter og
videreudvikles ind i voksenlivet. Alle de årlige statusrapporter i Tegn på sprog indeholder et citat fra Jan
Kjærstads roman Tegn til kærlighed, der handler om en grafisk designers kærlighed til tegn, som den ad
flere veje er blevet til. Som voksen har hendes fascination af tegn og deres skabende kraft (tegn til
kærlighed) udviklet sig til et ønske om at skabe sit helt eget alfabet. Men man behøver ikke være grafisk
designer og drømme om at designe eget alfabet for at være fascineret af skrift og andre tegn. Når jeg
skriver dette, kan jeg vælge mellem 217 fonte, som jeg videre kan variere i størrelse, farve, placering etc.
De valg, der i enhver tekstskabelse træffes af grafisk karakter, er med til at skabe betydning og vil fortsætte
med at spille en rolle, når der skrives og læses tekster både i og uden for skolen.
Det danske skriftsprog er alfabetisk og hviler på principper om, at ét grafisk tegn (et bogstav)
– i princippet – svarer til én lyd. Grønlandsk, tyrkisk, hebræisk og arabisk hører også til blandt de alfabetiske
skriftsprog. Et sprog som for eksempel thai tilhører derimod de syllabiske skriftsprog, hvor et grafisk tegn
svarer til en stavelse. Kinesisk er heroverfor et logografisk baseret skriftsprog, hvilket betyder, at det blandt
andet hviler på tegn, der skaber betydning ved at ligne det, det står for – kombineret med lydlige
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elementer. Det socialsemiotiske blik på tegnet som den basale enhed i betydningsdannelsen kan åbne for
en denaturalisering af skrifttegnet som en alfabetisk størrelse og øge opmærksomheden såvel på det, der
er fælles for al skriftbaseret betydningsdannelse, hvad enten der er tale om alfabetiske, syllabiske eller
logografisk baserede skriftsystemer, som på det, der knytter sig til forskellige skriftsystemers særlige måde
at fungere på. En sådan destabilisering af skrifttegnet som en universel (alfabetisk) enhed er afgørende,
hvis man i skolens læse- og skriveundervisning skal undgå at overse den viden om skrift, børn kan have med
sig fra andre sprog end dansk.
Endelig baner socialsemiotikkens fokus på tegn vej for en opmærksomhed på
multimodaliteten i tekster, hvilket nok er det, de fleste vil forbinde med det socialsemiotiske fokus på tegn
og betydning. Den øgede brug af og kombination af forskellige verbalt og visuelt baserede
fremstillingsformer i de fleste teksttyper har været gjort til genstand for mange socialsemiotiske analyser
for eksempel af de lærebøger, der anvendes i skolens fag. Når den forskningsmæssige interesse i Tegn på
sprog er rettet mod skriftsprogstilegnelse og -undervisning, vil det være uhensigtsmæssigt ikke at være
opmærksom såvel på den udprægede multimodalitet, der i dag kendetegner de fleste tekster, som på
skriftens særlige måde at skabe betydning på ved hjælp af skrifttegn.

Nogle indledende overvejelser over dannelse i social betydningsdannelse – fokus på
skabelsesprocesser
Med ordet betydningsdannelse indskrives en opmærksomhed på de processer, hvorigennem mennesker
skaber betydning. Bag de tegn, mennesker skaber, når de tegner, skriver og læser osv., ligger en proces,
hvor betydning gives form, og hvor en given form gives betydning. Hermed indskrives også en tegnskaber,
der ’gør’ tegn og danner betydning. Der er en ’nogen’, der gør ’noget’. Der er en aktør, der træffer nogle
valg. Disse valg kommer til udtryk i det tegn, i den tekst, som skabes. Tegnet er i Kress’ tegnforståelse
motiveret i den forstand, at den relation, der skabes mellem form og indhold, altid er båret af
tegnskaberens interesse, der er er et nøgleord i den socialsemiotiske forståelse af betydningsskabelse og
læring. Vi vælger den form, vi gør, ud fra den interesse, der ligger til grund for det udtryk, vi gerne vil
videregive, når vi for eksempel tegner og skriver, ligesom vi fortolker de former, vi læser, på måder, der er
forbundet med den interesse, vi lægger i læsningen.
Tegn på sprog er skabt med et læringsperspektiv, med et ønske om at blive klogere på,
hvordan man i en undervisningssammenhæng kan støtte børnenes læringsprocesser omkring læsning og
skrivning. Den eksplicitte opmærksomhed på, at der bag enhver teksts udtryk er en aktør, der har truffet
nogle valg, lægger op til at se på børn (i skolen) ikke som modtagere af viden, men som skabere af viden.
Når læring i Tegn på sprog undersøges i et socialsemiotisk perspektiv, sker det på et grundlag, der ser
forskellighed som et grundvilkår. I al vidensskabelse er der er en rettethed. Det ved vi godt fra os selv. Selv
om vi har gået i samme klasse som vores klassekammerater og er blevet undervist i det samme, er det ikke
det samme, vi har fået ud af det. Som undervisere ved vi det også. Selv om vi stiller to personer over for
den samme opgave, er det, de får ud af det, og det tegn, de skaber, ikke det samme. I et socialsemiotisk
læringsperspektiv ses tegnet som resultat af den lærendes semiotiske arbejde og dermed også som en
undervisers – og forskers – (altid delvise og delvist hypotetiske) adgang til den lærendes fortolkning af og
engagement med det givne stof.
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Med dette fokus på den lærende og dennes semiotiske arbejde rækker socialsemiotikken ud
over en forståelse af literacytilegnelse som en socialiseringsproces. Inden for socialiseringsteorier ligger
bevågenheden primært i sociale anerkendelses- og deltagelsesmuligheder i literacyfællesskaber. Herved er
der en tendens til, at aktørens omgang med selve skriften glider ud af opmærksomhedsfeltet. Det betyder
ikke, at individets muligheder for social anerkendelse og deltagelse negligeres i en socialsemiotisk optik.
Men interessen for aktørens semiotiske arbejde betyder, at opmærksomheden på genstanden for læringen
kan fastholdes, ikke blot som noget, nogen har bestemt, at andre skal lære, men også som noget, den
enkelte gør noget med ud fra dennes interesse. Denne interesse vil uden tvivl i de allerfleste tilfælde
omfatte de muligheder for anerkendelse og deltagelse, den enkelte kan se – eller ikke kan se – for sig i
situationen, men den handler også om skriften som materialitet, og om de udtryksmuligheder, skriften med
dens særlige måde at fungere på tilbyder.

Nogle indledende overvejelser over social i social betydningsdannelse – fokus på et semiotisk
univers
Socialsemiotikken tager for givet, at betydning skabes ’i det sociale’. ”[T]he social is in the sign”, skriver
Kress 2001a, 76). Den interesse, der ligger bag tegnskaberens kobling af form og indhold, har rod i dennes
sociale historie og dennes fortolkning af de sociale omgivelser, som tegnskabelsen finder sted i. Hvert tegn
har en social mikro-historie, og skabelsen af tegnet vil altid være lokalt situeret. Bag tegnet er en
tegnskaber, der har en historie og en fremtid. Bag tegnskaberen er nogle sociale erfaringer, og omkring
tegnskaberen nogle sociale omstændigheder, der har indflydelse på de valg, den enkelte træffer i en given
situation. Hermed åbnes for ikke alene at se skriftsprogspraksisser og -læring som en mental
informationsbearbejdningsproces som i kognitive tilegnelsesteorier. Tegnskaberen er for
socialsemiotikeren en aktør, der indgår i et socialt skabt og socialt foranderligt semiotisk univers, og som i
dette univers vælger, kombinerer, transformerer og skaber semiotiske ressourcer. At der tales om valg,
betyder ikke, at der er frit valg på alle hylder for betydningsskaberen. Valget vil altid være socialt situeret og
reguleret både i kraft af de ressourcer, der gøres tilgængelige og i kraft af de omkringværende diskurser.
Der er således normative begrænsninger for, hvordan vi bruger semiotiske ressourcer, om end de i en
socialsemiotisk optik ikke ses som koder, der bare er, men som sociale regler, der eksisterer, men som kan
forandres. ”Meaning is always negotiated in the semiotic process, never simply imposed inexorably from
above by an omnipotent author through an absolute code”, skriver Hodge and Kress (1988,12).
Skolen er en del af det semiotiske univers, og det er en del, der spiller en central rolle i børns
’entry into semiosis’. Ikke mindst, når det gælder literacy. Skrevne tekster har en særlig status i skolen. Det
er her, børn forventes at lære at læse og skrive, når de begynder deres skolegang. Det er også i høj grad
gennem skrevne tekster (af mere eller mindre multimodal karakter), at børn præsenteres for den viden, der
på et givet tidspunkt anses for vigtig inden for forskellige fagområder. På tværs af fag er store dele af
skoledagen struktureret som literacyaktiviteter, hvor børn møder forskellige teksttyper og præsenteres for
særligt værdsatte måder at læse og producere dem på.
Samtidig finder semiotiske praksisser sted i sociale strukturer, hvor indenfor der produceres
særlige former for betydning, som tilskynder individet til at indtage en bestemt position for eksempel
gennem forskellige medlemskategoriseringer. Et særligt værdiladet tegn i Tegn på sprog-sammenhæng er
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betegnelsen ’tosprogede elever’. Det er en kategori, der i sin sproglige form grundlæggende hviler på et
sprogligt kategoriseringsprincip og handler om skolebørn, der taler flere sprog. Det er også en kategori, der
institutionelt defineres ud fra administrative og organisatoriske hensyn; hvem der eksempelvis er berettiget
til supplerende undervisning i dansk som andetsprog. Samtidig er det en kategori, hvortil der knytter sig en
række forskelligartede konnotationer. Hvor det at kunne flere sprog og være to- eller flersproget blandt
andet i en EU-sammenhæng og i forskellige diskurser om internationalisering bærer positive associationer
med sig, knytter der sig i megen medieomtale en række overvejende negative konnotationer til begrebet
’tosprogede elever / børn’. De negative konnotationer aktiveres ofte gennem krydsning af kategorien
’tosprogede’ med andre typer af medlemskategorier. I forhold til Tegn på sprogs genstandsområde,
læsning og skrivning, ses kategorien ’tosprogede elever’ i fortolkninger af PISA-tests for eksempel koblet
sammen med en anden medlemskategorisering ’funktionelle analfabeter’. I andre tilfælde synes den
sproglige kerne at falde helt bort, således at kategorien ’tosprogede elever’ anvendes uden reference til
sproglige forhold, men i stedet mere eller mindre direkte bruges som en etnisk baseret kategori eller som
en udefineret problematisk størrelse. Et mere kuriøst eksempel på det kan findes i Fyns Stiftstidende 18.
januar 2007. ”To-sprogede er ofte tykkere” hed overskriften på artiklen, der handlede om et projekt, der
ville sætte ind over for overvægtige børn i Vollsmose. Nok er det kuriøst, men det er også udtryk for en
glidende indholdsudfyldning af begrebet, der kan gøre det sårbart at lade sig indskrive i.
Skolen er én blandt mange læringsarenaer. I Tegn på sprog er der fokus på skolens
muligheder for at påvirke børns sprog- og literacylæring. Det kræver en opmærksomhed på netop den
kendsgerning, at skolen kun er én blandt mange læringsarenaer. Børns betydningsdannelse finder sted i og
krydser mange sociale rum, ligesom den interesse, tegn skabes med, er formet og formes i mange
forskellige rum. Det sociale betydningsdannelsesperspektiv har i Tegn på sprog bidraget til at fastholde en
opmærksomhed på kompleksiteten i børns læringsprocesser.

Socialsemiotik og literacy
Det er, til forskel fra den strukturelle semiotik, den sociale betydning i tegnet, der er i centrum i
socialsemiotikken. Hvor den strukturelle semiotik eller semiologi, hvis oprindelse ofte tilskrives de Saussure
(1986), fokuserer på stukturer og koder og betragter betydning som noget, der er indlejret i systemet, ser
socialsemiotikken betydning som noget, der har sit udspring i menneskers omgang med tegn. Frem for at
søge efter principper, regler og mønstre i sproget selv, spørger socialsemiotikken til, hvordan mennesker i
praksis skaber betydning gennem tegn. Tegnet er således et nøgleord såvel inden for den strukturelle
semiotik som inden for den socialsemiotiske tradition, men forståelsen af tegnet er ikke den samme.
Inden for den saussurianske tradition ses det sproglige tegn som en konventionel kobling af
signfier (betegner) og signified (det betegnede). Tegnets betydning anses som bestemt af sprogsystemet i
sig selv og baseret på indbyrdes forskelle. Eksempelvis får tegnet ’sol’ sin betydning ved at være ’ikkemåne’ og ’ikke-stjerne’ og ikke alt muligt andet. For Saussure, der selv omtalte sin teori som semiologi, var
det et mål at udvikle et grundlag for at studere sproget som en intern strukturel organisme og dermed
isolere det fra alt det udenom, som han benævnte ’ekstern lingvistik’. For således at kunne koncentrere sig
om selve den sproglige kode foretog han en skelnen mellem ’langue’ (sprogets underliggende regler) og
’parole (den faktiske brug af sproget). Genstanden for semiologien var ’langue’ og alene et synkront
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perspektiv på ’langue’, hvormed han også ekskluderede de diakrone aspekter fra sit semiologiske
undersøgelsesfelt. Alt det, der faldt udenfor, kom så i det, Hodge & Kress (1988, 15) kaldte Saussures
affaldsspand. Saussure var således opmærksom på indholdet i denne skraldespand, men lagde vægt på at
afgrænse sit felt skarpt. Hans teori har haft væsentlig betydning for etablering af lingvistik som videnskab,
men har samtidig skabt et billede af sproget som en fast fikseret kode uafhængig af sprogbrugeren og de
sociale omstændigheder for sprogbrugen.
I modsætning til Saussures binære blik på tegnet som signifier og signifié og på betydning
som et sproginternt anliggende anlægger Peirce et triadisk syn på tegnet. I denne tegnteori udgøres tegnet
af en relation mellem en referent (objekt), en form, der kan udtrykke referenten (representamen) og en
interpretant. Det er især det tredje element, interpretanten, der adskiller Peirces forståelse fra Saussures.
Med dette element understreges nemlig, at betydning ikke blot bestemmes af strukturelle relationer i
sproget, men involverer ”an idea in a person’s mind” (Peirce 1931-1958, 8, 343), som forbinder tegnet med
menneskelig erfaring.
“A sign, or representamen, is something which stands to somebody for something in some
respect or capacity. It addresses somebody, that is, creates in the mind of that person an
equivalent sign, or perhaps a more developed sign. That sign which it creates I call the
interpretant of the first sign. The sign stands for something, its object. It stands for that
object, not in all respects, but in reference to a sort of idea” (Peirce 1931-158, 2, 228).
Tegnet står således ikke for noget, der er givet på forhånd og dermed uafhængig af brugen deraf.

Det motiverede tegn
Det er denne forståelse af tegnet som tæt forbundet med ”an idea in a person’s mind”, der ligger til grund
for socialsemiotikken. Tegn betragtes her som semiotiske ressourcer, som mennesker gør aktiv brug af i al
betydningsdannelse (semiosis) (Hodge & Kress 1988). I stedet for den strukturelle semiotiks vægtning af
produkter og systemer, sætter socialsemiotikken processer og menneskers sociale brug af semiotiske
systemer i forgrunden.
Med blikket på tegn som semiotiske ressourcer trækker socialsemiotikken på Halliday’s
(1978) forståelse af sproget som produkt af sociale processer, men Kress understreger samtidig, at
socialsemiotikken i hans forståelse i højere grad end Hallidays systemisk-funktionelle lingvistik lægger vægt
på ressourcernes transformative potentiale.
”It [social semiotics] goes well beyond the idea that to represent and to communicate is to
make choices from a repertoire of available meaning options, as in Halliday’s (1978, 1985)
systemic functional grammar. In the latter approach [the systemic functional approach]
choice from available resources for meaning-making is the action which the language user
can engage in. That is a considerable degree of agency; though it remains limited by the
possibilities of the system” (Kress 2001a, 78).
Kress anerkender, at der eksisterer tilgængelige ressourcer med et betydningspotentiale, der udspringer af
den tidligere brug af dem, men understreger også, at dette betydningspotentiale ikke alene er blevet til
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gennem valg af eksisterende ressourcer, men også gennem en aktiv social genskabelse af disse ressourcer.
Tegn er ”not copies, not imitations, and are very well understood understood [as] uses of existing signifier
material. But they are, in each case, specific transformations of culturally available material”, skriver Kress i
Kress & Mavers (2015, 173). Enhver realiseringsproces af semiotiske ressourcer ses således også som en
transformationsproces, idet skaberen af betydning altid skaber betydning ud af dennes interesse i en given
social sammenhæng. På denne måde tager betydningsdannelsesprocessen – med van Lier’s ord (2011, 387)
– form af ”a never-ending dialogue in fact, between what is, what may have been and what may come to
be”.
Det er på denne baggrund, at Kress har udviklet sit begreb om ’det motiverede tegn’. Modsat
en saussuriansk forståelse af tegnet som en arbitrær størrelse, ligger der i Kress’ motiverede tegn, at der
altid vil kunne spores en motivation i relationen mellem signifié og signifier; mellem det, tegnskaberen
ønsker at udtrykke og den form, han eller hun har valgt at benytte. Betydningsdannelsesprocessen vil ifølge
Kress (Kress 2010) altid være underlagt tegnskaberen interesse, tilgængeligheden af ressourcer og de givne
ressourcers egnethed i forhold til at give det ønskede udtryk form. Kress (2011a) peger på, at tegn altid
skabes 1) som svar på en prompt i specifikke sociale omgivelser, sådan at det nyskabte tegn inkorporerer
træk fra denne prompt; 2) af ressourcer, som tegnskaberen bringer med sig; og 3) af tegnskaberens
vurdering af omgivelserne. Det er denne motiverede association mellem signifier og signifié, der gør det
muligt for andre at danne hypoteser om, hvad tegnskaberen har anset som værende særligt væsentligt
eller karakteristisk for det, han eller hun har repræsenteret. Det gælder både i hverdagens interaktion og i
forskningsanalytisk sammenhæng.

Literacy og modalitet
Af redegørelsen for det motiverede tegn ovenfor fremgår, at der er en række fællestræk ved al semiotisk
betydningsdannelse, uanset hvilke semiotiske ressourcer og symbolske systemer, der er tale om. Samtidig
skabes betydning også i forskellige modaliteter så som tale, billede, gestik, billeder. Hver enkelt modalitet
har specifikke potentialer, der udspringer af dens materialitet og sociale historie (Jewitt 2014) og dermed
repræsenterer erfaring forskelligt. Literacy udgør én blandt mange repræsentationsformer, der som
modalitet tilbyder én bestemt type af tegn og semiotiske ressourcer; nemlig skrifttegn. Kress (2009) giver
en kort karakteristik af det skrevne sprog som modalitet betragtet. Det har, skriver han:
”…words, clauses, sentences, organized in grammar and syntax. It has graphic resources such
as font, size, bolding, spacing. To frame its units, it has syntactic, textual and social-semiotic
resources (e.g. sentence, paragraph, genre). These frames are realized through a variety of
(graphic) resources: punctuation marks; spacing between words and around paragraphs;
increasing, layout is used to produce ‘blocks’ of writing, at times in different colours, on
surfaces such as pages and screens” (Kress 2009, 55).
Selvom det mundtlige og det skriftlige sprog deler vise aspekter af ordforråd, syntaks og grammatik, afviger
de som modaliteter betragtet også fra hinanden, i og med at de baserer sig på forskellige materialiteter.
Hvor skriften er grafisk og derfor opfattes af synet, er materialiteten i talen lyd, der opfattes af hørelsen. Og
hvor enhederne i skriften rammesættes visuelt af tegnsætning, mellemrum mellem ord og afsnit og deslige,
finder rammesætningen af enheder i tale sted gennem intonationsenheder, tryk, stilhed som pause osv.
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Når det gælder billeder, deler de den grafiske materialitet med skriften, men billeder afviger også på andre
måder fra skriften. Billeder er ikke baseret på enheder som stavelser, morfemer, ord, sætninger og afsnit,
der ordnes lineært, men på visuelle enheder som arrangeres spatialt i forhold til hinanden inden for en
given ramme og ved hjælp af for eksempel størrelse, farve og form.
På den baggrund er Kress skeptisk over for den række af metaforiske udvidelser af begrebet literacy (visuel
literacy, computerliteracy etc.), der er dukket op (Kress 2001 b).
“I have severe misgivings about the profligate extension of the term in the current period
(whether as computer, visual, media, cultural, emotional literacy, etc.). While it seems to
offer the possibility for a unification of a diverse field through the use of a single term, it
simultaneously obscures essential and deep differences in tasks, potentials, possibilities, and
limitations in representational and communicational modes used in different areas” (Kress
2001b, 404).
Hans skepsis bunder i, at foreningen af forskellige repræsentationsformer under en enkelt term slører de
væsentlige og dybe forskelle, der ligger i de forskellige modaliteter. Når literacy i metaforiske udvidelser af
begrebet reduceres til en vag betydning i retning af ’kompetence i …’, bliver det en hindring for at nå ind til
de særlige måder, forskellige tegn skaber betydning på, og de potentialer for betydningsdannelse, der
ligger i dem hver for sig og i samspil med hinanden.
At Kress således insisterer på at reservere begrebet literacy til skrift er ikke ensbetydende
med, at han underkender betydningen af andre repræsentationsformer som betydningsskabende
ressourcer. Tværtimod understreger han i sit forfatterskab i stigende grad, at al betydningsskabelse er
multimodal, og at sproget i langt de fleste tekster kun udgør en partiel bærer af betydning. Sammen med
en række andre har han skabt en forskningstradition omkring multimodalitet, som Adami (2016, 454)
beskriver som et forskningsfelt, der “conceives of representation and communication as relying on a
multiplicity of modes, all of which have been socially developed as resources to make meaning”. Det er da
også interessen for multimodaliteten som fænomen, der i stadig stigende omfang har præget hans
forfatterskab.

Udvidede udsigter
Når der i Tegn på sprog anlægges et socialsemiotisk blik på skriftsprogstilegnelse som betydningsdannelse,
hænger det for det første – og helt overordnet – sammen med, at socialsemiotikken kan bidrage med
perspektiver, der tillægger såvel den konkrete materialitet i fokus (skriften) som den individuelle aktørs og
dennes socialt situerede handlinger central betydning (Laursen 2011, 2013a & b, 2016b). For det andet
giver tegnet som grundlæggende enhed anledning til udvide blikket på betydningsdannelse til ikke alene at
omfatte skriftbaseret betydningsdannelse, og når det gælder skrift, ikke alene alfabetisk skrift og ikke alene
den danske udgave af det alfabetiske skriftsystem. For det tredje åbnes der med forståelsen af tegnet som
motiveret for en opmærksomhed på den sociale aktørs interesse. Skriftsprogtilegnelse er ikke en gold
mental proces, men en proces, som mennesker af kød og blod i forskellige sammenhænge engagerer sig
mere eller mindre i, og som de på forskellige tidspunkter tillægger forskellig værdi. Og endelig for det fjerde
betyder understregningen af det sociale i betydningsdannelsen, at socialsemiotikken ikke er blind for, at al
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betydningsdannelse finder sted i og bidrager til at skabe sociale strukturer, hvor visse typer af tegn tildeles
særlig betydning.
Jeg har ovenfor ridset op, hvori jeg ser de åbninger, der ligger i den socialsemiotiske
rammesætning af Tegn på sprog. Samtidig er der, hvad angår mange af de ovenstående potentialer i
socialsemiotikken, netop tale om åbninger og ikke om et færdigt og vakuumpakket teoriapparat. Når det
gælder (tilegnelse af) læsning og skrivning i et flersprogethedsperspektiv, har socialsemiotikken, anskuet
med afsæt i det akademiske fagmiljø omkring Günther Kress, haft sit fokus på flersprogede børns tidlige
møde med flere skriftsprog og skriftsprogssystemer før skolestart og især på deres optagethed af tegnenes
grafiske karakteristika og deres gryende forståelse af skriftens særlige måde at skabe betydning på. Navnlig
Charmian Kenners forskning af tre-fireårige flersprogede børns skriftsprogtilegnelse i en børnehave i det
sydlige London står i den sammenhæng stærkt frem og har i Tegn på sprog-regi haft betydning for vores
forståelse af, hvad det var for børn, vi skulle møde ved projektets start i 2008 (Kenner 2000a, 2000b, 2003,
2004, 2013, Kenner & Kress 2003, Kenner et al. 2004). Kenners forskning og de første erfaringer fra Tegn på
sprog har også siden inspireret til projekter i danske børnehaver med sigte på at få øje på og stimulere
børnenes erfaringer med skrift på flere sprog (Kristensen & Daugaard 2012, Wulff 2015a. Derimod synes
der inden for denne socialsemiotiske forskningstradition at være et ret tomt gab, når det kommer til den
videre skriftsprogstilegnelse og dennes sproglige basering i et andet- og flersprogethedsperspektiv.
I Tegn på sprog er den forskningsmæssige interesse orienteret mod de sociale processer, der
er involveret i børns betydningsdannelse omkring skrift i et læringsperspektiv og i et sprogligt
diversitetsperspektiv. Det har været et mål at komme tæt på de semiotiske betydningsdannelsesprocesser,
som de praktiseres og fortolkes af børnene i dialog med forskellige repræsentationer af verden og med
andre mennesker omkring dem. Med den interesse for øje har der i stigende omfang vist sig et behov for
udvide det teoretiske og analytiske perspektiv og supplere, justere og nuancere socialsemiotikken med
begrebsdannelser fra andre teoretiske udsigtspunkter. For det første har der vist sig et behov for en mere
eksplicit opmærksomhed på de mobile dimensioner ved literacy som social betydningsdannelse.
Mennesker og semiotiske ressourcer bevæger sig over tid og sted. Hvad bevæger sig og hvordan? Hvad sker
der i mødet mellem forskellige semiotiske ressourcer og menneskers brug deraf og perspektiver derpå?
Hvilke muligheder skabes, og hvilke begrænsninger opstår der, når mennesker og semiotiske ressourcer
flytter sig? For det andet – og i tilknytning til betydningen af de mobile dimensioner ved literacy – har
interessen for børnenes samspil med andre omkring dem skabt behov for et øget dialogisk perspektiv på
betydningsdannelsen, der retter sig såvel mod dialogiciteten i tegnet (den måde, al sprogbrug i bakhtinsk
forstand er fyldt med andres stemmer og både formet såvel af noget, der ligger bagud, og orienteret mod
noget, der kan følge efter) som mod interaktionen under skabelsen af tegnet. I kølvandet på det kommer –
for det tredje – et stadig mere presserende behov for at finde måder at begribe interessebegrebet på og
indfange de subjektive dimensioner ved betydningsdannelsen analytisk. Og endelig – og i tæt sammenhæng
med de ovenstående perspektiver – er der løbende opstået et stadig mere påtrængende behov for at
udfordre socialsemiotikkens grundlæggende rammesætning af betydningsdannelse som repræsentation og
kommunikation og øge opmærksomheden på de skabende og såkaldte non-repræsentationelle aspekter af
sproget (Thrift 2008).
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Kapitel 3
Udsigtspunkter – metodisk arkitektur
”The new-born enters at once into a semiotic relationship with other humans
around them and, in a process which ceases only at death, they construct a
world of meaning, and are constructed by an already semioticized world”
(Hodge & Kress 1988, 240).
Dataindsamlingen i Tegn på sprog er tilrettelagt med to erkendelsesinteresser for øje. Den ene er at få
indsigt i børnenes konstruktion af skrift i et semiotisk samspil med andre omkring dem i en allerede
semiotiseret verden; en verden fuld af tegn og betydning. Heri ligger et ønske om at kunne bidrage til
forståelsen af børns skriftsprogstilegnelse som del af deres ’entry into semiosis’ (Hodge & Kress 1988) –
deres vej ind i betydningsdannelse. I det indledende citat beskriver Hodge & Kress al konstruktion af
betydning som en proces, der starter ved fødslen og fortsætter til man dør. Tegn på sprog har fokus på et
udsnit af dette livsforløb og er tids- og stedsmæssigt afgrænset til børnenes skoletid; fra de begynder i
skolen som 5-6 årige, til de afslutter den obligatoriske skolegang 10 år efter som 15-16 årige. Vi bilder os
ikke ind, at konstruktionen af skriftsprog er noget, der starter ved skolegangen, og noget, der slutter for
enden deraf. Det afspejles blandt andet i dataaktiviteterne, hvor vi har valgt også at stille spørgsmål, der
peger såvel tidsmæssigt bagud og forud med en interesse for børnenes egne fortolkninger, forestillinger og
drømme. Vi er tilsvarende bevidste om, at skolen ikke er den eneste arena for konstruktion af skrift som
betydningsskabende fænomen, hvilket også reflekteres i vores spørgsmål, der peger ud af skolen. Når
skoletiden udgør det tids- og stedsmæssige udsnit i Tegn på sprog, hænger det sammen med studiets
anden erkendelsesinteresse, der er didaktisk rettet, forstået på den måde, at der i projektet er en ambition
om at kunne bidrage med et vidensgrundlag for en videreudvikling af læse- og skriveundervisning i en
folkeskole i stadig forandring. Som led deri indgår en række interventionsforløb med henblik at kunne
udforske undervisningsmæssige tiltag, der sætter forskellige rammer for børnene sociale
betydningsdannelse.
Jeg ser det metodiske design for mig som en etagebygning, der hviler på et socialsemiotisk
fundament og baserer sig på nogle grundlæggende arkitektoniske overvejelser: Hvordan kan der etableres
en sammenhæng mellem forskningens grundlag i børnenes sociale betydningsdannelse i relation til sprog
og literacy i et sprogligt diversitetsperspektiv og den måde, projektet metodisk designes? Hvilken type af
viden søger vi udsigt over og indsigt i? Hvilke udsigtspunkter og vidensskabende rum er der brug for?
Hvordan skal de sammenkædes og med hvilke samlingspunkter? Hvordan skal forholdet være mellem det
lukkede og åbne, mellem den på forhånd fastlagte konstruktion og de fleksible rammer for at bygge videre
på de indsigter, vi løbende får? På det grundlag er der løbende hen over projektets ti år bygget en række
forskudte etager med nye udsigtspunkter i form af balkoner, der udvider udsigten såvel ud over landskabet
som over de allerede eksisterende balkoner. Forskningens fokus og mål samt dets overordnede og fleksible
design og grundlæggende perspektiver lå fast fra start. Udformningen af de enkelte aktiviteter blev til
løbende, i takt med at vi blev klogere, i takt med at børnene udviklede sig og blev til unge mennesker, og i
takt med at verden omkring os forandrede sig. Havde vi på forhånd lagt os fast på én i detaljen fastlagt
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måde at generere en given type data på, havde vi mistet mulighederne for at bruge den viden om børnenes
betydningsdannelsesprocesser, vi undervejs fik, og vi havde risikeret at hænge fast i uhensigtsmæssige
måder at se og gøre tingene på.
I det følgende giver jeg en overordnet karakteristik af de to måder, hvorpå data er indsamlet:
de forskergenererede dataaktiviteter og interventionsforløbene.

De forskergenererede dataaktiviteter
Hvert år blev der tilrettelagt to eller flere forskergenererede dataaktiviteter. De er grundlæggende
kendetegnet ved, at de er forberedt af forskningsgruppen med det mål at få indblik i forskellige aspekter af
børns betydningsdannelse omkring skrift. Alle aktiviteter blev gennemført af den til klassen tilknyttede
forskningsarbejder, normalt sammen med grupper på to til fire børn; i enkelte tilfælde med et enkelt barn
ad gangen. Forskningsmedarbejderen var gennemgående i alle dataaktiviteter, men
gruppesammensætningen varierede, hvilket gjorde det muligt at iagttage processerne i forskellige
interaktionelle sammenhænge. Aktiviteterne foregik i et selvstændigt rum på skolen. Det konkrete rum
afhang af, hvilke rum, der var ledige på det pågældende tidspunkt og dermed mulige at indtage. Som sådan
kan de karakteriseres som værende, hvad Maybin (2012, 10) har kaldt institutionelt hybride – ”adult–
children interactions in school which were not driven by educational aims, but intended to elicit accounts of
children’s social worlds from their own perspectives”.
Forskellige modaliteter giver forskellige muligheder for betydningsdannelse. Det har vi
forsøgt at udnytte ved at inddrage forskellige visuelle og verbale fremstillingsformer – og forskellige
kombinationer deraf – i dataaktiviteterne. I nogle aktiviteter blev børnene præsenteret for billeder, kort
eller andet som udgangspunkt for en samtale eller udarbejdelse af egne produktioner. I andre aktiviteter
blev børnene opfordret til selv undervejs eller bagefter at fremstille et verbalt og/eller visuelt produkt som
afsæt for samtale. Når børnene eksempelvis i den aktivitet, vi kaldte Tekster på mange sprog, blev mødt
med en række forskellige tekster i forskellige genrer og på forskellige sprog, var det for at etablere en
platform at tale om tekst, sprog og genre ud fra. Og når børnene forud for et literacyinterview blev bedt om
at tegne sig selv som læser og skriver, var det også dels for at etablere e n platform at tale ud fra, og dels
for at give dem lejlighed til at udtrykke sig gennem tegning. I de senere år har der forskere gjort brug af
visuelle metoder i sprog- og literacyforskningen (se fx Busch 2012, Pietikäinen et al. 2008, Kendrick &
McKay 2004) og demonstreret, hvordan de kan give værdifuld viden om menneskers erfaringer med sprog
og literacy, der ikke nødvendigvis kommer frem igennem verbale fremstillinger.
Børnenes egne verbale og visuelle tekster kan fra en socialsemiotisk synsvinkel anskues som
materielle udtryk for deres forskellige interesser, herunder deres forskellige fortolkninger af den samme
prompt – den samme igangsættende opfordring. I aktiviteterne lå en invitation til at interagere med og om
de verbale og visuelle repræsentationer på bestemte måder. I Tekster på mange sprog blev de bedt om en
efter en at vælge en tekst og fortælle, hvad der fik dem til at vælge lige den tekst. I interviewet blev
børnene indledningsvist bedt om at fortælle om den tegning af dem selv som læsere og skrivere, de
forinden havde tegnet. I begge typer af dataaktiviteter dannede interaktionen med og omkring de visuelle
og verbale tekster typisk afsæt for en videre samtale, der i forvejen var rammesat i forskningsgruppen i
form af temaer, som vi gerne så rundet, og som forskningsmedarbejderen undervejs kunne interesse sig for
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og spørge ind til. Rammesætningen tog i nogle tilfælde også form af egentlige semistrukturerede
spørgeguides.
Vores analytiske interesse har således ikke alene ligget i de produkter, børnene skabte, men
lige så meget i det, der blev sagt og gjort undervejs og bagefter. Børns semiotiske relationer med skrift og
det betydningsunivers, de skaber, er, som Hodge & Kress (1988) peger på i det indledende citat, knyttet til
deres relationer med andre mennesker og til deres fortolkning af og interaktion med en allerede
semiotiseret verden. Hvad børnene vælger at skrive og fortælle i den givne semiotiserede sammenhæng
kan derfor bidrage væsentligt til forståelsen af den sociale betydningsdannelse, ikke i form af ’objektive
repræsentationer’, men netop i form af socialt situerede valg og foreløbige fortolkninger. Jeg vil i det
følgende give en overordnet beskrivelse af tilrettelæggelsen, men ikke her dykke ned i de enkelte
aktiviteter. De aktiviteter, der i særlig grad inddrages i analysen, vil løbende blive introduceret.
De første forskergenererede dataaktiviteter blev tilrettelagt ud fra et ønske om at få indblik i
børnenes relation til skrift, som den tog sig ud på et givet tidspunkt i deres liv – ved overgangen til skolen.
Inden for de første seks måneder gennemførte vi tre aktiviteter med dette overordnende sigte, men med
forskellige omdrejningspunkter. I de to første aktiviteter (Skriv lige, hvad du vil og Sortering af kort) var der
primært fokus på skrifttegnet, på børnenes forståelse og fortolkning af, hvad skrift er for et fænomen. I den
tredje (Literacyinterview om erfaringer med læsning og skrivning) var fokus primært på børnenes
literacypraksisser, på deres erfaringer med skriftsprogsbrug og deres fortolkning af skriftens betydning(er)
for dem selv og for andre omkring dem. Gennem disse tre indledende dataaktiviteter fik vi indsigter i
forskellige dele af børnenes sociale betydningsdannelsesprocesser omkring skrift, som de kom til udtryk i
tre forskellige situationer. Forud herfor var forskningsmedarbejderen også til stede en dag i nulte klasse for
at få at danne sig et indtryk af skoledagen og literacypraksisserne henover en sådan dag, før de
forskergenererede dataaktiviteter og det første interventionsforløb fandt sted (november-december 2008).
Disse observationer blev nedfældet i et på forhånd udarbejdet observationsskema med primært fokus på
de literacybegivenheder, der fandt sted. Samlet set gennemførtes de første seks måneder følgende
dataindsamling, bestående af tre forskergererede dataaktiviteter samt en observation og et
interventionsforløb.

En dag i nulte klasse
Skriv lige, hvad du vil
Sorteringsøvelse
Første interventionsforløb

August
x

September

Oktober

November

December

x

x
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x
x

Børneinterviews

x

Figur 10: Samlet dataindsamling de første seks måneder (august 2008 - januar 2009)
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Udover at de tre første forskergenererede aktiviteter gav os et værdifuldt indblik i konstruktion af skrift ved
skolestart, bidrog de også til at spore os ind på, hvilke spor der fra et socialt betydningsdannelsesperspektiv
syntes relevante at forfølge i de efterfølgende dataaktiviteter. Fælles for alle dataaktiviteter var som
tidligere nævnt en forskningsmæssig interesse for børnenes konstruktion af skrift i et semiotisk samspil
med andre omkring dem i en allerede semiotiseret verden. Samtidig har det været vigtigt for os at få et så
mangesidigt indblik i børnenes sociale betydningsprocesser som muligt, så de bevæger sig ad forskellige
veje ind i det samme rum. En oversigt over samtlige dataaktiviteter og deres overordnede mål er vedlagt
som bilag 2.

Interventionsforløb
En central del af studiet er de to årlige interventionsforløb i hver af de deltagende klasser. Hvor
dataaktiviteterne grundlæggende er de samme fra sted til sted (men i realiteten aldrig forløber ens), er
interventionsforløbene lokalt planlagt på baggrund af drøftelser både i de enkelte skolegrupper, på tværs af
skolegrupper på seminarerne og i forskningsgruppen. En samlet oversigt er vedlagt som bilag 3. Denne del
af dataindsamlingen er tilrettelagt med inspiration fra aktionsforskningen (se for eksempel Bayer et al.
2004, Buchardt & Fabrin 2009, Laursen et al. 2002, Danbolt & Kulbrandstad 2007). Aktionsforskning forstås
her bredt som en videnskabelig metode, der sigter mod både at generere viden af mere almen karakter og
at bidrage til pædagogiske udviklingsprocesser. Aktionsforskning har således både et gennemgående
forandrings- og forskningsperspektiv, der sætter sit præg på forskningsdesignet og -processen. På den ene
side adskiller den sig fra anden klasserumsforskning, i og med at forskeren griber ind i de pædagogiske
processer i klasserummet og foretager en tæt analyse af den pågældende indgriben. På den anden side
adskiller den sig fra aktionslæring, praktiker- eller lærerforskning (se for eksempel Lankshear & Knobel
2004), idet den grundlæggende varetages af forskere i samarbejde med repræsentanter for den
pædagogiske praksis og dermed er underlagt samme videnskabelige kvalitetskriterier som anden forskning.
Et konstituerende træk, der kan føres tilbage til Kurt Lewin, der ofte beskrives som
aktionsforskningens grundlægger, er, at processen tilrettelægges som en serie af cykliske forløb, hvor der
veksles mellem aktions- og refleksionsfaser (Lewin 1946). Figuren nedenfor viser det cykliske forløb, som
det er tænkt i Tegn på sprog. Hver cyklus består af tre faser - en planlægnings-, en gennemførelses- og en
analysefase. Denne cyklus er karakteriseret ved en stadig vekslen mellem refleksions- og praksisfaser, der
grundlæggende anses for lige væsentlige for processen. Den ene cyklus fører videre ind i den næste, i og
med at erfaringerne fra den første bidrager til den næste.
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Figur 11: Cyklus for interventionsforløbene

Særligt for tilrettelæggelsen af Tegn på sprog er dels, at der ikke alene kan trækkes på erfaringerne fra de
tidligere lokalt gennemførte interventionsforløb, men også på erfaringer fra de forløb, der er gennemført i
de andre klasser, og som er blevet formidlet på de to årlige seminarer med deltagelse af alle skolegrupper
og i de årlige statusrapporter. Vi ser således ofte skolegrupperne henvise til andre skolegruppers erfaringer
i deres forløbsplanlægning og -bearbejdning. Ligeledes er det særligt, at erfaringer, der er blevet til gennem
analyser af dataaktiviteterne, også indgår i det erfaringsgrundlag, der trækkes på.
Rækken af cyklusser omkring den enkelte klasse udgør i Tegn på sprog ikke et lineært forløb,
men er bundet sammen af det overordnende mål om at afsøge muligheder for at tage højde for den
sproglige diversitet i læse- og skriveundervisningen med fokus på de sprog- og literacypraksisser, der udgør
rammerne for børnenes betydningsskabelse. Projektet skriver sig således ind i et fagdidaktisk rum i den
forstand, at det er rettet mod udvikling af og indsigt i et givet fagligt genstandsfelt i den pædagogiske
praksis. Fagdidaktik ses her som et begreb, der handler om institutionelt indlejrede pædagogiske
interaktioner, der er tilrettelagt ud fra en intention om læring af et givet fagligt indhold (Laursen 2010).
Undervisning er, som begreb forstået, kendetegnet ved, at den hviler på en intention om, at nogen skal
lære noget. At langt fra alt, der foregår i en konkret undervisningssammenhæng, er drevet af den intention,
er så et vilkår, som den fagdidaktiske forskning nødvendigvis også må forholde sig til, hvis den vil bidrage til
forståelse af de pædagogiske processer, der faktisk finder sted.
Fra dette perspektiv rummer projektet en indgriben i praksis, der – ud fra en ekspliciteret
intention om at skabe rammer for læring af et givet fagligt indhold – ændrer de pædagogiske interaktioner i
40

klasserummet og iagttager, hvad disse ændringer får af betydning med henblik på at få en øget forståelse af
muligheder og begrænsninger for forandring. Opmærksomheden rettes i den proces mod børnenes
betydningsdannelse i relation til disse praksisser frem for mod diagnosticering af mentale evner og
kompetencer og på kategorisering af børnene, idet det er disse sprog- og literacypraksisser, der er
rammesættende for børnenes læringsprocesser. Det er derfor også ændringer af disse praksisser, der kan
skabe grundlag for ændringer i børnenes læringsprocesser (Laursen 2013a).
I de følgende analyser bevæger jeg mig med den socialsemiotisk baserede interesse for
social betydningsdannelse på tværs af de to typer dataindsamlinger, på tværs af steder og på tværs af
klassetrin. Analyserne er samlet i fire temaer, der udgør forskellige indfaldsvinkler ind i det videnskabelige
og pædagogiske krydsfelt, genstandsfeltet omkring literacy og sproglig diversitet i skolen befinder sig i.
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Kapitel 4
Møder med skrift og skole i et socialt betydningsdannelsesperspektiv
Skolens læse- og skriveundervisning i de første skoleår er et stærkt omdiskuteret felt, der til tider har
karakter af en ideologisk kamp mellem givne og nogen gange nærmest naturaliserede positioner. Disse
positioner beskrives med ord som elementmetode/lydmetode (’phonics’ – også nogle gange benævnt ’code
emphasis’) over for helhedsmetode (’whole language’). Er man for eller imod den ene eller anden metode,
eller tror man på en kombination af metoder (ofte benævnt som en ’balanceret tilgang’)?
Fælles for de to positioner er imidlertid, at de tager udgangspunkt i en forståelse af
skriftsprogstilegnelse som en bevægelse fra talesprogsbeherskelse til skriftsprogsbeherskelse. Grundlaget
for udviklingen af skriftsproget er talesproget. En væsentlig pointe for en af de første og centrale fortalere
for ’whole language’ tilgangen, Kenneth S. Goodman, er, at skriftsprogtilegnelse skal ses som en naturlig
forlængelse af børns talesprogstilegnelse. ”If we view them [the children] as users of language, our goal
becomes one of making literacy an extension of the learners’ natural language development” (Goodman
1972, 507-8). Som konsekvens bør undervisningen derfor tage udgangspunkt i talesproget. I Danmark blev
en ’whole language’ tænkning primært kendt gennem en introduktion af den såkaldte LTG-metode
(Læsning på Talens Grund), der blev udviklet af den svenske førskolelærer Ulrika Leimar på grundlag af
Carrolls (1964) fremhævelse af, at læseindlæringen bedst sker på baggrund af tekster, der korresponderer
med barnets talte sprog. Ad den vej når barnets gradvist frem til en forståelse af bogstav-lyd-forbindelsen.
For at støtte denne proces udviklede Leimar en metode, bestående af fem faser: en samtalefase, en
dikteringsfase, en arbejdsfase, en efterlæsningsfase og en efterbehandlingsfase. Gennem 1samtaler om
emner, børnene kender til, skabes et grundlag for 2en gruppe børns fælles formulering af en tekst, der af
læreren skrives på en flip-over. Herefter 3arbejdes med øvelser, der baserer sig på strimler med bogstaver,
ord og sætninger fra teksten. Efter arbejdsfasen 4læser børnene individuelt teksten, der nu er trykt på
papir, hvorefter 5børnene enkeltvis arbejder med ordkort for eksempel ved at illustrere dem eller sætte
dem sammen til små tekster. Hvor ’whole language’ således tager afsæt i børnenes kendskab til talesproget
og på baggrund af ”barnets eget aktive talesprog” (Leimar 1974, 70) bevæger sig ind i de delelementer,
skriften baserer sig på, fremhæver fortalere for ’phonics’, at skriftsprogsindlæringen kræver, at børnene
først får fat i det alfabetiske princip (Liberman & Liberman 1990). ”We take it as given, therefore, that in
teaching children to read and write, our aim must be to transfer the wonders of phonology from speech to
script” (Liberman & Liberman 1990, 58). Inden for ’phonics’- traditionen er der altså også tale om en
bevægelse fra tale til skrift i form af en overførsel af ’talesprogets underværker’ til skrift. Her ses
talesproget som naturligt; noget som børn lærer uden at være sig bevidst om, at det er formet af de
konsonanter og vokaler, som alfabetet repræsenterer, mens det fremhæves som en forudsætning for
tilegnelse af skriftsproget, at barnet undervises i, hvordan alfabetet gør det muligt at omsætte lyd til skrift.
Begge disse tilgange hviler således på en grundlæggende forståelse af skriftsproget som en
forlængelse af talesproget, selv om de forstår forholdet mellem tale og skrift forskelligt og ser forskelligt på
vejen fra talesprogsbeherskelse til skriftsprogsbeherskelse. Denne grundlagsforståelse anfægtes heller ikke
af fortalere for såkaldte balancerede tilgange, der ofte på et undervisningsmetodisk grundlag argumenterer
for, at læse- og skriveundervisningen bør kombinere metodiske elementer fra begge tilgange. ”Balanced
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reading instruction usually means a combination of whole language and phonics approaches”, står der
eksempelvis i et ERIC review fra 1999.
I det følgende ser jeg nærmere på de første empiriske data fra Tegn på sprog med et fokus
på børnenes sociale betydningsdannelsesprocesser omkring skrift i deres møde med skolen og relaterer
dem til ovenstående diskussioner om begynderundervisning i læsning. Jeg redegør for resultaterne af
(nogle af) de hidtidige bearbejdninger af disse data fra Tegn på sprog og tilføjer nye, der i lyset af
efterfølgende iagttagelser har vist sig særlig betydningsfulde. Redegørelsen vil i særlig grad trække på de to
første dataaktiviteter, som jeg derfor introducerer nedenfor. I det omfang der inddrages erfaringer fra
andre dataaktiviteter og undervisningsforløb, vil de blive rammesat undervejs. De første data er i sig selv
sigende i forhold til at få indsigt i børnenes møder med skrift og skole. Samtidig viser de også vej ind i en
række temaer, der rækker ind i det samlede empiriske materiale.
Dataaktivitet: Skriv lige, hvad du vil
I den allerførste dataaktivitet, Skriv, lige hvad du vil, bad vi de dengang i 5-6årige børn skrive lige, hvad de ville, på et blankt stykke papir. Med denne
aktivitet ønskede vi at undersøge, hvordan denne opmærksomhed på og
eksperimenteren med skrift tog sig ud for netop de børn, der startede i de fem
Tegn på sprog-klasser i 2008. Aktiviteten tog udgangspunkt i foreliggende
studier af tidlig literacy (fx Ferreiro & Teberovsky 1979, Hagtved 2003, Harste,
Woodward, & Burke 1984, Mason & Sinha 1992, Teale & Sulzby 1986). Denne
forskning i tidlig literacy har vist, hvordan børn fra en meget tidlig alder retter
opmærksomheden mod skrift og selv begynder at eksperimentere med den.
Da vi ikke alene var interesserede i de produkter, børnene skabte, men lige så
meget i deres semiotiske samspil med de andre og den allerede semiotiserede
verden omkring dem, sad børnene sammen i mindre grupper med deltagelse
af forskningsmedarbejderen. Konkret var aktiviteten inspireret af Harste,
Woodward & Burke (1984), der i deres forskning havde indsamlet en række
eksempler på børns tidlige skrivning på baggrund af anmodningen Write
everything you can. Ud fra et ønske om at anspore mindst muligt til en
præstationssituation, hvor børnene kunne føle, at de skulle leve op til uudtalte
forventninger, ændrede vi bevidst formuleringen fra kan til vil, vel vidende at
det i sig ikke ville kunne eliminere enhver mulig følelse af præstationspres,
men håbede, at det sammen med en bestræbelse på at skabe et nysgerrigt
samtalerum ville kunne bidrage dertil. Samtidig havde vi på forhånd aftalt, at
var der børn, der ikke ville skrive, kunne de vælge at tegne.

44

Dataaktivitet: Sortering af kort
Hvor omdrejningspunktet i Skriv lige, hvad du vil var børnenes produktion af
skrift, havde den næste, Sortering af kort, fokus på børnenes fortolkning af
tegn. Her blev børnene – igen i grupper – præsenteret for en række laminerede
kort med forskellige typer af tegn (skrift på forskellige sprog, håndskrift, trykt
skrift, skriblerier, piktogrammer, tal). De blev bedt om at kommentere og
sortere i forhold til, hvad de syntes, der hørte sammen. Selve sorteringen var
fra vores side tænkt som en tilskyndelse til samtale om børnenes blik på de
forskellige tegn. Hvad genkendte de? Hvad lagde de mærke til? Hvad rettede
de deres opmærksomhed mod? I flere tilfælde viste det sig dog, at børnene så
det som en opgave, de forventedes at skulle løse på en bestemt måde, eller
som et spil, hvor de ledte efter reglerne. I nogle tilfælde blev sorteringen mere
en hurdle på vejen, der skulle overvindes for at nå frem til samtalen. Sådanne
erfaringer er lærerige, idet de peger ind i nødvendigheden af i analysen at
medtænke børnenes fortolkninger af den prompt, de præsenteres for, og det
rum, de er i, for derigennem at forstå deres måde at skabe betydning på og
dermed også at medskabe rummet på.

Skriftsprog som en udvidelse af børns semiotiske repertoire
Med et blik på skriftsprogstilegnelse som social betydningsdannelse og en interesse for, hvad der sker i
menneskers møde med forskellige semiotiske ressourcer, bliver det i vores data tydeligt, at bevægelsen fra
talesprog til skriftsprog ikke er den eneste bevægelse, der har betydning i tilegnelsesprocessen. Vores data
viser, hvordan børnene ved skolestart er optaget af at forstå skriftsproget som en (relativ) ny måde at
skabe betydning på, der adskiller sig fra talesproget, men også som en (relativ) ny måde at skabe betydning
på, der adskiller sig fra tegning og andre visuelt baserede fremstillingsformer. Bevægelsen fra tegning til
skriftsprog er en bevægelse, der for mange børn starter tidligt, hvilket kan illustreres med nedenstående
eksempler (4.1 og 4.2), der stammer fra Tegn på sprogs opstartsperiode.
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Eksempel 4.1
Eksemplet her er fra det første halvår i 2008, hvor jeg og de forskningsmedarbejdere,
der på det tidspunkt var blevet tilknyttet projektet, forberedte opstarten på Tegn på
sprog august 2008. Asta er forskningsmedarbejder Line Møller Daugaards datter, der
som treårig var i fuld gang med at opdage skriftsproget.

Figur 12: Astas første repræsentation af FAR

Asta var på daværende tidspunkt tre år. Hun fortæller, at hun har skrevet ’far’, hvilket
ikke umiddelbart giver megen mening, før man ved, at hendes far hedder Bo. Asta har
tydeligvis genkendt cirklen i O’et og de cirkellignende former i B’et, som hun forbinder
med far. Det illustrerer hun i den efterfølgende udgave, hvor cirklerne i hendes ’B’ får
arme, ben, hår og øjne.

Figur 13: Astas anden repræsentation af FAR

Det første tegn er nu transformeret til et nyt tegn gennem Astas motiverede kobling
mellem form og indhold – mellem signifier og signified, og B’et er nu synligt også for
andre end Asta selv som en farlignende figur efter at have fået tilført træk, som for
hende fremstår særligt betydningsfulde i repræsentationen af far.
46

Eksempel 4.2
Dette eksempel er også fra forberedelsesperioden til Tegn på sprog, hvor Ulla
Lundqvist og jeg gennemførte et mindre projekt sammen med et hold
lærerstuderende. De lærerstuderende samlede hver især skrift ind fra børn under
skolealderen med henblik på – gennem analyse af teksteksempler og læsning af
litteratur om tidlige skriftsprogstilegnelse – at øge indsigten i den forståelse af skrift,
som børn måtte have, når de starter i skolen, og på det grundlag forberede sig til som
kommende lærere at kunne undervise i begynderlæsning og –skrivning (Laursen
2009). Teksten nedenfor er skrevet af Signe, der er lige på vej til at blive fem år.

Figur 14: Signes julekort

Signe har skrevet et julekort til sin moster. Forud for skrivningen havde Signe
iagttaget sin mor, der sad og skrev julekort, og hun ville så også selv. Hun skriver
med en lilla tusch fem ord af forskellig længde, der er adskilt af mellemrum, og under
sin tekst skriver hun sit navn. Kigger man nøjere efter, kan man se, at alle ordene i
teksten er sammensat af de bogstaver, der indgår i hendes navn. I sin produktion
transformerer hun således de ressourcer, hun er fortrolig med, til – ud fra sin egen
socialt situerede interesse og grafiske opmærksomhed – at skabe sit eget. Signe har
lagt mærke til, hvordan en skreven tekst er sammensat af ord, hvordan forskellige ord
rummer forskellige kombinationer af bogstaver og har forskellig længde, og hvordan
de enkelte ord adskilles fra hinanden med et mellemrum. Hun har tilsyneladende
også noteret sig, at der til genren julekort knytter sig en forventning om, at man
skriver under med sit navn, så andre kan se, hvem hilsenen kommer fra, og at der
forud for denne underskrift foretages et linjeskift.
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Eksempel 4.1 og 4.2 illustrerer tidlige bevægelser ind i skriften – før skolestart. Begge børnene er tydeligvis
optaget af skriften. I begge tilfælde er deres opmærksomhed rettet mod skriftens grafiske udtryk og dens
ikonisk baserede muligheder for at skabe betydning. Betydning er skabt på basis af lighed; i eksempel 4.1
en lighed mellem de cirkelformede figurer i ordet BO og Astas afbildning af et menneske, og i eksempel 4.2
en lighed mellem det kort, Signe ser sin mor skrive, og hendes personlige grafiske opsætning. I begge
tilfælde er tegnet – i form henholdsvis af Astas repræsentation af far og af Signes julekort – også fyldt med
betydning, der afspejler deres interesser, der på en gang er knyttet til det, de udtrykker sig om, det sociale
rum, der skabes omkring tegnskabelsen, og skriftens muligheder som udtryksmiddel.
Vi mødte børnene i de fem Tegn på sprog klasser, da de startede i nulte klasse, hvor vi
tilrettelagde de første dataaktiviteter med henblik på at få et indblik i børnenes forståelse og fortolkning af
skrift ved skolestart. Analyserne af de to første dataaktiviteter Skriv lige, hvad du vil og Sortering af kort,
viser, hvordan børnenes opmærksomhed på skrift også på dette tidspunkt i høj grad var rettet mod det
grafiske aspekt af skriften (Daugaard & Ladegaard 2010, Daugaard & Østergaard 2008). Hvordan ser
skrifttegnet ud? Hvad ligner det? Hvordan organiseres skrift på siden? Ikke mindst skriftsprogets særlige
framing (den måde, elementer afgrænses og ordnes i forhold til hinanden) synes på dette tidspunkt at være
genstand for mange børns opmærksomhed.
Eksempel 4.3
Evelin har i sin tekst fra dataaktiviteten Skriv lige, hvad du vil valgt at ordne sin tekst,
på linjer, der afsluttes med punktum.

Figur 15: Evelins tekst

Linjer fylder også i Josefines og Bazams tekst. I modsætning til Evelin har Josefine
og Bazam valgt at tegne linjer ind på papiret, hvor Josefine i lighed med Evelin har
skrevet et enkelt ord på hver linje, mens Bazam har skrevet fortløbende rækker af
bogstaver.
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Figur 16: Josefines tekst

Figur 17: Bazams tekst (uddrag)

Hvor det er skriftens organisering på linjer, der er i centrum for Evelin, Josefine og
Bazams opmærksomhed (i Evelins tilfælde suppleret med en opmærksomhed på
punktummet som middel til afgrænsning), er det i Asya og Hashirs tekster nedenfor
(også) ordet, der får særlig opmærksomhed ved at blive markeret gennem
indramninger.

Figur 18: Asyas tekst
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Figur 19: Hashirs tekst (uddrag)

I Tegn på sprog har den socialsemiotiske tilgang, der starter ved tegnet – forstået som et element,
hvorigennem form og indhold er sammenføjet med henblik på at skabe betydning – skabt grundlag for at få
øje på bevægelser, der som i ovenstående eksempler viser barnets vej ind i skriften som en udvidelse af
dets samlede semiotiske repertoire og altså ikke alene som en omsætning af tale til skrift. I den
sammenhæng er også det, som Abercrombie (1949) har benævnt det alfabetiske bogstavs figura6 – dets
visuelt baserede egenskaber – af betydning, hvis man vil forstå børns vej ind i skriften, og hvis man vil
fastholde og videreudvikle en fortsat opmærksomhed på skriftsprogets visuelle aspeker og disses
betydningsskabende kraft. Skrifttegn er for børnene ikke neutrale repræsentationelle størrelser, men
rummer for mange et bredt og rigt semiotisk og æstetisk potentiale, der på forskellige måder kan skabe
rum for at udtrykke sig om mennesker og ting, der betyder noget for dem, og fremkalde nye måder at se
verden på.
Børnenes vej ind i skriften er ikke samtidig en vej ud af andre måder at skabe betydning på,
med mindre det gøres til det. Snarere er der tale om forbundne bevægelser mellem forskellige modaliteter.
I de fleste tilfælde kombineres de i tekster, der indeholder både verbaltekst og tegning. På den måde er den
øgede opmærksomheden på multimodalitet i literacypædagogisk øjemed (Cope & Kalantzis 2000) ikke
alene noget, der vedrører literacyundervisningen på senere klassetrin og forventninger om at kunne læse
fagtekster, der skaber betydning gennem en kombination af forskellige modaliteter (for eksempel tekst,
billede, diagrammer i geografibøger). Skriften er i sig selv multimodal, hvad der bliver tydeligt i børns
udnyttelse af dens grafiske, visuelle og æstetiske betydningspotentiale, ligesom det afspejles i
børnetekster, der ofte rummer både skriftsproglige og billedlige elementer, og som i tilblivelsesprocessen
ofte akkompagneres af mundtligt sprog, som Anne Haas Dyson’s forskning i børns skriftsprogtilegnelse
dokumenterer (se for eksempel Dyson 1991).
6

Abercrombie (1949) skelner mellem bogtstavets nomen, figura og potestas (på dansk ofte omsat til navn, form og
lyd): “figura was the letter as written, potestas as pronounced, and by its nomen it could be identified for discussion”
(Abercrombie 1949, 59).
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At blive skriftsprogsbruger indebærer en omsætning af lyd til skriftegn – i alfabetiske
skriftsprog gennem omsætning af fonemer til grafemer efter bestemte ortografiske regler. Caroline Liberg
har på baggrund af sin undersøgelse af 11 førskolebørn tidlige læse- og skrivepraksisser i sin
doktorafhandling (Liberg 1990) meget overbevisende beskrevet børnenes bevægelser fra talesproget til
skriftsproget, som tager sig forskelligt ud for de forskellige børn. På et socialinteraktionistisk grundlag viser
Liberg, hvordan det finder sted i interaktion med andre mennesker omkring dem. Sammen med Maj Björk
har hun sammenfattet de generelle træk i børns veje ind i skriftsproget i det, de har kaldt den fonologiske
cirkel (Björk & Liberg 1999). At understrege betydningen af figura-aspektet er ikke at underkende disse
bevægelser, men at (gen)indsætte en interesse for bogstavformens konnotative værdi og
betydningsskabende potentiale7.

Når betydningsdannelser omkring skrift rummer flere sprog
I diskussioner om ’den bedste måde’ at lære børn at læse og skrive i skolen tages der oftest udgangspunkt i
en prototypeelev, der er vokset op med ét sprog i hjemmet og med et sprog, der svarer til det, skolens
læse- og skriveundervisning foregår på. Realiteten er, at mange børn er vokset op i hjem, hvor der tales,
skrives og læses på flere sprog, og hvor børnene møder i skolen med erfaringer fra flere skriftsprog. Det er
for eksempel tilfældet for Faiza i det følgende eksempel.
Eksempel 4.4
Faiza har på klassens whiteboard skabt tegningen nedenfor kort tid efter, at hun var
begyndt i 0. klasse. Tegningen blev til som led i et undervisningsforløb i Tegn på
sprog. Børnehaveklassepædagogen Jesper, der igangsatte forløbet fortæller: ”Hvert
barn skulle lave en tegneoptagelse. De fik en opgave, der hed ”Du må lave en
tegning. Du må lave bogstaver, og det behøver ikke være danske bogstaver. Det kan
være den type bogstaver, du kender. Det kan være arabiske, tyrkiske, og du må lave
tal’. Og så gik jeg ud af lokalet, og så fik de lov til at stå helt alene og uforstyrret
deroppe”.

7

Fuller (2014) argumenterer for, at de to forståelser af bogstavet som henholdsvis lydligt baserede ortografiske
enheder (potestas) og visuelt baserede semiotiske enheder (figura) ikke nødvendigvis skal ses som modsætninger,
men derimod som beskrivelser af bogstaver i to forskellige kontekster. Han sætter dog også spørgsmålstegn ved
forrangen af den førstnævnte forståelse. Han henviser med reference til Van Leeuwen (2005, 2006) til den stigende
opmærksomhed inden for socialsemiotikken på, at bogstaver ikke alene er ortografiske lydligt baserede enheder, men
også typografiske formbaserede enheder, og skriftlig betydningsskabelse også er visuel (van Leeuwen 2005, 2006). For
van Leeuwen er det lay-out-aspektet især i medietekster, der ligger til grund for hans interesse for figura-aspektet.
Van Leeuwen er optaget af at udvikle en typografisk semiotik, der kan vise, hvordan forskellige skrifttyper har
forskellige visuelle identiteter, og hvordan valg af skrifttyper bidrager til at skabe tekstuel sammenhæng.
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Figur 20: Faizas tegning på whiteboardet (september 2008)

På tegneoptagelsen kan man se, hvordan Faiza bevæger sig imellem tegningen af
pigen og bogstaverne til venstre for pigen. Kigger man nærmere på tegningen, kan
man se, hvordan bogstavformerne afspejler dele af tegningen. Det arabiske ت
genfinder man i pigens ansigt, Å’et i kongekronen og f’et i pigens hånd. Faiza
begynder med bogstavet til venstre, hvorefter hun genbruger formen og tegner en
cirkel omkring, så det bliver et ansigt. Jesper fortæller om sin oplevelse af processen:
”Det første, hun starter med at lave, det er et arabisk bogstav. Og så pludselig så
finder hun ud af, at det var sjovt. Det kan vi lave noget skæg ud af”.
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Figur 21: Faiza begynder på sin tegning

Siden kommer pigens krop, arme og kongekrone til, hvorefter f’et og Å’et tilføjes.

Figur 22: Faiza fortsætter sin tegning

Faiza vender herefter tilbage til sin tegning og slutter, som man ser på det færdige
resultat med at indsætte flere ’تer, hvor hun leger med antallet af prikker, et orange
A ved siden af Å’et og et grønt f, der hæftes på det grønne ت.
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Tegneoptagelsen demonstrerer Faizas kendskab til flere skriftsprog, og den viser hendes optagethed af
bogstavernes form og hendes udforskning af disse formers berøringsflader med former, der skaber
betydning gennem lighed med det, de repræsenterer (en mund og nogle øjne, et tak på en kongekrone og
en hånd på en arm). Her finder det med udnyttelse af whiteboardets særlige potentialer sted på en måde,
hvor skrift og tegning, og hvor forskellige skriftsystemer nærmest smelter sammen.

Semiotiske ressourcer og praksisser i bevægelse
Faizas tegneoptagelse illustrerer også, hvordan semiotiske ressourcer, når de bevæger sig, kan dukke op
sammen med andre semiotiske ressourcer fra andre semiotiske domæner og samles (eller holdes adskilte)
på uforudsigelige måder. Faizas kreative brug af arabisk og dansk skriftsprog kan formentlig relateres til
hendes forældres bevægelse fra Irak til Danmark og hendes erfaringer fra en opvækst, hvor hun har mødt
skrift på flere sprog. Her tager hun på Jespers invitation disse forskellige ressourcer med sig ind i
klasserummet og skaber med sin tegning et univers, hvor menneskers ansigter kan være et arabisk bogstav,
hvor deres arme kan bestå af f’er, og hvor de kan bære kroner formet af rækker af Å’er. Måske der i
sammenblandingen af skrift og tegning kan trækkes linjer til kalligrafisk literacypraksis som en
betydningsfuld kunstart i arabisk kultur, der sammen med Faizas forældre har flyttet sig og sammen med
Faiza bevæget sig ind i klasserummet?8 Det ved vi ikke, men i Faizas tegning ligger der muligvis en
transformation af en sådan kalligrafisk praksis, hvor ikke alene tegning og skrift blandes, men hvor der også
optræder skrifttegn fra forskellige alfabeter.

Figur 23: Eksempel på arabisk kalligrafi (https://fineartamerica.com/featured/elephant-arabic-characters-1914-photoresearchers.html)

8

I 2007 var der på Det Kongelige bibliotek en udstilling om arabisk kalligrafi Ordets billeder. I deres præsentation af
udstillingen gengav de en formulering af den irakiske kaligraf M.S. Saggâr:
”Det arabiske bogstav er et symbolsk billede af den sproglige lyd, og den arabiske kalligrafi er kunsten at tegne dette
billede” (http://www.kb.dk/da/kb/nyheder/ARKIV/kalligrafi.html).

54

Literacypraksisser og literacyressourcer er mobile, ligesom mennesker er det. Når literacypraksisser og
semiotiske ressourcer bevæger sig, indgår de i nye relationer. I mødet med andre praksisser og ressourcer
transformeres de, og der skabes nye ofte uforudsigelige praksisser og tegn. I de senere år er der – i lyset af
et stadigt større fokus på mobilitet i sprogforskningen (se fx Blommaert 2010, Collins, Slembrouck &
Baynham 2009, Pennycook 2012) – også kommet en øget opmærksomhed på de hybride
skriftsprogspraksisser, der opstår (også) i kølvandet på den teknologiske udvikling og forskellige
globaliseringsprocesser (se fx Canagarajah 2013a, Dewilde 2016, Stroud & Prinsloo 2015). Ofte ser man
disse hybridformer begrebsmæssigt indfanget gennem brugen af trans- som præfiks (Newfield 2015)
bruger for eksempel begrebet ’transmodal semiosis’ til at beskrive, hvordan forskellige modale ressourcer
optræder side om side eller i forskellige sammenfletninger. Og Canagarajah & Matsumoto (2017) anvender
begrebet ‘translingual literacies’, som de definerer som “texts and textual practices that go beyond
language and community boundaries to accommodate differences” (Canagarajah & Matsumoto 2017, 390).
Faizas tegning vil med disse begreber kunne karakteriseres som både transmodal semiosis og
som transsproget literacy og er et eksempel på, hvordan der igennem bevægelser kan opstå nye og kreative
udtryksmuligheder og tegn. Vores logo er et andet eksempel på, hvordan literacyressourcer i bevægelse
kan føre uventede tegn med sig.

Figur 24: Tegn på sprog – logo

Dette logo er blevet til i et møde mellem to sæt af skriftsproglige ressourcer (to alfabetiske skriftsprog) og
mellem to mennesker under Skriv, lige hvad du vil, hvor Farid skaber det, han kalder et dari-agtig A.
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Eksempel 4.5

Figur 25: Farids dari-agtige A

”Et interessant eksempel på, hvordan børnene i skriveaktiviteten trækker på viden
om sprog og skrift på tværs af sprog, findes i Farids tekst. Farid 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”
(Daugaard & Ladegaard 2010, 35).
Det er dog ikke alting, der for alle bevæger sig lige nemt. Med Pratt (1991) kan skolen som institution,
klassen som fællesskab og Tegn på sprog-rummet beskrives som sproglige kontaktzoner, hvor forskellige
mennesker i forskellige positioner og med forskellige sproglige erfaringer, forventninger og ønsker mødes,
og hvor der foregår en stadig forhandling af, hvad der er muligt, og hvad der anses for hensigtsmæssigt. Det
følgende eksempel stammer også fra Skriv lige, hvad du vil. Sadia har skrevet på dansk og bliver på et
tidspunkt spurgt, om hun kan skrive noget på arabisk.

56

Eksempel 4.6

Figur 26: Sadias arabiske tegn

”Sadia, 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” (Daugaard & Ladegaard 2010, 34).

Betydningsdannelse er altid social og bliver til i en afvejning af den sociale situation og en fortolkning af de
institutionelle normer. Leonard (2013) taler om mobiltetens paradox (’the paradox of mobility’). Mobilitet
skaber muligheder for kreativitet, men der er også reguleringer og løbende fortolkninger og forhandlinger
deraf. Vi kan ikke sige, hvad der ligger til grund for Saidas modvilje mod at skrive på arabisk. Er det en norm
om, at sprog bør holdes adskilte, som hun har med sig? Er det en forventning om en institutionel norm, der
tilsiger, at arabisk skrift ikke hører hjemme i skolens verden? Eller er det noget helt andet? Under alle
omstændigheder sætter situationen fokus på vigtigheden af at være opmærksom på mobilitetens paradoks
og at rette blikket mod, hvad der flytter sig hvordan, hvad der værdsættes og med hvilken effekt, og
hvordan fortolkninger og forhandlinger derom er en del af børns og unges skolehverdag.

Metasprogning og dialogisk udforskning af semiotiske kontaktzoner
De børn, vi har mødt i dette afsnit, er ikke kun i sproglige kontaktzoner. De er med et varieret genbrug af
Pratts begreb også i gang med at udforske semiotiske kontaktzoner mellem forskellige modaliteter og
mellem forskellige sprog. Nedenfor ses to eksempler, der demonstrerer, hvordan det eksplicit kom til
udtryk i de første dataaktiviteter Skriv lige, hvad du vil (eksempel 4.7) og Sortering af kort (eksempel 4.8).
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Eksempel 4.7

Figur 22: Amanis tekst

”Amani skriver (…) 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.”
(Daugaard & Ladegaard 2010, 33).

Eksempel 4.8

ağaç
Figur 23: Det tyrkiske ord for træ

”Enkelte børn gav sig i kast med avancerede undersøgelser af grafiske særtræk
ved de forskellige skriftsystemer. Det ses fx, da Muheb, Gezhal og Mehdi
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. Muheb
mener, at det er engelsk; Mehdi fastslår, at det i hvert fald ikke er dansk, og Gezhal
uddyber: ”Fordi der er prikker oppe over. Mehdi peger på det diakritiske tegn over ğ
og siger, at det ligner en mund ” (Daugaard & Østergaard 2008, 40).
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Gennem disse og en lang række andre eksempler både fra dataaktiviteterne og de første
interventionsforløb blev det tydeligt, hvordan børn, der er vokser op med flere (skrift)sprog, også er i gang
med at afsøge forskelle og ligheder mellem dem. Amanis bemærkning (eksempel 4.7) om, at de arabiske
tegn er ligesom A, B, C på dansk, afspejler en opmærksomhed på, at dansk og arabisk skrift grundlæggende
er sammenlignelige størrelser. Begge skriftformer er alfabetiske og hviler på et grundprincip om, at der til
en grafisk form svarer en lyd. Så langt hen ad vejen er det at lære at læse og skrive på dansk og på arabisk
baseret på samme grundlæggende logik, selv om der er en række grafiske og lydlige forskelle. Eksempel
4.8. er medtaget her som et eksempel på, hvordan afsøgningen af kontaktzoner ikke alene var noget, der
kom til udtryk gennem det enkelte barns udsagn derom, men også noget, der blev delt og udviklet mellem
børnene gennem udvekslinger af skriftsproglige erfaringer og iagttagelser. Vi så igen og igen, hvordan
anledninger til at udveksle sådanne erfaringer blev grebet med stort engagement.
Bag Amanis udsagn om, at de arabiske tegn svarer til A, B, C på dansk ligger som bag alle
tegn en social mikro-historie (Kress 2001b). Vi kan ikke sige, hvad det er for en historie, der gemmer sig bag
hendes bemærkning, men vi kan gisne om, at nogen har talt med hende om de to alfabeter. I andre tilfælde
refererer børnene eksplicit til tegnenes mikro-historie som i eksemplet nedenfor (4.9) fra Skriv, lige hvad du
vil, hvor Mushtaq, efter at have skrevet sit navn med latinske bogstaver, fortæller, at det er hans mor, der
har lært ham at skrive sit navn, at det ikke er svært, og at man også kan skrive det på andre sprog.
Eksempel 4.9
Mushtaq:
FM:
Mushtaq:
FM:
Mushtaq:
FM:
Mushtaq:
FM:
Mushtaq:
M:
FM:
Mushtaq:
FM:
Mushtaq:
Nasra:
FM:
Mushtaq:
FM:
Mushtaq:

Se
Hvad har du skrevet Mushtaq
Mit navn
Dit navn?
Ja, Mushtaq
Mushtaq?
Ja, det er ikke så svært
Okay
Min mor har lært mig det
(xxx)
Mushtaq, hvad er det for et sprog du har skrevet dit navn på her?
Hvad?
Er det dit navn på dansk?
Ja, i M, hvis man skal gøre
Lad mig nu se…
Kan man godt skrive det på andre måder? Mushtaq?
Man kan godt skrive det på somali
Kan man skrive det på somali?
Ja, og man kan også skrive det på arabisk

Det gjorde et stort indtryk på os i forskningsgruppen, hvor meget børnene havde at fortælle om sprog og
skrift (i ental eller flertal), og hvor nysgerrige de var på hinandens (skrift)sproglige erfaringer. Med afsæt i
det og i tidligere forsknings understregning af betydningen af den metasproglige dimension i
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skriftsprogstilegnelsesprocessen (Yaden & Templeton 1986) blev flere af skolegrupperne optaget af at
afsøge muligheder for at inddrage det i undervisningen.
Undervisningsforløb: Ord på flere sprog – udforskning af skrift på tværs af sprog
Med udgangspunkt i remseeventyret Der var engang en konge… arbejder
børnene i værkstedsgrupper. Et af forløbets mål er at sammenligne ord fra
eventyret på forskellige skriftsprog. I denne forbindelse bliver børnene opdelt i
seks grupper, som skal arbejde med hvert sit centrale ord fra remseeventyret:
konge, prinsesse, appelsin, fugl, bog og æg. På et ordkort skal børnene skrive
deres ord på dansk og tegne det. Derhjemme skal de sammen med deres
forældre skrive ordet på ’deres sprog’. Dagen efter samles grupperne, taler om
deres ordkort og undersøger forskelle og ligheder, for eksempel: Hvordan lyder
ordene på de forskellige sprog? Hvad begynder de med? Hvor lange er de?
Hvilken skriveretning? Hvilken slags bogstaver osv.

[Fan
g
læse
Figur 27: Kongegruppens kort

I kongegruppen sidder Victoria, Saadia, Gulnar, Marshal, Abtidoon og børnehaveklassepædagogen Birthe.
Her udvikler der sig en engageret samtale omkring de fire ordkort, børnene tilsammen har medbragt. Et på
kinesisk, et på urdu og to på det, børnene selv kalder ’afghanisk’, og som dækker over pashto og dari.
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Abtidoon har ikke noget ordkort, så han får et kort, som han arbejder på, mens de taler. Samtalen varer i alt
godt 30 minutter, hvor børnene både emotionelt og kropsligt involverer sig i aktiviteten, samtidig med at
de udforsker forskelle og ligheder mellem de forskellige (skriftsprog) på mange forskellige niveauer. De
’afghanske kort’ giver eksempelvis anledning til en lille ordveksling mellem Gulnar og Marshal omkring
sprog i Afghanistan. Gulnar siger, at hendes sprog er ”Afghanistan”. Marshal griner og siger ”ikke
Afghanistan”. Han forklarer, at der er to sprog i Afghanistan: pashto og farsi. Gulnar fastholder imidlertid, at
man godt kan kalde det afghanisk, og det virker som om Gulnar ’vinder’ forhandlingen, da Marshal senere
omtaler sit eget sprog som ’afghanisk’ ligesom Gulnar. Da det bliver Victorias tur, fortæller hun ivrigt om sit
kort på kinesisk og prøver at lære de andre at sige konge på kinesisk [vondejh]. De må først gentage ordet
mange gange for at få det helt rigtigt. De går dernæst helt tæt på de kinesiske tegn og de små forskelle, der
viser, om tegnet betyder en ægte konge eller bare en, der er klædt ud som konge. I slutningen af Victorias
lange forklaring, giver Birthe udtryk for, at det var svært at forstå, og hun spørger, om det ikke er svært at
lære kinesisk. Victoria bekræfter. Nu er Marshal blevet lidt urolig, da han gerne fortælle vil om sit eget kort.
Med udgangspunkt heri leder børnehaveklasselæreren en samtale om forskelle og ligheder mellem kongeordene på afghansk og kinesisk og senere på pakistansk og afghansk, hvor der viser sig, at være mange
ligheder mellem tegnene. På et tidspunkt fortælle Saadia stolt, at hun har skrevet sit navn på pakistansk,
hvilket giver anledning til en engageret undersøgelse af Saadias kongekort på urdu, hvor skriften udforskes
som et æstetisk objekt.

Eksempel 4.10
Marshal:
Birthe:
Victoria:
Gulnar:
Abtidoon:
Birthe:
Saadia:

Wow, det ligner et mønster
Prøv. Det vil de andre vil også gerne se. Ja. Prøv at se, det ligner et
mønster.
(ligger allerede på bordet) Jeg kan ikke se noget (Hun glider helt op på
bordet så lang hun er). Ej, det ligner et mønster.
(rejser sig også og læner sig ind over bordet) Det ligner et mønster.
Må jeg se? Ja. Det ligner helt en blomst og en snegl.
Hvordan udtaler man Saadia?
(Ivrigt) Så siger jeg faktisk dia (Birthe gentager navnet flere gange, og

Marshal prøver også smilende)
Victoria:

De ved ikke, jeg kan tale pakistansk. Så siger jeg bare Dia. Så siger de:
hvem er det, der siger Dia? Måske er det Safia, for hun ved ikke, at det er
mig, der sagde det.

På Birthes initiativ bevæger samtalen sig her fra skriftens grafiske udtryk til ’den rette udtale’ af Saadias
navn på urdu, hvilket får Victoria til at lege med tanken om at kunne tale pakistansk, uden at nogen ved
det, og til at kaste sig ud i en fiktiv dialog med undersøgelse af de finurlige muligheder, der ville kunne ligge
i et sådan kendskab til urdu.
Det er interessant at lægge mærke til børnenes kropssprog undervejs i samtalen. Det gælder
både deres ivrighed for at fortælle om deres eget kort og deres intense opmærksomhed på de andres kort
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og de sproglige forskelle. Deres blik og krop er vendt mod det kort, som er i fokus, og efterhånden som
samtalen skrider frem, ligger de alle mere eller mindre ind over bordet.

Figur 28: Kongegruppen undersøger hinandens ord

Da klassen igen var samlet og skulle ud i frikvarteret, var flere børn ikke til at få til at gå ud, hvilket de på det
tidspunkt faktisk skulle, men fortsatte på eget initiativ sammenligningen af ord på tværs af (skrift)sprog ved
at udveksle ord på tavlen, der vidnede om, at den sproglige udforskning også blev et socialt mødested –
ikke bare som en fiktiv mulighed, men også i helt konkret forstand. Noget, vi siden har kunnet iagttage
gentagne gange gennem hele skoleforløbet (se fx Laursen, Daugaard, Ladegaard, Østergaard, Orluf & Wulff
2018).
Ofte ses sprogets grundlæggende funktion som informationsudveksling og
indholdsrepræsentation, hvor det metasproglige får status som formorienteret og som noget, der eventuelt
kan lægges ovenpå. ”A kind of optional extra”, som Cameron (2004, 312) udtrykker det. På linje hermed
diskuteres det også inden for literacytilegnelsesforskningen, hvorvidt børn behøver at have eksplicit
kendskab til skriftens principper, eller om de blot skal kunne bruge dem. Når vi så børnene engagere sig
både intellektuelt og emotionelt i skriftens væsen på tværs af sprog og sprogliggøre deres gryende indsigt
deri, synes spørgsmålet på en eller anden måde at ramme forkert og at overse den optagethed af skriften,
som vi så hos langt de fleste af børnene. Deres optagethed af skriften som betydningsskabende fænomen
var knyttet både til spørgsmål som ’hvilken betydning kan og vil jeg skabe’ og til spørgsmål som ’hvordan
fungerer skriften, og hvordan kan jeg bruge den til at skabe betydning’. Der var ikke tale om det ene eller
det andet eller om lidt af hvert. De to spørgsmål er tæt forbundne.
Når skriftsprogtilegnelse forstås i lyset af modsætningen ’phonics’ versus ’whole language’
etableres der nemt en dikotomisk skelnen mellem udtryk og indhold, mellem form og betydning, uanset
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om man placerer sig i den ene eller anden lejr, eller om man advokerer for en balanceret tilgang. Hvor
’whole language’-fortalerne fremhæver vigtigheden af at tage udgangspunkt i betydning som noget andet
end form, understreger ’phonics’-fortalerne det afgørende i at fastholde fokus på koden og de
formmæssige elementer frem for at vægte indhold og betydning, uden at det altså nødvendigvis betyder, at
der ligger en sproglig eksplicitering af principperne bag koden. For os har det socialsemiotiske perspektiv
bidraget til at ophæve en dikotomisk distinktion mellem form og indhold. Når tegnet ses som den
grundlæggende enhed, åbner det for et anderledes blik, idet form og indhold så ikke kan forstås som
adskilte enheder. Betydning skabes i den motiverede kobling mellem form og indhold – i tegnskabelsen.
Samtidig har Iagttagelser som ovenstående i projektet skabt et behov for at anskue ’det
metasproglige’ 1) som noget, der gøres, 2) som noget, der bliver til og udvikles interaktionelt og 3) som noget,
der er tæt forbundet med forhandlinger af sociale identiteter og relationer, samt at forstå børnenes
tværsproglige engagement i lyset deraf. For at understrege blikket på metasprog som noget, der gøres,
introducerede vi i den engelsksprogede artikel Metalanguaging matters. Multilingual children engaging
with ”the meta” termen ’metalanguaging’ (Laursen et al. 2018) – metasprogning. Termen var inspireret af
begrebet ’languaging’ (fx Jørgensen 2008a), hvor -ing-formen markerer, at der er tale om en aktiv handling,
og hvor den sproglige handling ikke på forhånd bindes op på givne sprog. Nogen gør noget. Børnene er
aktører, der også med metasproglige ressourcer agerer i og er medskabere af et socialt rum og af dem selv
som (skrift)sprog(s)brugere og som subjekter i et sprogligt mangfoldigt fællesskab.

Tale og skrift
At se skriftsprogstilegnelse ud fra et etsproget prototypeperspektiv betyder, at mange børns flersprogede
erfaringer glider ud af det pædagogiske opmærksomhedsfelt og dermed kommer til at fremstå som ikkerelevante. Når skriftsprogstilegnelse i samme perspektiv ses som en forlængelse af talesproget, overses, at
der for mange børn ikke er den lige linje fra deres talesprogserfaringer til det skriftsprog, skolens læse- og
skriveundervisning er bundet op på, og som både ’phonics-’ og ’whole language-’traditionen typisk
forudsætter. Vi ved fra tosprogethedsforskningen, at det er helt normalt, at man, når man vokser op med
to sprog, kender nogle ord på et sprog, andre ord på et andet og en del af disse ord på begge sprog.
Tilsvarende gælder det, når der er flere sprog end to i spil. Det betyder ikke, at man er bagud i sin
sprogudvikling, men det betyder, at man ikke nødvendigvis forstår de ord, der er i læsebogen, selv om man
kan afkode dem.
I forhold til vores data fra det første år er det interessant, at dette forhold ikke viste sig i
synderligt omfang. Ser vi på data fra de efterfølgende år, er det ikke, fordi det er ikke-eksisterende. I
starten af første klasse lod vi for eksempel alle børnene læse op af en billedbog på dansk, der ikke var
sprogligt tilpasset, og det var helt tydeligt, at der var stor forskel på, hvilke ord der var kendte og ikke
kendte på dansk. At det ikke blev (ret) synligt i nulte klasse, skyldes formentlig, at læseundervisningen – og
danskundervisningen som sådan – på dette tidspunkt (primært) var orienteret mod bogstavindlæring og
afkodningsteknikker. Og når det blev synligt så tidligt i første klasse, som det gjorde, har det at gøre med, at
vi gennem dataaktiviteten Højtlæsning fik mulighed for at komme tæt på børnenes læsning af en bog, der
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sprogligt set var vanskeligere end læsebogen, og lejlighed til at tale med dem om læsningen undervejs og
bagefter.
Også Tegn på sprog-forløbene havde primært fokus på indføring i skriftsproget i tilknytning
til klassens øvrige arbejde og projektets overordnende mål. Enkelte forløb satte dog eksplicit fokus på at
støtte og stimulere sprogudviklingen på dansk gennem forskellige kommunikative aktiviteter (Laursen &
Ladegaard 2010). Det var for eksempel tilfældet i et forløb i nulte klasse, hvori der indgik en række
sprogværksteder. I et af sprogværkstederne tager den kommunikative aktivitet sit afsæt i en såkaldt
informationskløftopgave (se fx Ellis 2003), hvor to børn sidder på hver sin side af en skærm, der her udgøres
af et par ringbind. Foran sig har de hver især liggende en tegning, der skal farvelægges. Ideen er så, at de –
uden at se, hvad hinanden gør – skal instruere hinanden. Undervejs får de hjælp af
børnehaveklassepædagogen, Hanne.
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Eksempel 4.11

Figur 29: Informationskløftsopgave

Bushra:
Hasna:
Bushra:
Hasna:

Du skal farve pindens træ. Du skal farve den brun. Pindens træ.
Jamen, jeg ved ikke, hvad det er. Hvad hænger det på?
Det hænger på bladene.
Jamen, jeg ved ikke, hvad det er.

Hanne kommer.
Hanne:
Prøv at fortælle, hvad det er.
Bushra:
Pindens træ.
Hanne:
Det er en pind. OK. Hvad sidder fast på pinden?
Bushra:
Bladene.
Hanne (til Hasna): Ved du så, hvad det er?
Hasna:
Nææh
Hanne:
Den hedder også en træstamme.
Hasna:
Så ved jeg det.
Hanne:
Ved du det så.

Hanne repeterer med Bushra, at det hedder en træstamme.
Hasna:
Hanne:

Er det den der?
Ja, den pind, bladene sidder fast på. En træstamme.

Børnene skal skiftes til at vælge, hvilken ting på tegningen der skal farves, og hvilken farve tingen skal have.
Da de ikke må kigge hos hinanden, kommer de undervejs i situationer, hvor de mangler et ord eller et
udtryk og er nødt til at finde andre måder at udtrykke sig på som for eksempel ved at omskrive det for at
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forklare den anden, hvad det er, hun skal farve. På den måde er tanken bag kommunikationskløftopgaver,
at de kommunikative vanskeligheder kan føre til forhandlinger mellem børnene undervejs, der kan støtte
sprogudviklingen dels gennem mulige møder med nye ord og udtryk og dels gennem udvikling af forskellige
kommunikationsstrategier, der gør det muligt at få et budskab igennem uden at kende eller kunne komme i
tanker om en bestemt formulering. I uddraget ovenfor er det ordet stamme eller træstamme, der volder
vanskeligheder for Bushra. Hun vælger at bruge en omskrivning i sin instruktion til Hasna (”pindens træ”).
Der er et træ, og det har noget, der har form af en pind. Samtidig med at strategien synes fornuftig, vidner
formuleringen også om, at Bushra ikke er helt fortroligt med konstruktionen af genitiv på dansk, idet der er
byttet rundt på ejerforholdet i sammenknytningen af de to substantiver. Måske er det derfor, strategien i
dette tilfælde ikke fører til forståelse hos Hasna. Samtidig ser der også ud til at være en usikkerhed
forbundet med at beskrive den semantiske relation mellem træstammen og bladene. Hvad ’hænger på’
hvad? Børnehaveklassepædagogen Hanne, der har bevæget sig rundt mellem sprogværkstederne, vælger
på dette tidspunkt at støtte pigernes forhandling og giver dem til sidst ordet træstamme, samtidig med at
hun anerkender Bushras strategi ved i sit svar til Hasna at genbruge ordet pind (”Ja, den pind, bladene
sidder fast på. En træstamme”). I sin tilbagemelding her gentager Hanne også sit bud på en formulering af
relationen mellem træstammen og bladene (bladene ’sidder fast på’).
Danskundervisningens overvejende fokus på læseindlæring på de første klassetrin koblet
med en almen naturalisering af skriftsproget som direkte forlængelse af talesproget kan have som
konsekvens, at man overser andre sproglige områder, der (især) i et flersprogethedsperspektiv har
betydning for sprogudviklingen og læsetilegnelsen på længere sigt. Samtidig har opmærksomheden på
tosprogede elevers læsning især været rettet mod, hvad man i USA har kaldt ’the fourth-grade slump’ (se
for eksempel Cummins, Brown & Sayers 2007). Heri ligger, at det er omkring det fjerde skoleår, ’den
tosprogede elev’ får vanskeligheder, fordi kravene til læseforståelsen vokser. Med det blik kan man risikere,
at den generelle dansksprogsudvikling så at sige parkeres i de første skoleår og først anses som værende
relevant at forholde sig til længere fremme i skoleforløbet.

Afrunding
Med et blik på skriftsprogstilegnelse som social betydningsdannelse har dette kapitel vist, hvordan
(flersprogede) børn bevæger sig på tværs af forskellige skrift(sprog) og forskellige semiotiske modaliteter i
deres udforskning af skrift under deres tidlige møder med skriften og skolen. Hvor fremherskende og
umiddelbart konkurrerende forståelser af læseindlæring (elementmetode, helhedsmetode og balanceret
tilgang) har det til fælles, at de grundlæggende forstår skriftsprogstilegnelse som en (mere eller mindre)
lineær bevægelse fra talesprogsbeherskelse til skriftsprogsbeherskelse med afsæt i en etsproget
prototypeelev, argumenterer jeg i dette kapitel for vigtigheden af at se skriftsprog som en udvidelse af
børns semiotiske repertoire og for en denaturalisering af skrift som en direkte forlængelse af talesproget.
Det empiriske grundlag for argumentet relaterer sig til næranalyser af dataaktiviteter fra det første halvår i
Tegn på sprog, der viser, at skrifttegn for børn ikke er neutrale repræsentationelle størrelser, men derimod
tegn, der rummer et symbolsk og æstetisk potentiale, som de som sociale aktører kan anvende til at agere i
verden ud fra deres interesse og fortolkning af omgivelserne. De empiriske data har vist, hvordan børns
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møde med ’hinandens’ sprog har kunnet skabe sociale mødesteder mellem dem og givet grundlag for
intense drøftelser af sprog og skrift, for semiotiske fusioner og nydannelser og for overvejelser over, hvilke
sproglige ressourcer der kan bevæge sig hvorhen og hvordan.
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Kapitel 5
Literacy som et investeret tegn
I sidste kapitel redegjorde jeg for, hvordan vi ved skolestart så børnene engagere sig i literacy som
tegnsystem, hvordan de bragte deres erfaringer med skrift ind i skolen (eller undlod at gøre det), hvordan
de udforskede skrifttegnet som en sammenføjning af form og indhold, og hvordan de afsøgte kontaktzoner
mellem sprog, de i forvejen kendte, eller som de i mødet med hinanden lærte at kende. I dette kapitel vil
fokus være på literacy som noget, der ikke blot består af en særlig type tegn, men som også udgør et
særligt tegn i sig selv, i den forstand at begrebet også er ladet og lades med symbolsk værdi.
Hovedparten af literacytilegnelsesforskningen – såvel i et første- som i et
andetsprogssprogsperspektiv – har haft blikket rettet mod kognitive og sproglige aspekter og derudfra søgt
at afdække de mentale processer og strategier, der er involveret i at lære at læse og skrive (se herom fx
Lam 2000). Inden for denne tradition har man i større eller mindre omfang udgrænset symbolske og
subjektive dimensioner ved literacytilegnelsen og overladt disse til den generelle motivationsforskning. I de
tilfælde, hvor den subjektive dimension er medtænkt, har det ofte været i form af et slags appendiks til ’det
egentlige’, som når for eksempel formlen, der er baseret på det såkaldte ’simple view of reading’: læsning
= afkodning x forståelse (Gough & Tunmer 1986) suppleres med en ny faktor (x motivation), uden at det
synes at influere på den grundlæggende forståelse af læsning.
Med et blik på skriftsprogstilegnelse som social betydningsdannelse bliver det centralt at
forstå de subjektive dimensioner som en integreret del af al betydningsdannelse, ligesom det bliver
væsentligt at spørge til sammenhænge mellem det subjektive og det sociale i betydningsdannelses- og
læringsprocesser. Læring udspringer af, hvad Kress og Bezemer (2015) kalder et transformativt engagement
med verden. Dette engagement med verden er formet af den enkeltes – kropslige, affektive, kulturelle og
sociale – interesse. Det er individets interesse på et givet tidspunkt, der guider og rammesætter den
enkeltes opmærksomhed og dermed skaber grundlag for de selektions- og fortolkningsprocesser, der er del
af læringsprocessen.
”[L]earning happens in complex social environments; always in interaction with ”the world”;
often in interaction with (members of) distinct social groups and their distinct and related
interests. The learner’s interest guides her or his attention; it frames (a part of) the
environment; that becomes the ground for interpretation. In interaction, members of groups
communicate and make meaning, construct knowledge, and learn across boundaries of
social difference. In all cases it is the individual’s interest that shapes and directs her or his
attention and frames what becomes prompt for engagement, interpretation, and learning”
(Kress 2011b, 214-215).
Interessebegrebet lukker op for at tage andet end kognitivt mentale processer i betragtning i forhold til,
hvad det vil sige at lære. Samtidig fremstår begrebet som noget underteoretiseret, hvis man med det vil
tættere på en forståelse af de subjektive dimensioner i literacytilegnelsen. Det har i Tegn på sprog skabt et
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behov for at søge mod andre teoridannelser med fokus på de disse aspekter ved literacy og med interesse
for at undersøge deres betydning for, hvordan børn og unge engagerer sig i det at lære at læse og skrive.

Et investeringsperspektiv på literacytilegnelse
En begrebsdannelse, der har vundet stor genklang i den internationale forskningsverden, er Bonny (tidl.
Peirce) Nortons teoretiske rammesætning af sprog- og literacytilegnelse som en investeringsproces.
Begrebsdannelsen er udviklet på baggrund af Nortons forskning i voksne immigranters
andetsprogstilegnelse i Canada (Peirce 1995). Siden Norton første gang introducerede begrebet i relation til
sprog- og literacytilegnelse, har den influeret en række studier af sprog og literacy. I disse studier er
Nortons begreb anvendt til at forstå de socialt konstruerede og omskiftelige relationer mellem individets
involvering i sprog og literacy og sociale praksisser og diskurser i og uden for klasserummet (se fx De Costa
2010, Haneda 2005, McKay & Wong 1996 og inden for egne rækker Daugaard 2015, Laursen 2001, Orluf,
Laursen, Daugaard, Wulff, Ladegaard & Østergaard 2012). Nortons forståelse af processen som investering
er grundlæggende et opgør med motivationsteorier, der ser motivation som et mere eller mindre iboende
personlighedstræk. Heroverfor peger hun på, at den måde, mennesker involverer sig i at tilegne sig noget,
altid bliver til i et samspil med de sociale omgivelser. Hun læner sig op af et poststrukturalistisk identitetseller subjektivitetsbegreb (Weedon 1987), der understreger, at social identitet ikke er en én gang for alle
fastlagt og uforanderlig størrelse, der er uafhængig af den sociale kontekst og magtmæssige situation, den
foregår i. Individet har ikke en fast og entydig kerne, men handler, tænker og føler forskelligt i forskellige
sammenhænge, som alle er præget af forskellige magtrelationer, og hvori individet indtager eller gives
forskellige sociale positioner som for eksempel mor, lærer og hustru. Nogle af dem kan være indbyrdes
modstridende, andre ikke. En pointe for hende i forhold til sprog- og literacytilegnelse er, at menneskers
investering i sprog og literacy også altid er en investering i social identitet. Det økonomisk inspirerede
investeringsbegreb signalerer, at når mennesker engagerer sig i at lære sprog og literacy, gør de det med
forventning om et udbytte. Fra det perspektiv hænger et individs engagement i at lære et andetsprog tæt
sammen med forventninger om at opnå andre symbolske og materielle goder, for eksempel uddannelse,
venskab eller penge, der igen er nært forbundet med ens sociale identitet, som til stadighed er under
forandring. Hun beskriver blandt andet, hvordan Martina, der var immigreret til Canada fra Østeuropa for
at kunne skabe et bedre liv for sig selv og sine børn, føler sig marginaliseret og ydmyget på sin arbejdsplads,
og hvordan det får hende til at beslutte sig for gøre krav på sin ret til at blive hørt på trods af sin status som
immigrant og sin begrænsede kunnen på engelsk. Ved at læne sig mere op af sin sociale position som mor
og mindre op af en position som immigrant og arbejdstager vælger hun således at investere i at lære
engelsk for at forfølge sit mål som mor og primærforsørger for sine børn (Norton 2000, Norton & Toohey
2011, Peirce 1995).
Vi greb fat i investeringsbegrebet, da vi i Tegn på sprog søgte at forstå børnenes emotionelle
responser på læsning og skrivning, der fremstod meget markant for os fra første gang, vi mødte dem.
Tydeligst kom det første gang til udtryk i de interviews, vi gennemførte fem måneder inde i nulte klasse.
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Dataaktivitet: Literacyinterview – erfaringer med læsning og skrivning
I januar 2009 interviewede vi alle børn i de fem klasser om deres
literacypraksisser og erfaringer med læsning og skrivning. Som afsæt for en
samtale med børnene i grupper på to tegnede hvert barn en tegning af sig selv
som læser og skriver. Samtalen tog udgangspunkt i en semistruktureret
interviewguide, der var bygget op over fire temaer i tilknytning til
literacypraksisser: hvor (rummet), hvem (deltagere), hvad (tekster), hvordan
(processen). Et eventuelt tillægsspørgsmål i de tilfælde, hvor det blev vurderet
relevant, og hvor børnene ikke selv kom ind på det, kunne være ’på hvilke
sprog’. Som afrunding indgik et spørgsmål om, hvorvidt der var andet, børnene
gerne ville fortælle.
Investeringsbegrebet syntes velegnet som analytisk afsæt for at forstå børnenes subjektive engagement i
literacy i relation til de sociale omgivelser, de fortalte om, og som vi så dem indgå i, ligesom det gav
mulighed for at begribe noget af den ambivalens, vi ofte så udfolde sig, når børnene fortalte om deres
erfaringer med og forestillinger om at læse og skrive. Imidlertid var der flere forhold, der skabte et behov
for at justere forståelsen af investeringsprocessen, hvis vi skulle indfange de ting, vi så i det empiriske
materiale. For det første var der i børnenes fremstillinger af dem selv som læsere og skrivere særligt ét
træk, der trådte tydeligt frem. I børnenes selvfremstillinger lå en narrativitet, der viste
investeringsprocessen som langt mindre målrettet, end den fremstår i Nortons analyser (Laursen 2010).
Gennem børnenes fortællinger blev vi (i hvert fald delvist og for en stund) lukket ind i literacyuniverser, der
var befolket med nørder med briller og grimme sko og med lærere, der roste, når man gjorde noget rigtigt,
og risede, hvis man kom for sent. Børnenes forskellige investeringer i literacy fremstod langt mere som
investeringer i forestillede og mere eller mindre fiktive universer og i det enkelte barns identitets- og
handlemuligheder heri, end de fremstod som rationelt kalkulerede investeringer i gode karakterer,
forestillinger om fremtidige uddannelsesforløb, erhvervsmuligheder og deslige. For det andet var børnenes
fremstillinger fuld af stemmer, som de i dialog med forskningsmedarbejderen og klassekammeraten syntes
at afprøve, evaluere, nuancere, tage til sig og tage afstand fra. Vi så, hvordan børnene under interviewet
var i gang med komplekse dialogiske udforskninger af, hvad det vil sige at være læser og skriver, og hvordan
tegnet ’læsning og skrivning’ blev fyldt med betydning af børnene. Der var ikke tale om skift mellem på
forhånd fastlagte sociale identitetspositioner. Der var snarere tale om situationelle og dynamiske
forhandlinger, hvor børnene inddrog en række stemmer, der mere eller mindre eksplicit refererede til
forældre, skole, film, tv, musik, og som også rummede forestillinger knyttet til sociale positioner som det at
være skoleelev, søn/datter etc.
De indledende analyser af disse første interviews viste, at literacy fremstod som en meget
stærk identitetsressource, og at børnenes investeringer i literacy og sociale identiteter og relationer blev
skabt og genskabt i et stadigt samspil med andres stemmer og i langt højere grad var knyttet til narrativt
organiserede universer af mere eller mindre fiktiv karakter end til rationelt og målorienterede
orienteringspunkter i fremtiden. Dette fund har gjort det relevant at inddrage og kombinere Holland et al.’s
(1998) begreb om forestillede verdner, hvorigennem mennesker tilskriver betydning til forskellige
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fænomener, og Maybins (2008, 2012) analyser af børns stemmer som ’voicing’ eller ’revoicing’, der på et
bakhtinsk grundlag beskriver den dialogiske tilblivelse af børnenes ’egne’ stemmer.
I det følgende vil jeg på dette grundlag se nærmere på børnenes investeringer i literacy. Jeg
vil især trække på de foreliggende analyser af de interviews, der blev gennemført i nulte, fjerde og sjette
klasse (Laursen 2010, 2013b,2013c, 2017, 2018b, Laursen & Fabrin 2014), men også løbende inddrage
andet materiale, der kan bidrage til at belyse temaet.

Forestillede literacyverdener
Holland et al. (1998) beskriver forestillede verdener som kulturelt skabte fortolkningssfærer, der bidrager
til at skabe forventninger om, hvordan typiske hændelser forløber, og hvad der er vanligt og uvanligt at
gøre i forskellige situationer. De forestillede verdener består af en række komponenter (personer,
genstande, begivenheder), der indgår i et standardplot. ”A figured world is peopled by the figures,
characters, and types who carry out its tasks and who also have styles of interacting within, distinguishable
perspectives on, and orientations toward it”, skriver Holland et al. (1998, 51). Det er en slags som-omverdener, der skabes og genskabes gennem fortolkninger af hverdagsbegivenheder. Som eksempel nævner
Holland et al. ’the figured world of romance’, som de gennem antropologiske observationer og interviews
med kvindelige studerende på to universiteter i det sydlige USA har set den komme til udtryk der. De
beskriver, hvordan sociale aktiviteter typisk blev relateret til, hvad de kalder romantiske møder og
relationer, og hvordan det at være attraktiv var et tilbagevendende tema. De fortæller også, hvordan der til
den forestillede romantikverden var knyttet et omfattende ordforråd. Kvinder kunne eksempelvis
hundredevis af ord for forskellige typer af mænd og omvendt, skriver de. Sammenfattende hedder det om
denne forestillede verden:
”As with other figured worlds, the cultural models of romance posited a simplified world
populated by a set of agents (for example, attractive women, boyfriends, lovers, fiancés)
who engage in a limited range of important acts or state changes (flirting with, falling in love
with, dumping, having sex with) as moved by a specific set of forces (attractiveness, love)”
(Holland et al. 1998, 102).
Forestillede verdener kan ses som abstraktioner over levet liv, som mennesker på forskellige måder
involverer sig i eller undlader at involvere sig i, men som under alle omstændigheder udgør et bagtæppe for
den måde, de forstår sig selv, og den måde, de håndterer tanker og følelser på. Ikke alle i Holland et al.’s
undersøgelse fandt det for eksempel attraktivt at blive del af den forestillede romantikverden. Ligeledes vil
mange have flertydige og skiftende følelser knyttet til og forskellige grader af og former for identifikation
med en given forestillet verden i forskellige situationer.
Det følgende uddrag er fra et af de interviews, vi i Tegn på sprog gennemførte på nulte
klassetrin. Uddraget er fra interviewet med Ammar og Asta, der interviewes af forskningsmedarbejderen.
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Eksempel 5.1
FM:
Kender I nogen der læser rigtig meget?
Ammar:
Ja, jeg kender en.
FM (interesseret stemme): Hvem er det?
Ammar:
En nørd.
FM:
En nørd, hvad er det for en nørd?
Asta (ivrigt): Sådan en nørd der har briller og.
FM:
Aj, lad lige Ammar svare, Asta.
Ammar:
Han har også grimme sko.
FM:
Er det en fra TV eller en fra virkeligheden?
Ammar:
Det er en fra (tøver) det er en fra en film
FM:
Fra en film? En mand fra en film? Hvad læser han?
Ammar (bryder sammen af grin): Han læser pornoblade.

Hvis man læser rigtig meget, er man i den forestillede verden, børnene her (re)konstruerer, en nørd med
briller og grimme sko. Nørden er formentlig en figur, børnene kender fra en række fortællinger, som
vækker forestillinger om en bestemte type person og særlige artefakter, som børnene sammen kan
(gen)skabe.
I en næranalyse af Ammars investering i literacy, som den kommer til udtryk og
interaktionelt forhandles i interviewet (Laursen & Fabrin 2014), ser vi Ammar modsætte sig en identitet
som ”artig elev” ved at trække på en forestillet literacyverden, hvor storylinen tilsiger, at man ender som
nørd, hvis man involverer sig for meget i det der med at læse. Særlig eftertryk for denne afstandtagen til
”den artige elev, da Ammar grinende – og for os noget overraskende – på forskningsmedarbejderens
spørgsmål om, hvad nørden læser, svarer, at han læser pornoblade. Når dette svar forekommer
overraskende for os, hænger det sammen med, at vi indtil da kan følge den forestillede verden, der
etableres. Også for os er den et fortolkningsbagtæppe, der er med til at skabe forventninger om, hvad der
hører til og ikke hører til. Og Ammars grin tyder på, at han selv er helt bevidst om det twist, han her tilfører
den. Med til Ammars forestillede verden om den inkarnerede læser hører også aviser. Da børnene bliver
spurgt, hvad de mener, man kan læse som voksen, nævner Ammar ”aviser”. Da forskningsmedarbejderen
følger op og anerkendende siger ”Aviser, skal du læse, Ammar?”, er Ammars svar: ”Nej, jeg skal ikke læse
noget, jeg skal bare gå på arbejde”. Men Ammars investeringer i literacy er på ingen måde entydige. De er i
stadig bevægelse gennem interviewet, hvor han blandt andet også er optaget af at vise Asta og
forskningsmedarbejderen, at han kan læse flere ord. Da de indledningsvis bliver spurgt, om de kan læse,
responderer Ammar prompte ”jeg kan godt”. Han fortæller, at han læser hver dag på computeren, og at
han læser alene i modsætning til Asta, der fortæller, at hun læser sammen med sin mor og far. På den ene
side skriver han sig således ind i en forestillet skole-literacyverden, hvor det at kunne og at kunne selv er
noget, der tilskrives værdi. På den anden side placerer han sig i en forestillet literacyverden, hvor der er
andre værdier end det at læse, der tæller mere. Laursen & Fabrin opsummerer analysen således:
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“Ammar seems to focus on balancing between a desirable academic identity and an even
more desirable oppositional social identity. Ammar embraces both simultaneously and
presents himself as someone who ‘can’, however in the process he toys with a potential
rejection of ‘can’ in favour of ‘cannot’ as a means to gain access to a social community now,
and a work community later in life. At the same time, in a linguistically advanced manner he
exploits his perception of what 'can' means to position himself in relation to the research
assistant and in relation to the academic and social order of school (Laursen & Fabrin 2014,
451).
Der er noget med aviser. ”Figured worlds rely upon artifacts” (Holland et al. 1998, 60). Artefakter åbner for
forestillede verdener; de fungerer som redskaber, hvormed forestillede verdener kan fremkaldes, skabes i
fællesskaber og individuelt læres. Aviser synes at være en sådan kulturel artefakt, der associeres med
voksenlivets literacy. Jeg springer her til de interviews, der blev gennemført på sjette klassetrin, hvor aviser
også i mange interviews fremstod som en magtfuld kulturel artefakt (Laursen 2018b).
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Dataaktivitet: Portræt af mig som læser

Portræt af mig som læser blev gennemført på sjette klassetrin. I den indgik to
faser. Aktiviteten blev indledt med en kort klassesamtale på grundlag af en
række læserportrætter i form af billeder, der var hængt på væggen, hvorefter
børnene hver især blev bedt om at skrive et portræt af sig selv som læser. Kort
tid efter blev dette fulgt op af en samtale mellem en gruppe af tre børn og den
forskningsmedarbejder, der er knyttet til klassen.

Figur 30: Billedportrætter af læsere

Interviewet tog udgangspunkt i en semistruktureret interviewguide, der blandt
andet rummede følgende spørgsmål:










Hvad lagde I mærke til, da I så billederne?
Er der særligt et af billederne, I kan genkende jer selv i? På hvilket
måde?
Hvordan var det at skrive et portræt af jer selv som læsere?
Hvad tænker I, når I ser sådan en læser?
Kan I huske, eller har jeres forældre fortalt jer noget om, hvad I gjorde,
da I var små?
Hvad læser I nu?
Hvad vil I gerne læse?
Hvad tror I, I kommer til at læse senere i jeres liv?
Hvordan ville et billedportræt af jer mon kunne se ud?

Uddraget nedenfor er fra interviewet med Cornelia, Natasja og Yasim.
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Eksempel 5.2
Cornelia:
(…)
Cornelia:
FM:
Cornelia:
FM:
Cornelia:
FM:
Yasim:

Men jeg ville ønske, jeg var sådan en, der læste aviser hver dag. Bare
sådan en avispige… dame.
Men altså, så tror jeg bare, at du på en eller anden måde ender med at
læse bøger alligevel. Lige meget hvad af det her du bliver mest af (peger
på billederne), så vil du altid læse en bog. Altså…
Du vil altid læse en bog.
Ja, jeg vil altid. Så hvis jeg læser en masse aviser, betyder det ikke, at
jeg ikke læser en hel normal bog.
Nej.
-agtig.
Så tilbage til bøgerne også. Men også som du siger, der bliver travlt med
at læse lektier og studielæsning og sådan noget.
Ja.

Forud for denne udveksling hen mod slutningen af interviewet har Cornelia, Yasim og Natasja i fællesskab
(gen)skabt en forestillet literacyverden, der følger efter folkeskolen. Børnene er blevet spurgt, hvad de tror,
de kommer til at læse som voksne.
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Eksempel 5.3
Yasim:
Cornelia:
FM:
Cornelia:
Yasim:
FM:
Cornelia:
Yasim:
Cornelia:
Yasim:
Cornelia:
Yasim:
Cornelia:
Yasim:
Yasim:
(…)
Natasja:

Cornelia:
Natasja:
(…)
Yasim:
FM:
Yasim:
Natasja:
Yasim:
Cornelia:
Yasim:
FM:
Yasim:

Det er lektier jo.
Det er i skole.
Lektier.
Det er skole.
Det er skole.
Studie?
Ja.
Man har ikke tid til at læse sådan noget.
Altså hvis du- hvis du skalAviser, man har ikke tid, når man går i gymnasiet og sådan noget.
Hvis du sk-.
Det går hurtigt, lektierne.
Ja, nemlig. Hvis du skal i gymnasiet, sådan læse lektier, læse.
Ligesom for, jeg- i morgen, så det karameldag for niende.
De har slet ikke tid til at gøre noget.
Det er ligesom med mor- min mor, da hun øh tog- havde fået sin
studentereksamen, så havde hun ferie bagefter, og så vidste hun ikke,
hvad hun skulle lave, fordi hun plejede at bruge ferierne på… enten så var
hun syg…
Eller læse.
Eller også så læste hun.
Ja. Det er sidste dag for dem.
Ja, ja.
Så de skal enten egnes til gymnasie eller 10. klasse, ik’?
De har lektieferie først.
Ja. Så har de præcisNej, læseferie hedder det.
Så har de læseferie til at forberede sig til eksamen, om de skal videre
eller ej eller de skal i 10. klasse.
Ja. Og så tænker du, der læser man meget.
Ja, der læser man. Man har ikke engang tid til at gå ud.

I den storyline, der her etableres, udgør karameldagen en grænse mellem skolen og det, der følger efter.
Og det, der følger efter, er, hvis man ellers bliver erklæret egnet til gymnasiet, en tid, hvor der ikke er plads
til andet end at læse lektier. Man ser, hvordan børnene gennem hele interviewet bekræfter og supplerer
hinanden undervejs i skabelsen af denne forestillede verden, og Natasja kan indskyde et eksempel fra sin
egen hverdag, der understreger dette. Man ser også, hvordan der til denne forestillede verden knytter sig
et særligt ordforråd, som børnene endnu ikke er helt sikre i. Hedder det lektieferie eller læseferie? Tager
eller får man en studentereksamen? Egnes man til gymnasiet?
Som eksempel 5.3 viser, udgør gymnasietiden kun første del af fortællingen, idet den
efterfølges af en tid, hvor der igen bliver plads til andre ting, herunder til at læse. Fortællingen om
gymnasietiden som en periode, der sluger ens tid, får forskningsmedarbejderen til at spørge, hvad de ville
læse, hvis de selv kunne vælge. ”Men jeg ville ønske, jeg var sådan en, der læste aviser hver dag. Bare
sådan en avispige… dame”, er Cornelias svar. Det at læse avis hver dag knyttes her af Cornelia til en
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bestemt slags person, der med selvrettelsen fra avispige til -dame forbindes til forestillinger om livet som
voksen og dermed også til et ’possible self’ (Holland et al 1998, Markus & Nurius 1986, Pavlenko & Norton
2007), som repræsenterer menneskers forestillinger om, hvem de måtte kunne blive, hvem de gerne vil
blive, og hvem de er bange for at blive. Historien får i dette tilfælde også en ’happy ending’, idet Cornelia
afslutningsvis giver udtryk for, at hun tror, det ’ender med’, at man igen kommer til at kunne læse ’en helt
normal bog’ (’-agtig’).
Gennem interviewet skabes en forestillet verden, som de tre børn mere eller mindre
identificerer sig med. Hvor Cornelia og Natasja begge nikker bekræftende til, at de kan genkende det med,
at man bliver helt opslugt af en bog, svarer Yasim i første omgang nej, men fortæller efterfølgende, at han
godt kender den følelse, som forskningsmedarbejderen udtrykker som ’arrh, jeg vil bare læse videre’ fra
læsningen af en bog, der hed noget med Zombie og handlede om ’motorsave og sådan noget’. Hermed
rokker han ved den forståelsen af, hvad en hel normal bog (-agtig) kan være, som Natasja og Cornelia
tidligere i en samtale om at læse Harry Potter har lagt op til, og som det romantiske portrætbillede af den
læsende unge kvinden afspejler og medskaber.
Det er en pointe i Holland et al.’s teoridannelse, at forestillede verdener ikke er redskaber til
at opnå et på forhånd givet mål, men derimod udgør en fortolkningsramme, der medvirker til at skabe mål
for den enkelte. Interviewene med Ammar og Cornelia er to blandt mange, der kan give indblik i, hvordan
det kan vise sig. Cornelia drømmer om at blive en avisdame – omend ikke på bekostning af læsning af
’normale bøger’ – mens det at læse aviser for Ammar, som han fremstiller det i den givne
interviewsituation, hører hjemme i en fremtidig forestillet verden, der står i modsætning til at arbejde, og
som han ikke umiddelbart ser sig selv i. Forestillede verdener bliver på den måde også retningsskabende og
– hvis vi vender tilbage til Kress og Bezemers (2015) forståelse af læring - del af den interesse, der former
menneskers engagement med verden og dermed også er medskabende for deres læring. Der er således al
mulig grund til at tage disse subjektive og narrative dimensioner af menneskers investeringer alvorligt i alle
uddannelsessammenhænge.

Modinvestering
Da vi i Tegn på sprog første gang så alle interviews fra nulte klasser igennem, var der flere ting, der slog os.
For det første syntes det at læse og skrive at være en stærkere identitetsressource for disse børn, end vi
umiddelbart havde forestillet os. For det andet syntes børnene at have mange forskellige og oftest
ambivalente følelser investeret i literacy, samtidig med at der ved en nærmere gennemsyn kunne spores et
omdrejningspunkt omkring en kan-kan ikke akse og en optagethed af at afkode skolens forventninger
(Laursen & Fabrin 2014). For det tredje var det slående, at mens langt de fleste af børnene på hver deres
måde og i større eller mindre grad syntes engageret i fænomenet literacy, så var der nogle ganske få, der
fra start af kunne siges direkte at modinvestere. Ammars investering fremstår ikke som en modinvestering,
men mere som et forsøg på at rumme dobbeltrettede interesser og identitetsmuligheder, både som elev og
som sjov og fræk kammerat. I optagelserne fra klasserummet ser vi ham involvere sig dybt i at afprøve og
forstå de alfabetiske principper. Det er selvfølgelig ikke til at vide, hvordan det kan udvikle sig over tid. I
Ammars tilfælde ved vi det ikke, da han gik ud af klassen. Men i nogle enkelte tilfælde så vi noget, som vil
kunne karakteriseres som en egentlig modinvestering.
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Aidah interviewes i nulte klasse sammen med Dahlia. Begge børn er opvokset i familier med
arabisktalende baggrund. Interviewet med Aidah viser et barn, der aktivt afviser den identitet som læser,
som hun i interviewet inviteres ind i. I stedet insisterer hun på noget, der i en skolestartssammenhæng kan
beskrives som en førskoleidentitet som tegner og foretager således en modinvestering i en velkendt social
identitet frem for at nærme sig den nye, faglige identitet, som interviewet lægger op til (Laursen & Fabrin
2014). Hendes tegning af sig selv som læser, som hun sammen med de øvrige børn i klassen forud for
interviewet var blevet bedt om at lave, rummer ingen kulturelle artefakter, der refererer til literacy, og de
bøger, hun fortæller om, er bøger med klistermærker, ’tegnebøger’ og billedbøger med hunde og katte, der
er ”søde og nuttede”.

Figur31: Aidahs tegning

Interviewet igennem insisterer hun på at tegne, selv om forskningsmedarbejderen venligt flere gange
forsøger at rette hendes opmærksomhed mod emnet for samtalen. Da hun bliver spurgt til
literacypraksisser i hjemmet, svarer hun prompte nej og fortæller, at de ikke gider læse.

Eksempel 5.4
FM:
Hvad med dig, Aidah, læser dine forældre for dig?
Aidah:
Nej
FM:
Gør de ikke?
Aidah:
Det gider de ikke.
FM:
Det gider de ikke. Men har du nogen bøger derhjemme?
Aidah (nikker): Men jeg kan ikke læse det. Jeg har kun tegnebøger. Og klistermærker.
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Brandt (1997) har døbt personer, der spiller en rolle i forhold for andres literacy, literacysponsorer
(’sponsors of literacy’) og definerer dem som ”… any agents, local or distant, concrete or abstract, who
enable, support, teach, or model, as well as recruit, regulate, suppress, or withhold literacy – and gain
advantage by it in some way (Brandt 1997, 2)”. Literacysponsorer kan således ses som personer, der
investerer i andres investering i literacy. Det kan være forældre, lærere, religiøse figurer, bibliotekarer,
forskellige officielle myndigheder, radio- og tv-programmer, kommercielle virksomheder eller andre med
interesse i de sponsoreredes literacyinvestering. Disse literacysponsorer er på forskellig vis med til at
mediere børnenes adgang til literacyressourcer og bidrager dermed til at sætte dagsordenen for deres
literacytilegnelse. Disse sponsorer videregiver også forestillinger om, hvad literacy er, hvad literacy kan
bruges til, og hvor og hvordan literacy har værdi. Med et drejning af begrebet kan man sige, at Aidahs
fremstilling får forældrene til at fremstå som modsponsorer i forhold til literacy.
Vi ser således Aidah ret konsekvent tage afstand fra en forestillet literacyverden, som i sig
selv i interviewet virker relativ tømt for betydning ud over den at være et uønsket alternativ til en kendt
førskoleverden, hvor det at tegne, se på billeder og samle på klistermærker har værdi. Samtidig synes
afvisningen i interviewet også at være forbundet med en frygt for ikke at kunne slå til – ikke at kunne.
Eksempel 5.5
Dahlia:
(…)
Dahlia:
Aidah:
FM:

Hende kender ikke nogen
Nej, jeg sagde ikke, jeg sagde Aidah, hende kan ikke finde ud af noget
læse, sådan sagde jeg.
Stop Dahlia (siger det langsomt)
Men det kunne hun da, for hun har lige læst Aidah for mig (peger på

Aidahs papir).
Aidah:

Men jeg kan ikke læse mere end det.

Forskningsmedarbejderen har spurgt Aidah, hvordan man bliver god til at læse og skrive. Dahlia griber
ordet og svarer på Aidahs vegne, at hun ikke kender nogen. Forskningsmedarbejderen spørger ind til det
med at kende nogen, hvorpå Dahlia gør opmærksom på, at hun mente, at Aidah ikke kan læse. (Det er et
almindeligt (intersprogs)træk, at nogle børn anvender ordet ’kender’ synonymt med ’kan’). Dahlia
overtager her en tur, der var rettet mod Aidah. Et træk, som Schiffrin (1993) har kaldt ’speaking for
another’. Dahlia overtager således Aidahs interaktionelle rolle, samtidig med at hun på hendes vegne og i
tredje person udtaler sig om hendes kunnen, hvilket Aidah efter den umiddelbare reaktion at dømme ikke
ønsker udstillet. På den ene side ser vi her Aidah afvise den potentielle ’literacy shaming’ (Bartlett 2008),
som Dahlia udsætter hende for. På den anden side griber hun ikke den mulighed for oprejsning,
forskningsmedarbejderen tilbyder hende ved at pege på, at Aidah netop har læst sit navn, men påtager sig,
sandsynligvis for at undgå at blive skrevet ind i den literacyverden, hun har kæmpet for at undgå, alligevel
her en af Dahlia tilskrevet literacyidentitet som en, der ikke kan.
Men der er også enkelte sprækker i Aidahs modinvestering. Undervejs i interviewet beretter
Dahlia, hvordan hendes far har spillet en særlig rolle som literacysponsor for hende i hendes møde med
literacy på arabisk. Hun fortæller, hvordan faren har lært hende at skrive arabiske bogstaver, og om en
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oplevelse, hvor faderen, da hun gik i børnehave, fandt en Alfons Åberg-bog på arabisk, som tilsyneladende
har en stor værdi for hende. Da Dahlia senere som svar på et spørgsmål om, hvad hun gerne vil låne på
biblioteket, fortæller, at hun gerne vil låne ’Alfons’, men at de ikke har den, tager Aidah uopfordret ordet
og siger, at hun også gerne vil ’låne ham’.

Eksempel 5.6
Dahlia:
FM:
Dahlia:
FM:
(…)
FM:
Dahlia:
(…)
FM:
Dahlia:
FM:
Dahlia:
Aidah:

Ja, en gang min far han hentede Alfons på arabisk.
Er det rigtig? Var det Alfons på arabisk?
Ja, og det var så ude i min børnehave. Vi havde karneval, og så min far,
han hentede mange bøger, som jeg lånte, og så blev jeg glad for den
Alfons, at læse den.
Men ja Alfons Åberg det er jo nogle dejlige historier.
Nå, men det synes jeg var dejligt at høre, at du læser Alfons Åberg, og så
på arabisk. Kender du nogen af de arabiske bogstaver?
Ja.
Ja. Dahlia, hvad kan du lide at låne på biblioteket?
Alfons, men der er ikke Alfons.
Der er ikke Alfons? Det skal vi da have gjort noget ved, så der er nogle
Alfons bøger du kan låne.
Nej det er der ikke.
Jeg vil gerne låne ham.

Hvad der gemmer sig i denne sprække, der her opstår i en ellers så konsekvent afvisning af alt, hvad der har
med bøger og læsning at gøre, er svært at sige. Har det at gøre med, at det er Dahlia, der introducerer
Alfons Åberg. Har det betydning, at den var på arabisk, og at det anerkendes? Under alle omstændigheder
ligger der i den flertydighed, der altså også er til stede selv i dette mest markante eksempel på
modinvestering, noget, der måske i pædagogisk sammenhæng kan bidrage til som underviser i læsning og
skrivning ikke helt at miste modet.

Fra modinvestering til investering i en identitet som læser/skriver
I enhver literacyaktivitet er indlejret visse muligheder og visse begrænsninger for anvendelse af sprog og
skrift og for konstruktion af social identitet. De tilgængelige ressourcer og den indholdsmæssige ramme,
der er sat for en given literacyaktivitet, gør visse ’possibilities for selfhood’ (Ivanic 1998) mulige eller mere
tilgængelige end andre (Laursen 2013c). Det er således af betydning at overveje, hvordan man i den
pædagogiske praksis kan undgå at sætte eleverne i situationer, der ’fastlåser’ deres identiteter, men i
stedet sammen med eleverne afsøge, hvordan forskellige praksisser åbner for forskellige
positioneringsmuligheder, hvorfra eleverne kan anvende og udforske skriftsproget, og – hvis der er
positioner, der synes at gøre visse elever tavse eller på andre måder bringe dem i en marginaliseret
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position – så afprøve andre muligheder, der bedre kan give dem adgang til ønskværdige identiteter og
læringsmuligheder (Orluf, Laursen, Daugaard, Wulff, Ladegaard & Østergaard 2012).
I Tegn på sprog har det i nogle af undervisningsforløbene været en eksplicit ambition at
tilrettelægge undervisningen, så den har åbnet for afsøgninger af identitetspositioner, der for børnene
fremstår som ønskværdige. At være blogger er et eksempel derpå.

Undervisningsforløb: At være blogger
Forløbet At være blogger havde som et af sine mål at give børnene mulighed
for at afsøge identitetsmuligheder i relation til literacy. Forløbet blev gennemført
som et dansk som andetsprogsforløb i fjerde klasse med en lille gruppe af
tosprogede piger over 12 lektioner.
”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” (Østergaard 2013c, 39).
Som det faglige genstandsfelt for forløbet valgte de 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” (Østergaard 2013c, 39).
Forløbet var bygget op om forskellige faser.
1. Introduktion: hvad er en blog? Fælles undersøgelse af eksempler på
blogs og individuel søgning efter blogs
2. Fælles arbejde med opbygningen af en blog og blog-ord/begreber
3. Individuelt eller makkerarbejde hvor en blog produceres
4. Fælles arbejde med modeltekster, hvor afsenderen undersøges.
Derudover introduceres begreberne: at strække sproget i højden, i
bredden og på tværs.
5. Viderearbejde med egen blog
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Forløbet blev blandt andet forberedt med udgangspunkt i det tidligere nævnte interview med Aidah fra
nulte klasse, hvor Aidah afviser den identitet som læser, som hun tilbydes i interviewet, men til gengæld
fortæller begejstret om at kigge og læse i bøger om nuttede katte og hunde (Laursen & Fabrin 2014, 450).
Igennem forløbet er det i et investeringsperspektiv interessant at iagttage Aidahs varierende deltagelse og
investering de første tre undervisningsgange. Aidahs investering i blogger-forløbet sker i en tæt interaktion
med læreren Marianne, som giver en meget tydelig og tålmodig emotionel støtte i processen og på denne
måde kommer til at spille en afgørende rolle i den afsøgende proces om skriveridentiteter, som kan være
attraktive for Aidah.
Overordnet betragtet går det fra, at Aidah første undervisningsgang (introduktionen) på
mange forskellige måder modinvesterer. Aidahs stemme høres allerede ude fra gangen flere gange: ”Jeg
gider ikke til dansk to”. Hun rynker panden og ryster på hovedet, da Marianne præsenterer forløbet og
sidder med hovedet i hænderne gennem stort set hele undervisningsgangen, der varer knap halvanden
time. Aidah spørger, hvornår undervisningen i dansk som andetsprog er færdig, og hun gentager ”jeg gider
ikke lave en blog” nærmest ordret 15 gange. Marianne ignorerer det hver gang. Kun en gang, hvor
stemningen er ved at brede sig til de andre, beder Marianne Aidah om at stoppe. Alligevel er der også glimt
af/tegn på investering i tre tilfælde, hvor Aidah taler om hunde/hundeblogs, hvilket er tankevækkende med
tanke på interviewet fra nulte klasse, hvor Aidah fortæller, at hun helst låner bøger om nuttede katte og
hunde.
Anden undervisningsgang adskiller Aidahs investering sig meget fra den første. Der arbejdes
med at lave en ordbog i en blogbog i grupper på tre sammen med en lærer. Aidah er stille, mut og lægger
ofte hovedet på bordet. Hun siger ingenting, men nikker kun eller ryster på hovedet, når Marianne spørger
hende om forskelligt. Marianne accepterer Aidahs manglende eller flertydige investering og kræver kun, at
hun sidder op i stedet for at ligge hen ad bordet. Marianne tilbyder at skrive for hende i blogbogen, og at
lave bloggen sammen med hende, hvilket Aidah accepterer. Aidah klipper og limer meget omhyggeligt de
ting, de arbejder med, ind i blogbogen. En enkelt gang, da en kammerat beder Marianne om at stave til
professionel, læner Aidah sig nysgerrigt ind over bordet. Marianne opdager til sidst, at Aidah selv har
skrevet et enkelt ord i sin blogbog: bærbar.
Tredje undervisningsgang kommer Aidah hoppende og glad ind i klassen. De får bærbare
computere, og da Marianne instruerer hele gruppen, minder Aidah hende om, at hun skal komme ned til
hende, fordi de skal lave bloggen sammen. Aidah følger godt med og skriver selv på computeren. Marianne
spørger til det, de har lært sidste gang. Aidah rækker hver gang hånden op og viser, at hun trods det, at hun
nærmest ikke sagde et ord sidste gang, kan huske det, de har snakket om. Da en anden får lov at svare,
siger Aidah i ivrigt: ”Jeg kan godt huske det… jeg kan godt huske det”. I afslutningen af forløbet udtrykker
hun med stor affekt sin ærgrelse over, at de ikke skal arbejde videre med bloggen.
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Eksempel 5.7
Aidah:
Marianne:
Aidah:
Marianne:
Aidah:
Marianne:
Aidah:

På næste torsdag… kan vi så lægge flere billeder ind (uhørligt)?
Det er ved at være slut nu. Nu skal vi først gør det igen efter jul.
(højt med klagende stemme) Neeeiii.
Er det bare blevet så godt at lave blog?
Ja (smiler)
Jeg synes også du har fået godt styr på det. Har du ikke det?
Joeh, men kan vi ikke lave det næste fredag?

Aidahs investering i blogger-forløbet kan således ses som en bevægelse fra en meget eksplicit formuleret
modinvestering til en stor investering i blogger-forløbet. Der kan være mange ting på spil her:
Fotos af hunde og hundehvalpe er det, som midt i solid modinvestering alligevel allerede
første undervisningsgang får smil og engagement frem hos Aidah hele tre gange. I den fælles undersøgelse
af blogs viser Marianne dem blandt andet en hundeblog, hvor pigerne og især Aidah, siger ”nåååh...nååhh”
med blød og lys stemme. Den næste situation er, da Marianne hjælper Aidah i processen med at finde en
blog ved at skrive på computeren for hende og komme med forslag. Aidah ryster for det meste på hovedet,
men kommer så i tanker om, at hendes yndlingsdyr er hunde. Aidah skriver nu selv i søgefeltet: hund+blog.
Eksempel 5.8
Aidah:
Jeg skal have en hund, når jeg bliver stor.
(Hun finder en hundeblog)
Aidah:(med lys og blød stemme) nååh (griner, da hun ser de små hvalpe).
Aidah:
Må jeg gerne printe ud?
Marianne:
Nej, men du må kopiere billederne over i din egen blog, når vi skal til at
lave vores egen blog
Aidah;
Neiii. Jeg vil ikke lave en blog. (Marianne går).
Aidah:
(råber) Marianne, hvordan staver man til puppies?

Ved den efterfølgende opsamling fortæller hun begejstret om, at hun har fundet en blog om hunde
”puppies”, samtidig med at hun i løbet af denne undervisningsgang mange gange gentager, at hun ikke vil
lave sin egen blog.
Den bærbare computer synes også at være befordrende for Aidahs deltagelse og investering.
Den første undervisningsgang spørger hun efter computeren allerede inden lektionens start, men da de når
til at søge efter blogs på de stationære computere i computerrummet, viser Aidah ikke noget specielt tegn
på investering. Den anden undervisningsgang er det som før nævnt Marianne, der skriver i Aidahs blogordbog. Men et eneste ord skriver hun selv: bærbar. Det kan være tilfældigt, men i sammenhæng med de
øvrige eksempler synes det at være et ord, der har særlig betydning for Aidah og i situationen bidrager til at
gøre det attraktivt at gå ind i en social identitet som skriver, at være ’sådan én, der skriver på bærbar
computer’. Den sidste undervisningsgang, hvor Aidah investerer meget, begynder med at pigerne får deres
egen bærbare computer. Aidah danser glad ind i klassen og er sammen med Raheel optaget af at hente de
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taburetter, de skal sidde på ved computeren osv. Den mest eksplicitte manifestation af computerens
betydning for Aidahs deltagelse ses et par undervisningsgange efter. Her sidder Aidah som den eneste med
en bærbar computer, mens der er fælles undervisning. Hun bruger den stort set ikke. Da de til sidst i
sessionen skal arbejde med deres egne blog i et andet lokale med stationære computere, siger Aidah
triumferende ”Det’ bare fedt. Jeg har min computer!”
Mariannes støtte synes afgørende for Aidahs investering i identiteten som læser og skriver af
sin egen blog, hvilket kan have forbindelse med de færdigheder, Aidah forestiller sig, at bloggen skal
afspejle, og som der er noget, der tyder på, at hun er bange for ikke at kunne leve op til. Én af de mange
gange, hvor Aidah viser, at hun ikke vil lave en blog, får det Raheel til at henvende sig til
forskningsmedarbejderen bag kameraet og referere til en tidligere samtale mellem Raheel, Aidah og
forskningsmedarbejderen: ”Mig og Aidah har fortalt dig noget … Aidah kan ikke lide at skrive”. Bag en elevs
udsagn ”jeg gider ikke” gemmer der sig ofte et ”jeg tror ikke, jeg kan” – en forestilling om utilstrækkelige
færdigheder, der gør investeringen risikabel. Der er flere indikatorer på, at Aidahs modinvestering kan have
rod i en forestilling om utilstrækkelige færdigheder og frygt for ikke at slå til. Fra start af udtrykker Aidah
over for Mariannes bekymring for, at der er nogen, der skal se hendes blog. I modsætning hertil ses
Nujalina, der gerne vil have, at ikke bare hendes grønlandske familie kan følge med i hendes blog. Hun vil
gerne skrive om sit ”…liv i verden. Så hele verden kan se den”. Marianne beroliger imidlertid Aidah med, at
det kun er den lille gruppe, som vil kunne se bloggen. Aidah er også optaget af, at det, der kommer i
blogbogen er rigtigt og ordentligt. De ting, der skal klippes og limes ind, bliver ordnet med stor
omhyggelighed af Aidah trods hendes trætte og opgivende attitude. Hun minder tredje undervisningsgang
Marianne om, at hun skal komme ned til hende, så de kan lave bloggen sammen. Selv om Aidah selv er den,
der skriver på bloggen, synes det at udgøre en tryghed for hende, at Marianne er med, og de laver bloggen
sammen, så den bliver rigtig. Endelig er hun flere gange optaget af søge bekræftelse hos Marianne, når hun
har lavet noget eller har gjort sig overvejelser.
I følge (Peirce) Norton er indlærere “constantly organizing and reorganizing a sense of who
they are and how they relate to the social world” (Peirce 1995, 18) og enhver investeringsproces er ikke
alene en investering i det faglige område, men samtidig også en investering i dennes egen sociale identitet,
der konstant er i forandring over tid og sted. Den beskrivelse synes i høj grad at gælde for Aidah under
dette forløb, hvor det syntes at lykkes at forhandle sig frem til en for Aidah attraktiv social identitet som
læser og skriver.

Revoicing
Alle de i Tegn på sprog gennemførte interviews rummer et væld af eksempler på, hvordan børnenes
investeringer i literacy skabes og genskabes i stadig dialog med andres stemmer. Maybin (fx 2006, 2008,
2012) har i en undersøgelse af en gruppe 10-12 årige analyseret de forskellige måder, hvorpå disse børn
indoptager andres stemmer i deres uformelle tale, og hvad det kan fortælle om deres udforskning af nye
former for viden, sociale relationer og identitetsmuligheder. Med inspiration fra Bakhtin (1984) kalder hun
denne dialogiske tilblivelse af børns ’egne’ stemmer for ’revoicing’. Hun finder det i pædagogisk
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sammenhæng særligt interessant at undersøge revoicing for netop denne aldersgruppe, fordi det kan give
indsigt i, hvordan elever forholder sig til de ressourcer, skolen tilbyder.
“While the language of people of all ages is filled with the features of other voices, which
may or may not be identifiable, the ways in which students take on, reproduce and represent
the voices of significant people, texts and genres in their lives are particularly interesting
because of the implications of this revoicing for learning and meaning-making. Researchers
have examined what the multi-voiced nature of children and young people's language can
reveal about how they draw on, are positioned by and interrogate the resources of their
cultural worlds, and language educationalists have begun to look at how insights about
revoicing can inform and drive pedagogy” (Maybin 2008, 81).
Revoicing kan tage mange former, der spænder fra inddragelse af eksplicit markerede citater fra andre, der
måske trækkes ind i talen, over imitationer af stemmer, der for eksempel kan henføres til en bestemt social
gruppe, markeret måske gennem en særlig accent, og til reproduktioner af stemmer, der nærmest smelter
sammen med barnets egen stemme, og som kun kan genkendes (eller formodes genkendt) ud fra et
kendskab til barnets sprogbrugserfaringer. Børnene bliver i skolen ”through their engagement within an
increasingly finely differentiated range of genres” (Maybin 2008, 83) indført i særlige måder at læse på og
særlige måder at repræsentere viden på. Gennem revoicing ’svarer’ de på de stemmer, de reproducerer,
ved at sammenholde og blande dem med andre stemmer andre steder fra (Dyson 1997). Hvis vi kobler det
til Kress & Bezemers forståelse af læring som noget, der udspringer af et transformativt engagement med
verden, kan man sige, at en undersøgelse af revoicing er en af de måder, hvorpå man kan få et indblik i
børnenes læring som aktive og transformative betydningsdannelsesprocesser.
I de literacyinterviews, vi gennemførte på fjerde klassetrin, stod børnenes dialog med
skolens literacydiskurser meget tydeligt frem (Laursen 2013d). Børnene var på dette tidspunkt i fuld gang
med at tage skolens metasprog omkring det at læse og skrive til sig og gengav forskellige dele af det
tekniske vokabularium (lyde, vokaler, konsonanter, sammensatte ord, forkortelser, punktummer, verber,
substantiver osv.), ligesom de refererede til og citerede procedurer, de havde mødt omkring skolens
literacypraksisser (man skal sige lydene, man skal dele ordene osv.). Samtidig var de i gang med hver for sig
og sammen at udforske de stemmer, de møder både i og uden for skolen omkring literacy.
Dataaktivitet: Literacyinterviews
I fjerde klasse blev alle børn interviewet om deres forestillinger om og erfaringer
med læsning og skrivning. Interviewene var organiseret omkring fortid (kan du
huske …), nutid (hvordan er det nu …) og fremtid (hvordan tror du …). Som optakt
dertil havde hver enkelt forskningsmedarbejder fundet en række ’literacy-fotos’
fra nulte klasse frem, som børnene indledningsvist studerede og
kommenterede.
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I uddraget nedenfor svarer Anisa på forskningsmedarbejderens spørgsmål, om der er noget, hun synes er
svært.
Eksempel 5.9
Anisa:
FM:
Anisa:

FM:
Anisa:

(…)
FM:
Anisa:

FM:
Anisa:

(…)
Anisa:
FM:
Anisa:
FM:
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.
Men du kan læse, hvad mener du med det?
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.
Aha, hvad gør du så?
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.
[Er der noget] som I kæmper lidt med eller noget, I synes er [svært]?
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.
Hvorfor ikke det?
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.
Altså, når jeg læser, så læser jeg hele tiden hurtigt, så siger Bettina hele
tiden ”ikke læse hurtigt”.
Hvorfor det?
Det var i tredje. Ja, det var i tredje. Fordi når jeg læser hurtigt, så kan jeg
ikke forstå det, jeg læser.
Nå, okay.
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
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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 når hun senere 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.”
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, 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:
Eksempel 5.10
”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 (drenge), der skal lære at læse og skrive, lyder sådan:
Eksempel 5.11
”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,
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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:
Eksempel 5.12
”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-hjemsamtale, så sagde de til mig, at jeg var under gennemsnittet”. Andetsteds i interviewet fremhæver Adnan
sig som ”tresproget fra seksårsalderen – en vending, der klinger af, hvad der sandsynligvis er en
forældrestemme. Dermed installerer han en anden kategori, der baserer sig på en positiv værdisætning af
flersprogethed, og som i interviewsituationen kan fungere som modvægt til de negative
identitetstilskrivninger, han beretter om.
Gennem en næranalyse af interviewet med Adnan og Adil, der trækker på teoridannelsen
om forestillede verdener ser vi, hvordan Adnan på dette tidspunkt synes at trække på en forestillet
literacyverden med bestemte normer og værdisættelser og være optaget af at tilegne sig en (bedre) plads i
denne verden ved at følge en storyline, der handler om at gå sig fra en tilstand af ikke at kunne og til at
kunne ved at bevæge sig gennem en række niveauer. Niveauer, der nås ved at udfordre sig selv (og andre) i
forhold til de krav, aktiviteter og hierarkier, som forbindes med literacy. ”[N]ogen gange så vil jeg gerne
udfordre mig selv”, fortæller han om sin egen læreproces og beretter videre, at ”det svære det er for mig,
når jeg skal gå på en større niveau, som jeg ikke er på”.
Maybin (2006) understreger, at der i al revoicing også indgår en evaluering, hvori ligger, at
man aldrig kan tale om noget uden samtidig at foretage en eller anden form for vurdering af det. Som i
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hendes studie af 10-12 årige børns tale, viser Tegn på sprog-interviewene også, hvordan børnene her
konstant er i gang med at evaluere deres sociale erfaringer, og – med Maybins (2006, 5) ord – ”how they
are becoming conscious of their positioning in the world, acting on their environment and developing a
sense of themselves as a particular kind of person”. Henover det samlede interviewmateriale fra fjerde
klasse så vi, hvordan børnene – som i Adnans tilfælde, men på hver deres måde – var i færd med at
producere, genskabe, fortolke og evaluere literacydiskurserne omkring dem og (gen)skabe en viden om og
en social identitet i dialog med forskningsmedarbejderen og den klassekammerat, de blev interviewet
sammen med. Interviewene genlød af stemmer med råd og anvisninger, som børnene nogle gange gengav
som deres egne, mens de på andre tidspunkter markerede afstand til dem enten gennem prosodiske,
grammatiske og kropslige signaler eller ved eksplicitte evalueringer deraf. Interviewene gav et
øjebliksbillede af, hvordan disse børn på det tidspunkt orkestrerer et kor af literacystemmer gennem
dialogiske praksisser, hvor de samtidig – i den konkrete situation – orienterer sig mod samtalepartnerne og
forhandler sociale og situationelle relationer. Samtidig udgør sådanne øjebliksbilleder mere end
enkeltstående nedslag, for, som Maybin (2006, 3) skriver, er det disse øjeblikke (der i sig rummer og
refererer til en række andre øjeblikke), der – i et samspil med andre sociale og samfundsmæssige
forandringsprocesser – bidrager til at skabe forandring over tid.
”These moment-by-moment negotiations of identity and knowledge will feed into children's
personal change over a number of years, as they make the transition from childhood into
adolescence. And both these different kinds of change, with their different timescales,
intersect with broader, slower-acting cultural change in social beliefs and values”.

Lyst og ulyst i mellemtiden
Forestillede verdner bidrager til at skabe mennesker og forme deres handlinger, og de bliver på samme tid
formet af disse handlinger. ”Not only the skills and competencies involved in cultural performances but also
the meanings and salience of such activities and the desire to participate in them vary from person to
person” (Holland et al. 1998, 98). Gennem hverdagens interaktioner omkring og omgang med tekster
udvikles lyst og ulyst til at deltage i forestillede literacyverdner. Set i det lys er literacyinterviewene fra
sjette klasse interessante, for her vrimlede det – både i de portrætter af dem selv som læsere, børnene
havde skrevet forud for interviewet, og i samtalerne – med erklæringer om lyst og ulyst, om at elske eller
hade at læse (Laursen 2018b). Nedenstående uddrag fra børnenes tekster kan give bare et lille indtryk
heraf.
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Eksempel 5.13











”Jeg elsker at læse, men nogle gange så orker jeg det ikke, og nogle gange er
det sindssygt kedeligt, og nogle gange glemmer jeg helt, at der findes “læsning”
med/i bøger (…). Jeg ELSKER at læse citater, jeg synes de fleste er så gode, og
dejlige at læse og hører på.” (Hajira)
”jeg bryder mig ikke om at læse i skole jeg hader at læse bøger men jeg kan
godt lide at læse på facebook eller netflix” (Haani)
”jeg hader at læse fagligt men hvis det har noget med mine aktiviteter
derhjemme så læser jeg gerne” (Abaaja)
”jeg elsker for det meste alt læse om noget som gør mig glad noget jeg ville
læse hele tiden, og noget som kan inspirere mig (…) jeg kan godt lide at læse
ved stranden osv… og hvor der er lyde osv” (Ioana)
”Jeg læser ikke særligt meget derhjemme, men mere i skolen fordi lærerne
siger at jeg skal.” (Villads)
”Jeg er ikke fan af at læse i en normal bog for der sker i meget hvis man læser
en bog” (Sanne)
”jeg kan heller ikke lide at læse Hvis der er en der siger jeg skal” (Tora, uddrag)
”jeg hader at læse, men hvis jeg skal læse så skal det være en god bog (…) jeg
kan ikke lide at læse i skolens bøger fordi at de er dårlig, jeg vil hellere læse i
mine egne bøger” (Silas)
”Jeg kan ikke lide at læse, når jeg bliver bedt om det, jeg kan kun læse hvis jeg
selv har lyst til det for ellers kan jeg overhovedet ikke koncentrer mig.” (Selma)

Disse hads- og kærlighedserklæringer i forhold til læsning, der går igen også i interviewene, involverer
samtidig nogle stærke identitetsmarkeringer, hvor børnene placerer sig i relation til generiske typer eller
identificerer sig selv gennem de medier, de kan lide, eller de genrer, de kan lide at læse. ”Jeg er ikke typen,
der læser”, fortæller Villads i interviewet, hvormed han etablerer en generel skelnen mellem at være læser
og ikke at være læser. Denne skelnen kobler han senere til et spørgsmål om køn, idet han kort supplerer
den generelle skelnen med kommentaren ”Drenge hader at læse”, hvorefter han dog ser lidt tænksom ud
og retter det til ”Nogle drenge hader det”. I de fleste tilfælde er der dog tale om ikke helt så generelle
distinktioner som at være eller ikke være læser, men om identitetsmarkeringer, der går på konkrete medier
eller genrer. En skelnen, der her går igen hos mange børn, er en skelnen mellem bøger og sociale medier.
Det gælder for eksempel for Sif, der i interviewet udtrykker det meget klart, når hun siger ”Jeg hader at
læse bøger, men jeg kan godt lide at læse på de sociale medier”. De sociale mediers centrale rolle og
betydning som et sted, man læser med glæde, går igen hos praktisk taget alle eleverne, enten i portrættet, i
interviewet eller begge steder. For Sif og for flere andre kobles læsning også positivt til TV og film. I sin tekst
skriver Sif: ”Jeg synes at det er kedeligt at læse i en bog. Jeg kan meget bedre lide at læse undertekster,
eller beskeder. Når jeg læser undertekster, eller beskeder, synes jeg det er sjovere, fordi beskederne er
noget jeg selv har valgt, og det samme med undertekster på i en film eller serie”. Hvor lyst og ulyst af Sif og
mange andre forbindes med sociale medier og billedmedier sat over for bøger, knyttes det (også) af andre
til forskellige slags trykte medier eller forskellige boggenrer. For både Ioana og Bassima er det fiktion versus
fakta, der er omdrejningspunkt for deres selv-identifikation. Ioana skriver eksempelvis i sin portrættekst
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”jeg er nok den type som mere læser mere om ting som er rigtig og ikke så meget det der fantasi”, hvor
Bassima med omvendt fortegn skriver ”Jeg kan godt lide at læse fantasy bøger, for det er noget der ikke
findes og det gør det mere spændende, men når det gælder fagbøger så er det bare ikke mig.”
Læsning synes således at være stærk knyttet til en følelse af ’mig’ og ikke-mig’, der i større
eller mindre grad typificeres. Det er en ’mig-følelse’, der at dømme efter den ofte nærmest passionerede
måde, den ofte udtrykkes på, synes at have en væsentlig fylde i børnenes sociale identitetsprocesser og er
tilsyneladende ofte kendt af (nogle af) de andre børn. Et eksempel på det er, da børnene under interviewet
bliver spurgt, hvilket af billederne de ville vælge som det, der bedst afspejlede dem selv som læsere, og
Bassima tager et billede af en pige, der … ”Jeg tror det her, det er mig”, siger hun og forklarer på opfordring
fra forskningsmedarbejderen, at ”hun ligner en, der er interesseret”. Sif smiler indforstået anerkendende til
hende og peger derefter på billedet af ’den inderlige læser’ med en kommentar om, at ”det er dig”.
Tilsvarende forekommer det ikke sjældent, at børnene uopfordret refererer til hinanden som læsere af den
ene eller anden slags.
Lyst og ulyst i læsningen relativeres ikke kun i forhold til medier, genrer og indhold, men også
i forhold til sted. Mange sætter i det skriftlige læserportræt positive oplevelser af læsning og skrivning i
kontrast til de oplevelser, de har af læsning i skolen. For en række elever forbindes (skole)læsning generelt
eller dele af skolelæsningen med negative oplevelser, som de beskriver negativt i forskellige grader fra ”kan
ikke lide” og ’bryder mig ikke om’ over ’kedeligt’ til ’hade’”. Silas og Abaaja er to af dem, der i det skriftlige
læserportræt stærkest udtrykker deres ulyst ved læsning i skolen. Silas er en af de elever, som bruger
’hader’ i forbindelse med portrætterne, når han skriver ”jeg hader at læse, men hvis jeg skal læse så skal
det være en god bog (…) jeg kan ikke lide at læse i skolens bøger fordi at de er dårlig, jeg vil hellere læse i
mine egne bøger”. Således kobler Silas både indholdet i skolelæsningen og skolen som læsested til noget
negativt, mens han foretrækker sine egne bøger om egne interesser. Han skriver også, at han helst vil læse
derhjemme i sin seng. Også Abaaja bruger ordet ’hader’ i sit læserportræt, når han skriver ”jeg hader at
læse fagligt, men hvis det har noget med mine aktiviteter derhjemme, så læser jeg gerne”. Han skriver ikke
eksplicit, at det ”at læse fagligt” er forbundet med skolen, men idet læsningen om hans egne aktiviteter
eksplicit kobles til ”derhjemme”, og skolen typisk kobles til faglighed, kan man udlede, at den læsning han
’hader’ hører skolekonteksten til. I et enkelt tilfælde er koblingen af læseoplevelse og sted dog en anden,
idet Hashir har præcis den modsatte oplevelse af Silas med hensyn til, hvor han helst vil læse: ”jeg kan lide
at læse i skole på min egen plads”, mens han ikke kan lide at læse derhjemme, ”fordi det er svært at holde
fokus”.
Andre oplever ulysten ved skolelæsningen som forbundet med noget, de gør, fordi de skal,
måske lige frem af tvang. Denne ’tvang’ elle ulyst, som nogle forbinder med skolelæsning kommer hos Ayan
til udtryk i hans brug af store bogstaver: ”det SKAL man”. Hos Tora kommer dette til udtryk således: ”jeg
kan heller ikke lide at læse Hvis der er en der siger jeg skal”. Tilsvarende skriver Selma ”Jeg kan ikke lide at
læse, når jeg bliver bedt om det, jeg kan kun læse hvis jeg selv har lyst til det for ellers kan jeg overhovedet
ikke koncentrer mig”. Det følgende eksempel består af uddrag fra interviewet med Akif, Kebire og Ifrah. Det
starter, hvor forskningsmedarbejderen netop har trukket et billede frem af en dreng, som sidder lænet ind
over et bord med en tekst med hovedet i hånden og ser ud, som om han kæmper med læsningen.
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Eksempel 5.14
FM:
Ifrah:
Kebire:
FM:
Akif:
FM:
Kebire:
FM:
Akif:
FM:
Kebire:
FM:
Akif:
(…)
Akif:
Kebire:
FM:
Kebire:
(…)
Kebire:
FM
Kebire
(…)
FM:
Kebire:
FM:
Kebire:
Akif:
(…)
FM:
Kebire:
Akif:
FM:
Akif:
Kebire:
FM:
Akif:

Hvad så med ham her? Det er modsætningen ikke? Kan I genkende
ham? (peger på billede af dreng, der læser).
Han laver lektier måske?
Tvunget til at læse.
Hvordan ville I karakterisere ham- ja tvunget til at læse noget med
lektier?
Tvangslæsning.
Der er et eller andet, han skal?
Ja.
Man kan sådan sige, han er sådan lidt opgivende, hvad tænker I?
Tvangslæser.
Tvangslæser?
(ser på FM og nikker)
Er det det du siger?
Ja.
Man skal læse (smiler og griner lidt).
Man skal bare læse det.
Det er det, at man skal læse?
Det er ikke så interessant.
Når man bare… når man er lille og lige har lært at læse, så vil du bare
læse hundrede bøger, fordi du lige har lært at læse, og du stolt over det,
ikke?
Ja.
Og når du så bliver ældre, så lærer du det jo meget bedre. Så begynder
man at [komme] lidt væk fra det.
Hvad tror I, I kommer til at læse resten- altså ikke resten af jeres liv men
her- her i- i fremtiden? Sådan de næste ti år? Det er så i til I bliver først i
tyverne ikke?
Jo.
Bliver det tvangslæsning eller lystlæsning eller, bliver det mere, sådan
noget her, (peger på et af billederne på bordet) kataloglæsning eller,
avislæsning eller?
Uddannelseslæsning tror jeg.
Det tror jeg også (stille mens han tegner på sit papir).
Tænk alle de år, hvad? Tror I det bliver anderledes at læse så?
Ja.
Ja.
Bliver det mindre tvang og mere lyst eller hvad?
Ja.
Ja.
Mere interessant.
Der tænker vi os om og ved, hvad man vil, så man læser, men her
tænker vi bare wooow (med himmelvendte øjne).
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Ud over den fælles etablering af ’tvangslæsning’ som en del af literacy-i-skole, er det her interessant,
hvordan literacy i skolen her og nu konstrueres som en slags mellemtid, hvilket ikke alene var noget, der
alene gjaldt dette interview. Hen over interviewene fremstod der et generelt billede af literacy i
skolesammenhæng som noget, der lå bag børnene, eller noget, der lå foran dem, eller med Yasims udtryk
efter karameldagen (se eksempel 5.3). Det var et tankevækkende generelt træk, at børnene på dette
tidspunkt beskrev det at lære at læse som noget, der hørte fortiden til, eller som noget, der (i større eller
mindre omfang) hørte fremtiden til og fulgte med forventninger om opslugende lektielæsning, som vi så
det beskrevet i interviewet med Cornelia, Yasim og Natasja. I interviewuddragene ovenfor ser vi Kebire og
Akif begge svare ja til forskningsmedarbejderens spørgsmål om, hvorvidt ’uddannelseslæsning’ bliver
anderledes end den oplevelse, de har af læsning nu. Akif uddyber herefter, at om ti år, så ”tænker vi os om”
fordi man så ved, hvad man vil, i modsætning til nu i folkeskolen, hvor man bare tænker ’wooow’ (i
betydningen ”hvad sker der her?”). Han forestiller sig således, at hans læsning i fremtiden i forbindelse med
uddannelse vil være drevet af egen vilje (man tænker sig om og ved, hvad man vil), snarere end andres
påbud, hvor man læser, fordi der er andre, der siger, at man skal.

Forestillede verdener og kronotopiske konturer
Leander (2004) har fremhævet, at enhver forestillet verden har bestemte tids- og rummæssige konturer og
som sådan rummer særlige kronotoper (Bakhtin, 1981). Ordet kronotop er sprogligt sammensat af det
græske ord for tid (kronos) og det græske ord for sted (topos). Bakhtin brugte kronotop-metaforen til at
vise, hvordan tid og rum er uadskillelige elementer i litteraturen, og hvordan disse elementer i et stort
omfang er med til at bestemme det billede af mennesket og dets muligheder, der tegner sig i
fortællingerne. En kronotop er en typisk – og mere eller mindre typificeret – og tids- og rummæssig kerne i
en fortælling, der virker organiserende for de begivenheder, der finder sted, og rammesættende for de
handlemuligheder, individet har i fortællingen (Bakhtin 1981, 250-252). Tilsvarende kan der også i
menneskers fortællinger identificeres kronotoper, der indgår i deres måder at beskrive sig selv og andre på
(Leander 2004). Sådanne kronotoper vil altid være i indbyrdes dialog og samtidig også i dialog med et lager
af ophobede forestillinger, der er udviklet over tid (Bakhtin 1981, 153). I interviewene fra sjette klasse
fremstår der en tilsyneladende meget magtfuld forestillet verden omkring literacy i skole, der for mange af
børnene er kronotopisk afgrænset fra andre literacyverdner og fra andre steder. At disse verdner i
interviewsituationen ikke altid er lige lette at få til at mødes, ser vi et eksempel på i interviewet med Akif,
Kebire og Ifrah, der illustrerer, hvordan en sammenfletning under et interview er noget, der indgår i en
dialogisk forhandling og i en diskursiv positionering af en selv og andre. Forud for det følgende uddrag har
forskningsmedarbejderen spurgt, om de har aviser derhjemme.
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Eksempel 5.15
Akif:
Kebire:
Akif:
FM:

Ja? (stille)
Altså vi får- vi får aviser, men jeg- jeg læser ikke helt aviser, mere
sådan
Jeg læser kun tilbud (smiler lidt, ser ned i bordet)
Du ser til- du læser tilbud? (smiler til Akif)

(Akif griner stille)
FM:
Akif:

Nogle bestemte?

FM:

Nettotilbud. For at se om der er noget godt.

FM:

Ja, ja, men der er jo også læsning. (Kebire og Ifrah ser på FM og holder
op med at smile) Det, det jo. Hvis nu du forestiller dig, at du slet ikke
kunne læse, hverken tal eller bogstaver…
Så jeg ville bare se.
Så ville du se billeder, selvfølgelig.
Det er også fordi, når du går rundt overalt, så er der bare læsning, når du
for eksempel går ned [gaden], så der en masse butikker og reklamer og
sådan der. Altså, du læser uanset hvad, men du lægger bare ikke særlig
mærke til det.

(ser tænksom ud, inden han svarer) Netto.
(Kebire og Ifrah ser begge ned i bordet og smiler)
(Kebire og Ifrah griner stille)

Akif:
FM:
Kebire:

Som svar på forskningsmedarbejderens spørgsmål om aviser, byder både Kebire og Akif spontant ind. Akif
svarer i første omgang blot stille ja, mens Kebire uddyber. Men da hun slutter, tager Akif over og siger med
et smil, mens han ser ned i bordet, ”jeg læser kun tilbud”, hvilket tyder på, at han ikke er sikker på, at
tilbudsaviser er den type avis, som forskningsmedarbejderen tænker på i sit spørgsmål. Ifrah og Kebire
reagerer med smil og stille grin, da forskningsmedarbejderen tager hans bidrag seriøst og spørger, hvilke
tilbud han foretrækker. Ifrah og Kebires smil bliver til grin, da Akif uddyber ”Netto”, hvorefter
forskningsmedarbejderen forsvarer ham og tilbudsaviser som legitimt læsestof, der kræver at man kan
afkode bogstaver og tal. Kebire knytter herefter an til tilbudsaviser som legitimt læsestof i sin følgende
ytring, hvor hun gør opmærksom på, at man læser ”overalt”, men at man ”bare ikke [lægger] særlig mærke
til det”. Den forhandling, der her finder sted, signalerer, at tilbudsaviser (i modsætning til nyhedsaviser,
bøger og lignende) tilhører en gruppe af medier, som ligger længere nede i ’det moralske imperativ’, og at
børnene er usikre på, hvorvidt det i en skolesammenhæng tæller som rigtig læsning.
Fem minutter senere vender Ifrah tilbage til tilbudsaviserne. På et spørgsmål fra
forskningsmedarbejderen om, hvad hun synes om at skrive det læserportræt, de har skrevet om sig selv,
forud for interviewet, fortæller hun om, hvordan læsning af tilbudsaviser spiller en central rolle i en
literacypraksis, hun og hendes mor har udviklet sammen. Det er en praksis, der rummer både højtlæsning,
oversættelse og skrivning, og som foregår med brug af både dansk og somali.
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Eksempel 5.16
FM:
Ifrah:

FM:
Ifrah:
FM:
Ifrah:
FM:
Ifrah:

Hvad tænker du Ifrah, om at skrive sådan en tekst?
Øhm, det er sådan- jeg tænkte sådan at, vent lidt altså hvad gør jeg, når
jeg ligesom læser mm tilbudsaviser og sådan noget? Jamen, så sidder
jeg med min mor og så siger jeg til hende at det koster det. Og så siger
min mor kan du skrive det ned. Og så siger jeg så bagefter og så skriver
jeg det ned til hende.
Okay.
Så siger hun til mig okay, skal vi gå eller v-, eller- eller- eller- skal jeg
bare gå. Og så svarer jeg om jeg skal gå med hende eller sådan noget
Okay.
Så skriver jeg meget- så skriver jeg ned og så ligesom læser jeg det og
så oversætter jeg det på somalisk, hvad det er jeg har skrevet.
Ja. Så d- så hjælper hinanden med at læse tilbudsaviser og se, hvad der
er af gode tilbud.
Mmm (nikker og ser på FM med smil)

Ifrahs detaljerede og emotionelt ladede fortælling om, hvad hun og hendes mor gør og siger i situationen,
giver os et indtryk af tilbudsavislæsningen som en socialt situeret literacypraksis, der involverer et
kompleks samspil mellem flere sprog, mellem tekst, tale og tal – og formentlig også billeder – samt en
fordeling af roller, der sikkert er udviklet over tid. Den engagerede beskrivelse vidner samtidig om, at
forhandlingen af sammenfletningen så at sige er faldet på plads, og at Ifrah på dette tidspunkt opfatter
læsningen af tilbudsaviser som blåstemplet i situationen og dermed som noget, hun kan fortælle om uden
at risikere at tabe ansigt.

Afrunding
Ved at bringe teoridannelser omkring forestillede verdener og revoicing sammen i et investeringsperspektiv
har jeg i dette kapitel præsenteret en analytisk ramme, der kan bidrage til at få indblik i børnenes
investeringsprocesser og dermed komme tættere på de subjektive dimensioner af literacytilegnelsen, som
de skabes og genskabes i børnenes hverdagsliv. Allerede fra skolestart fremstod literacy som en meget
stærk identitetsressource med stor indflydelse både på, i hvilken grad og hvordan børnene orienterede sig
mod at læse og skrive på et mere generelt niveau og på de konkrete læse- og skrivepraksisser og den
interesse, der blev båret med ind i processen eller udviklet under processen. De literacyinterviews, vi
løbende har inddraget, har givet en indsigt i de komplekse og omskiftelige relationer mellem børnenes
sociale identitetsdannelsesprocesser og deres involvering i sprog og literacy. Hvordan ser børnene sig selv
som læsere og skrivere ved skolestart? Hvordan beskriver de literacy som en del af deres semiotiserede og
semiotiserende verden? Hvilke forestillinger og værdier knytter de til skrift?
Analyserne viser, hvordan børnenes forestillede verdner er retningsskabende og med til at
forme deres engagement med verden og dermed deres læring og læreprocesser. Denne indsigt
forekommer særdeles relevant i en uddannelsesmæssig sammenhæng, ikke mindst for at kunne forstå og
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forholde sig til det fænomen, som her er beskrevet med begrebet modinvestering. Med udgangspunkt i
begrebet revoicing viser jeg i analyserne, hvordan børnenes investeringer i literacy skabes og genskabes i
stadig dialog med andre stemmer, herunder med skolens autoritative literacydiskurs. Også
samfundsmæssigt er literacy et investeret tegn. Det er det, der testes, og det, andre fag i et stort omfang
testes igennem. Af revoicing-analyserne fremgår det, hvordan testenes kategoriseringer sammen med
andre stemmer fra forældre, lærere, kammerater, populærkultur med mere bliver del af børnenes
forestillede verden, og hvordan børnene gennem hverdagens interaktioner omkring og omgang med
literacy udvikler deres lyst og ulyst til at deltage i disse verdener.
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Kapitel 6
Skriftsprogstilegnelse og mange dansksprogetheder
Som tidligere nævnt har forskningen i andet-og flersprogethed og forskningen i literacy i høj grad levet
hvert deres liv og opbygget hver deres fagforståelse, hvilket også har sat sig spor i de pædagogiske og
didaktiske diskurser. Generelle introduktioner til andetsprogstilegnelse har som oftest den mundtlige
udvikling af sprog som udgangspunkt, hvilket kan ses i sammenhæng med andetsprogsforskningens
historiske rødder i strukturalismen, hvor skriften ses som et fænomen, der er afledt af talesproget (Harklau
2002). ”[W]riting itself is not part of the internal system of the language”, skriver de Saussure (1986, 24).
Tilsvarende skriver Bloomfield (1987, 255), at ”[t]he art of writing is not part of language, but rather a
comparatively modern invention for recording and broadcasting what is spoken” (både Saussure og
Bloomfield er her citeret fra Harklau (2002, 332). Samtidig har andetsprogsforskningen i høj grad trukket på
børnesprogsforskningen, der traditionelt fra samme perspektiv har haft sin opmærksomhed rettet mod
udviklingen af det talte sprog hos børn fra nul til seks år. Talesprogets forrang i
andetsprogstilegnelsesforskningen er dog ikke begrænset til strukturalistiske forskningstraditioner, men ses
også videreført i nyere socialt orienterede tilgange, som man blandt andet ser det hos Block (2003), der i
sin bog med titlen The social turn in second language acquisition problematiserer den psykolingvistiske
dominans, han ser i andetsprogstilegnelsesforskningen, og argumenterer for en sociolingvistisk og
sociokulturelt baseret vending. Men på trods af hans kritik af en række etablerede begrebsdannelser inden
for den psykolingvistiske forskningstradition (input-output-interaktion, forhandling af betydning etc.), synes
han at overtage den grundlæggende forståelse af andetsprogstilegnelse som et mundtligt foretagende, der
ligger til grund for denne forskningstradition.
Ser man heroverfor på generelle psykolingvistisk baserede introduktioner til læse- og
skriveundervisning, beskæftiger de sig oftest ikke eller kun perifert med skriftsprogstilegnelse på et
andetsprog. Man kan sige, at man i den psykolingvistiske læseforskningstradition kan finde samme
grundlæggende syn på skrift som afledt af tale (se herom også kapitel 4), men med omvendt fortegn,
således at fokus her er på skriften som repræsentation af talen eller, hvis vi her låner Bloomfields udtryk,
som middel til ”recording and broadcasting what is spoken”, mens opmærksomheden på talesproget glider
i baggrunden som en forudsætning for skriften og som noget, der tidsmæssigt ligger forud for
skriftsprogstilegnelsen. ”Det talte sprog forstår barnet jo normalt”, skriver Elbro (2014, 59) i en introduktion
til begynderlæsning, der er henvendt til lærerstuderende. Det talte sprog ses her som værende på plads,
når barnet skal lære at læse, hvorfor opmærksomheden kan helliges skriftens principper i form af
afkodning: ”Det nye og svære for begynderlæseren er afkodningen af skriften. ”Hvad står dér?” spørger
barnet. Det er problemet. Og problemet er løst for barnet, hvis det får teksten læst op” (Elbro 2014, 59)”.
Hermed skabes en illusion om, at der er en-til-en sammenhæng mellem barnets mundtlige sprogudvikling
og dets skriftsprogsudvikling, eller det gøres til en anormalitet, hvis ikke der er det. I en global verden, hvor
sproglig diversitet er et vilkår, er det en problematisk antagelse. Vi flytter os rundt i verden; nogle på
baggrund af eget positivt tilvalg, andre på baggrund af ydre omstændigheder. Vi finder sammen med
nogen, der måske er vokset op andre steder og med andre sprog end os selv. Vi får børn, der får brug for
flere sprog i deres hverdag. Ikke alle børn, der starter i skole i Danmark, har levet et liv i Danmark fra de var
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nul til de er seks år, og ikke alle børn, der har levet deres barneliv (helt eller delvist) i Danmark, er vokset op
med dansk som (eneste) modersmål, men med dansk som en del af et bredere sprogligt repertoire. Dertil
kommer helt generelt betragtet, at udviklingen af det mundtlige sprog for ingen børn er noget, der er
færdigudviklet i seks-syvårsalderen og ej heller kan forventes at være udviklet ens for alle børn. Udviklingen
af de talte sprog fortsætter livet igennem, også under påvirkning af tekster, man læser og skriver.
At læse og skrive er (i modsætning til at tegne) sprogbaseret. Især i et sprogligt
diversitetsperspektiv er det et problem, hvis sprog og literacy behandles som adskilte størrelser i den
pædagogiske praksis, eller hvis det tages for givet, at skriftsprogstilegnelsen hviler på et talesprog, der er
klappet og klart til at blive afkodet og umiddelbart forstået. I et sprogligt diversitetsperspektiv kan
literacytilegnelse og sprogtilegnelse ikke adskilles. Det at læse og skrive er en sprogbaseret
betydningsdannelsespraksis, og det at lære denne praksis er derfor både et spørgsmål om at lære at læse
og skrive og om at lære sprog gennem det at læse og skrive. Denne dobbelthed er særlig betydningsfuld,
når der er tale om at læse og skrive på et andetsprog eller på et sprog, man i en eller anden forstand er ved
at tilegne sig. Den sidste vage formulering peger på, at det jo gælder for alle børn i skolen, at de ikke på
nogen måde er færdige (og aldrig bliver færdige) med at tilegne sig et sprog, hvad enten de er vokset op i
hjem, hvor det er det sprog, kommunikationen mere eller mindre entydigt har været baseret på, eller de er
vokset op i hjem, hvor dette sprog har været del af et bredere sprogligt repertoire, eller de først senere og
måske ganske nyligt har mødt dette sprog. I en klasse vil der altid være mange forskellige
dansksprogetheder, så vigtigheden af at forstå det at læse og skrive som en sprogbaseret
betydningsdannelsespraksis er generelt gældende, om end der gør sig særlige forhold gældende, når det
handler om at læse og skrive på et (mere eller mindre) nyt sprog.
Da vi i 2008 mødte eleverne i de fem Tegn på sprog-klasser, mødte vi også en mangfoldighed
af sproglige repertoirer i stadig udvikling, og vi mødte et væld af forskellige dansksprogetheder i stadig
bevægelse. De fleste af børnene var på det tidspunkt født i Danmark, eller de var kommet til Danmark i en
tidlig alder. Nogle havde levet fast i Danmark, nogle havde levet dele af deres liv andre steder og måske
flyttet frem og til tilbage. En dreng med somalisk familiebaggrund havde for eksempel på et tidspunkt
været et år i England, da faderen fik arbejde der. En anden havde bevæget sig mellem Grønland og
Danmark og således levet dele af sit liv det ene sted og dele af sit liv det andet sted. Hvert enkelt barn
havde sin historie og sit eget sproglige repertoire, der afspejlede deres og deres families historie og
præferencer. I alle børnenes repertoire indgik dansk i forskellige og ofte komplekse kombinationer med
andre sprog og dermed også i forskellige variationer – fra det, man normalt vil karakterisere som
modermål, til det, der er eller kommer tæt på, hvad man typisk forstår ved et andetsprog, forstået som et
sprog, man har lært efter tilegnelse af modermålet. I tosprogethedsforskningen sætter man sædvanligvis et
skel ved treårsalderen, hvor den sproglige base anses for at være grundlagt. Men for mange af børnene
gjaldt det, at tosprogetheden – eller flersprogetheden – er deres førstesprog, som Swain (1972) har
formuleret det i titlen på sin ph.d. afhandling (Bilingualism as a first language), idet børnene er vokset op i
sproglige omgivelser, hvor det at bruge flere sprog i diverse blandingsformer er normalt. Efterhånden som
årene gik, kom mange nye børn til, heraf også børn, for hvem dansk var et andetsprog i mere klassisk
forstand. Børn, der var vokset op andre steder i verden og senere i deres liv og skoleforløb kom til Danmark
uden kendskab til dansk – eller med ganske lidt kendskab til dansk. Som eksempel på sidstnævnte kan her
nævnes et barn, der er vokset op i Israel med en dansk mor og israelsk far, og som (næsten) udelukkende
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havde talt hebraisk, og som havde lært at læse og skrive på hebraisk i skolen. Eller et barn, der var vokset
op med grønlandsktalende forældre i Grønland og havde stiftet bekendtskab med dansk som første
fremmedsprog i skolen. Men mange kom altså også til skolen uden forhåndskendskab til dansk og i de
fleste tilfælde til Tegn på sprog-klassen efter et forløb i modtagelsesklasse, hvor de havde modtaget
basisundervisning i dansk som andetsprog. Så i Tegn på sprog-klasserne og i mange andre klasser som dem
er dansk ikke et entydigt fænomen (hvad det vel for så vidt aldrig er) og dermed heller ikke noget, vi i en
bestemt form kan tage for givet, men tværtimod noget, der hele tiden er undervejs. Hvad der for forskellige
børn er kendt, og hvad der er ukendt på dansk, er forskelligt og i høj grad også relativt uforudsigeligt. Set i
det perspektiv bliver skolens opgave at håndtere den sproglige uforudsigelighed og støtte børnenes
sproglige udvikling på det grundlag frem for at basere undervisningen på forestillinger om lineære og
homogene sprogetheder, hvad enten de ses fra et etsproget eller flersproget perspektiv.

Er det normalt at forstå det talte sprog?
At man i et sprogligt diversitetsperspektiv ikke kan tage for givet, at ’det nye og svære for
begynderlæseren’ alene er knyttet til afkodningen af skriften, og at ’problemet er løst’, når teksten bliver
læst op, blev tydeligt gennem den dictogloss-aktivitet, vi i Tegn på sprog gennemførte på fjerde klassetrin.
Resultatet overraskede os, og det skræmte os faktisk også. Jeg vender tilbage dertil, men først en kort
præsentation af dictoglossens oprindelse og dens vej ind i Tegn på sprog. Dictogloss (eller ’grammar
dictation’) er blevet til som en undervisningsaktivitet. Den blev introduceret af Ruth Wajnryb i 1990 som en
interaktiv måde at undervise i grammatiske strukturer på baggrund af en oplæst tekst. Wajnryb (1990)
beskriver aktiviteten som inddelt i fire faser. I første fase gøres eleverne på forskellige måder bekendt med
emnet og noget af det ordforråd, de siden vil møde. I anden fase får eleverne læst en tekst højt i normal
hastighed to gange. Første gang skal de bare lytte, anden gang tager de fragmentariske noter. I tredje fase
skal de i grupper rekonstruere teksten med brug af deres noter og sammen læse den igennem og tjekke
teksten med henblik på grammatik samt tekst- og indholdsmæssig sammenhæng. Det understreges, at
læreren ikke skal hindre eleverne i at lave fejl. Den sidste og fjerde fase er en analysefase, hvor elevernes
tekster gennemgås, og der tales om og rettes grammatiske strukturer eventuelt med afsæt i en kopi af den
tekst, der blev læst højt. I en andetsprogspædagogisk forskningssammenhæng er dictogloss-aktiviteten nok
i særlig grad kendt gennem Merill Swains forskning i betydningen af output eller med andre ord den
betydning, det har for andetsprogstilegnelsen, at eleverne får muligheder for at bruge andetsproget (se fx
Kowal & Swain 1994, Swain 1995, Swain & Lapkin 2000).
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Swains outputhypotese
Swain (1995) har på baggrund af sin og sine kollegers forskning udviklet en såkaldt
’output-hypotese’ med henblik på understrege, at output er mere end tegn på, at
andetsprogstilegnelse har fundet sted, eller en måde, hvorpå man kan øve sig og opnå
et mere flydende sprog. Swains pointe er, at outputtet spiller en væsentlig rolle i selve
sprogtilegnelsesprocessen og fremhæver tre funktioner:
1. En bevidsthedsskabende funktion. Når man som sprogindlærer producerer
sprog, sker der ofte det, at man bliver opmærksom på en kløft mellem det, man
ønsker at udtrykke, og det, man kan udtrykke eller ikke føler, man helt kan
udtrykke på den måde, man gerne vil.
2. En hypotesetestende funktion. At producere sprog er en måde at afprøve de
hypoteser, man på et givet tidspunkt har om sproget, og dermed skabe
mulighed for at få feedback på disse hypoteser.
3. En metasproglig funktion. I mange tilfælde vil sprogindlæreren ikke alene give
indirekte udtryk for en hypotese om sproget ved at bruge sproget ud fra denne
hypotese, men også sætte ord på og eksplicit formulere sig om eller spørge ind
til et bestemt sprogligt træk og dermed skabe grundlag for en drøftelse af
sproglige forhold

Med henblik på at skabe situationer, der stimulerer outputtets metasproglige funktion, har Swain i sine
studier anvendt dictoglossen for at få indsigt i karakteren af elevernes metasproglige forhandlinger og
strategier. Da vi i Tegn på sprog tilrettelagde dictogloss-aktiviteten var det med disse forskningsresultater i
tankerne.
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Dataaktivitet: Dictogloss
I foråret 2013 gennemførte vi aktiviteten Dictogloss, inspireret af Wajnrybs
(1990) udvikling af den som undervisningsaktivitet og Swains (1995)
anvendelse af den i forskningsmæssig øjemed. Målet var for os få indsigt i
børnenes tekstforståelse og forståelsesstrategier samt i deres sprogbrug og
interaktion om sprog i genskabelsen af en tekst. Da det ikke var en
undervisningsaktivitet, inddrog vi ikke elle Wajnrybs fire faser, men blot de to
midterste, som vi supplerede med en samtalefase. I den første af vores faser
fik børnene en tekst læst højt tre gange. Første gang skulle de blot lytte. De to
næste gange skulle de tage noter. I anden fase skulle de i grupper på cirka tre
rekonstruere tekster. Grupperne skulle ikke rekonstruere teksten præcist, men
genskabe den på baggrund af deres fælles noter. Vi undlod Wajnrybs første
fase med introduktion til emnet og noget af ordforrådet, idet vi var interesseret
i at få indblik i børnenes umiddelbare tekstforståelse. Vi medtog heller ikke
Wajnrybs fjerde fase (analyse og rettelser), da vores interesse var rettet mod
børnenes indbyrdes forhandlinger. Til gengæld blev aktiviteten afsluttet med
en samtale, hvori forskningsmedarbejderen spurgte ind til børnenes oplevelse
af aktiviteten. Teksten, der blev læst højt, var følgende lettere justerede nyhed
fra Ritzau:
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.
Det lykkedes slangen at blive på vingen under hele flyveturen på godt to timer, men efter
landingen kunne personalet konstatere, at slangen var død.

Hvad angår tekstforståelsen, var det, vi så, først og fremmest forskelligheden, hvilket gør det svært at
formulere iagttagelserne uden at komme til at overgeneralisere, men så var der alligevel nogle klare
tendenser (Laursen 2013a). Ingen af de børn, der ikke var kategoriseret som tosprogede (svarende til børn,
der var vokset op i hjem, hvor dansk var registreret som det sprog, der blev talt) havde vanskeligheder med
at forstå teksten. En del af de børn, der var registreret som tosprogede, havde ikke nogle umiddelbare
problemer med forståelsen af den oplæste tekst. Men rigtig mange af de børn, der officielt var bogført som
tosprogede, havde tydeligvis forståelsesvanskeligheder. En del viste tegn på ikke at forstå teksten ved
første højtlæsning, men forstod mere og mere ved de næste oplæsninger. Og en del havde substantielle
forståelsesvanskeligheder også efter tredje oplæsning. Det havde vi ikke forestillet os, da vi tilrettelagde
aktiviteten, blandt andet fordi det ikke var noget, der synligt satte sit præg på det, vi så i klasserummet.
Men det satte nogle overvejelser i gang. Når det var så synligt, som det var her, hvorfor så vi det så ikke i
undervisningssituationerne? Hvor meget af det, der foregik der, gik måske i virkeligheden hen over hovedet
på mange børn, uden at man lagde mærke til det?
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Den anden iagttagelse, som overraskede os, og den, der faktisk også skræmte os, var knyttet
til børnenes reaktioner på forståelsesvanskelighederne i situationen. Nogle få gav direkte udtryk for det,
men de fleste sænkede blikket, trak sig tilbage, overlod rollen som pennefører til en anden og undgik at
byde ind i den fælles genskabelse af teksten. Nogle skelede i smug til de andres noter, og nogle forsøgte
ihærdigt at indsætte en anden uofficiel dagsorden ved at flytte opmærksomheden bort fra opgaven og til
andre ting (Laursen 2013a). Det var tydeligt, hvordan nogle børns indledende engagement i aktiviteten
undervejs flyttede sig fra en investering i teksten og rekonstruktionen til en optagethed af at dække over en
eventuel manglende forståelse. At dømme efter børnenes kropssprog og blikke syntes situationen for disse
børn at give anledning til en følelse af skam. Ifølge Lewis (1998, 126-127) kan skam beskrives som ”an
intensive negative emotion that is elicited when one experiences failure relative to a standard, feels
responsible for the failure, and believes that the failure reflects a damaged self”. Citatet er taget fra Zahavi
(2010), der i en diskussion af Lewis’ mere individuelt orienterede forståelse af skam fremhæver den sociale
dimension i skamfølelsen, idet han peger på, at der i skammen ligger en optagethed af, hvordan man
fremtræder for andre og dermed også en vis accept af andres evaluerende perspektiv på en selv. Der var
tilsyneladende blandt børnene en oplevelse af en generel – socialt accepteret – sproglig standard, man skal
leve op til, og, hvis vi følger Lewis’ forståelse, som de måske oplever dem selv som værende ansvarlige for,
når ikke det er tilfældet. De nedadvendte og undvigende blikke, vi så i dictogloss-aktiviteten, gav et stærkt
indtryk af det, Lewis kalder en intensiv negativ følelse (Laursen 2017). Det var et tankevækkende fund. I
Swain og kollegers analyser af de dictogloss-baserede studier er dette på intet tidspunkt et issue. Det kan
selvfølgelig skyldes, at de har haft opmærksomheden rettet mod noget andet, således at det er blevet
overset eller ikke fundet væsentligt for analysen, men der er ikke noget i de data, de fremstiller, der tyder
på, at det er tilfældet. Én mulig forklaring kan have med konteksten at gøre. Swains data er indsamlet i en
undervisnings(lignende) situation under et immersionsprogram i Canada. I immersionsprogrammer
anvendes elevernes andetsprog helt eller delvist som undervisningssprog. Konkret betyder det her, at
engelsksprogede børn, der har valgt – eller hvis forældre på deres vegne har tilvalgt – et fransk
immersionprogram, får al deres undervisning eller bestemte fastlagte dele af den på fransk, og omvendt, at
fransktalende børn, der indgår i et engelsk immersionprogram får al deres eller på forhånd fastlagte dele af
deres undervisning på engelsk (for en mere uddybende beskrivelse se fx Swain and Johnson 1997). En
væsentlig forskel i forhold til undervisningssituationen omkring Tegn på sprog er således, at fransk
henholdsvis engelsk for alle børn er et andetsprog, hvilket kan betyde, at der ikke ligger en (forestillet)
’native speaker’ norm (i direkte oversættelse en ’indfødt taler’ norm), og at det at tænke et sprogligt
undervejsperspektiv ind ligger mere lige for og af børnene måske ses som noget naturligt og ikke som
noget, der opleves som skamfuldt.
På baggrund af dictogloss-erfaringerne og andre iagttagelser, der pegede på tilstedeværelse
af en sproglig skamfuldhed og tilbageholdenhed, foretog Laursen (2016a) en tværgående næranalyse af et
enkelt barns (Halim) deltagelsesmønstre på tværs af forskellige datakilder. Såvel i dictogloss-aktiviteten
som i en lignende læseaktivitet på sjette klassetrin havde Halim tydelige forståelsesvanskeligheder og viste
tydelige tegn på skamfuldhed derover. Hans skriftlige tekster er præget af, at han så at sige holder sig på
den sikre side, blandt andet som i nedenstående eksempel ved at holde sig til enkle hovedsætninger.
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Figur 33: Halims tekst om at være fan af nogen

Ved at gennemse klasserumsoptagelser fra de tidligere år blev det synligt, hvordan Halim også her udviste
en tilbageholdenhed, der kan ses som en undvigelse i forhold til at involvere sig i forskellige
læringsaktiviteter, der måske opleves som risikable, og som peger ind i en potentiel konflikt mellem på den
ene side at holde sig tilbage og skærme sig og på den anden side at deltage i disse aktiviteter. Konkret kom
Halims tilbageholdenhed i klasserummet til udtryk på flere måder; dels gennem en mindre grad af
håndsoprækning, end man generelt ser det hos de øvrige børn i klassen, og dels gennem forskellige måder
at gøre sig utilgængelig for udvælgelse i klasserumssamtalen. Nyere studier af organiseringen af
klasserumsinteraktion har vist, at turtagning ikke er noget, læreren er ene om at styre, hvilket der i tidligere
klasserumsforskning har været en tendens til at antage, men at det er noget, der forhandles i fællesskab
mellem lærer og elever. Ud over håndsoprækning som det måske tydeligste eksempel på elevernes aktive
rolle (Sahlström 1999) har Mortensen (2008) gennem undersøgelser af blikretning vist, hvordan læreren
orienterer sig visuelt mod at finde en elev, der gør sig tilgængelig for udvælgelse som næste taler, og
hvordan elever samtidig viser, at de er tilgængelige for udvælgelse eller omvendt gør sig utilgængelige for
denne udvælgelse. Når eleven tildeles en tur, sker det typisk efter etablering af øjenkontakt, som eleven
gør sig modtagelig for ved at forudsige de overgangsperioder, hvor turtildelingen vil finde sted, og her rette
blikket mod læreren. I de klasserumsoptagelser, vi har med Halim, kan vi – udover generel
tilbageholdenhed, hvad angår håndsoprækning – i Halims bevægelser, gestik og blik se tegn på, at han i
mange tilfælde gør sig utilgængelig. I en undervisningssituation er det sjældent noget, man som lærer når
at opfange, ikke mindst fordi eleverne typisk har lært at afkode de handlemuligheder, der er del af den
mikropolitik for social interaktion (Bloome & Willett 1991), man finder i ethvert klasserum og at deltage i
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overensstemmelse med disse muligheder – eller måske se ud, som om man deltager. Noget tyder på, at det
er tilfældet her, og at dét ikke nødvendigvis at forstå og kunne udtrykke alt på dansk opleves som noget
skamfuldt, samt at der er en stærk sammenhæng imellem en sådan oplevelse af sproglig utilstrækkelighed
og udvikling af undvigelsesstrategier i forhold til at involvere sig i forskellige literacy- og andre
læringsaktiviteter, der kan opfattes som ’afslørende’. I forlængelse af en undersøgelse af klasserumsrutiner
med særlig fokus på spørgsmål-svar-sekvenser i en andetsprogssammenhæng skriver Rymes & Pash (2001,
281): ”[O]ur study suggests that in some cases, becoming fluent in certain social routines can actually
interfere with classroom learning. Knowing how to look as if one understands lesson content and skills
(e.g., knowing how to read English) can hinder knowing such things”.
Erfaringer som disse har rejst spørgsmål om, hvordan man hindrer den situation, at børn
udvikler strategier til at se ud, som om de forstår, frem for at søge forståelse og kaste sig ud i
sprogudviklende aktiviteter. Det har rejst spørgsmål om, hvordan man sprogpædagogisk kan fastholde en
opmærksomhed på de sproglige behov, Halim og andre har, og som er vanskelige at beskrive med det
beskrivelsesapparat, de klassiske intersprogsteorier tilbyder, men som samtidig heller ikke kan beskrives
dækkende uden de perspektiver, andetsprogsforskningen stiller til rådighed, og som sætter fokus på
sproglige afvigelser som udtryk for tilegnelsesprocesser i tilblivelse frem for at se dem som ’dårligt dansk’ i
lyset af en modersmålsnorm. I et forsøg på at skabe grundlag for en fortsat empirisk afsøgning og en
pædagogisk opmærksomhed har vi derfor i projektet valgt at tale om ’en anden andetsprogshed’ (Laursen
2016a). Heri ligger en foreløbig fastholdelse af andetsprogstermen som – med Halls ord (1996) – ”… an idea
which cannot be thought in the old way, but without which certain key questions cannot be thought at all”
og med suffikset ’hed’ hæftet på som vaghedsmarkør for at holde begrebet indholdsmæssigt åbent.

Forestillede færdigheder
Hvad sprogfærdighed er, er noget, der forhandles. I et studie af produktion af ’færdighed’ på sprogligt
mangfoldige skoler har Martin-Beltrán (2010) udviklet begrebet perceived proficiency med henblik på at
synliggøre, hvordan sprogkompetence er et fænomen, der konstrueres gennem interaktion og fælles
praksisser, og som har betydning for individers deltagelsesmuligheder. På baggrund af næranalyser af
klasserummets diskurser og positioneringspraksisser viser Martin-Beltrán, hvordan forestillede færdigheder
både på et personligt, interpersonelt og institutionelt niveau bliver dialogisk forhandlet, og hvordan de har
betydning for børnenes læringsmuligheder. Fundene fra dictogloss-aktiviteten og det efterfølgende
tværgående case-studie samt erfaringer fra en række andre Tegn på sprog-sammenhænge viser, hvordan
en personlig oplevelse af ikke at kunne leve op til en (forestillet) sproglig standard kan føre til følelse af
skam og dermed virke begrænsende for sproglig deltagelse og sprogtilegnelse. I det forrige kapitel så vi
Adnan på et interpersonelt plan i gang med at forhandle egne færdigheder, der også involverede mere eller
mindre eksplicitte referencer til andres stemmer og til institutionelt skabte kategorier som at være ’under
gennemsnittet’ og at være ’langt under gennemsnittet’. Vi så også, hvordan Aidah i et interpersonelt
samspil med en lærer under et skriveforløb overvandt sin literacy-modvilje med rødder i forestillede
færdigheder, som i Tegn på sprog kan spores tilbage til nulte klasse og efter al sandsynlighed er grundlagt
inden da.
I Tegn på sprog er det heller ikke ualmindeligt, at vi hører (mere eller mindre) nyankomne
elever referere til deres dansksproglige færdigheder, ligesom det heller ikke er usædvanligt, at de i deres
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omtale af deres færdigheder sætter lighedstegn mellem at være andetsprogsbruger på dansk og ikke at
kunne læse og skrive, også selv om de har lært at læse og skrive på andre sprog end dansk. Deres
overvejelser over deres forestillede færdigheder er ikke noget, der alene vedrører, hvad deltagelse kan
være ’her og nu’, men også noget, der for dem har betydning i et fremtidigt perspektiv.
De næste to eksempler stammer fra Portræt af mig som læser på sjette klassetrin. I det
første eksempel møder vi Mi Mi i samtale med forskningsmedarbejderen. Silje og Nujalina er også del af
dette interview. I det andet eksempel møder vi Tora, der interviewes af forskningsmedarbejderen. I det
interview deltager også Asiya og Camilla. Fælles for Mi Mi og Tora er, at de begge er kommet til Danmark i
ni-tiårsalderen og er startet i klassen efter et forløb i en modtagelsesklasse. Mi Mi har burmesisk baggrund
og har, inden hun kom til Danmark, boet nogle år hos sin farmor i Thailand. Tora er født og opvokset som
hebraisktalende i Israel med en israelsk far og en dansk mor. I sit portræt skriver Mi Mi: ”jeg håber jeg
bilver beder til at læse”. Hendes formulering rummer et håb, men også en usikkerhed, et frygtet fremtidigt
selv. Mi Mis frygt for ikke at blive god nok til at læse og skrive på dansk går igen i det opfølgende interview.
Eksempel 6.1

Figur 32: Mi Mis portrættekst

Mi Mi:
FM:
Mi Mi:
FM:
Mi Mi:
FM:
Mi Mi:
FM:
Mi MI:
(…)
Mi Mi:
FM:
Mi Mi:

Jeg bliver sådan lidt nervøs
Lidt nervøs ved det?
Ja
Ja. Hvorfor bliver man nervøs ved det?
Jeg er ikke så god til at sådan stave og læse. Med tre år kan jeg lære alt
det? Eller skal jeg med videre ellerJa, ja
Det er bareSå det er en stor opgave, der ligger foran dig. Det der med at blive ved
med at blive bedre til at læse og skrive
Ja eller bare stå- bare bestå til, helt til niende klasse
Ja, nogle gange er det svært. Jeg kan ikke læse (xxx) tekster
Nej, hvorfor?
Det er mest svært at forstå, men opgaven er nem at lave, men de gør de
sådan med tekster og blandet sammen. Det synes jeg er mest svært at
tænke over.
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I uddraget fra interviewet beskriver Mi Mi sig som værende ikke så god til at læse og skrive, samtidig med
at hun refererer til disse færdigheder som det, Miller (1999) omtaler som ”gateway and/or barriere to
succes”, idet hun giver udtryk for sin nervøsitet for ikke at kunne leve op til forventningerne i niende klasse
og komme ’med videre’. På den placerer hun sig selv som værende ”behind schedule” (Anderson-Levitt
1996). Umiddelbart inden uddraget ovenfor har forskningsmedarbejderen spurgt, hvad Mi Mi, Silje og
Nujalina tror, de kommer til at læse fremover. Forskningsmedarbejderens spørgsmål i oplægget til Mi Mis
svar i den første linje af uddraget drejer sig om ”hvad” de kommer til at læse fremover, hvilket kunne lægge
op til svar i forhold til et bestemt indhold, men Mi Mi fortæller i stedet, at ”jeg bliver sådan lidt nervøs”.
Diskussionen om deres tanker om fremtiden synes altså at fremkalde Mi Mis bekymring for hendes fremtid,
som hun på forskningsmedarbejderens opfordring uddyber. Hun føler et tidspres i forhold til at nå dertil,
hvor hun kan bestå eksamen i niende klasse og indgå i det fællesskab, der går videre i
uddannelsessystemet. Mi Mis nervøsitet for egen fremtidige karriere og uddannelse er altså knyttet
specifikt til literacy. Få minutter efter falder samtalen på de nationale test. Mi Mi fortæller, at hun nogle
gange finder dem svære og begrunder det med, at hun ikke kan læse tekster af en given slags. Hvor Mi Mi i
første del af uddraget ikke skelnede mellem sig selv som andetsprogsbruger og sine læse- og
stavefærdigheder, foretager hun i omtalen af de nationale test en distinktion mellem opgaver, der er
nemme at lave, men svære at forstå, hvormed hun fremhæver sig selv som en, der ikke har generelle
problemer med opgaveformen, men svært ved forståelsen. Hun eksemplificerer dette ved en henvisning til
en bestemt opgavetype, hvor ” de gør de sådan med tekster og blandet sammen”. Her kunne være tale om
de såkaldte ordkædeopgaver, hvor tre ord er skrevet sammen. Eleven skal identificere de tre ord og med
musen markere, hvor et ord slutter, og et nyt begynder. Ordkædeopgaverne er udviklet til at måle
afkodning, men kender eleven ikke ordene, er det vanskeligt gennem opgaven at demonstrere
afkodningsfærdigheder. Det er ikke til at sige med sikkerhed, om det er den sammenblanding, hun i
uddraget refererer til, men en skelnen mellem en grundlæggende nem opgavetype og konkrete problemer
med forståelse vil kunne give mening i netop den sammenhæng.
Mi Mi er ikke den eneste, som kobler forestillinger om sit aktuelle danskniveau til sine muligheder i
fremtiden.
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Eksempel 6.2

Figur 33: Toras portrættekst (uddrag)

FM:
Tora:
FM:
Tora:

FM:
Tora:

FM:
Tora:
FM:
Tora:

Og hvad med dig, Tora, du læser både dansk og engelsk nu eller
hvordan?
Og hebraisk
Og hebraisk, ja
Så jeg ved det ikke fordi at når jeg tænker? jeg tænker på hebraisk, så
det bliver nemmeste på- at lære på hebraisk, men-, altså, men hvis jeg
skal allerede til Israel, og lære, jeg kunne ligeså godt bare koncentrere
mig, på eng- sådan, på at lære engelsk, og så kunne jeg lære det der for
jeg skal alligevel betale for skole i Israel, og i England, og jeg tror at det-,
USA og England, at, dér, lærer man det bedre fordi at-, jeg ved det ikke.
Så jeg håber at jeg kan gøre det på engelsk. Jeg ved i hvert fald- jeg tror i
hvert fald ikke det bliver på dansk med mindre jeg bliver meget god til
dansk, de næste par år
Så gør du noget for at holde dine-, hvad skal man sige hebraiske
læsefærdigheder i live og, læser du stadigvæk meget på hebraisk?
Jeg prøver men, det er-, ikke sådan, jeg prøver altså, når jeg skal læse,
når jeg virkelig [vil] lære det, så prøver jeg at sådan finde et eller andet
på hebraisk, det emne vi læser om, på hebraisk, for så kan jeg forstå det
sådan 100 %, men jeg
Så du bruger det til at supplere med i forhold til det, I laver i klassen
Ja, men- ikke rigtigt altså jeg sidder ikke sådan derhjemme og siger til
mig selv, nu skal jeg øve mig på det, for det gør jeg ikke
Nej, læser du romaner på hebraisk eller hvordan?
Ikke rigtigt jeg læser mere sådan- (pause, smiler skævt) sådan, jeg ved
godt det er sådan ret dumt men sådan magasiner og sådan noget.

I sin portrættekst giver Tora udtryk for, at hun læser mest på engelsk, men også på dansk og hebraisk. I
lighed med Mi Mi fortæller hun, at hun er nødt til at blive ”meget god til dansk” for at kunne tage en
uddannelse på dansk. Hun er bevidst om, at hendes dansk skal have et niveau, som er bedre end det er nu,
for at hun kan tage en uddannelse i Danmark: ”jeg ved i hvert fald- jeg tror i hvert fald ikke, at det bliver på
dansk, med mindre jeg bliver meget god til dansk, de næste par år”. Ved at ændre rammesætningen af sin
forklaring fra ”jeg ved i hvert fald” til ”jeg tror i hvert fald” åbner hun for, at det kan være, at hun uddanner
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sig på dansk, men at det vil forudsætte, at hun ”bliver meget god til dansk”. Hvis dette ikke er tilfældet ser
hun engelsk som det sprog, hun uddanner sig på, uanset om uddannelsesstedet bliver England, USA eller
Israel. Hvor Mi Mi altså tilsyneladende betragter dansk som det for hende eneste mulige sprog at tage en
uddannelse på, fremstiller Tora, omend med en vis tøven, sig selv som et individ med transnationale
erfaringer og flersprogede kompetencer, der kan åbne for andre fremtidige uddannelsesmuligheder. En
bred sproglig kunnen i både hebraisk, dansk og engelsk er tilsyneladende for hende en investering i flere
fremtidsmuligheder. Gennem uddraget synes hun nærmest at føre en dialog med sig om, hvordan hun kan
undgå at lade sine danskfærdigheder begrænse sine uddannelsesmæssige ambitioner, og hvordan hun,
med lettere moralske overtoner, der måske rummer en revoicing af en voksens rådgivende stemme, kan
fastholde sine færdigheder i at læse hebraisk.
Mi Mi og Tora er i disse uddrag inde i dialogiske forhandlinger (med sig selv, med andre
stemmer, de indirekte trækker på, og interaktionelt konkret med forskningsmedarbejderen og
klassekammeraten, der deltager i interviewet) om egne forestillede færdigheder i forhold til deres
fremtidige uddannelsesmuligheder, der berører såvel deres personlige handlinger og følelser, deres
interpersonelle relationer og de institutionelle forhold, der sætter rammer om deres
deltagelsesmuligheder. I samtalen ytrer Mi Mi tvivl om, hvorvidt hun vil blive udgrænset af et fællesskab og
’komme med videre’ eller hindres i at få adgang til et muligt fremtidigt eftertragtet fællesskab, og Tora
reflekterer over, hvorvidt hendes dansksprogsfærdigheder vil række til at kunne tage en uddannelse på
dansk, eller om hun i stedet skal investere i engelsk. Det rejser et spørgsmål om, hvorvidt man risikerer, at
nogle børn i en sådan situation udvikler en forståelse af på forhånd at være afkoblet, og videre hvorvidt en
sådan eventuel følelse af at være afkoblet fra fællesskabet også vil kunne få ikke tilsigtede negative
konsekvenser for børnenes investering i sprogtilegnelsen ’ her og nu’.

Bag om ’kan – kan ikke’ og videre derfra: En didaktisk udfordring
De ovenfor nævnte fund rejser i didaktisk sammenhæng to påtrængende spørgsmål til sprog- og
literacyundervisningen i flersprogede klasserum: 1) Hvordan kan man skabe rammer, så man undgår den
situation, at det at falde ind som ’normal elev’ kommer så meget i centrum for eleverne, at det spænder
ben for sprogtilegnelsen og læring gennem sprog? 2) Hvordan kan man skabe rammer om de forskellige
børns sprogtilegnelsen og herunder støtte læse- og skrivetilegnelsen på en måde, der tager højde for
skriftsprogets sproglige basering og den sproglige diversitet i klassen?

Sprogtilegnelse som tema i undervisningen
Hvis man i didaktisk sammenhæng skal undgå en situation, hvor det er skamfuldt at være i en
sprogtilegnelsessituation, eller hvor børn risikerer at miste troen på dem selv og deres fremtidige
uddannelsesmuligheder, fremstår det som en helt afgørende udfordring at komme bag om en dikotomisk
tænkning i ’kan – kan-ikke’. I og med at forestillede færdigheder og de identitetsmæssige aspekter derved
rummer såvel personlige som interpersonelle og institutionelle lag, er det at rokke ved en binær ’kan – kanikke’ forestilling i didaktisk sammenhæng ikke alene noget, der vedrører den enkelte elev, men noget, der
også berører de sociale italesættelser i og omkring klassen. Med henblik på at nå ud over et grundlæggende
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mangelsyn på det at være i en sprogtilegnelsessituation, inddrog man i en af Tegn på sprog-klasserne i
femte klasse denne dimension i undervisningen gennem et forløb om det at tilegne sig sprog.
Undervisningsforløb: Beretninger om at lære engelsk (og andre sprog) – før og
nu
”Ambitionen med forløbet var at arbejde med, at alle er sprogtilegnere, unge
såvel som ældre, uanset hvilket førstesprog man har. Derudover ville vi også
se sprogtilegnelsen i et historisk perspektiv for at få blik for, hvordan vilkårene
for, hvordan man tilegner sig sprog, har ændret sig. I forløbet blev der derfor
sat et eksplicit fokus på sprogtilegnelsesstrategier med afsæt i de erfaringer,
den enkelte sprogbruger har gjort sig. 5.c’s andetsprogede elever har
erfaringer med at tilegne sig dansk, alle klassens elever har erfaringer med at
tilegne sig engelsk, og en stor del af eleverne har også erfaringer med at
tilegne sig andre sprog, såvel fra ferie med familien, fra venner og
klassekammerater, og fra internettet. Det overordnede formål for forløbet var
at stille skarpt på muligheder for at tilegne sig sprog, gøre eleverne bevidste
om sig selv som sprogtilegnere, og endelig at synliggøre og drøfte konkrete
sprogtilegnelsesstrategier med eleverne. Som en konsekvens heraf blev
personlige beretninger om, hvordan man tilegner sig sprog, valgt som den
centrale teksttype i forløbet.
(…)
Vi valgte at sætte fokus på tilegnelsen af engelsk for at understrege, at vi alle
er sprogtilegnere. Her er vilkårene stort set ens for alle eleverne i klassen, idet
ingen af eleverne har engelsk som førstesprog, så det lå lige for at sætte deres
erfaringer med engelsktilegnelsen i spil, samtidig med at elevers erfaringer
med at tilegne sig andre sprog end engelsk også kunne inddrages. Samtidig
har engelsk som fag klart høj status i klassen, uanset om man som elev føler
sig god til engelsk eller ej, så er det et sprog, man meget gerne vil lære og
blive bedre til” (Østergaard 2014, 65).

I forløbet indgik blandt andet en klassesamtale på baggrund af et videoklip med Mary Donaldson, der
fortæller om at lære dansk, og besøg udefra af personer, der fortalte, hvordan de havde lært engelsk og
andre sprog, fulgt af en fælles konstruktion i klassen af de besøgendes fortællinger, formet som ’personlige
beretninger’. Det blev efterfulgt af en skriveproces, hvor børnene beskrev deres egne personlige
beretninger om at lære engelsk. I slutningen blev eleverne bedt om at udvælge tre ting, de mente havde
haft en særlig betydning for deres sprogtilegnelsesproces med henblik på produktion af en poster. Som
afslutning på forløbet var forældrene inviteret på besøg en sen eftermiddag på skolen, hvor børnenes
postere blev udstillet, og hvor børn og forældre sammen udarbejdede en poster, der viste, hvilke tre ting
der især havde spillet en rolle for deres tilegnelse af engelsk eller et andet sprog. Gennem de forskellige
personlige beretninger og diskussioner af begreber som modersmål, andetsprog og fremmedsprog kom der
fokus på de forskelligartede veje, sprogtilegnelsesforløb kan tage, på sprogtilegnelsens dynamiske og
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mangesidige natur og på dens indlejring i menneskers sociale vilkår og relationer og i deres drømme og
forestillinger om fremtidige muligheder. Forløbet tilbød således med dets fokus på social, subjektiv og
sproglig variation forskellige synsvinkler på det at være i forskellige sprogtilegnelsessituationer, der rakte
ud over et ’kan –kan-ikke’ blik på at være sprogindlærer.

At strække sproget
Det er ikke nødvendigvis nogen nem opgave som lærer at tage højde for de mange forskellige
dansksprogetheder i en dansksproget fagundervisning, der er rammesat af faglige mål. Regulære
sprogundervisningsaktiviteter, som vi kender den fra fremmed- og andetsprogsundervisningen, er
vanskelige at integrere i en mainstream-klasseundervisning, hvor det kun er en del af børnene, der har brug
for det. Så der er brug for andre måder at betragte opgaven på og andre metodiske indfaldsvinkler. I løbet
af Tegn på sprogs levetid er begrebet ’at strække sproget’ kommet til at stå stadig mere centralt, når det
gælder et generelt fokus på det at skabe rammer om, at alle elever kan støttes i deres sprogudvikling i en
mainstream-undervisning, hvor mange dansksprogetheder er et vilkår. Vi havde i forskningsgruppen
begrebet med os fra tidligere forsknings- og udviklingsarbejder (Laursen 2003, Laursen & Hägerfelth 2007,
Laursen, Daugaard, Lundqvist & Sørensen 2009, Lundqvist 2009). Begrebet er inspireret af Skehan (1994),
der peger på betydningen af ’interlanguage-strecthing strategies’ som måder, hvorpå man som
sprogindlærer kan holde fast i at udvikle sit andetsprog fremfor at lære at klare sig med det, man i forvejen
kan, og som i mange kommunikative sammenhænge umiddelbart vil kunne række. En inddragelse af et
sprogstrækkende perspektiv i undervisningen handler i det lys om at stimulere elevernes sproglige
nysgerrighed og lægge op til en sproglig produktion, hvor eleverne opfordres til at inddrage nye sproglige
ressourcer uden at risikere at tabe ansigt, hvis de ikke har fuldstændig styr på de semantiske og syntaktiske
forhold omkring dem.
På baggrund af de erfaringer, der løbende er blevet gjort i undervisningsforløbene, har vi i
Tegn på sprog identificeret forskellige måder at strække (inter)sproget på, og vi har peget på vigtigheden af
at gøre semiotiske og sociale ressourcer tilgængelige i processen. Sproget kan, som vi har valgt at
kategorisere det, strækkes vertikalt, horisontalt og på tværs af sprog. Det horisontale sprogstræk finder vi i
aktiviteter, hvor der lægges op til at fortætte eller udvide ord og udsagn. Det kan være, når et billede ikke
blot beskrives som ’et billede’, men udvides til ’et fantastisk udtryksfuldt billede’. Eller når der arbejdes
med at fortætte udtryk som ’at lægge æg’ til ’æglægning’. Det vertikale sprogstræk finder vi i aktiviteter,
hvor dybdeforståelsen af ord eller udsagn er i fokus. Det kan for eksempel handle om aktiviteter, hvor der
arbejdes med synonymer, antonymer og homonymer. Det tværsproglige sprogstræk finder vi i aktiviteter,
der er tilrettelagt med henblik på, at børnene gives mulighed for at inddrage deres sproglige indsigt fra
andre sprog og på baggrund heraf udvide deres sproglige repertoire på dansk, eller når der gennem
sprogblanding inddrages elementer fra andre sprog for eksempel som et stilistisk virkemiddel (Orluf,
Laursen, Daugaard, Wulff, Ladegaard & Østergaard 2012, Daugaard, Ladegaard, Laursen, Orluf, Wulff &
Østergaard 2016). I stort set alle de gennemførte undervisningsforløb i alle fem klasser og på samtlige
klassetrin har der ligget en opmærksomhed på at skabe sprogstrækkende rammer og mål, der på forskellige
måder har haft et sprogstrækkende fokus, uanset om der har været tale om danskundervisning eller anden
fagundervisning. Tavlen, der ses nedenfor, viser, hvordan det at strække sproget er blevet gjort til en del af
klassens fælles ordforråd. Den stammer fra opsamlingen på et forløb på tredje klassetrin, der blev afsluttet
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med en brainstorm, hvor eleverne satte ord på deres erfaringer med og forståelse af at strække sproget
(Daugaard, Ladegaard, Laursen, Orluf, Wulff & Østergaard 2016).

Figur 34: At strække sproget - brainstorm

At strække sproget er ikke noget, man som sprogindlærer bare gør. Det kræver, at der omkring én er en
grundlæggende accept af, at det er i orden at vove pelsen og turde begive sig ud i sproglige konstruktioner,
man måske endnu ikke behersker til fulde, og at afprøve ord og vendinger, man måske ikke er helt sikker på
betydningen af, uden at skulle føle sig dum. Lærerens viden om sprogtilegnelse i dens mange former og
betydningen af hypotesedannelse som en drivkraft deri er af central betydning. Sproglige afvigelser er
naturlige og nødvendige skridt i sprogtilegnelsen og for (sprog)læreren en vigtig kilde til at identificere
sproglige fokuspunkter, der kan arbejdes videre med. I forlængelse heraf ligger nok også en nødvendig
diskussion af, hvilke opgaver der realistisk set kan ligge inden for mainstream-undervisningens rammer, og
hvilke der kræver en mere direkte målrettet sprogundervisning og sprogvejledning.
Også i forløbet At være blogger, der i kapitel fem indgik som eksempel på et forløb, hvori der
lå en ambition om at sætte fokus på de identitetsmæssige aspekter af literacy, indgik også et overordnet
sprogstrækkende mål. I tilrettelæggelse af forløbet trak skolegruppen på den begrebsdannelse og de faglige
kategorier, vi i Tegn på sprog tidligere havde udviklet (Orluf, Laursen, Daugaard, Wulff, Ladegaard &
Østergaard 2012).
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Undervisningsforløb: At være blogger
Som et fagligt mål i forløbet At være blogger indgik at børnene skulle blive
bevidste om forskellige muligheder at strække på – i højden, på langs og på
tværs af sprog – og opfordres til at eksperimentere med det. Børnene havde i
den indledende fase, hvor de blev introduceret til blog-genren, skrevet en kort
præsentation af dem selv. Det var med udgangspunkt i denne præsentation, at
der skulle arbejdes videre med at strække børnenes intersprog. Som optakt
dertil havde hver af de tre lærere, der var tilknyttet Tegn på sprog, skrevet hver
deres modeltekst med hvert deres sprogstrækkkende fokus.
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”. ’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) 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 på, 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)”
(Østergaard 2013, 40-41).
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Raheel arbejdede efter denne samtale med at skrive sin præsentation. I hendes tekst ses tydelig inspiration
fra lærernes tekster. For det første er der den indledende engelske hilsen, inspireret af Jeanette og Khilouds
tekster. Gennem teksten er der mange eksempler på, at de nominelle led er udvidet med et til tre
adjektiver for eksempel når hun skriver om kaniner ”De er søde og nuttede og kærlige”. Og noget tyder på,
at det er denne form for sprogstræk, der har været i fokus i Raheels arbejde. Enkelte steder er sætningerne
dog også strakt ud med ledsætninger, som for eksempel ”Det er en hyggelig og sjov film, som handler om
en stor familie, der altid rejser et sted hen”. Raheel har i skriveprocessen været støttet af lærerne, men til
sidst er der også et eksempel på, hvordan hun helt selvstændigt træder i karakter som blogskriver med sin
egen stemme: ”Det er sådan mit liv det kører. Kærlig hilsen Raheel”.

Eksempel 6.3
Hello. My name is Raheel. På arabisk betyder mit navn noget der er
behageligt og rart. Jeg har fødselsdag om to måneder for jeg blev født den
xxxx d. x. marts. Jeg fylder ti år. Det bliver sjovt og dejligt at holde fødselsdag.
Glæder mig til at få gæster og gaver. Jeg har fire søde søskende. En
lillesøster på 6 år og en storesøster på 16 år så har jeg også to brødre på 18.
Jeg går på Herningvej skole som er rigtig cool. Jeg har en sød kusine, der
også går på skolen. Vi hygger os tit sammen. Vi går nogen gange i biografen
sammen med min grandkusine. Vores forældre besøger tit hinanden og vi
piger leger tit sammen. Vi har set Far til Fire i biografen. Det er en hyggelig og
sjov film som handler om en stor familie der altid rejser et sted hen. Jeg kan
rigtig godt lide kaniner. De er søde og nuttede og er kærlige. Det er sådan mit
liv det kører.
Kærlig hilsen
Raheel

Sproglig import
At strække sproget på et sprog, man er på vej ind i, er heller ikke noget, der sådan lige kommer indefra. Det
fordrer derimod, at der er semiotiske og sociale ressourcer tilgængelig, som vi for eksempel netop har set i
blogger-forløbet. Som et vigtigt element heri peger vi i lyset af erfaringerne fra Tegn på sprog-forløbene på
er at eleverne gives mulighed for sproglig import. De muligheder er i forløbene skabt på forskellige måder.
Matematiske orienteringer er et eksempel derpå. Det var et forløb, hvor der blev arbejdet med
matematiske tekster gennem klassegennemgang med fokus på sproget i matematikopgaver og
selvstændigt arbejde i grupper med formulering af egne matematikopgaver, hvor eleverne kunne lade sig
inspirere af og importere sproglige elementer (for eksempel ordforråd, særlige formuleringer eller
tekststrukturer) dels fra matematikbøger og opgaver fra folkeskolens afgangsprøve og dels fra plancher.
Plancherne blev til i begyndelsen af forløbet i fælles opsamlinger af arbejdet med at finde og kategorisere
ord og vendinger i forskellige matematiktekster.
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Undervisningsforløb: Matematiske orienteringer
”I forløbet ”Matematiske orienteringer” i 5. klasse blev der arbejdet med den
matematiske genre orientering, som er den ofte beskrivende tekst, der står i
starten af en matematikopgave og sætter konteksten for selve opgaven.
Eleverne skulle som produkt producere deres eget undervisningsmateriale til
matematik. En række matematikbøger og opgaver fra folkeskolens
afgangsprøve i matematik fungerede som sproglige ressourcer. Eleverne
skulle gruppere ord og vendinger herfra inden for tre kategorier, som lærerne
introducerede. Disse var:
1. Emneord: bruges til at beskrive det hverdagsagtige emne, som
orienteringen ofte er bygget op omkring.
2. Matematiske ord: ord og vendinger fra matematikkens fagsprog.
3. Matematiske trylleord: ord og vendinger fra hverdagssproget, som får
teksten til at fungere som en matematiktekst.
Formålet var, at eleverne gennem forhandlinger om, hvordan de enkelte ord
og vendinger skulle kategoriseres, ville blive bevidste om de sproglige valg i
matematiske tekster, og dermed også have lettere ved at importere disse i
deres egne tekstproduktioner” (Daugaard, Ladegaard, Laursen, Orluf, Wulff,
Østergaard 2016, 18).
I eksemplerne nedenfor befinder vi os i et gruppearbejde, hvor Hajira, Villads og Ea skal formulere en
matematisk orientering til deres eget matematikmateriale. I gruppen har de besluttet, at deres opgaveside
skal handle om børnene Laura og Ulrik, der slår græs for deres naboer for at tjene lidt lommepenge. Ea har
været over i en anden gruppe og har fået respons på første opgaveudkast og i kølvandet på dette udspiller
sig forskellige forhandlinger om sproglige valg. På et tidspunkt kommer matematiklæreren, Helle, ned til
gruppen og læser deres opgave. Hun gør dem opmærksom på, at de opgaveformuleringer, der følger efter
de matematiske orienteringer alle begynder på samme måde med enten ’hvor’ eller ’hvad’, og hun
opfordrer dem til at variere deres spørgsmål med inspiration fra en matematikbog. Børnene tager opgaven
på sig og bruger matematikbogen som kilde til at finde andre sproglige ressourcer og lander på en import af
ordet ’beregn’ efter at have været igennem andre muligheder, blandt andet ’undersøg’ og ’find’).
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Eksempel 6.4
(Villads og Ea søger i matematikbogen)
Villads:
Helle:
Ea:
Villads:
Ea:

Undersøg.
Undersøg, ja. Og beregn. Prøv at se om I ikke kunne lave lidt af de der
spørgeord om, så det ikke bliver det samme.
Her! Find den gennemsnitligeFind den gennemsnitlige ugeløn! (kigger videre i bogen) Beregn...
(kigger over på deres opgave, som Hajira sidder med). Beregn hvor
mange penge Laura(Læser i matematikbogen) Undersøg- beregn-

(Villads læner sig helt ind over bordet for at nå deres egen opgave. Den ligger på den
modsatte side af bordet).
Hajira:
Villads:
Hajira:

Beregn, hvor meget- beregn, hvor meget- beregn hvor meget de tjener
til sammen.
Jeg synes, vi skulle sætte beregn ved den der i stedet for.
(Læser mens hun retter det i teksten) Beregn, hvor mange penge Laura
tjener mere end Ulrik.

Denne udveksling finder sted i kølvandet på andre sproglige forhandlinger, der dels handler om at finde den
rette præposition på dansk, og dels om at finde ind til den mest præcise matematiske formulering.
Gruppen har i deres første udkast skrevet, at Laura og Ulrik slog græs ’hos deres naboer haver’, og
responsgruppen har foreslået dem, at de vælger en anden formulering.
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Eksempel 6.5
Ea:

Villads:
Hajira:
Ea:
Hajira:
Villads:
Hajira:
Ea:
Hajira:
Ea:

De sagde, den var god, og så sagde de (…) at man måske kunne skrive
for at få ’hvor’ med: ”hver sommer slog Laura og Ulrik græs i deres
nabos have” eller ”over i deres naboers haver” i stedet for ”hos deres
naboers haver”
Hvor skulle man ellers slå græs? I deres huse eller hvad?
(læser) Hver sommer slår Laura græs hos deres naboers haver
Måske skal du skrive i deres haver – ovre i deres naboers haver
Nej. Det er hos- man kan ikke sige i
I deres haver
Hos deres na-bo-ers ha-ver.
Jeg synes stadigDet lyder dårligt.
Det skal være over, over

(Efter arbejdet med at formulere en matematisk orientering skal eleverne formulere fem
til ti opgaver i relation til deres orientering).
Villads:

Hvad skriver vi?… Hvad er gennemsnittet af summen af…? Hvad er
gennemsnittet af det tjente?
Ea:
Skal vi skrive: hvad er gennemsnittet af det tjente?
Hajira:
Hvad er gennemsnittet af summen? (Hajira skriver)
(Gruppen vender tilbage til opgaverne efter at have fået respons endnu engang).
Villads:
Hvad er gennemsnittet af summen. Det skal vi have lavet om til: Hvad er
den gennemsnitlige ugeløn?
Hajira:
Hvad er gennemsnittet?
Villads:
Hvad er den gennemsnitlige ugeløn?

(Sætningen gentages mange gange af Villads og Hajira på skift, indtil Hajira har skrevet
det ned. Hajira gentager ordet først for at memorere det og siden med tryk på hver
enkelt stavelse for at kunne skrive ordet. Villads beder lærerne om hjælp for at få det
stavet helt rigtigt).

Vi ser således, hvordan arbejdet med deres egne matematikopgaver i vekselvirkning med den eksplicitte
orientering mod forskellige aspekter og sproglige importmuligheder, som forløbet har haft i fokus, her giver
anledning til en række sprogstrækkende forhandlinger, der rummer såvel en nuancering af de
matematikfaglige udtryksmuligheder gennem inddragelse af beregn og andre ord og gennem omskrivning
af ’gennemsnittet af’ til adjektivet ’gennemsnitlig’ som en drøftelse af, hvilke præpositioner der på dansk
lyder rigtigt.
Et andet eksempel finder vi i forløbet Produktion af kunstkatalog i fjerde klasse – at beskrive,
at fortolke og at vurdere malerier
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Undervisningsforløb: Produktion af et kunstkatalog i fjer klasse – at beskrive, at
fortolke og at vurdere malerier
I forløbet arbejdede eleverne ”med at producere en beskrivelse og en
anmeldelse af et billedkunstværk. I forløbet skulle eleverne således bevæge
sig fra brug af et mundtligt beskrivende hverdagssprog over et beskrivende
skriftsprog til et beskrivende ekspertsprog. Som opvarmning til opgaven
præsenterede lærerne sprogstrækkende strategier såsom at gøre
sætningerne længere ved at bruge adjektiver og relative ledsætninger samt
sproglige ressourcer i form af relevante fagord til billedbeskrivelse” (Daugaard,
Ladegaard, Laursen, Orluf, Wulff, Østergaard 2016,17).
Forløbet tog udgangspunkt i ”tableau vivant”, som beskrives som
”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” (Orluf 2013,
33).

Figur 35: Tableau vivant

Forløbet, der mundede ud i klassens eget kunstkatalog, tog gennem elevernes egne tableau vivant’er,
udgangspunkt i en kropslig interaktion med det værk, de havde valgt. Deres tableauer blev så videre afsæt
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for et sprogligt arbejde med fokus såvel på fagsprog knyttet til billedbeskrivelse og anmeldelsesgenren og
på vertikale og horisontale sprogstrækkende muligheder. Fagtermer som forgrund, mellemgrund og
baggrund blev introduceret for klassen og knyttet til personernes placering i værket og dermed også til
deres egen placering i tableauet, og eleverne blev opfordret til ’at strække sproget’ efter en samtale i
klassen om, hvordan man ville kunne gøre det. Her satte lærerne særligt fokus på relativsætninger og andre
måder at udvide nominelle led på og på synonymer i forbindelse med brug af adjektiver i anmeldelser. En
række modeltekster i form af forskellige anmeldelser var til rådighed under elevernes eget arbejde med at
beskrive og anmelde deres billeder.

Figur 36: Billedbeskrivelse - og anmeldelse
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Skriftsprogstilegnelse i et dialogisk perspektiv
Tale og skrift er forbundet, ikke kun som fænomen og ikke kun i den enkeltes tilegnelsesproces.
Forbundetheden mellem tale og skrift gælder også den konkrete brug. Når literacy ses i et
praksisperspektiv, bliver det tydeligt, hvordan tale og skrift ofte optræder sammen som en integreret del af
en social og interaktionel praksis (Barton 1984, Barton & Hamilton 1998, Heath 1983, Street 1984). Det fik
vi en illustration af i eksempel 5.16, hvor Ifrah fortalte, hvordan hun og hendes mor som led i en social
praksis omkring indkøb havde udviklet en måde at læse tilbudsaviser og skrive indkøbssedler, hvor tale og
skrift flettede sig sammen. Vi ser det også i forløbet Matematiske orienteringer (eksempel 6.4-6.5), hvor
Hajira, Ea og Villads’ læsning af matematikbogens tekster, fremstilling af egne matematiktekster og
mundtlige interaktion omkring de sproglige formuleringer var sammenvævet, og hvor såvel sprogstrækket
og forståelsen af matematikopgaven som genre blev til i samspillet mellem tale og tekst(er) og i dialog
mellem børnene.

At læse er at samle
Betydningen af det dialogiske perspektiv i sprog- og læsetilegnelsesøjemed blev særligt tydeligt i den
aktivitet, vi døbte Legogloss. Som navnet antyder, var aktiviteten inspireret af dictogloss’en (se derom side
101). Men hvor dictogloss’en tager udgangspunkt i en mundtlig tekst, der læses op for børnene, var
lytteteksten her udskiftet med en skriftlig tekst. Deraf udskiftningen af ’dicto’ med ’lego’, der på latin
betyder ’samle’ eller ’læse’.
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Dataaktivitet: Legogloss
Aktiviteten Legogloss var tilrettelagt med to indbyrdes forbundne formål i sigte.
Målet var dels at få indblik i de enkelte børns forståelse af teksten, som den
umiddelbart kommer til udtryk efter deres læsning, og dels at få indblik i
børnenes betydningsdannelsesprocesser under deres fælles forhandlinger af
tekstens indhold. De tekster, vi valgte at bruge, var alle tekster fra Ud at se
med DSB. Alle tekster hørte hjemme under temaerne Forskning tæt på og
Forskning langt fra, der indgik i DSB-bladets numre over en længere periode.

Figur 37: Eksempel på legogloss-tekst (Foghsgaard 2013)

Der indgik tre faser i forløbet; først en fase med to omgange individuel læsning
og notattagning, så en fase med fælles gengivelse af teksten og sidst en fase
med samtale om teksterne og processen. Under den første fase blev børnene
af forskningsmedarbejderen bedt om individuelt at læse teksten, vende den
om og tage notater, og herefter gentage processen, genlæse teksten, vende
den og skrive supplerende notater. Hvis der var behov for det, kunne teksten
eventuelt læses op af børnene eller forskningsmedarbejderen. Under
gengivelsesfasen var opgaven at udveksle noter til teksten, tale om den og
skrive deres egen tekst. Den tredje fase var en fælles samtale om teksten
mellem forskningsmedarbejderen og børnene, der var baseret på en række
vejledende spørgsmål, som vi i forskningsgruppen i forvejen havde aftalt.
a) Hvad synes I om teksten (Ud at se med DSB-teksten)?
b) Hvad synes I om jeres egen tekst?
c) Hvad lykkedes, en særlig god vending, et godt ord? Noget, der
føltes særlig godt at skrive?
d) Hvad drillede eventuelt? En bestemt sætning, ord, udtryk?
e) Hvad synes I om denne måde at arbejde på?
DSB-teksterne blev efterfølgende hængt op i klassen, så børnene havde
mulighed for at genlæse den tekst, de selv havde arbejdet med.
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I konstruktionen af legogloss-aktiviteten havde vi, gik det op for os, da vi efterfølgende så optagelserne,
skabt en situation, hvor vi i den første fase hindrede børnene i at bruge de sociale og semiotiske ressourcer,
der var inden for rækkevidde. Sådan havde vi ikke tænkt det, men sådan var det, og det var lærerigt. For på
tværs af legogloss-optagelserne var det et genkommende træk, at børnene gentagne gange forsøgte at
udfordre de rammer, som vi har sat omkring aktiviteten. Børnenes udfordring af rammesætningen for
aktiviteten gjaldt både adskillelsen af læsningen og notattagningen og forventningen om, at læsningen
skulle foregå individuelt, selv om børnene sad og læste samme tekst i samme rum. Under denne proces var
det tankevækkende, hvordan ihærdigt børnene nogle gange modsatte sig den regulering, der lå i det
individuelle set-up, og for mange gange syntes at spænde ben for at nå frem til en forståelse af teksten
(Laursen 2015a).
I det lys var det også interessant at se, hvad der skete, når det faktisk lykkedes børnene at få
forhandlet sig frem til andre rammer, eller hvor de af forskellige årsager havde mulighed for at ’snige sig til’
andre rammer (Laursen 2015a, 2016b, Laursen & Kolstrup 2018a, 2018b). Det er især tilfældet i de
optagelser, hvor der indgår elever, der er kommet senere ind i klassen fra modtagelsesklassen, og hvor
forskningsmedarbejderen derfor vurderer, at der er brug for en anden proces. Det gælder for eksempel
videooptagelsen med Mi Mi, Naja og Hanne. Teksten, de læser, hedder ”Vejen til dødsriget” (Gundersen
2013, 32) og handler om mumier. Den beskriver dels, hvordan man i Egypten konserverede de døde, og
hvordan man i den proces blandt andet fjernede hjernen ved hjælp af en pind, der blev ført ind gennem
næsen, og siden fyldte hovedet med harpiks. Dels fortæller teksten, hvordan nogle kroatiske forskere ved
en scanning af et mumie har fundet en del af den pind, der blev brugt som værktøj til at fjerne hjernen.
Pinden, som blev fundet i mumien, sad fast i noget harpiks i hovedet på den. Teksten er illustreret med
scanningsbilleder af den egyptiske mumie og det efterladte redskab. Optagelsen varer omkring en time. I
løbet af den time spørger Mi Mi ti gange ind til forhold i teksten, hun ikke umiddelbart har forstået, og fem
gange efterspørger hun afklaring af konkrete ord (mumie, pulverisere, harpiks, sarkofag, hieroglyffer).
”Hvad er en mumie?”, er det første, hun spørger om. Mi Mis spørgsmål er et eksempel på det, man inden
for andetsprogsforskningen kalder ‘anmodning om betydningsafklaring’ (Long 1983). Her analyseres
anmodninger om betydningsafklaring - og den forklaring, der typisk følger efter - som forhandling af
betydning med det mål at nå frem til en fælles forståelse (se fx Gass and Varonis 1994, Mazeland and
Zaman-Zadeh 2004, Pica, Young and Doughty 1987), og der peges på vigtigheden af, at der i undervisningen
skabes interaktionelle rammer for, at sådanne betydningsafklaringer kan få plads (se fx Ellis 1994). Det er
der plads til i gruppeaktiviteten med Mi Mi, Naja og Hanne, og det er her interessant at iagttage, hvordan
de mange betydningsafklaringer ikke alene tjener til at skabe forståelse for Mi Mi, men også baner vej for
et dybtgående arbejde med teksten, der bringer dem langt ind i tekstens univers og samtidig skaber rum
for deres egen afsøgning af, hvad det vil sige at være et kropsligt skrøbeligt menneske (Laursen 2016b,
Laursen & Kolstrup 2018b). Noget tilsvarende så vi i legogloss-aktiviteten med Tora, Nujalina og Nanna, der
finder sted relativt kort tid efter, at Tora er kommet ind i klassen fra modtagelsesklassen. Teksten, de
arbejder med, hedder ”Havets usynlige liv” og handler om vandloppen. Den beskriver blandt andet,
hvordan hunvandloppen uden at have hverken syn eller hørelse kan tiltrække hanvandloppen ved at frigive
en duft af såkaldte kærlighedshormoner. Teksten indledes med en henvisning til H. C. Andersens eventyr
”Vanddråben”, og teksten i faktaboksen er et kort citat fra eventyret, der handler om, hvad man med et
forstørrelsesglas kan se af underlige dyr i en enkelt vanddråbe. Ligesom i optagelsen med Mimi, Naja og
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Hanne er denne optagelse præget af en afsøgende interaktion. Her er den i høj grad foranlediget af Toras
søgende formuleringer under tekstrekonstruktionen og af en fælles betydningsdannelse, der efter en kort
forhandling om, hvordan de skal strukturere deres fællestekst, samler sig om hanner, hunner og hormoner
(Laursen 2015a, Laursen & Kolstrup 2018a).
Lego betyder som nævnt at læse eller at samle, og samle-dimensionen i ordet viste sig at
give mere mening end først antaget. Analyserne af legogloss-aktiviteten viste nemlig, hvordan læse- og
tekstkonstruktionen for børnene gik gennem en proces, hvor betydning blev skabt og søgt samlet ikke
alene i det enkelte barns møde med teksten, men i høj grad i børnenes fælles betydningsdannelse. Med et
socialsemiotisk blik på børnenes betydningsdannelsesprocesser i læse- og tekstkonstruktionsprocesser, så
vi, hvordan børnenes bevægede sig rundt i teksten på forskellige måder, og hvordan disse bevægelser var
præget af interesse. Læsning er med Günther Kress’ ord ”en kritisk proces, hvor nye materialer kan
assimileres af individet, samtidig med at de transformeres i processen og indgår aktivt i en transformation
af individets eksisterende repræsentationelle ressourcer, hvorved de ændrer vedkommendes subjektivitet”
(Kress, 2000, 219). Under læsningen og tekstkonstruktionen i legogloss-aktiviteten fandt der masser af
transformationer sted, såvel af teksten som af børnenes sociale identiteter og relationer. Samtidig med at
børnene assimilerede og transformerede nye materialer fra teksten, var de også i gang med at udforske,
forhandle og transformere sociale hierarkier og alliancer, venskaber, eksistens og kropslighed,
kønsmæssige og sproglige identiteter og meget mere. Interesse var således ikke bare noget, der var, og
som barnet mødte teksten med. Det var i høj grad også noget, der interaktionelt blev skabt undervejs.
Analyserne illustrerede samtidig, hvordan måden, hvorpå børnene tager de sproglige og
tekstlige udfordringer op under og efter læsningen, er nært forbundet med den måde, de går ind i og
bevæger sig rundt i teksten på, hvilket hænger sammen med den interesse, de bærer med sig ind i og
udvikler gennem tekstlæsningen, og med de interaktionelle muligheder, der på forhånd gives og undervejs
skabes. Der er således ikke tale om en lineært fremadskridende proces i den måde, børnene i disse
optagelser går til de sproglige og tekstlige udfordringer på, men om en proces, der er tæt knyttet til den
måde, de ’samler’ teksten på – hver for sig og sammen. Visse ord og visse formuleringer gives særlig
opmærksomhed. Hvilke det er, handler meget om, hvad det er for ord, formuleringer og
tekstsammenhænge, det enkelte barn og gruppen finder centrale for forståelsen af teksten og for den
tekst, de skaber. Men det handler også om det rum, der er og skabes for sproglig forhandling og
udforskning.

Sprogleg – ikke det rene pjat
Et essentielt element i skabelsen af et dialogisk rum med plads til sproglig forhandling og faglig udforskning
viste sig at være sproglegen. Med opmærksomheden rettet mod sproget som repræsentation og
kommunikation vil sproglegen nemt kunne ses som et pjattet sidespor, et stemningsskabende aspekt eller
måske ligefrem som forstyrrende off-task aktivitet, der fordrejer eller forsinker processen. Men sproget har
også en skabende funktion. Det repræsenterer ikke alene verden omkring. Det frembringer også nye
verdener. Det tjener ikke alene til overførsel af information mellem mennesker. Det skaber også relationer
mellem mennesker. Legen med sprog spiller en central rolle deri. Det blev meget tydeligt i de to
ovennævnte optagelser. Begge optagelser var fyldt med sprogleg, som ved første gennemsyn fremstod som
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et sjovt og sødt krydderi på børnenes samarbejde om opgaveløsningen, men som ved de næste gennemsyn
og en nærmere analyse viste sig at spille en helt central rolle – både sprogligt, fagligt og socialt.
I nedenstående uddrag møder vi Tora, Nujalina og Nanna i starten af legogloss-aktiviteten,
hvor forskningsmedarbejderen har valgt, at de læser teksten højt sammen. Nujalina starter med at læse.
Senere spørger forskningsmedarbejderen Tora, om hun har lyst til at læse billedteksten. Tora kvier sig først,
men går tøvende i gang. Undervejs falder oplæsningen af ordene torskelarve og vingesnegl hende ikke helt
nemt.
Eksempel 6.7
Har du lyst til at læse den her (peger på billedteksten, ser på Tora)
Mmm,jaaa
Ja (stille)
I hundrede liter vand kan man finde størs, stordelen af, alt liv i havet, fra
øverste venstre høj- (skærer ansigt), høj FM:
Hjørne
Tora:
Ses vandloppen krååååå, k, krabalabalaba
FM:
Ja, krabbelarve (griner kort og se på Nujalina, der griner lidt og hoster)
Tora:
Troske, ee, eel alalalala?
FM:
Ja?
FM, Nanna, Nujalina: (griner, Tora smiler)
Tora:
Slangesir-, stjerne, ee, ee, øh larv::e:?
FM:
Ja?
Tora:
Vvv (stille), vinke, bløbløbløbløbløblø
Nanna:
(kort stille grin)
FM:
Vingesnegl (langsomt)
Tora:
Og, ja, og så blablabla
Nanna:
(kort stille grin)
FM:
Ja, dræbergople, og så står der lige her, det kan jeg læse (læser op)
FM:
Tora:
FM:
Tora:

Hendes umiddelbare vanskeligheder ved at læse ordene leder hende til at lege med lydene og gennem
gentagelse skabe et rytmisk forløb, der får de andre til at smile og grine.
Cook (2000) skelner mellem forskellige forbundne dimensioner af sproglegen med fokus på
henholdsvis sproglig form, semantisk betydning og pragmatisk brug. I eksemplet her er der tale om en leg
med sproget, der er baseret på sprogets form og nærmere bestemt dets lydlige karakteristika og rytme. I
det næste eksempel er det ligeledes sprogets form, der er genstand for sproglegen. Her er vi nået til
tekstrekonstruktionsfasen. Nujalina er den, der skriver.
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Eksempel 6.8
Tora:

Øhm, vidste du goodt, aat, aat, der er, pigevandloppe, og en dreng

Nanna:
Tora:
Nanna:

Hunvandlopper og hanvandlopper
Jaa
Var det ikke også noget med aaat at, deeer hunvandlopper tiltrækker en
duft (ser op på Tora med sammenknebne øjne), altså
Øøhh, hvad hedder det nu, deeet trækker sådan nogen øøhm, øh de
hormonduftagtig der så’n.
Jaa, til hannerne, hanvandloppen
Jaa, og så- ja vi skal allerførst skriv- øhh, skrev du der er hun og han
Mm (stille, ser på Tora), vidste du at … at der er (Nujalina begynder at skrive)
Der er … mange seje ting, ligesom vandlopper, De de er så lækker, ej det er for
sjov
Tss jeg var lige ved at skrive det
Øøhh, der er øøhhm hun- altså pigevandloppe-pe-pe-pe

Tora:
Nanna:
Tora:
Nujalina:
Tora:
?:
Tora:
Nujalina:
Tora:
(…)
Nanna:
Tora:
Nanna:
Tora:
Tora:
Nanna:
Tora:
Nanna:
Tora:
Tora:
Nujalina:
(…)
Nujalina:
Nanna:
Tora:
Tora:
Nujalina:
Nanna:
Tora:
Nujalina:

(grinende)

Der er hunlopper
Hun
Hunvandlopper og hanvandlopper
Hun
Vandlopper, årh: det er så sjovt at sige vandlopper, vandlopper
Mhh (grinende) vandlopper, lopper, lopperlopper
Aaalopper, aaaalopper
Aaalopperlopperopper
Llopper, ej det er sjovt,
hvem er det sorry (vender notatpapir på bordet)
Vidste du at der er hunvandlopper skråstreg hanvandlopper ( ser på
Tora)
Han, vand (dikterer for sig selv), hanvand (smiler)
Hanvand, vandmand, vandhanen, vand
(griner, danser på stolen)
hanmand
hanvand
xxx
Eejj, det kunne også være sjovt hvis der stod, hanvand, og hunvand
Hunvand (de griner alle tre)

Igen er sprogets rytme omdrejningspunktet for sproglegen, der er genstand for æstetisk nydelse. Lopper er
et godt ord at sige og endnu bedre, når det gentages. Samtidig får sproglegen også en ny karakter sidst i
uddraget, hvor Nujalina dikterer for sig selv, hvad hun er i gang med at skrive (han og vand). Det uforudsete
rim vækker begejstring. Nujalina sammenkobler smilende de to ord (hanvand), og Nanna griber ideen og
bygger hurtigt videre (hanvand, vandmand, vandhanen, vand), efterfulgt af Tora, der grinende supplerer
med et nyt rime (hanmand) og afslutter med at kommentere, at det kunne være sjovt, hvis der stod
hanvand og hunvand. Hermed bliver legen med sprogets rim og rytme også springbræt til skabelse af nye
fiktive verdener. Og det er ikke hvilken som helst fiktiv verden, men en verden, der ligesom tekstens verden
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er fyldt med hanner, hunner og hormoner, og som forbinder tekstens univers med børnenes interesse, som
den bæres med ind i teksten og skabes undervejs i deres arbejde med teksten.
Allerede fra starten af tekstrekonstruktionsfasen etableres nemlig en dobbelt rammesætning
(Bushnell 2008) af aktiviteten gennem leg med og bevægelser mellem faktiske og fiktive verdener.

Eksempel 6.9
Tora:
Nanna:
Nujalina:
Tora:
Nujalina:
Tora:

Tora:
Nujalina:
(Stilhed)
Nujalina:
Tora:
Nanna:
Tora:
Nanna:

Jeg er lige blevet giftet med Cengiz og så: jeg ska’ gå ( griner)
A’ hvad? (reder en tot hår ned i ansigtet med fingrene)
Hvad for noget?
Det’ fordi (griner mens hun taler)
Er dig og Cengiz kærester?
Neeej adr, fordi Cengiz sidder sån her xxxxx og så han spørg mig skal vi
giftes, så, sefølig, og så jeg er blevet gift (griner), aaah han skal ikke
være min kæreste (da:v) (slår med hånden håret fra højre til venstre),
suuupersjov (hviskende) (Nanna begynder at flette sin hårtot.

Nujalina ser på Nannas hår)
Okay vi skal skrive mere
Okay xxx usynlige liv

Havets usundelige nej, jeg ved ik xxx
Øhm, i så’n, vi skriver xxx, skal vi ik skrive den der i, øøh, hundrede liter
vand, er der en stor del af vand, sån du ved godt den der Den der: (som Toras intonation, fletter hår ned over ansigtet)
… tingeling og en af dem, er den der: vandlopper, vandlopper og, vidste
du godt, at der er hune, vandlopper og hanvandlopper ( de sidste ord
udtales tydeligt) og- og så blablabla
Og så rejer og såå (fletter hår, Tora og Nujalina ser på Nanna)

I uddraget, der går forud for eksempel 6.9, fortæller Tora Nujalina og Nanna, at hun er blevet gift med
Cengiz – en dreng fra klassen, hvormed introduceres en fiktiv verden, hvor der umiddelbart ikke har nogen
sammenhæng med aktiviteten, men som vækker både Nanna og Nujalinas interesse. Ved at spørge, om
Tora og Cengiz er kærester, bringer Nujalina den fiktive verden i kontakt med en mulig faktisk verden, inden
Tora opfordrer dem til at skrive videre om hun- og hanvandlopper, hvilket leder frem til den beskrevne
loppeleg. Umiddelbart efter den sproglige loppeleg vender de tilbage til Nannas spørgsmål, om ikke der er
noget med, at hunvandlopperne tiltrækker hanvandlopperne ved hjælp af en hormonagtig duft. En egentlig
sammensmeltning af tekstens og virkelighedens faktiske og fiktive hunner og hanner finder ikke sted her.
Det gør det derimod kort tid efter, hvor Tora først gennem en semantisk leg med sproget menneskeliggør
vandlopperne (de prutter), hvorefter Nujalina igen bringer Cengiz ind.
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Eksempel 6.10
Tora:
Nujalina:
Nujalina:
Nujalina:
Tora:
Nanna:
Tora:
Tora:
Nanna:
Tora:
Nujalina:
(…)
Tora:
Nujalina:
Tora:
Nanna:
Nujalina:
Tora:
Nanna:
Tora:
Tora:
Nanna:
Tora:
Nanna:
Nujalina:
Tora:
Nujalina:
Tora:
Nujalina:
Nanna:
Nujalina:

De prutter på hinanden
Mm
Ligesom Cengiz gør ved alle
Av for (stille, slår sig, da hun rykker stolen ind)
Ikke ved mig og hvis han sku gøre det på mig så xxx
Han gør det heller ikke ved mig (grinende)
Han gjorde det engang på, Camillas hoved, han gjorde psss (løfter sig
lidt fra stolen, som om hun slår en prut)
xxxxx
Aadd(griner)
Øøhmm (peger i fællesteksten men afbryder bevægelsen da Nujalina
begynder at tale)
Hvad gjorde Camilla så? (ser på T med et skævt smil)
Og når det og når de skal formere sig selv, sån, såå, såå, så hvad
hedder det, hunvandlopper, prutter sådan en duft (griner) xxxxx (stille, skriver)
… som drenge synes er virkelig sej
xxx
Deee (skriver)
Der er også xxxvandlopper, eej, det er faktisk meget flot ( ser på Nanna,
der sætter hår), altså her foran det ser lidt handicappet ud men bag i det
er meget flot (lægger hånden på eget hår, først foran og så bagi )
(griner kort og smiler stort til Tora)
Men det er flot den der (lægger hånden på eget hoved og kører fingrene
en gang gennem håret)
xxxxx (stille)
Jeg bruger ingen elastikker
Ikke noget elastik?
Mmm
Duft (stille)
Aaaa, (stille mens hun ser på Nanna, der sætter sit hår)
Hormoner jeg tror jeg skrev h:årmoner (smiler og ser fra teksten op på
Tora)
(griner højt)
Prøv at se (peger i teksten med kuglepennen og smiler)
H:årmoner (stille)
H:årmoner

Sammensmeltningen af verdenerne fuldendes med Toras bemærkning om loppernes formering (”Og når
det og når de skal formere sig selv, sån, såå, såå, så hvad hedder det, hunvandlopper, prutter sådan en
duft”). Sammensmeltningen af børnenes faktiske og fiktive verdener og tekstens verden får dog endnu et
udtryk sidst i uddraget. Gennem hele aktiviteten har Nanna og Tora som angivet i udskrifterne leget med
deres lange løsthængende hår. På dette tidspunkt finder deres optagethed af håret vej ind i deres samtale,
da Tora kommenterer Nannas hårsætning. Nujalina skriver fortsat og er nået til duften og hormonerne, da
hun grinende udbryder, at hun er kommet til at skrive hårmoner i stedet for hormoner.
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Figur 38: Hår-moner

Børnenes fokus på og interesse for hanner, hunner og hormoner, som det centrale i teksten som fagtekst
kan muligvis forklare Toras undren over, hvorfor H.C. Andersen tildeles en central rolle i tekstforlægget. Af
børnenes notatpapirer fremgår, at de alle har bemærket H.C. Andersen i tekstforlægget og valgt at
inddrage ham i deres notater, og man ser i uddraget ovenfor, at de også alle tre er med på, hvem H. C.
Andersen er. Men skønt børnene tildelte H. C. Andersen en central rolle i notatfasen af aktiviteten, er han
gledet ud af opmærksomhedsfeltet i takt med, at børnenes tekst samles omkring hormonerne. Da børnene
er færdige med fællesteksten, erklærer Tora straks, at den tekst, de har skrevet, er meget bedre end
tekstforlægget. Nujalina håber mest, at deres tekst er den bedste i klassen, hvilket Tora forsikrer hende om,
at den er. Eksempel 6.11 er fra denne afsluttende samtalefase. Forskningsmedarbejderen har umiddelbart
inden spurgt, hvad de synes om tekstforlæggets indhold.
Eksempel 6.11
Tora:
Nujalina:
Nujalina:
FM:

Men jeg forstår ikke, hvad har H. C. Andersen at gøre med det?
xxx
Jaa (grinende) det xxx.
Det kan jeg godt forstå hvad har han egentligt med det at gøre og man
kan jo sige H C Andersen han er, ved du hvem H. C. Andersen er (ser på
Tora og nikker én gang mod hende)
Ja, han er en (skriver i luften), hvad hedder det?
Øøhh, forfatter.
Forfatter.
Ja lige præcis.
Ja nemlig forfatter, ja.

Tora:
Nanna:
Nujalina:
Tora:
FM:
(Forskningsmedarbejderen læser faktateksten om H.C. Andersens eventyr)
Tora:
Jeg ved ikke, men jeg synes det er ikke særlig vigtigt det med H. C.
Andersen, fordi man trækker bare tid med det.
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Efter en afklaring af ordet forfatter læser forskningsmedarbejderen et kort stykke om H.C. Andersen højt
fra tekstforlægget, men Tora holder fast i sin pointe om, at inddragelsen af H.C. Andersen ikke er særlig
vigtig, med et argument om, at man med den bare trækker tiden ud.
Sproglegen synes i denne legoglossoptagelse at have flere effekter. For det første ser vi det,
som Tarone (2000) har kaldt sproglegens intersprogs-destabiliserende kraft. Med det peger hun på,
hvordan sproglegen i et andetsprogsperspektiv – udover at muliggøre øvelse i at anvende sproget til
kreative og hypotetiske formål – kan bidrage til andetsprogstilegnelsesprocessen ved at mindske affektive
barrierer, at give indlæreren mulighed for at afprøve mange forskellige stemmer og sproglige varianter i
relation til mange forskellige roller og at destabilisere intersproget. Ud fra et syn på intersproget som et
resultat af spændinger mellem konservative kræfter, der kræver korrekthed, og individuelle kreative
kræfter, der kræver fornyelse, ses sproglegen her som en innovationskraft, der kan destabilisere
intersproget og dermed bane vejen for udvikling.
”Play with L2 forms involves creative use of the interlanguage, which in turn may allow the
development of the permeable parts of the learner’s interlanguage, stretching the learner’s
rule system beyond the limits of its current norm (Tarone, 2000, 50).”
For Tora synes sproglegen at give plads til kreative kræfter, der måske nok i sit udspring er individuelle,
men som i høj grad bliver en del af det dialogiske samspil mellem børnene. Det er således ikke alene Toras
intersprog, der strækkes gennem udforskning af sprogets lydlige aspekter og betydningsafklaring af ord,
men også det sociale rum og børnenes muligheder for at forfølge forskellige sociale mål. Med
udstrækningen af det sociale rum skabes samtidig plads til sproglegens skabende potentiale. Sproget
refererer ikke alene til en objektiv virkelighed. Det skaber også nye virkeligheder; i dette tilfælde
virkeligheder, hvor der er hanvand, hunvand og hår-moner, hvor børn kan gifte sig, og hvor vandlopper kan
prutte. Børnenes sprogleg var en central drivkraft i skabelse af disse virkeligheder, der samtidig forbandt
tekstens univers med deres sociale liv på en måde, hvor teksten ikke bare blev samlet og forstået, men også
fik subjektiv betydning for dem. Den transformation, som er del af enhver læseproces (Kress 2000),
udfoldede sig her som en dialogisk proces, båret af interesse – ikke blot som noget, den enkelte bar med
ind i betydningsdannelsesprocessen omkring teksten, men også som noget, der var i stadig tilblivelse som
led i børnenes fælles udforskning af teksten, sproget og dem selv som kønnede væsener.
Sproglegens centrale betydning såvel for den enkeltes sprogtilegnelsesproces som for
udstrækningen af det sociale rum og for skabelsen af nye virkeligheder var ikke kun noget, der alene gjaldt
denne optagelse. Også i optagelsen med Mi Mi, Naja og Hanne spillede den en fremtrædende rolle; her i
særlig grad foranlediget af Mi Mis anmodninger om betydningsafklaring. Det interessante var her, hvordan
den betydningsdannelse, der fandt sted, ikke alene relaterede sig til afklaring af betydning i
repræsentationel forstand for eksempel i form af ordbogsagtige forklaringer, men også til udforskning af
sprogets symbolske muligheder til at åbne for nye betydningspotentialer og skabe nye måder at se verden
på (Laursen & Kolstrup 2018b). I deres fælles udforskning af teksten om mumificering af døde mennesker i
det gamle Egypten var det menneskets eksistens og kroppens skrøbelighed, der undervejs flettede tekstens
univers og børnenes faktiske liv og fiktive virkeligheder sammen og fyldte deres læsning af teksten med
betydning, samtidig med, at det skabte rum for Mi Mis sproglige forståelse og for deres fælles forståelse af
tekstens indhold. Efter læsningen startede Mi Mi med at erklære, at hun syntes, at teksten var spændende,
128

men at hun ikke forstod den, og at den gjorde hende bange, og hun indledte sin søgen efter forståelse med
at spørge, hvad en mumie er. For at forklare det sammenlignede Hanne en mumie med et menneske, der
var pakket ind i toiletpapir. Det blev startskuddet til skabelsen af et grotesk karnevalistisk univers (Bakhtin
1984), hvor hver enkelt af Mi Mis anmodninger om afklaring tilfører nye elementer til dette univers
gennem sprogleg og metaforiske sammenligninger, der ved nærmere eftersyn alle viser sig semantisk set at
høre hjemme i det, Bakhtin kalder ’the lower stratum’ (Bakhtin 1984, 35), hvilket omfatter alt det, der har
med kroppens åbninger at gøre (spisning, drikke, afføring etc.), og som peger ind i dens
gennemtrængelighed. Hvor mumiens hovedet fyldtes med harpiks, efter at hjernen var suget ud med en
pind, bliver menneskers hoveder i børnenes univers flækket, hjerner med konsistens som blendet is bliver
suget ud med sugerør, hvorefter de bliver fyldt med ahornsirup (som analogi for harpiks), hvorefter de
pakkes ind i toiletpapir og derpå kan frysetørres til bagepulver, der kan spises, ligesom den pulveriserede
mumie kunne spises for at opnå evigt liv. En næranalyse af sproglegen og de rækker af semiotiske
transformationer, der finder sted gennem børnenes læsning, kan findes i Laursen & Kolstrup (2018b). Her
er blot givet et kort resumé deraf for at pointere, at sproglegen ikke er specifikt gældende for en enkelt af
optagelserne, men dukker op i mange Tegn på sprog-sammenhænge, hvor den viser sig at have såvel
sproglige, forståelsesmæssige, sociale og subjektive effekter af central betydning for såvel læse- og
sprogtilegnelsesprocessen.
I de to optagelser bidrog sproglegen til at skabe et rum for dialogisk udforskning, ligesom
den for Tora og Mi Mi medvirkede til at turde vove mere på dansk uden at tabe ansigt. Karakteristisk for
begge optagelser var også, at både Tora og Mi Mi indledte med på forskellig vis at rette opmærksomheden
mod dem selv som andetsprogsbrugere og sprogindlærere, hvilket synes at give dem en platform for en
kreativ udforskning af sproget og for deltagelse på egne præmisser. Dette potentiale for kreativitet i og
gennem sprog (Cremin & Maybin 2013) har været taget op i flere undervisningsforløb. Det gælder for
eksempel forløbet Spejlbilleder af Børnenes Ænsyklopædi – et arbejde med tekst og betydning, der blev
gennemført på femte klassetrin (Orluf 2014).
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Undervisningsforløb: Spejlbilleder af Børnenes Ænsyklopædi – et arbejde med
tekst og betydning
Forløbet tog udgangspunkt i bogen Børnenes Ænsyklopædi; en – som
stavemåden antyder – atypisk encyklopædi for børn. Ikke kun stavemåden er
atypisk; bogen rummer også en række opslag med ganske ukonventionelle
ordbogsopslag.

Figur 39: Eksempler fra Børnenes Ænsyklopædi (Bendix, Kvist & Algreen-Petersen 2008)

Orluf (2014, 54) beskriver bevæggrunden for inddragelsen af sproglegen
sådan: ”Det legende element i sproget har været et andet fokus, og valget af
Børnenes Ænsyklopædi som centralt artefakt for forskellige
literacybegivenheder i klassen har iscenesat en leg med sproget, der ifølge
casestudies har vist sig at have et potentiale i et sprogtilegnelsesperspektiv
(Tarone 2001, Bushnell 2008). For det første på grund af legens tætte
tilknytning til følelser og holdninger, og der var en del fnis og latter undervejs
blandet med mange tænkepauser og panderynken. For det andet på grund af
sproglegens tydelige udpegning af sprogets flertydighed hvor sproget
strækkes ud over dets egne grænser, adskiller sig fra hverdagens sprogbrug
og åbner for nye og kreative sprogpraksisser”.

Undervejs i læsningen arbejdes der med den flertydighed, flere af opslagene leger med. Ordet ’bivogn’ er
for eksempel forklaret gennem en tegning af en bi med hjul på, hvor der spilles på, at bi(-) både kan være et
insekt og et forled, der angiver, at noget er underordnet noget andet. I dette tilfælde er alle børn med på
tegningens brug af ordene vogn og bi og på humoren i den, velvidende at der leges med en flertydighed,
men ikke alle børn kender ordet bivogn, hvilket kommer til udtryk i følgende dialog, der indledes med, at
Kemal søgende giver udtryk for, at han er klar over, at der ligger noget bag, men ikke helt hvad.
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Eksempel 6.12
Kemal:
Halim:
Kemal:
Lærer:
Kemal:

Ja, bivogn og så det her, det følger ikke rigtigt teksten, det er jo ikke
rigtigt det samme, en bi og så det der…
Det er det, man skal grine af.
Det er svært, når man ikke ved betydningen af det.
Ja, ja- det er rigtigt svært. Ved du hvad, jeg gætter på at det er derfor,
der er rigtigt mange af jer, der har sagt ’uden mening’ om teksterne,
ikke?
Ja.

Bogens leg med ordene giver anledning til samtaler om ords flertydighed og det kreative potentiale,
samtidig med at der på den baggrund sættes fokus på de sproglige forhold, der ligger til grund for
flertydigheden; her at bi både kan være et forled i et ord og et ord i sig selv. I dette tilfælde foranlediger det
også et eksplicit udsagn for Kemal om, at man ikke nødvendigvis forstår (alle) betydninger af et ord, hvilket
anerkendes af læreren som et relevant bidrag til forståelsen af flertydighedens væsen.

’Jeg sidder inde i den tekst’
Det dialogiske aspekt i skriftsprogstilegnelsen handler, som vi har set, om det interaktionelle rum, hvori
læsningen og skrivningen finder sted. Men det dialogiske perspektiv har også en anden dimension, der har
at gøre med tegnets dialogicitet. For som Bakhtin (1986) jo er kendt for at sige, så vil det, vi siger og skriver,
dels rumme en responsivitet (en rettethed mod noget, der ligger forud) og en adressivitet (en orientering
mod det, der kan følge efter), ligesom det altid rummer spor af andres stemmer. Det er ved at fylde talen
eller skriften med egne intentioner, at den talende og den skrivende finder ’sin egen stemme’.
“... only when the speaker populates it with his own intentions, his own accent, when he
appropriates the word, adapting it to his own semantic and expressive intention. Prior to this
moment of appropriation, the word does not exist in a neutral and impersonal language (it is
not, after all, out of a dictionary that the speaker gets his words!), but rather it exists in other
people’s mouths, in other people’s contexts, serving other people’s intentions: it is from
there that one must take the word, and make it one’s own” (Bakhtin 1986, 293-4).
Denne dialogiske dimension stod særligt tydeligt frem i den aktivitet, der fik navnet Hvem er du fan af?
efter den opgave, børnene blev stillet, da de i femte klasse blev bedt om at skrive om at være fan af nogen.
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Dataaktivitet: Hvem er du fan af?
Aktiviteten Hvem er du fan af? blev gennemført, da børnene gik i femte klasse.
Den blev forberedt ved, at eleverne hver – efter en introduktion i klassen –
skrev en tekst om at være fan. Eleverne blev derefter - i grupper på cirka tre spurgt ind til teksten og skriveprocessen med udgangspunkt i en række
vejledende spørgsmål, der på forhånd var forberedt i forskningsgruppen.















Hvad synes du lykkedes godt i din tekst?
Er der noget, du er særlig tilfreds med? (en god pointe, et godt afsnit,
fedt ord)
Har du fået det med, du gerne ville og synes var vigtigst?
Er der noget, du synes mangler?
Hvorfor kom det ikke med?
Eventuelt uddybende spørgsmål til indholdet (fokus på at skrive om
dette indhold)
Eventuelt spørgsmål om skriveridentitet og selvfremstilling
Find et særligt godt sted i din tekst!
Har du brugt nogen særligt gode ord?
Er der særligt gode sætninger?
Tegnsætning? Layout? Argumentstruktur?
Var der noget, der var svært eller drillede?
Hvordan var det svært? (stavning, ordforråd, tegnsætning, formulering,
layout…)
Hvad gjorde du, da det drillede?
Hvad kunne du ellers have gjort? Hvad hvis…? (hjemme, bedre tid)
Hvordan ser en rigtig blæret fantekst ud, synes du?
Ser du anderledes på din tekst nu, hvor vi har snakket om den?
Hvad synes du om at snakke om jeres tekster på den her måde?
Er der noget, du ville gøre anderledes, hvis du skulle starte forfra nu?
Er der noget ved jeres tekster, vi ikke har snakket om?

Med aktiviteten ønskede vi at flytte fokus fra et blik på teksten alene som et færdigt produkt til et blik på
teksten-i-proces og at få indsigt i børnenes overvejelser over skriveprocessen og de valg, de har truffet
undervejs (Laursen 2015b, Laursen 2018c). Tilrettelæggelsen og analysen af Hvem er du fan af? var
inspireret af skriveforskeren Theresa Lillis (2001, 2003, 2013), der argumenterer for vigtigheden af at forstå
skrivning som social praksis, hvilket indebærer en bevægelse bort fra en ensidig interesse for den enkelte
persons skrivning forstået som en individuel færdighed frem mod en interesse for, hvordan individet ’gør
skrift’ i specifikke situationer. Det, individet som socialt situeret aktør gør med skrift, skriver Lillis, ”is
shaped both by her understanding of the specific socio-discursive contexts (…) and also by what she brings
to the act of writing (…)” (Lillis 2001, 31). At studere skrivning fra et socialt praksisperspektiv indebærer
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derfor både en opmærksomhed på de diskursive praksisser og konkrete rammer omkring skriveprocessen
og på den enkeltes identitet som skriver (fx Clark et al. 1990, Fairclough 1992, Ivanič 1995). Det er i dette
spændingsfelt, skrivere undervejs i skriveprocessen træffer en række valg om a) hvem de kan, og hvem de
gerne vil være, når de skriver, b) hvad de kan, og hvad de gerne vil udtrykke, og c) hvordan de kan, og
hvordan de gerne vil udtrykke det (Lillis 2001, 50-51). Gennem de valg, skriveren træffer, vil han eller hun
ikke bare portrættere det eller dem, der skrives om, men også skabe sig selv som skriver, idet man altid
skriver ud fra en eller flere positioner, der har betydning for de ressourcer, man vælger at trække på. Selv i
den mindste tekst, der i et voksenperspektiv kan synes ubetydelig, har skribenten truffet valg om, hvordan
denne vil fremstille sig selv, og hvilke semiotiske ressourcer der er egnet til det.
I samtaleaktiviteten fortalte børnene om nogle af de valg, børnene havde truffet undervejs i
skriveprocessen, og den måde, de havde valgt at fremstille sig selv som skrivere i den konkrete situation. På
spørgsmålet om, hvad de syntes, der var lykkedes i deres tekst, svarer Patryck for eksempel, mens han
peger på sig: ”Jeg er sådan, øh, tilfreds med, at det som jeg har… for jeg har prøvet at, sådan det jeg siger.
Øh, ja. Fordi sådan at hele teksten, det er sådan noget jeg siger, så det er sådan hvor, som at jeg tænker,
som om jeg sidder inde i den tekst”. På forskningsmedarbejderen opfordring folder Patryk det yderligere ud
med en forklaring, der understreger, hvordan skriveridentitet hænger sammen med sproglige valg på
mikroniveau. Nedenfor fortæller han, hvordan han har ønsket, at selve tankeprocessen skulle fremgå af
hans tekst.
Eksempel 6.13
FM:
Patryk:
FM:
Patryk:
FM:
Patryk:

Så den er rigtig meget dig. Det er ligesom du vil sige den. Er det det?
Ja, for eksempel, ’faktisk ingenting’. En pause, og så: ’Eller, nå, jo!’
(citerer han sin tekst og gestikulerer med hånden en pludselig kontrast),
’Det ku’ være’. Sådan som om, jeg har lige tænkt på det.
Har du lavet en pause? Kan man se, du har lavet pause på dit papir?
Altså, sådan, bare en øh- Der er bare en øøøøh, ja, punktum, eller.
Ja, OK, så det punktum og den pause, der følger, den er du rigtig glad
for?
Ja.

På Patryks tekst herunder kan man se, hvordan hans tankeproces er omsat til tekst. Den proces, han
forklarer for forskningsmedarbejderen ovenfor, er her udtrykt med en både omfattende tegnsætning og en
lille illustration. Af den med rødt omringede sætning (se figur 40 og 41), som han selv citerer i samtalen,
fremgår det, at han har benyttet sig af både komma, tre på hinanden følgende punktummer og et
udråbstegn. Hertil kommer, at han med en lille pære har symboliseret, hvordan der går et lys op for ham.
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Figur 40: Patrycks fantekst

Figur 41: Udsnit af Patrycks fantekst

At skrive på et (relativt) nyt sprog involverer også en mere eller mindre eksplicit selv-repræsentation som
sprogindlærer og en konstruktion af en sproglig identitet, der er tæt forbundet med fortolkninger af
institutionelle forventninger og sociale relationer (se fx Ivanič & Camps 2001, Jølbo 2016, Lam 2000,
Laursen 2014, 2018c, Shahri 2017). Patryck, der har polsk baggrund har med sine leksikalske, syntaktiske,
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tekstuelle og grafiske valg placeret sig selv stærkt i teksten som fan af ’det mindre kendte’ og som et
subjekt i proces, der er tænksomt og træffer valg undervejs i skriveprocessen. Hans tekst kan samtidig
karakteriseres som sproglig risikabel, idet den bærer præg af, at han bevæget sig ud i sproglige
konstruktioner på dansk, som han endnu ikke er helt sikker i. Noget tyder på, at der i hans investering i
teksten også har fulgt en investering i at strække sproget for at give teksten netop det udtryk, han gerne
ville have frem, og for at skrive sig selv ind i teksten på en måde, der har fået ham til at fremstå, som han
gerne har villet fremstille sig selv.
De semiotiske valg, børnene træffer i skriveprocessen, hænger sammen med den måde, de
ønsker at fremstå gennem deres tekster, der igen må ses i sammenhæng med deres fortolkning af de
forventninger, der institutionelt omgærder skriveprocessen. Dette spændingsfelt mellem de oplevede
forventninger til skrivningen og de valg af semiotiske ressourcer, der træffes, bliver også et centralt tema i
samtalen mellem Salman, Hashir, Rafal og forskningsmedarbejderen. På spørgsmålet om, hvordan en rigtig
blæret fantekst skulle se ud, siger Salman, at der skulle være billeder, mens Hashir fremhæver, at teksten
skal være lang for at være blæret. Det leder til følgende samtale:
Eksempel 6.14
FM:
Hashir:
FM:
Hashir:

(…)
FM:

FM:

FM:
Hashir:
Salman:
FM:
Hashir:

Den skal være lang, Hashir, siger du. Hvorfor det?
(trækker på skuldrene og smiler så prøvende) Ellers så er det ikke sjovt
at læse den. Det synes jeg heller ikke, min er, når det kun er 2-3 linjer.
Synes du din er for kort, eller hvad? (Hashir bekræfter) Hvad ville du
gerne mere have haft med, tænker du, hvis du fik lov til at skrive teksten
om?
Vi sku’, vi sku’, vi sku’ - Vi sku’ ikke skrive om øh - (kigger lidt frustreret
ud i luften). Vi sku’ ikke skrive om, hvor gammel han er og sådan noget.
Vi skulle bare skrive, hvorfor man er fan af ham. Så, det kan man ikke
skrive så langt om.
Så der er simpelthen nogle informationer, du gerne ville have haft med
nu, hvis jeg sagde: ”Nu må du lave en fantekst, en blæret fantekst om
Christiano Ronaldo, og du må lave den liiige som du gerne vil”? Hvem
skulle så… Hvem skulle egentlig læse den, hvem skulle den så være
rettet til? Skulle det være en på din egen alder, eller en på alder med
mig, eller -?
(kigger rundt, gaber og trækker sig tilbage i stolen, før han siger ) Det er
nogen gange derhjemme, så på computeren, så har jeg også sådan
noget Word, så skriver jeg mange historier om fodboldspillere og sådan.
Det er sådan nogen lange nogen, jeg skriver.
Ja. Skriver du dem bare så til dig selv så, eller hvordan?
(nikker) Og så kopierer jeg dem. Så har jeg dem bare.
Man kan også bare skrive dem til andre fans.
Ja. Til andre fans. Ja. Hvad skulle der være med i sådan en historie,
man skriver til andre fans?
Jeg skriver, hvornår han er født, hvor mange år han er, og - karriere og
sådan dér.
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I uddraget her ses, hvordan Hashir udfolder et spændingsfelt imellem det, der i hans øjne forventes, at han
skal, og det han gerne ville – og kunne – udtrykke. Grunden til, at hans tekst er så kort, er ifølge Hashir, at
de skulle skrive om, ”hvorfor man er fan”. ”Så”, siger han ”det kan man ikke skrive så langt om.” Således
henviser han til den konkrete opgaveformulering, som understreges sprogligt ved, at Hashir fem gange
gentager ”Vi sku’”. Hashir har holdt sig stringent til at opfylde kravet til opgaven, som han har fortolket det,
og han har derfor ikke skrevet biografiske informationer om Ronaldo i sin tekst. På et mere generelt
forestillet forventningsplan til, hvordan man skriver i skolen, kan man koble denne opmærksomhed på,
hvad man skal og ikke skal, til den sproglige korrekthed, der karakteriserer Hashirs tekst.

Hashirs tekst kan karakteriseres som kort, relativ fejlfri og urisikabel, og på spørgsmålet om, om der var
noget, der drillede, svarer Hashir: ”Jeg syntes ikke, der var noget, der var svært.” Samtidig understreger
han, at han, når han skriver derhjemme, skriver lange tekster i Word til sig selv på sin computer. Også
Hashirs deltagelse i samtaleaktiviteten er generelt præget af en tilbageholdenhed og kortfattede svar på
forskningsmedarbejderens spørgsmål. Men der er også brud på dette generelle billede, der dels handler
om, at hans generelle korte svar erstattes af en begejstret og optaget involvering i samtalen, når den
handler om tekstens indholdsside (fodbold), og når han som her ivrigt fortæller om, hvordan han ville have
skrevet en meget længere tekst. Sidst i det tidligere præsenterede uddrag ser vi Hashir nævne karriere som
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noget af det, han ville have skrevet om derhjemme. Ordet karriere har forskningsmedarbejderen seks
minutter tidligere introduceret, hvor hun udtrykte, at hun ved tekstlæsningerne blev nysgerrig på, hvor
langt Rafals spiller og Ronaldo er i deres karrierer. På det tidspunkt fulgte Hashir ikke op på dette, men
sprang over, sådan som han gør ofte i samtalen. Men her ser vi altså tegn på, at han har opsnappet en
sproglig ressource i den mundtlige interaktion, som han – lidt søgende – inddrager her i sin fremstilling af
sig selv som skriver og som vidende om det indhold, han skriver om.
Også i en række andre tilfælde ser vi, hvordan børnene i samtalesituationen bliver
opmærksomme på nye ressourcer, som de afprøver undervejs i samtalen, samtidig med at de overvejer
egne og får lejlighed til at høre om andre skriveres praksisser og indgår i refleksioner over, hvem de er, når
de skriver, hvad de kan og gerne vil udtrykke, og hvordan de kan og gerne vil ’sætte sig selv ind i teksten’
gennem deres brug af forskellige semiotiske ressourcer. Det er for eksempel også tilfældet for Tora, der på
det tidspunkt for relativt nyligt var kommet til klassen fra modtagelsesklassen, der på skolen benævnes som
M-klassen. Under den opfølgende samtale sidder Tora sammen med Emilie og Naima, og hun fremstår i
starten meget tilbageholdende og undvigende for så i løbet af aktiviteten at bevæge sig i en langt mere
deltagende retning. Mens Emilie og Naima kommer med spontane udbrud om deres egne tekster, da
børnene får dem udleveret af forskningsmedarbejderen, sidder Tora stille med sin tekst og siger ingenting.
Da børnene diskuterer, hvem der skal læse højt først, og Naima foreslår Tora, er Toras reaktion afvisende:
”Jeg var lige M-klasse – nej!”, hvormed hun eksplicit positionerer sig selv som sprogindlærer. På
forskningsmedarbejderens forskellige spørgsmål til Toras tekst svarer Tora ved ganske kort enten at ryste
på hovedet eller trække på skuldrene. Hendes blik er flygtigt; hun kigger ofte ned og væk. Således kan hun i
situationen karakteriseres som undvigende i forhold til den konkrete aktivitet, hvor de snakker om
børnenes tekster. I starten af følgende uddrag ser vi i første omgang et eksempel på Toras undvigelse, når
hun kigger ned, trækker på skuldrene og svarer helt kort og undvigende. Men vi ser også, hvordan hun
alligevel stille insisterer på, at hun faktisk har fået skrevet noget tekst.
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Eksempel 6.15
FM:
Tora
FM:
Tora:
FM:
Tora:

Hvad med dig, Tora, er der mere, du gerne ville have haft med i din tekst
om Johnny Depp?
(kigger ned, mens hun nikker stille)
Hvad skulle det være for eksempel.
(trækker på skuldrene og kigger stadig ned) Det ved jeg ikke.
Det ved du ikke.
Jeg synes, jeg har skrevet lidt.

Forskningsmedarbejderen giver Tora ret i, at hun har fået skrevet lidt, og peger på, at
Tora for eksempel har fået den lange række af film med, som Johnny Depp har spillet
med i. Det bringer Naima til at fortælle, at hun også har set Edward Saksehånd, og de
begynder at snakke om filmen og om, at han har saksehænder. Tora smiler nu, og da
forskningsmedarbejderen spørger, hvad der så sker med ham i filmen, og Naima
begynder at fortælle, insisterer Tora pludselig på, at hun vil fortælle :
Tora:

Naima:
Tora:

Jeg vil, jeg vil, jeg vil! Fordi … en mand, han, altså doktor, eller, han har
lavet ham, men han er død, før han er færdig med at lave ham, bygge
ham. Og så, øhm, kommer der en dame, og hun finder ham, og så hun
tager ham med sig.
Ja, passer ham.
(kigger på Naima, der kigger tilbage på Tora) Ja.

Som det fremgår af sidste del af uddraget, sker der her et brud, hvor ordene pludselig vælter ud af Tora. I
forlængelse af ovenstående uddrag følger en fælles udredning af filmens handling, hvor
forskningsmedarbejderen spørger, og både Naima og Tora deltager og supplerer hinandens svar. Denne
supplering sker både på et semantisk plan, hvor de i fællesskab rekonstruerer handlingen, og på et sprogligt
plan, hvor Naima tilbyder ord, når Tora mangler dem på dansk. Snakken om filmen Edward Saksehånd leder
altså til et brud med det, der ellers fremstår som et undvigelsesmønster, hvor det forsigtige og
tilbageholdende, der kan tolkes som en sproglig usikkerhed på dansk og et ubehag ved at fremstå som
’non-native speaker’, erstattes af en begejstret og mere vovet deltagelse, når snakken falder på noget, der
interesserer hende.
Ved at se fanteksterne i et dialogisk perspektiv har vi således fået blik for den potentielle
sammenhæng mellem, om børnene kan se sig selv i den tekst, de skriver, og om de investerer i den
skriveridentitet, der følger med, ligesom vi gennem samtaleaktiviteten har fået indsigt i de
sprogstrækkende muligheder, der kan opstå, når børnene inviteres ind i et dialogisk rum, hvor de ikke bare
kan fortælle om den tekst der er, men også sammen med andre gøre sig overvejelser over den tekst der
kunne være.

At lære at læse, at læse for at lære og at læse for at lære sprog.
Både den generelle læse- og skriveundervisning og den læsning og skrivning, der indgår i skolens fag,
foregår i Tegn på sprog-klasserne ligesom i de fleste skoleklasser i Danmark grundlæggende på dansk. Med
satsningen på mainstreaming følger også øgede forventninger til at integrere en sproglig dimension i
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fagene. Spørgsmålet er så, hvordan man forstår ’den sproglige dimension’, hvornår den tillægges
betydning, og på hvilken måde den tillægges betydning i et andet- og flersprogethedsperspektiv. Inden for
den didaktiske forskning har der været en stigende interesse for at vise, hvordan hvert fag har sit eget
sproglige register med særlige leksikalske og grammatiske kendetegn, og hvordan det at beherske et fag er
også at kende til de sproglige konventioner, der knytter sig til dette fag (i skandinavisk sammenhæng se fx
Bremholm 2014, Hägerfelth 2004, Laursen 2003, 2004, Magnusson 2014, Nygård Larsson 2011, Olvegård
2014). Det har givet en øget opmærksomhed på sprogets rolle i skolen og skabt grundlag for en række
pædagogiske tiltag med sigte på inddrage en sproglig dimension i fagundervisningen. Disse tiltag forbindes
tidsmæssigt ofte til en fase, der beskrives som en overgang ’fra at lære at læse til at læse for lære’, og som
følger efter, at barnet har ’knækket læsekoden’. Denne fase knyttes ofte videre an til det, man i USA har
kaldt ’the fourth-grade slump’ (se for eksempel Cummins, Brown & Sayers 2007). I dette begreb ligger en
forestilling om, at det er omkring det fjerde skoleår, ’den tosprogede elev’ får vanskeligheder, idet det er
her, kravene til læsefærdighederne vokser i takt med, at der kommer nye fag på skemaet og dermed nye
sproglige udfordringer. Gibbons (2009) beskriver det med disse ord:
“At this time in their school life, in the “middle years” between the upper levels of
elementary school and the lower levels of secondary school, all students are faced with the
study of what are often new subjects and are learning to think, read, and write in subjectspecific ways. Students must also learn to access, critique, and synthesize increasing
amounts of information from both traditional and electronic sources. In terms of reading,
there is a shift from “learning to read” to “reading to learn”. Without an adequate control of
the language of instruction in this increasingly language-dense environment, some EL
[English Language] learners may hit a language wall: the abstraction of the language and its
subject-related concepts, and ways of learning and thinking, on which learning in the final
years of schooling is founded” (Gibbons 2009, 4).

Afkodning som strategi
Tidsmæssigt får det som beskrevet i kapitel fire meget nemt den konsekvens, at et generelt
sprogudviklende perspektiv i de første klasser glider i baggrunden i en undervisning, hvor det
altovervejende fokus i læseplanen er på at ’knække læsekoden’, og hvor det (hverdagslige) talesprog
forudsættes kendt. Eksempel 4.11 illustrerede samtidig, at hvad der kan forudsættes bekendt også på det
tidspunkt kan være ret uforudsigeligt. Når fokus er på at ’knække læsekoden’, forbliver det ikke-bekendte
også ofte usynligt. Samtidig risikerer man, at det, at det generelle sprogarbejde i større eller mindre grad
glider ud af det pædagogiske opmærksomhedsfelt, også kan bidrage til, at nogle børn udvikler en forståelse
af, at det, der tæller, primært er afkodningsprocesserne – ikke mindst i en andetsprogssammenhæng, hvor
forståelsen i særlig grad ikke følger ’naturligt’ med, og hvor man måske kan høste succes på afkodningen,
selv om forståelsen kan falde en svært. ”Jeg bruger afkode”, sagde Hashir efter et forløb i anden klasse med
overskriften Hvordan gør man, når man vil forstå det, man læser? Forløbet var tilrettelagt på baggrund af
den højtlæsningsaktivitet, vi gennemførte i starten af første klasse.
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Dataaktivitet: Højtlæsning
Med henblik på at få indsigt i børnenes læsning og læsestrategier bad vi i
første klasse børnene læse højt fra billedbogen Jeg vil ha’ fisk af Àslaug
Jónsdottir.

Figur 42: Opslag fra Jonsdottir (2007): Jeg vil ha’ fisk

Børnene læste enkeltvis sammen med forskningsmedarbejderen, hvorefter de
sammen talte om bogen. Undervejs forholdt forskningsmedarbejderen sig
relativt afventende for at give plads til og siden at kunne iagttage børnenes
strategier, men støttede dem, når det var nødvendigt.
Højtlæsningen viste os, at der var store forskelle på, hvordan forskellige børn greb højtlæsning an af den
samme bog i den grundlæggende samme interaktionelle sammenhæng. Den viste også, hvordan nogle børn
i situationen var stærkt fokuserede på afkodningen af teksten og ilede hen over ting, de ikke forstod
(Laursen 2013c, Østergaard 2013b). Det gjaldt blandt andet Hashir. Østergaard (2013b, 92) skriver på
baggrund af en næranalyse af hans læsning, at han først og fremmest var ”optaget af at komme igennem
bogen uden at synes at være optaget af at forstå, hvad den handlede om. Han afkodede sig sikkert igennem
det meste af bogen, ved vanskeligheder sprang han over, søgte ikke hjælp, men fortsatte videre. Efter
læsningen af fem sider gav han udtryk for, at historien var kedelig”. Det er ikke noget ukendt fænomen. I en
undersøgelse af andetsprogslæsning har Kulbrandstad (1998) vist, hvordan det er en risiko for læsere, der
lærer at læse på andetsprog. Hun beskriver eksempelvis, hvordan Daud – en af de fire læsere, der indgår i
en næranalyse af læseprocesserne – på trods af, at han i skolen vurderes som god til norsk og god til at
læse på norsk, og på trods af at han selv karakteriserer sin egen forståelse som god, i Kulbrandstads
undersøgelse er den, der klarer sig dårligst, hvad angår forståelse af de tekster, de læser. På baggrund af
omfattende delanalyser skriver Kulbrandstad om mulige årsager dertil (1998, 411): ”Dette kan kanskje tyde
på at han retter så mye opmerksomhet mot selve avkodningen av tekstene at det kan være en grunn til at
han ikke får med seg så mye av innholdet”. Kulbrandstad peger i forlængelse af sin analyse på betydningen
af i undervisningen at rette opmærksomhed på læsestrategier og på at styrke den enkeltes metakognition,
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som hun med Baker & Brown (1984, 354) definerer som ”the knowledge and control the child has over his
or her own thinking and learning activities, including reading”. Da lærerne i Hashirs klasse gav udtryk for, at
iagttagelserne fra højtlæsningsaktiviteten stemte godt overens med deres indtryk fra undervisningen,
valgte de i skolegruppen at planlægge et forløb, der havde som mål at bevidstgøre Hashir og de øvrige
elever i klassen om, hvad det vil sige at afkode og at forstå, og at tilskynde dem til at søge mening i det, de
læser. På trods af at Hashir i forløbet viste sig optaget og engageret og kunne tale med om forskellige typer
læsestrategier, der var rettet mod forståelse, afrundede han forløbet med udsagnet ”jeg bruger afkode”. Vi
kan af gode grunde ikke sige, hvad der ligger til grund herfor, men en nærliggende forklaring er i et
investeringsperspektiv, at han vælger at holde sig på den bane, der for ham har vist sig at give bedst afkast i
form af anerkendelse. Ud over at pege på betydningen af ikke at tage forståelsen for givet i den første
læseundervisning, viser erfaringerne fra dette forløb også, hvordan udviklingen af læsestrategier er andet
og mere end en individuel og mental affære, men også praksisser, der udvikles i et samspil mellem den
læsendes interesse og de sociale literacypraksisser omkring denne.

At lave ’det der sætning rigtigt’
Hvor overgangen fra at lære at læse til at læse for lære tidsmæssigt er tænkt ind i en specifik fase, er den
indholdsmæssigt typisk tænkt ind i en progressiv bevægelse fra ’hverdagssprog’ til ’fagsprog’. Om end det
sjældent præciseres og kan være vanskeligt præcist at identificere, hvad der er hvad, er
fagsprogsperspektivet et vigtigt perspektiv at have med sig, for der kan ligge store udfordringer i at tilegne
sig faglige registre med nye fagord, komplekse sætningsstrukturer samt særlige måder at forme tekster og
skabe tekstsammenhæng på, som er knyttet til et givet fags måde at anskue verden på. I en
progressionstænkning fra hverdagssprog til fagsprog kan dog også ligge et fokusskift fra de grundlæggende
sproglige aspekter, der er knyttet til at tilegne sig et andetsprog, og som i andetsprogsforskningen har
været udforsket og beskrevet med afsæt i forskellige intersprogsteorier.
I en samtale, hvor dansk som andetsprogslæreren Jeanette sidder sammen med et hold af
elever, spørger hun til, om der er noget, de finder særligt svært, når de skal skrive på dansk. Til det svarer
Mi Mi, at det, hun synes er svært er ”og-, lave det der sætning rigtigt”, mens hun tegner en streg i luften
horisontalt fra venstre mod højre. For Mi Mi er sætningsstrukturen på dansk ikke en selvfølgelighed, som
man mere eller mindre kan lytte sig frem til, men noget der kræver en særlig opmærksomhed og viden
(Laursen 2016b).
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Figur 43: Mi Mis tekst om at være fan af nogen
I Mi Mis tekst om at være fan af nogen ovenfor ser vi blandt andet, at det danske nominalsystem ikke er
noget, hun umiddelbart mestrer – og som vi fra andetsprogsforskningen ved er et træk, der typisk ikke er
nemt at lære, hvis man ikke er fortrolig med dansk eller andre sprog med et tilsvarende system. Hvornår er
det for eksempel, man bruger bestemt form? Hvornår hedder det filmen eller dødsspillet? Hvornår sætter
man en bestemthedsartikel foran (den film)? Hvornår bruger man ubestemt form? Hvornår kan
substantivet stå alene (god film), og hvornår skal der en ubestemt artikel foran (en god film)? Det kan være
den type syntaktiske forhold, Mi Mi refererer til, når hun taler om, at det er svært at ’lave det der sætning
rigtigt’. Mi Mi’s tekst er sprogligt set udtryk for de hypoteser, hun på det tidspunkt har om det danske
nominalsystem. Variationen i hendes brug af de forskellige former afspejler, at hun kender til deres
eksistens og har mod på at afprøve dem, selv om at hun er usikker på, hvornår man bruger hvilken form. At
dømme ud fra hendes svar på Jeanettes spørgsmål er det sandsynligvis noget, hun gerne vil have hjælp til
at få styr på. Og det danske nominalsystem er – set udefra – heller ikke enkelt, og skal man undervise i det,
er det for underviseren noget, der kræver, at man har lært at se på danske sprog udefra i et andet- og
intersprogsperspektiv.
I faglig og organisatorisk sammenhæng rejser det et spørgsmål om, hvordan man sikrer, at
nogen som Jeanette her er opmærksom på de specifikke sproglige behov, der er knyttet til at lære dansk
som andetsprog, og skaber rum for, at der finder en undervisning sted, der giver Mi Mi og andre med
tilsvarende behov indsigt i de syntaktiske og andre sproglige forhold, der typisk ikke adresseres i
undervisningssammenhænge, hvor de fleste er vokset op med dansk. Den tiltagende politiske satsning på
mainstreaming skaber risiko for, at en målrettet undervisning, der er tilpasset elever, der ikke er vokset op
med dansk som (eneste) modersmål, falder bort. Denne problemstilling var tydeligvis noget, der optog de
deltagende lærerne i de interview, vi har gennemført med dem. I deres overvejelser over dansk som
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andetsprog stod strukturelle forhold om undervisning i dansk som andetsprog centralt. I alle interviewene
peger lærerne på en række dilemmaer, der har at gøre med relationer mellem dansk som andetsprog og
mainstream-undervisningen, set i forhold til skolens og klassens specifikke demografiske profil og de
ressourcer, der var eller ikke var til rådighed. De fremhævede alle behovet for at kunne give målrettet
sprogundervisning til mange af eleverne, selv om det ikke altid som i Mi Mis tilfælde var entydigt, hvornår
dette behov kunne ses som et specifikt andetsprogsbehov, især ikke, når der ikke var tale om elever, der er
kommet senere til Danmark (Laursen 2018a). Det er en problemstilling, der ikke er ukendt fra andre lande.
På baggrund af canadiske, engelske og australske erfaringer beskriver Mohan, Leung & Davison (2001),
hvordan mainstreaming – på trods af intentioner om at sikre, at alle elever skulle have fuldt udbytte af
undervisningen, og at eleverne skulle have den sprogundervisning, de behøvede – gjorde det vanskeligt at
tilrettelægge den faglige undervisning, så alle kunne få glæde af den samtidig, og at tilgodese de særlige
sproglige behov. Problemet var her blandt andet, at den andetsprogslærer, der i mange tilfælde var med i
klasseundervisningen, i højere grad fik den rolle at gå til hånde og give teknisk metodisk assistance end at
give en egentlig andetsprogsundervisning, der var struktureret omkring et sprogligt indhold (Laursen
2018a). Den problemstilling rækker ud over, hvad vi i Tegn på sprog har kunnet gribe ind i. Projektet har
fundet sted inden for de eksisterende organisatoriske rammer og afsøgt de strukturelle muligheder, som
her indenfor er blevet identificeret, herunder forskellige former for holdundervisning, som vi for eksempel
har set det i forløbet At være blogger (se side 81, 112 og 168).
Hvis ’den sproglige dimension’ i fagene reduceres til alene at være et spørgsmål om
hverdagssprog versus fagsprog, løber vi ind i den overordnede problemstilling om, hvad der forventes
kendt, og hvad der anses for værende nyt. Med de mange dansksprogetheder kan det være ganske svært at
forudsige, hvad der er kendt og ikke kendt for forskellige børn – også selv om der er tale om børn, der er
født og opvokset i Danmark, og som af lærerne anses for at læse og i det taget at klare sig godt i skolen. For
eksempel kom det bag på skolegruppen, da tre piger i syvende klasse skriver om grundstoffet arsen ”Den
bruges som hjælp. Den hjælper med forskellige diverser og fyrster” (Daugaard 2016). De har som led i
undervisningen i det periodiske system læst om grundstoffet i en kort tekst fra Illustreret Videnskabs
hjemmeside og skal efterfølgende svare skriftligt på nogle grundlæggende spørgsmål om grundstoffet. I
teksten, de har læst hedder det:

Figur 44: Tekst om grundstoffet arsen(http://illvid.dk/fysik/det-periodiske-system/det-periodiske-system-arsen)
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Figur 45: Gruppens tekst om arsen (Daugaards (2016) markering).

For de tre elever i gruppen ser ordene ’diverse’ og ’fyrster’ ud til at være ukendte for dem, hvilket dels
betyder, at de tilsyneladende har misforstået, hvad hjælpen går ud på (at fjerne diverse fyrster og hertuger)
og dels, at de synes at have opfattet ’diverse’ som en substantiv og bøjet det derefter. Fyrste kan måske
karakteriseres som en fagord, men i givet fald som et fagord, der tilhører et andet fagligt register end det
naturfaglige, det her indgår i, mens ’diverse’ formentlig vil placeres i et hverdagsligt og førfagligt ordforråd.
Muligvis har de heller ikke været fortrolige med verbet ’fjerne’?
Opmærksomheden på fagsproget og de forskellige faglige registre, der knytter sig til fagene,
er væsentlig for alle elever og derfor også i en mainstreamsammenhæng relevant at inddrage i hele
klassens arbejde. Vi står dog stadig tilbage med et spørgsmål om, hvor og hvordan Mi Mi og andre får den
nødvendige støtte i tilegnelsen af det, der måske set fra et etsproget modersmålsperspektiv kan betragtes
som hverdagssprog, men som ikke er det eller ikke opleves som det af dem.

Den sproglige dimension i undervisningen
Som nævnt tidligere i dette kapitel ligger det ikke lige for at inddrage egentlige
sprogundervisningsaktiviteter i en mainstream-undervisning. Samtidig er ’det flersprogede klasserum’
mange ting. Ser vi på de fem Tegn på sprog-klasser, vi mødte i 2008, var de dybt forskellige, hvad angår
elevsammensætning. I en af klasserne var alle elever registreret som tosprogede elever, i en anden var det
næsten alle og i andre klasser var kun en større eller mindre del registrerede tosprogede. Det skaber
selvfølgelig en forskel i forhold til, hvad man kan, og hvad der vil føles naturligt at gøre. I en klasse, hvor alle
er registrerede tosprogede virker det mindre kunstigt at inddrage egentlige sprogundervisningsaktiviteter,
selv om der også her er en række individuelle forskelle på, hvad der ligger bag det at være registreret
tosproget elev. ”Det er det dansk, der er her”, siger dansklæreren i den klasse, hvor alle elever er
tosprogede i forbindelse med en samtale om elevtekster, vi indsamlede i ottende klasse. Med det henviser
hun til, at alle eleverne i klassen på en eller anden måde kunne siges at have dansk som andetsprog i den
forstand, at de ikke var vokset op med dansk som det eneste sprog, der til daglig tales i hjemmet (Laursen
2018a). I den klasse integrerede man da også tidligt aktivitetstyper, der var inspireret fra fremmed- og
andetsprogspædagogikken. For eksempel inddrog man her i anden klasse et eksplicit arbejde med lytning
og lyttestrategier. Dette arbejde indgik i et natur/teknikforløb, der satte fokus på meteorologi og var bygget
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op omkring en række muligheder for interaktion med et bredt spektrum af vejrtekster på skrift og i tale.
Målet var ”gennem interaktion med dette mangeartede meteorologiske tekstlandskab at skabe mulighed
for, at børnene i klassen kunne strække deres sproglige, faglige og fagsproglige forståelse og udvikle deres
strategiske repertoire” (Daugaard 2013, 155). I forløbet mødte børnene vejrklip med og uden lyd og på
både dansk og spansk. Ved arbejdet med det danske vejrklip var klassen samlet på gulvet foran et
interaktivt whiteboard, og herfra afspillede natur/tekniklæreren Torkild dagens vejrudsigt fra Danmarks
Meteorologiske Institut (DMI) for børnene. Vejrklippet varede ca. 2,5 minut og bestod af morgenens
vejrudsigt, præsenteret af en meteorolog.
Undervisningsforløb: 2.A som meteorologer
”Det danske vejrklip vises i alt fire gange efter nedenstående plan:
Visning
1.
visning

Form
Vejrklippet vises i sin
helhed – uden lyd.

2.
visning

Vejrklippet vises i sin
helhed – med lyd.

3.
visning

Fokuseret visning –
stillbillede af et udvalgt
vejrkort.
Vejrklippet vises i sin
helhed – med lyd.

4.
visning

Fokus
Global, helhedsorienteret
forståelse: Hvad handler
vejrteksten om?
Aktiv lytning og sammenligning:
Hvad tilføjer vejrklippets speak til
forståelsen af vejrteksten?
Intensivt, detaljefokuseret arbejde:
Hvilke ressourcer anvendes til at
skabe betydning i et vejrkort?
Fokuseret lytning: Hvilke vejrord og
-udtryk er nye og ukendte?

Vejrklippet vises første gang i sin helhed uden lyd. Anvendelsen af videoklip
uden lyd er en klassisk lytteaktivitet, som er tæt knyttet til udvikling af
metastrategisk opmærksomhed, idet den sætter fokus på arbejdet med
forudsigelse, med at danne hypoteser og med at drage slutninger (jævnfør
Holm 1999, 347) (…) Vejrklippet vises herefter for anden gang, denne gang
med lyd (…) Den tredje visning af vejrklippet er en fokuseret visning.
Vejrklippet vises ikke i sin helhed; Torkild udvælger en bestemt vejrtekst,
nemlig vejrkortet over onsdag eftermiddag, og spørger til dets betydning og
ressourcer til at skabe betydning (…) Da vejrklippet vises for fjerde og sidste
gang, er det med fokus på nye og ukendte ord. Torkild beder børnene lytte
godt efter og hæfte sig ved ord og udtryk, de ikke kender eller forstår. Tilbage i
klassen laves der en ordliste med vejrord og -udtryk og tales om deres
betydning; en samtale, som spænder fra betydningen af ’på de kanter’ til
udtalen af ’slud’” (Daugaard 2013, 168-171).

Også i klasser, hvor kun en del af eleverne, er registrerede tosprogede, har man arbejdet med at integrere
justerede versioner af regulære sprogundervisningsaktiviteter i undervisningen. I eksempel 4.11 så vi,
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hvordan sprogundervisningsaktiviteten informationskløft blev inddraget i nulte klasse som en del af
forskellige sprogværkstedaktiviteter, som i sammenhængen og på netop det klassetrin blev vurderet som
relevant for alle børn.
I en af de andre klasser, hvor kun en del af eleverne var tosprogede, valgte man på baggrund
af erfaringerne med dictogloss-aktiviteten at integrere en dictogloss i et dansk- og natur/teknikforløb om
solenergi. Erfaringerne fra dictogloss-aktiviteten var forskningsmæssig lærerig, både fordi den så tydeligt
pegede på vigtigheden af ikke at tage forståelsen for givet og på at fastholde et fokus på den generelle
sprogudvikling, ligesom den med al tydelighed viste, hvordan en oplevelse af ikke at kunne leve op til en
(forestillet) sproglig standard kan føre til følelse af skam og dermed virke begrænsende i forhold til sproglig
deltagelse og sprogtilegnelse. Samtidig illustrerede aktiviteten også – i de tilfælde, hvor børnene ikke lod
sig begrænse af umiddelbare forståelsesvanskeligheder og ubehag derved – dictoglossens potentiale som
pædagogisk aktivitet, idet man her så, hvordan den gav anledning til at komme tæt på teksten og på
sproget.
Undervisningsforløb: Natur-teknik-tekster og stavning
I et forløb med fokus på faglig læsning og skrivning i natur-teknik i fjerde
klasse blev dictogloss’en inddraget som en måde at få øje på og arbejde med
det naturfaglige sprog, samtidig med at fokus var på det faglige emne. Målet
med 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 (Wulff 2013, 19).
Dictoglossen var baseret på følgende 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.
Om dictogloss-teksten siges det, at den ”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” (Wulff 2013, 19).
I og med at fokus var på naturfaglige processer i forbindelse med solenergi, havde skolegruppen valgt en
oplæsningstekst, hvori centrale processer, der i forvejen var blevet arbejdet med i klassen, blev beskrevet.
Således blev opmærksomheden ikke alene rettet mod fagtermerne, men i særlig grad mod den måde, disse
termer blev sat i relation til hinanden. For at forstå betydningen af helheden i en tekst må man ikke blot
forstå de enkelte ord, men også de betydningsmæssige relationer mellem ordene. De semantiske
relationer, der beskriver det tematiske indhold inden for et givet naturfagligt område, har Lemke (1990)
døbt det tematiske mønster. Det tematiske mønster er således betegnelse for den måde, sproget bruges til
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at skabe betydningsmæssig sammenhæng. Tekstens verber spiller en helt central rolle i etableringen af
disse betydningsmæssige relationer (Laursen 2006). Samtidig kan mange af disse verber kunne
karakteriseres som det, Gimbel (1995, 1998) har kaldt førfaglige ord; ord, der ikke anses som fagord og ofte
ikke tildeles opmærksomhed, men som mange elever, der ikke er vokset op med dansk, ikke nødvendigvis
er fortrolige med, og som mange i det hele taget måske ikke er vant til at anvende, selv om man har hørt
dem før (se fx også Golden 2014, Golden & Hvenekilde 1983, Lindberg & Kokkinakis 2007). Wulff (2013)
viser da også, hvordan det i høj grad er verberne og deres relationsskabende funktioner, der kommer i
centrum i elevernes forhandlinger under deres rekonstruktion af teksten. Nedenfor ses uddrag af Abdi,
Mohammad og Kebires forhandlinger.

Eksempel 6.16
Abdi:
Kebire:
Abdi:

Vi kan bare starte med i solvarmeanlægget og i solceller, ja, skriv i
solvarmeanlæggetJa, i solvarmeanlægget.
Og i solceller-

(Kibera skriver)
Mohammad:
Abdi:
Kebire:
Abdi:
Mohammad:
Abdi:
Mohammad:
Abdi:
Mohammad:
Abdi:
Mohammad:
(…)
Abdi:
(…)
Kebire:
Abdi:
Kebire:
Abdi:
(…)
Kebire:
(…)
Kebire:

Ja.
Og så står der udnytter, øhSolceller, ja.
Udnytter vi-”
Energien.
Udnytter manEnergien.
Der står energiproces
Energien.
Energiproces. Jeg har skrevet energiproces, udnytter man energiproces.
Udnytter energiproces, udnytter solens energiproces, udnytter energien,
øh, udnytter solens energiproces.
Bagefter så står der i solen foregår, der står et eller andet med foregår.
Så kan vi sige- sige- der står noget med energiproces. Energiproces.
Nej, der står noget med i solen foregår et eller andet. Nåh jo, i solen
foregår en energiproces, det er det der står.
OK, i solen foregår en energiproces.
I solen foregår en energiproces.
Er det ikke solceller udnytter og aktiverer? Solfangeren udnytter og
aktiverer (skriver og læser højt) udnytter og aktiverer. Solfangeren
udnytter, øh, strømmen i elektronerne.
(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.
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Hvad udnyttes af hvad, hvad foregår hvor, og hvad er det, der aktiveres hvor og hvad af? Selve fagtermerne
synes grundlæggende at være på plads, men hvordan forbindes de, så den rette sammenhæng etableres?
For Abdi, Mohammad og Kebire synes dictoglossen her at give anledning til væsentlige sprogligt baserede
refleksioner, dybt indlejret i det faglige indhold på en måde, hvor de aktivt bearbejder stoffet og gør sig
fortrolig med anvendelsen af centrale ord og vendinger.

At læse for at lære – både fag og sprog
I et andet forløb Sådan øges pulsen - spilforklaring og spiludvikling, der fandt sted i en syvende klasse med
flere relativt nyankomne elever med dansk som andetsprog afprøvede skolegruppen andre måder at
medtænke en sproglig dimension i fagundervisningen med henblik på at skabe de bedst mulige rammer
også for de børn, der er i en relativ tidlig fase i deres dansksprogstilegnelse, samtidig med at søgte at tage
højde for deres behov for at lære dansk på egne præmisser gennem holdundervisning.

Undervisningsforløb: Sådan øges pulsen - spilforklaring og spiludvikling
Dette undervisningsforløb blev gennemført i syvende klasse i et samarbejde
mellem biologi, idræt og dansk og involverede blandt andet et biologifagligt
arbejde med hjertet, der er knyttet til forståelse af puls. Børnene blev under
forløbet blandt andet bedt om at tage deres hvilepuls om morgenen syv dage i
træk samt efter løb og afprøvning af de spil, som de som en del af forløbet
udviklede og beskrev. Der veksles mellem lærergennemgang af det faglige
stof og -instruktioner til forskellige opgaver, gruppeopdelt undervisning med
hold på cirka 10, pararbejde og kønsopdelte aktiviteter i gymnastiksalen.

Det biologifaglige indhold var centreret om hjertet og bygget op over et klart tematisk mønster, hvor ’det
samme’ blev sagt, vist og gjort på forskellige måder. Det gennemgående tematiske mønster i denne
undervisning kan skitseres som todelt (Laursen 2016b): Dels en taksonomisk organiseret beskrivelse af
hjertet, hvor hjertet identificeres som en muskel og som sammensat af fire rum samt hjerteklapper.
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Figur 46: Hjertet: det grundlæggende tematiske mønster

Dels en processuel beskrivelse af blodets kredsløb gennem hjertet, hvor blodet pumpes gennem højre
forkammer til venstre forkammer og ud i lungerne. Herfra pumpes det gennem venstre forkammer til
venstre hjertekammer og videre ud i kroppen. Hjerteklapperne sørger for, at blodet løber den rigtige vej.
Dette grundlæggende todelte tematiske mønster blev taget op flere gange og på forskellige måder i
undervisningen, hvilket syntes at skabe gode betingelser for forståelse af det faglige stof og for muligheder
for at opbygge et sprogligt repertoire, der er forbundet med dette indhold. Læreren gennemgik det på
tavlen, han illustrerede det gennem en torso, de talte om det i klassen, og der blev vist to forskellige
videoklip; et ganske kort klip, der i et forholdsvist enkelt fagsprog gennemgik hovedtrækkene i kredsløbet,
vises flere gange, og et længere, der var målrettet fysioterapistuderende og spækket med latinske
fagudtryk, blev vist en enkelt gang med henblik på at sætte fokus på fagsprog. I grupper skar eleverne et
rådyr- eller et harehjerte op, de læste en tekst, og de producerede selv et videoklip på mobiltelefon, hvor
de genfortalte den læste tekst med deres egne ord. Der blev så at sige spundet et tekstuelt væv om det
samme tematiske mønster, hvor eleverne mødte forskellige måder at sige og vise ’det samme’ på, og hvor
nye informationer løbende blev taget ind. Biologilæreren Flemming tilføjede for eksempel i sin omtale af
kredsløbet, at det er iltfattigt blod, der pumpes ind i højre forkammer, og at blodet, når det kommer til
lungerne, afgiver CO2. Nye informationer føjedes også til på baggrund af spørgsmål fra eleverne som for
eksempel ’Går det ikke virkelig stærkt?’ Eller ’Hvis man har astma, hvad er det så, der sker? ’. De
semantiske relationer i de forskellige måder at præsentere det tematiske mønster på var grundlæggende
de samme, men de blev udtrykt sprogligt forskelligt. I stedet for at blodet ’pumpes ud’ anvendtes
eksempelvis også ’sendes ud’ til at dække den samme relation, og i videoen, der var målrettet
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fysioterapistuderende, taltes der om atrier og ventrikler i stedet for forkamre og hjertekamre. Samtidig var
der i forløbet løbende indlagt undervisning på hold, hvor Jeanette som dansk som andetsprogslærer
arbejdede med en mindre gruppe tosprogede elever, hvor de blandt andet nærlæste en fagtekst om
hjertet, og hvor opmærksomheden i høj grad helliges den sproglige etablering af semantiske relationer
mellem fagordene som for eksempel i nedenstående eksempel.
Eksempel 6.17
Jeanette:
Cengiz:
Jeanette:
(…)
Naima:
Mi Mi:
Jeanette:
Mi Mi:
Jeanette:

Næsten allerførst i den her sætning, den er lidt svær den her, der
kommer der et ord, der fortæller os, at blodet kommer af med CO2 i
lungerne, hvad for et ord er det? Kan I finde det?
Ilten
Naaaaj?
Af-, afgiver blodet (uden håndsoprækning)
(rækker samtidig hånden helt op, men tager den ned igen, da Naima
svarer)
Mi Mi?
Afgiver (lidt stille)
Afgiver (tydelig udtale), det er nemlig rigtigt, det er et svært ord, det må I
gerne strege under i teksten

I holdundervisningen her blev der således ligesom i dictoglossaktiviteten i et andet klasserum inddraget et
fokus på at læse for at lære – ikke kun fag, men også sprog. Kombinationen af den bagvedliggende og
relativt implicitte opmærksomhed på den sproglige dimension i den fælles klasseundervisning i hjertet, og
den eksplicitte sproglige opmærksomhed i holdundervisningen syntes her at skabe gode betingelser for
eleverne med dansk som andetsprog såvel i forhold at forstå det faglige stof som i forhold til at udvikle det
dansksproglige repertoire i tilknytning til stoffet i trygge omgivelser.

Afrunding
I de indledende teoretiske refleksioner i dette kapitel er det påpeget, at literacytilegnelse og
sprogtilegnelse ikke kan adskilles i et sprogligt diversitetsperspektiv. Når det at læse og skrive anskues som
sprogbaseret betydningsdannelse, bliver det at lære denne praksis både et spørgsmål om at lære at læse og
skrive og om at lære – og lære sprog – gennem det at læse og skrive. Samtidig udgør de mange
dansksprogetheder i klasserne et komplekst og udfordrende bagtæppe for en pædagogisk og didaktisk
tilrettelæggelse af en undervisning, der forholder sig til sammenhængen i læse- og sprogindlæringen. Af de
analyserede dataaktiviteter fremgår det, hvordan elevenes egne forståelser og opfattelser af sprog- og
læseindlæring er konstrueret i relation til andres opfattelser og vurderinger og i mange tilfælde bærer præg
af en utilstrækkelighedsfølelse i forhold til at leve op til forestillede institutionelle forventninger. Denne
selvopfattelse som utilstrækkelig ses både at udløse en række undvigestrategier og at skabe usikkerhed om
en mulig fremtidig inklusion i uddannelsesfællesskaber.
På baggrund heraf fremstår det som en central didaktisk udfordring at arbejde med
praksisformer i undervisningen, hvor det ikke opleves som værende skamfuldt at være i en
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sprogtilegnelsessituation og utrygt at vove pelsen rent sprogligt, og samtidig at sikre, at alle elever får
relevante sproglige udfordringer. I undervisningen har der derfor været tilrettelagt forløb, hvor
sprogtilegnelsesprocesser i sig selv kom i forgrunden med henblik på at nå ud over en binær tænkning i kan
– kan-ikke, og hvor eleverne blev ansporet til at strække sproget i dybden, på langs og på tværs. Gennem
empiriske analyser af en række interventionsforløb og dataaktiviteter har forskellige faktorer vist sig særligt
betydningsfulde, hvis man vil skabe gode betingelser for elevernes sprogstræk og generelle sprog- og
literacytilegnelse, herunder tilgængelighed af semiotiske og sociale ressourcer og muligheder for sproglig
import. Med udgangspunkt i et interaktionelt blik på børnenes sociale betydningsdannelsesprocesser
omkring læsning og skrivning fremhæves endvidere dialogiciteten og sproglegen som væsentlige semiotiske
ressourcer i literacytilegnelsen.
Samtidig giver den øgede satsning på mainstreaming og den stigende opmærksomhed på
den sproglige dimension i fagundervisningen anledning til overvejelser over, hvordan vi kan begribe denne
sproglige dimension på en måde, der også rummer de sproglige behov, elever med dansk som andetsprog
kan have i forhold til sproglige elementer, som man fra et modermålsperspektiv vil kunne opfatte som
tilhørende ’hverdagssproget’, men som ikke er hverdagslige for alle elever, og – i forlængelse heraf –
hvordan undervisningen kan tilrettelægges, så der skabes de bedst mulige betingelser såvel for deltagelse i
fagundervisningen som for tilpasset andetsprogsundervisning for elever med dansk som andetsprog.
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Kapitel 7
Flersprogede repertoirer og tværsproglige praksisser
I sidste kapitel var fokus på, hvordan det at lære at læse og skrive, som det finder sted i
danskundervisningen og anden undervisning på dansk, ikke kan forstås adskilt fra det at lære dansk. I dette
kapitel flyttes opmærksomheden til, hvordan det at lære (at læse og skrive på) dansk i et sprogligt
diversitetsperspektiv ikke kan forstås adskilt fra individets flersprogede udvikling; som led i en udvidelse af
et sprogligt repertoire, der åbner for nye muligheder for betydningsdannelse. Et socialsemiotisk blik på
sprogtilegnelse som en forøgelse af betydningsdannelsesmuligheder fastholder os på at se individers
samlede sproglige repertoirer som dynamiske enheder under stadig forvandling og dansktilegnelsen som
del deraf. Sprogtilegnelse er set i det lys ikke en lineær proces ind i et nyt sprog, men tværtimod en
kompleks transformationsproces af et sprogligt repertoire i tæt samspil med sociale identitetsforhandlinger
i et globaliseret samfund med både bevægelsesmuligheder og –reguleringer.
Vi så i sidste kapitel, hvordan Toras overvejelser over sine fremtidige uddannelsesmuligheder
var rammesat af hendes transnationale erfaringer og forestillinger, og hvordan de rummede en usikkerhed
over for, hvorvidt hendes danskfærdigheder i tilblivelse i en dansk kontekst ville kunne give hende adgang
til den uddannelse, hun ønsker sig, eller hvorvidt hun skulle rette blikket mod England eller Israel. Også i de
interview, vi gennemførte på fjerde klassetrin, spurgte vi ind til børnenes nutidige og fremtidige
forestillinger om deres sprogbrug. Et typisk træk var her, at dansk af samtlige børn syntes at blive
fremstillet som – eller bare taget for givet som – en selvfølgelighed i forhold til deltagelse i aktuelle faglige
og sociale fællesskaber i og uden for skolen. Samtidig – når der blev spurgt ind til deres
fremtidsforestillinger, og hvad de for eksempel tænkte om, hvilke sprog deres børn skulle lære at læse og
skrive – syntes dansk ikke at være behæftet med samme selvfølgelighed, som det var i nutidsperspektivet.
Her var der en vending, der i særlig grad gik igen, nemlig ”Hvis vi bor i Danmark …” (Laursen 2013c). Dette
perspektiv gik igen i den dataaktivitet, vi kaldte Jubilæum, der blev gennemført i syvende klasse, hvor
børnene nu var ved at blive unge mennesker.
Dataaktivitet: Jubilæum
Dataaktiviteten Jubilæum blev gennemført på syvende klassetrin med det mål
at få indsigt i børnenes ’forestillede fællesskaber’ set i relation til deres
skolegang, som de italesættes i en videohilsen.
I aktiviteten indgik:
1) Et individuel tekst: Hvor er du om 12 år – hvad laver du – hvad har du oplevet
i de forløbne år - og hvordan tænker du tilbage på din skolegang i 10’erne?
2) En videohilsen: Børnene blev i grupper på to eller tre bedt om at forestille
sig, at året var 2027, og at de var til 10-års jubilæum på skolen. De planlægger
og optager en videohilsen, hvor de på baggrund af deres tekst fortæller, hvor
de er nu, hvad de laver, hvad er der sket siden, og hvad er de optaget af?
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Et af de emner, som her optog børnene i alle grupper, var, hvor de skulle bo. Rigtig mange på tværs af de
fem skoler forestillede sig (eller afprøvede i mere legende form en forestilling om), at de skulle bo i
udlandet. Udlandet var primært en større by i USA, England eller Dubai. Higgins (2011, 2) beskriver,
hvordan sprogindlæring for mange finder sted ”in the contexts of cultural mélange and new identity zones
afforded by globalizing flows of people, ideas, and technology”. Eksempel 7.1. er et eksempel på, hvordan
en leg med og afprøvning af en sådan kulturel mélange og nye identitetszoner kan tage sig ud for unge
teenagere, når de bliver bedt om at forestille sig, hvad de laver 12 år efter. I sin tekst har Ifrah skrevet, at
hun er gift og bor i Dubai. Under planlægningen af videohilsenen er hun sammen med Kirstine og Cornelia,
der spørger ind til hendes ægteskab.

Eksempel 7.1
Cornelia:
Ifrah:
Cornelia:
Kirstine:
Ifrah:
Cornelia:
Ifrah:
Claudia:
Ifrah:
Cornelia:
Ifrah:

Er din mand fra Dubai?
Ja, ja han er fra Dubai. Og så er han også halv- han er halv
dubaiansker?
Dubaiansker?
(Griner)
(Griner) eller, han er halv dubaier. Nej han kommer fra Dubai, og han
kommer også fra Brasilien.
Okay, og det er du også?
Nej, jeg er fra Somalia.
Og Brasilien?
Og fra Danmark.
Og fra Danmark.
Og så nu jeg er kommet hen her ved Dubai, så tror jeg nok, jeg er en
del af Dubai ligesom.

Det er her en leg med identitetsmuligheder i form af kulturel melánge, men som Quist (2010) gør rede for,
er den forestilling, at bestemte sprog hører til bestemte personer, der igen hører til bestemte steder, ikke
noget, vi længere kan som udgangspunkt for vores forståelse af sprog og sproglig variation. Det er heller
ikke et udgangspunkt, der dur, hvis vi skal blive klogere på de børn og unge mennesker, der har været del af
Tegn på sprog-klasserne og deres sprogbrug og -tilegnelse. Tidlige socialpsykologiske teorier om integrativ
motivation (Gardner og Lambert 1972) hviler på forestillinger om skarpt skårne sammenhænge mellem
sprog, sted og identitet og om en direkte relation mellem graden af succes i andetsprogstilegnelsen og
andetsprogsindlærerens interesse i at identificere sig med de mennesker og den kultur, som sproget bliver
set som repræsentation for. Sådanne forståelser er i dag udfordret af en øget indsigt i
globaliseringsprocesser og disses betydning for sprog og identitet (fx Blommaert 2010, Canagarajah 2013a,
Garcia & Wei 2013, Higgins 2011, Pennycook 2010, 2012) og teoretiske udviklinger af forståelsen af
motivation og sprogforståelse (fx Dörnyei & Ushioda 2009, Norton 2000). Jeg har tidligere gjort rede for,
hvordan Nortons investeringsbegreb (som erstatning for motivationsbegrebet) har spillet en central i vores
analytiske tilgang til børnenes involvering i literacy, og hvordan vi samtidig fik brug for at overskride
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Nortons forståelse for at indfange de fiktive og narrative elementer, der kendetegnede børnenes
investeringsprocesser. Derudover kan det undre, at der i Nortons analyse af investeringsprocesser synes at
ligge en udskillelse af andetsprogstilegnelsen, der får den til at fremstå som adskilt fra udviklingen af de
sproglige repertoirer hos de kvinder, der indgår i hendes forskning. Når det kan undre, er det ikke fordi det
ikke i mange sammenhænge kan være relevant at sætte specifikt fokus på visse
andetsprogstilegnelsesprocesser. Men analysens helhedsorienterede fokus på kompleksitet, ambivalens og
magtmæssige strukturer synes for mig at se at kalde på et analytisk blik, der i langt højere grad, end det er
tilfældet, tager transformationen af flersprogetheden i betragtning.

Sprogbrugspraksisser på tværs af sprog
Igennem Tegn på sprog har vi løbende gennem interviews og på anden måde søgt indsigt i børnenes
sproglige repertoire. I anden klasse foregik det ved et ’sprogverdensinterview’.
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Dataaktivitet: Min sprogverden
Målet med denne dataaktivitet var at få indblik i børnenes sproglige praksisser
og de hertil knyttede værdiforestillinger, som de kommer til udtryk i samtaler
mellem børnene og i samtale med forskningsmedarbejderen. Som
forberedelse til børneinterviewene til samtalen bad vi børnene illustrere deres
’sprogverden’ ved at udfylde nogle bobler med tegninger eller tekst, der kunne
vise noget om de sprog, der spillede en rolle for dem i deres hverdag. Børnene
udfyldte arket enkeltvis, men sad i grupper på tre eller fire og snakkede
løbende sammen.

Figur 47: Min sprogverden

Under samtalen fortalte børnene om deres bobler, og der blev spurgt
yderligere ind til deres sproglige praksisser.

Ifrah har i sine bobler tegnet mennesker, hun kender. Under hver af boblerne har hun skrevet de sprog,
hun forbinder med dem, henholdsvis engelsk, tysk, svensk, tyrkisk, somali og arabisk.
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Figur 48: Ifrahs sprogverden

Hun beretter under samtalen om de forskellige sprog, hun møder og kender (mere eller mindre) til, koblet
til mennesker, der – som hjerterne antyder – betyder noget for hende. I uddraget nedenfor er hun nået til
’den svenske boble’. Om den fortæller hun, at hun har en fætter i Sverige. På forskningsmedarbejderens
spørgsmål om, hvad hun taler med ham, svarer hun, at han lærer hende svensk, og videre fortæller hun på
eget initiativ, at han også lærer hende italiensk, fordi han har været i Italien rigtig mange gange.
Eksempel 7.2
FM:
Ifrah:
FM:
Ifrah:
FM:
Ifrah:
FM:
Ifrah:

Hvad taler du med din fætter (i Sverige)?
Han lærer mig svensk.
Lærer han dig svensk?
Mmm, og så lærer han mig også italiensk.
Italiensk?
Ja.
Hvorfor?
Han har været i Italien rigtig mange gange.

Ifrahs beskrivelse vidner om, hvordan hun er del af et transnationalt fællesskab, og hvordan sprog med
mennesker bevæger sig ad mange veje. Vi møder Ifrah igen i femte klasse, hvor vi igen gennemfører
’sprogverdensinterviews’, denne gang med afsæt i en samtale hen over forskellige landkort.
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Dataaktivitet: Min sprogverden 2014
Dataindsamlingsaktiviteten Min sprogverden 2014 blev tilrettelagt med henblik
på at få indsigt i børnene erfaringer med sprog og steder. Aktiviteten blev
gennemført i et lokale på skolen, hvor børnene i grupper på tre blev
præsenteret for forskellige laminerede kort (et stort verdenskort, et lille
verdenskort med ’lokalsprog’, Danmarkskort, lokalkort), der var lagt på et stort
bord midt i lokalet. På bordet lå også tusser i forskellige farver, så børnene
med hver deres farve kunne markere forskellige steder på kortet. Samtalen var
baseret på en semistruktureret spørgeguide, hvori der indgik spørgsmål om,
hvor de havde været, hvor de kendte nogen, hvor de havde familie, hvor de
gerne ville hen med videre, og spørgsmål, der sigtede mod børnenes
erfaringer og refleksioner over sprog og steder.

Figur 49: Forskellige kort til Min sprogverden 2014

Her vender Ifrah igen tilbage til familien i Sverige. Uddraget starter, hvor forskningsmedarbejderen lige
spurgt dem, hvordan de kommunikerer, når de er ude at rejse.
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Eksempel 7.3
Ifrah:

FM:
Ifrah:

FM:
Ifrah:
FM:
Akif:
FM:
Akif:
FM:
Akif:
FM:
Ifrah:
Akif:
Akif:
Kebire:

Så snakker de sådan, altså i Sverige, så er det mine kusiner og min
moster og alle hendes børn, de er lige kommet fra Somalia, altså, de
har været på en laaang ferie, så de er kommet tilbage. Og så har jeg
ligesom været hjemme hos dem, så var vi der i påskeferien. Og så,
ligesom, så siger de en masse ord, som jeg ikke kan forstå (smiler).
Fordi de simpelthen har taget dem med fra Somalia?
Mmm, ja, mmm (bekræfter hun smilende, mens hun laver en frem og
tilbage-bevægelse med armen). Så er det som om, noget jeg ikke
forstår, men stadigvæk så forstår jeg en lille smule af det, så ikke altid
det hele.
Og kan de forstå dig?
Ja, de kan godt forstå mig. Men der er nogle ord, jeg udtaler
dårligt, så retter de mig altid (smilende).
Retter de dig så?
De griner
Gør de det? (Ifrah nikker og smiler) Det har du også prøvet, eller hvad?
Ja. Ikke så meget, men ja.
Hvordan er det?
Det ved jeg ikke.
Er det OK eller hvad?
Jaja.
Ja, altså de lærer det…
OK. Det er godt, at de siger det.
Altså de, de- Grunden til de retter os, det er også, fordi at de gerne vil
lære os det. Hvordan man udtaler alle de der ord.

Vi ser her et interessant eksempel på, hvordan sproglige ressourcer flytter sig. Som
forskningsmedarbejderen her udtrykker det: Tanterne og deres børn har simpelthen taget de nye ord med
fra deres laange rejse til Somalia og landet dem i Sverige, hvor Ifrah, der bor og har boet hele sit liv i
Danmark, så møder dem. ”[As] soon as we start looking closely at real people in real places, we see
movement. We see languages turning up in unexpected places, and not turning up where we expect them
to be. We also see them taking unexpected forms”, skriver Heller (2007). Hvem skulle have troet, at Ifrah
sad i Sverige og lærte somali? Hun har aldrig selv været i Somalia, og hun understreger under aktiviteten
flere gange sit nære tilhørsforhold til den lokale bydel, som hun vokset op i. Men somali indgår som en
væsentlig del af hendes sproglige repertoire, hvilket vi også hørte om i eksempel 5.16, hvori hun fortalte en
flersproget literacypraksis, hvor hun sammen med sin mor læste tilbudsaviser og skrev indkøbssedler som
en del af den daglige sociale praksis ’at købe ind’. I Sverige får Ifrah her med Blommaerts (2010) ord tilføjet
nye sproglige ’bits and pieces’ til denne del af sit sproglige repertoire. Hvor Sverige nok for mange – men
ikke for Ifrah – udgør et eksempel på et sådant uventet sted, som Heller omtaler, kommer den – for
tanterne – tilsyneladende uventede form, som sprog i bevægelse kan tage, her til udtryk som det, Ifrah
karakteriserer som ’dårlig udtale’. Den ’dårlige udtale’ betyder dog ikke, at tanterne og kusinerne ikke
forstår hende, eller at hun ikke accepteres som gyldigt medlem af det sprogfællesskab, de har.
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Ifrahs narrativ er ét blandt mange eksempler på de uforudsigelige bevægelser, vi lærer at
kende, når børnene i Tegn på sprog fortæller om deres veje rundt i sproglige landskaber, der på en gang er
meget lokale og meget globale. Ifrahs narrativ illustrerer også, hvordan det at kunne og lære sprog er
noget, der er socialt og lokalt situeret og i bevægelse. Der er ikke tale om en læringsproces, der hviler på en
forståelse af sproglig kompetence som en lineær ophobningsproces med ’fuld kompetence’ som endemål
(Laursen & Mogensen 2016a, 2016b). Børnenes beretninger i Tegn fra sprog har med stor tydelighed vist, at
spørgsmålet om, hvad det vil sige at kunne sprog, ikke kun er et spørgsmål, der optager sprogforskere og didaktikere i form af diskussioner om begrebet sproglig kompetence, men i høj grad også er et spørgsmål,
børn tumler med (Laursen & Mogensen 2016a). Vi har set, hvordan Ifrah og andre med hende i deres
fortællinger relativerer kompetence på en måde, hvor det at kunne sprog ikke forstås som noget individuelt
iboende, men kobles til tid, sted, bevægelse og andre mennesker (Laursen & Mogensen 2016b).
Kompetence er ikke et entydigt fænomen, hvilken også Larsen-Freeman (2018) er inde på, når hun skriver:
”Ask any aspiring bilingual if he or she knows another language, and the answer is likely to be ”It depends
on what you mean by know” (65) og med det peger på sprogtilegnelse som et komplekst fænomen, der
ikke kan reduceres til en given essens, men må forstås som processer, der involverer en række faktorer i
indbyrdes samspil, dybt indlejret i samfundsmæssige globaliseringsprocesser.

At lære hinandens sprog
Når Ifrah besøger kusinerne i Sverige, lærer hun ikke blot nye somaliske ord. Hun forsøger også at tale
svensk, fortæller hun igen i sprogverdensinterviewet 2014, og hjemme i det lokale bykvarter lærer hun at
læse tyrkisk af Kebire. Omvendt lister Kebire sig med Ifrah til modersmålsundervisningen i somali, fordi,
som hun siger, ”jeg tænkte bare, jeg skulle lære noget nyt, så jeg skulle lære også nogle andre folks sprog,
og ikke kun min egen, så-. Altså det ville også bare være sjovt at prøve” (Laursen & Mogensen 2016b).
Ved at gå ind i ’hinandens sprog’, skaber Ifrah og Kebire en fælles identitetszone, som gør
det muligt for dem at afprøve nye hybride identitetskonstruktioner på tværs af traditionelle sproglige
grænser og skabe en følelse af forbundethed. Ifrah og Kebire har henover deres skoleforløb et varigt
venskab, og i flere dataaktiviteter fortæller de om, hvordan de lærer sig hinandens sprog. Det er for
eksempel også tilfældet i aktiviteten Tekster på mange sprog.
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Dataaktivitet: Tekster på mange sprog
Dataindsamlingsaktiviteten blev gennemført i 2011. Børnene var på det
tidspunkt 9-10 år og gik i tredje klasse. Den bagvedliggende tanke med
aktiviteten var fra forskningsgruppen side at skabe et rum, der inviterede til
samtaler om sprog og tekster på tværs af sprog. Forskningsgruppen havde på
forhånd udvalgt disse tekster, så de repræsenterede forskellige genrer og
forskellige sprog. Teksterne var laminerede og lå spredt ud på et bord i
rummet, da børnene kom ind. Den konkrete aktivitet forløb lidt forskelligt de
forskellige steder. Hvor forløbet for eksempel nogle steder indledtes med en
kort introduktion fra forskningsmedarbejderen, gik børnene andre steder i lag
med teksterne på egen hånd og kommenterede dem, før
forskningsmedarbejderen greb ind. Fælles for forløbene de forskellige steder
var dog, at de I høj grad var børnenes valg af tekst og deres interesse, der var
styrende for samtalen (Laursen, Daugaard, Ladegaard, Østergaard, Orluf &
Wulff 2018).

Figur 50: Forskellige teksttyper på forskellige sprog

I aktiviteten skiftes Ifrah, Kebire og Maahir til at vælge en tekst, som de så taler om. Ifrah vælger den
tyrkiske fodboldreportage og begrunder sit valg med, at hun elsker fodbold, Kebire deltager begejstret
Først fortæller hun smilende, at hun kan læse reportagen: ” Jeg kan læse det der. Det står på tyrkisk”,
hvilket hun siden demonstrerer ved at læse op fra reportagen og oversætte til dansk. ”Det er det hold, jeg
stemmer på i min familie”, udbryder hun begejstret, da det under højtlæsningen viser sig, at et af
fodboldholdene er præcis det hold, som de holder med i Kebires familie. Denne begejstring skaber grobund
for udviklingen af et dialogisk rum, hvor pigerne gennem et væld af affiliative referencer (Corsaro 2004)
henviser til deres fælles viden, fælles praksisser og fælles erfaringer omkring sprog. Pigerne fortæller om,
hvordan de bevæger sig ud og ind af sprog- og literacypraksisser i hinandens hjem, og hvordan de deler
sproglige erfaringer og udforsker sprog sammen (Laursen, Daugaard, Ladegaard, Østergaard, Orluf & Wulff
2018). De skaber en følelse af forbundethed, der interaktionelt kommer til udtryk gennem det, som Falk
(1980) har beskrevet som ’duetting’, hvor to personer taler som med én stemme. I uddraget har
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forskningsmedarbejderen spurgt Ifrah og Maahir, om de kunne genkende noget i teksten. Maahir siger, at
han kan genkende Istanbul, hvorefter ifrah fortæller, at hun også kan lidt tyrkisk.
Eksempel 7.4
Ifrah:
Kebire:
FM:
Kebire:
Ifrah:
FM:
Kebire:
Ifrah:

Kebire:

Jeg kan også godt tyrkisk lidt.
Jeg lærer hende det nogle gange. Nogen gange lærer hun også mig
somalisk.
Hvad lærer I hinanden?
Hej, hvordan går det.
Så kan man lige sige det hurtigt på somalisk og så det samme på
tyrkisk.
Aaah, hvad kunne det være?
For eksempel hvis en pige hun har en rigtig fin kjole på, så kunne man
lige sigeÅh, hvor er den pæn. Jeg vil også gerne have den. Så siger man bare.
Ikke sige det så højt. Bare så man lige kunne - Hvis jeg står her, og hun
står der, og en anden står her ved siden af, så kunne hun ligesom sige
det til mig på tyrkisk, og så kunne hun sige, det er hende.
Det er en rigtig fin kjole.

Kebire fortæller, at hun nogle gange lærer Ifrah tyrkisk, og at Ifrah omvendt lærer hende somali.
Forskningsmedarbejderen spørger, hvad de lærer hinanden, og pigernes ’duetting’ kulminerer nu i en samkonstrueret narrativ om at kunne hinandens sprog, hvor de hvor de med Leungs (2009, 1342) ord ”carefully
monitor syntactic, semantic, and prosodic development of the story so that their individual contributions
’join together seamlessly’”. Pigerne lever sig ind i samme narrative univers, de genbruger hinandens
sproglige former, og de færdiggør gnidningsløst og elegant hinandens sætninger. Sprog gives i fortællingen
en central rolle for pigernes fællesskab, idet de fortæller om, hvordan et sprogligt repertoire med
elementer fra flere sprog vil kunne fungere som ressource til at skabe et intimt sprogrum pigerne imellem.
Med deres fortælling skaber de en forestillet verden, hvor det at kunne hinandens sprog åbner for nye
sproglige og sociale muligheder. I den videre samtale giver pigerne eksempler på, hvordan de udveksler
sproglige elementer fra hinandens sprog; en proces, som de selv beskriver som gnidningsløs: ”vi lærer det
sådan stille og roligt”.
Kebire er ikke den eneste, der har ønske om at deltage i modersmålsundervisningen i andre
sprog. Hvor det lykkedes Kebire at snige sig med til Ifrahs somaliundervisning, var det tilsyneladende ikke
muligt i de følgende to eksempler. I det følgende uddrag fortæller Nicolai om sit ønske om og forsøg på at
komme med til modersmålsundervisningen i arabisk. Uddraget er fra literacyinterviewet i fjerde klasse. Det
starter, hvor forskningsmedarbejderen har spurgt Halim, om han har gået til modersmålsundervisning.
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Eksempel 7.5
Halim:
FM:
Halim:
FM
Halim:
FM:
Halim:
FM:
Halim:
FM:
Halim:
FM:
Halim:
FM:
Halim:
FM:
Halim:
FM:
Nicolai:
Halim:
Nicolai:
FM:
Nicolai:
Halim:
(…)
FM:
Halim:
FM:
Nicolai:
Halim:
Nicolai:
Halim:
Nicolai:

Halim:
Nicolai:
FM:
Nicolai:
Halim:
Nicolai:
FM:
Nicolai:
FM:
Halim:
FM:
Nicolai:

Hvad er modersmål (rynker panden)?
Har du gået til arabisk, har du gået i arabisk skole?
Ja.
Hvorhenne?
Her i denne her skole.
Ja. Og det gjorde du så i tredje klasse eller hvad?
Nej, jeg tror nok, det var i første.
Første ja. Men du gør det ikke mere?
Nej.
Nej. Hvorfor ikke?
Fordi jeg går også til noget, fodbold.
Ja. Så det er svært at få tid til det hele.
Ja.
Ja. Hvad med dig har du …
Men min mor jeg tror nok hende skal, hende skal få mig til arabisk inde i
Hvedemarken.
Ja.
Min søster går der.
Ja, man kan gå til arabisk i Hvedemarken?
Det gør Yasirs far (smiler).
Nej, hans mor (vender sig smilende mod Nicolai)
Hans mor mener jeg.
Hans mor, ja. Så det, håber du på, kan lade sig gøre?
Får hun penge af det?
Hun får 500, tror jeg.
Skal du gå i arabisk skole? Jeg kan huske, Nicolai Han er dansker. Hvad skal han gå til arabisk skole for?
Ja, men er det ikke noget med, er det ikke dig, der har fortalt mig, at du har
spurgt din mor, om du kunne få lov til at gå i arabisk skole?
Jeg har ikke spurgt min mor, om jeg kunne gå til arabisk skole, fordi
dengang (laver ”forklaringsgestik” med fingeren på bordet).
Han vil lære arabisk (kigger op på FM, Nicolai kigger over på Halim).
Ja, jeg vil gerne lære, fordi (kigger op på FM)
Han vil lære arabisk. Der er mange, der siger til ham grimme ord (kigger

tilbage på Nicolai, der fortsætter)

Ja, fordi i Hvedemarken, der er der sådan nogle mange arabere og sådan
noget, og jeg er den sådan eneste dansker på en måde altså (løfter hånden
fra håret i en slags rolig afværgelse). Og så jeg vil gerne prøve at lære
arabisk, sådan hvis vi spiller fodbold så kan jeg sige til ham et eller andet
’spil mig’ eller
( إلعبspil) (smiler – lidt frækt – til FM, der griner tilbage med et ”Ja”)
Ja, et eller andet. Det er derfor. Og så da vi gik i anden klasse, så var der
sådan noget, der hed tyrkisk sprog og arabisk og somalisk.
Og det var det, du gerne ville gå til?
Ja, det var det, jeg gerne ville, men jeg måtte ikke. Jeg måtte ikke. Jo, jeg
måtte gerne for min mor.
Du måtte gerne, men du måtte ikke.
Men jeg måtte ikke af - af Annika.
Okay, så du måtte faktisk godt for din mor.
Ja.
Okay.
162
Du måtte gerne også for Annika, men det (vrider ansigtet lidt) lader sig ikke
gøre.
Nej, det kunne ikke lade sig gøre.
Vi fik ikke lov af hende der.

Nicolais ønske om at gå til arabisk, som han fortæller om det her, er forbundet med en orientering imod
flersprogede fællesskaber, hvor arabisk spiller en særlig rolle. I interviewet knyttes dette fællesskab
sammen med et fodboldfælleskab, der af Halim fremhæves som begrundelse for ikke at gå til
arabiskundervisning og af Nicolai som begrundelse for gerne at ville have gået til arabisk. Nicolais
orientering mod det arabisk-flersprogede fællesskab kommer også til udtryk i den måde, han positionerer
sig som vidende, da forskningsmedarbejderen taler med Halim om hans modersmålsundervisning. Her
bryder Nicolai eksempelvis ind og svarer på spørgsmålet til Halim om, hvorvidt man kan gå til arabisk i
Hvedemarken, at det er Yasirs far, der underviser. På trods af at hans svar ikke er helt præcist, bekræftes
hans deltagelse i samtalen, idet Halim med et anerkendende smil roligt retter det til Yasirs mor og kort
efter også giver Nicolai plads ved at respondere på Nicolais næste spørgsmål inden for samme tema (”Får
hun penge af det?”). Nicolai har på dette tidspunkt før nævnt sit ønske om at være med i
arabiskundervisningen på skolen for forskningsmedarbejderen. Den viden trækker hun på, da hun spørger,
om der ikke er noget med, at han på et tidspunkt har spurgt sin mor, om ikke han kunne gå til
modersmålsundervisning. Det sætter gang i en udveksling om de adgangsforhandlinger i relation til
modersmålsundervisningen, der har fundet sted, og som samtidig finder sted under selve interviewet. Det
står klart, at det tilsyneladende ikke lod sig gøre, men er uklart – vist også for drengene selv – hvor hurdlen
lå. Var det Nicolais mor, var det klasselæreren Annika, eller var det ‘hende der’, der sikkert er den lærer,
der i sin tid underviste i arabisk. Det sige noget om, at mange måske har været involveret, og at det måske
ikke har været nemt at afvise Nicolais ønske. I hvert fald synes adgangskriteriet ikke at været blevet helt
klart for drengene, der begge husker situationen.
Line Møller Daugaard har i sin ph.d. afhandling (Daugaard 2015) fulgt nogle af børnene fra
Tegn på sprog til deres modersmålsundervisning. I det følgende, der er et uddrag fra hendes feltnoter, får vi
et indblik i en anden type forhandlinger om adgang til somaliundervisningen, her formentlig i en mere
legende form.

Figur 51: Uddrag fra Daugaard (2015)

For Ifrah, Halim og alle de andre er dansk en del af et sprogligt repertoire, der ikke står stille, men hele
tiden er i bevægelse i takt med, at nye behov og muligheder opstår, nye sociale relationer dannes, og nye
håb og drømme skabes. Dansk er for børnene en selvfølgelig og væsentlig del af dette repertoire. Samtidig
vil det være forkert at betragte dansk som en autonom og komplet sproglig størrelse i sig.
Flersprogethedens dynamiske karakter gælder også dansk. Sprog er et dynamisk system, der konstant
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forandrer sig gennem brug (Wee 2018). Vender vi tilbage til interviewet med Nicolai og Halim, kan vi se,
hvordan Halim sidst i uddraget samler op på forhandlingerne og Nicolais adgang til arabiskundervisningen
(”Du måtte gerne også for Annika, men det (vrider ansigtet lidt) lader sig ikke gøre”), og hvordan han her en
smule tøvende anvender udtrykket ‘det lader sig ikke gøre’, som forskningsmedarbejderen tidligere i
uddraget har benyttet, efter at Halim har fortalt, at han håber at kunne begynde at gå til arabisk igen. (”Så
det, håber du på, kan lade sig gøre?”). Når Halim tøver og vrider sit ansigt lidt forud for anvendelsen af
udtrykket ’at lade sig gøre’, kan det muligvis hænge sammen med en generel usikkerhed over for udtrykket
eller måske med en søgen efter datidsformen. Under alle omstændigheder lykkes det ham med udtrykket
at komme nærmere den betydning, han formodentlig ovenfor har forsøgt at få frem i det umiddelbart
paradoksale udsagn ’Du måtte gerne, men du måtte ikke’ og får samtidig tilføjet nye elementer til sit dansk
(Laursen 2016a).

Netbaserede tværsproglige praksisser
Udviklingen og afsøgningen af flersprogede identitetszoner og sprogbrugspraksisser befordres også af den
teknologiske udvikling. Når børnene i Tegn på sprog fortæller om deres og deres familiers interaktionelle
praksisser, er det også fortællinger om facebook, snapchat, Google oversæt og andre sociale medier og
digitale teknologier. Mange kan i detaljer fortælle, hvordan de kommunikerer med familiemedlemmer
andre steder i verden på tværs af sprog og ofte også skriftsprog. Det følgende uddrag er et eksempel derpå.
Eksempel 7.6
FM:
Hashir:
FM:
Mikkel:
FM
Hashir:
FM:
Hashir:
FM:
Mikkel:

Hvad så dem fra Libanon, skriver du så på engelsk eller på dansk eller
på arabisk eller hvad?
De skriver på arabisk, altså hvis de skal skrive ’c’ så skriver de ’3’, ’a-bc’ det er ’3’ jo
Okay, ’3’, på det tredje ja
Nårh, årh hvor nice
Det er lidt smart, ja
I stedet for bare at skrive. De kan ikke skifte tastatur, det kan de ikke.
Så skriver de bare med tal
Så de har et arabisk tastatur
Ja. Hvor der står tal, og så står der bogstaver
Tal og bogstaver ja
Der er også nogle gange, hvis nu der kommer noget engelsk, som jeg
ikke forstår, så kopierer jeg det, og så går jeg ind på Google oversæt og
lægger det derind, så ser jeg, hvad det betyder.

Vi hører her om, hvordan Hashir og Mikkel på nettet bevæger sig mellem forskellige (skrift)sprog; Mikkel
ved at udnytte nettets digitale oversættelsesmuligheder og Hashir og hans familie i Libanon gennem at
finde måder at håndtere udfordringen ved at anvende forskellige skriftsprog for at opretholde kontakt9.
9

Når Hashir her siger, at de i Libanon bruger et tretal (3), når de skriver til ham, henviser han sandsynligvis til det chatalfabet, der ofte bruges, når der skrives arabisk med latinske bogstaver. Her anvendes tretallet normalt for den
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Literacy på tværs af sprog spiller en væsentlig rolle for børnene i forhold til at skabe og fastholde sociale
relationer. For mange er nettet et mødested, hvor børnene finder tilhørsforhold på tværs af sprog og
landegrænser, eller med Higgins’ ord en identitetszone, hvor de også udfolder og udforsker flersprogede
identitetsmuligheder.
Fremkomsten af ny teknologi sætter også sit præg på de muligheder for deltagelse og
tilegnelse, der i dag er tilgængelige i sprogindlæringsøjemend. Ladegaard (2017) giver i en analyse af et
undervisningsforløb i ottende klasse en beskrivelse af, hvordan en nyankommen pashtotalende elev fra
Afghanistan (Husna) via forskellige digitale ressourcer skaber både deltagelses- og
sprogtilegnelsesmuligheder for sig selv i et projektarbejdsforløb. Om klassen og Husna fortæller Ladegaard
(2017).
Undervisningsforløb: Projektarbejde i et flersproget perspektiv
I klassen ”har de børn, vi har mødt indtil nu, haft en ting til fælles, nemlig at de
alle er født og opvokset i Danmark. Dette betyder blandt andet, at dansk for alle
elever har været en del af deres sproglige repertoire fra en tidlig alder. I 8.
klasse modtog klassen for første gang elever, som ikke var født og opvokset i
Danmark, og som derfor har biddraget til en øget sproglig mangfoldighed i
klassen, hvilket samtidigt giver nye didaktiske udfordringer, som jeg vil sætte
fokus på i denne artikel. For begge elever hersker der en del manglende viden
omkring deres sproglige baggrund, deres skolemæssige baggrund og deres vej
til netop denne klasse (…). Begge elever var samtidigt ret kort tid i klassen inden
de rykkede videre til andre skoler” (Ladegaard 2017, 63).
”Det vi i skolegruppen får at vide om Husna, er, at hun har en pasthosproglig
baggrund og har været i Danmark i to år. Det er usikkert, hvor meget
danskundervisning hun har modtaget i disse år. Vi får samtidigt at vide fra den
pædagogiske konsulent, der har haft kontakt med Husnas familie, at hun ikke
har gået i skole i Afghanistan, hvor hun kommer fra, men hun siger selv, at hun
har gået i skole i tre år. Lærerne i klassen fortæller, at de ofte er usikre på, hvor
meget hun forstår i timerne, og når man taler med hende, er det nødvendigt at
tilpasse sproget, for at hun giver udtryk for at forstå det. På samme måde taler
hun et nogenlunde forståeligt dansk, som dog er præget af en del
intersprogsvariationer” (Ladegaard 2017, 63).
Gennem en næranalyse af Husnas literayprakisser under projektarbejdsforløbet vises, hvordan hun gør
brug af en række forskellige digitale redskaber og bevæger sig frem og tilbage mellem Google-søgninger i
tekst og billeder og Google-oversættelser fra pashto til dansk og fra dansk til pashto. Eksempel 7.7 er et
uddrag af denne analyse.

arabiske lyd, der gengives med bogstavet ( عse herom fx Daugaard 2015, 93). Hans henvisning til anvendelsen af
tretallet som begrundet i, at det står for c som det tredje bogstav i alfabetet, kan således være en misforståelse fra
hans side.

165

Eksempel 7.7
”Hun starter her med at skrive en overskrift på sit dokument, der lyder ”bag krig
spil”. Denne overskrift bliver udgangspunktet for hendes søgning efter
relevante tekster på Google. Hun kopierer således teksten og sætter den ind i
Googles søgefelt. Herefter går hun ind på billeder og kigger disse igennem og
vælger et billede af nogle ryttere på hest. Denne strategi med at kigge på
billederne i søgeresultatet og følge link fra disse billeder ser ud til at være en
gennemgående strategi for Husna. Da hun følger linket fra billedet, kommer
hun til en artikel i Kristelig Dagblad, som handler om, hvordan traditionerne
lever videre under krigen i Afghanistan, og på billedet ser man en række
ryttere, som dyrker den afghanske nationalsport buzkashi. Hun markerer den
første sætning i teksten og kopierer den ind i sit dokument (…) Efter at Husna
har fundet sætningen fra avisartiklen, går en lang og kompliceret proces i
gang, hvor hun skifter mellem at bruge oversættelsesmaskinen Google
Translate og Googles søgemaskine. Følger vi processen, så kopierer hun
sætningen og sætter den ind i Google Translate og oversætter den –
formodentligt til pastho. I Translate begynder hun at undersøge enkeltord
/vendinger.

Figur 52: Husna bruger Google Translate

Dette gør hun ved at lade curseren bevæge sig hen over de enkelte ord i den
danske tekst for at se, hvilke ord der bliver markeret i oversættelsen.

Figur 53: Husna søger på billeder

Så markerer hun enkeltord i den oversatte tekst altså på pashto og sætter det
ind i Google. Hun går derefter igen ind i billeder og studerer dem nøje. Derefter
går hun tilbage til alle søgninger og markerer et ord på pashto, som hun går
tilbage og sætter ind i Translate og oversætter det – formentlig til dansk.
Hendes strategi med at oversætte gennem Google Translate er derfor dobbelt,
hvor hun oversætter frem og tilbage mellem dansk og pashto og kombinerer
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denne oversættelse med nye søgninger, hvor hun igen finder støtte i billede –
frem for tekstresultater” (Ladegaard 2017, 68-69).

Nedenfor ses de første afsnit i Husnas færdige tekst (Ladegaard 2017, 67).

Figur 54: Husnas tekst om Afghanistan - uddrag

Tværsprogligheden i undervisningen
Ovenfor har vi set en række eksempler på, hvordan mobilitet og teknologisk udvikling har skabt et øget
grundlag for interaktion mellem sprog og mennesker med forskellige sproglige repertoirer i stadig
tilblivelse. Med disse udviklingsformer følger også hybride semiotiske udtryksformer, hvor sprog og
modaliteter kombineres på nye måder.

Single mums og seje sprog
I bloggerforløbet, som vi har mødt to gange før (dels i et investeringsperspektiv og dels i et
intersprogsstrækkende perspektiv) og nu skal møde igen (denne gang i et tværsprogligt perspektiv), har
lærerne i deres eksempeltekster brugt flersprogetheden som semiotisk ressource.
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Undervisningsforløb: At være blogger
I bloggerforløbet valgte skolegruppen at inddrage et tværsprogligt perspektiv med
udgangspunkt i det, Canagarajah (2006) har kaldt code meshing. Østergaard
(2013c) fortæller, hvordan de fandt inspiration i begrebet som en måde ”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
afhængigt af hvad der er målet med kommunikationen i den aktuelle
sprogbrugssituation”.
I forløbet blev der indlagt følgende tværsproglige aktiviteter
Det tværsproglige perspektiv
Fælles læsning af blogs på
andre sprog end dansk
Øvelser med Google Translate
i relation til forskellige ’om
mig’-afsnit
Læsning af ’om mig’-afsnit
med fokus på hvordan der
trækkes på forskellige sprog
Som det fremgår, indgik der en læsning af ’om mig’ afsnittet med fokus på et
tværsprogligt perspektiv. Nedenfor er lærernes tekster endnu en gang gengivet,
denne gang med de særlig indsatte tværsproglige elementer markeret med fed.
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.

Figur 1: Det tværsproglige perspektiv i bloggerforløbet (Østergaard 2013, 38)

168

Det tværsproglige perspektiv er fremtrædende i Khilouds blog, hvor der både er brugt arabisk og flere
engelsk udtryk, men perspektivet er også med i de to andre læreres blog. I Mariannes præsentation er det
ord fra samme semantiske felt, der er lånt fra engelsk: ’single mum’ og ’dating’. At bruge udtrykket ’single
mum’ om sig selv er interessant i et stilistisk perspektiv, hvor det skaber ganske andre konnotationer end
udtrykket ’enlig mor’ ville gøre. At være ’enlig mor’ kan måske lede tankerne hen på en træt og slidt kvinde,
mens valget af udtrykket ’single mum’, til forskel fra ordet ’singlemor’, som findes i ”Den danske ordbog”,
snarere leder tankerne over i et Sex and the city-univers og dermed skaber en singleidentitet som noget
andet end en trist mangeltilstand. Disse associationer bestyrkes af de efterfølgende beskrivelser af
Mariannes prioriteter, som er ”gode veninder, lidt dating, cafeture og i det hele taget mit sociale liv”. En
single er først og fremmest et individ med muligheder, byture og veninder, der står last og brast som i Sex
and the city. Det understreges yderligere gennem Mariannes oplæsning, hvor udtrykket ’single mum’
udtales med bred amerikansk accent. På lignende vis skaber Khiloud sig en identitet som ’verdensborger’
ved til indledning at skrive en hilsen på både engelsk og arabisk og senere bruge udtryk som ’born in
Bagdad’ og min familie ’all over the world’. Khiloud fortæller på denne måde både i indhold og sproglig
form, at hun har adskillelige sproglige ressourcer at trække på, og at det netop er en ressource og ikke en
mangeltilstand. Khilouds præsentation kan derved i et flersprogligt perspektiv på en særlig måde være en
model for Tegn på sprog-børnenes egne præsentationer. Lærerne opfordrer for eksempel de grønlandske
piger til at bruge grønlandsk som en sproglig ressource, som pigerne kan bruge bevidst i deres identitet
som blogskrivere, da det æstetisk set er ”et sejt sprog” (”Det vil se sejt ud, for der er nemlig det med
grønlandsk, der er en masse vokaler i og en masse q’er og a’er, som er anderledes, end, hvis det bare stod
på dansk”).
Men flersprogetheden er mere end en sproglig ressource, som lærerne stiller til rådighed for
eleverne. Flersprogetheden viser sig også som dynamo for en særlig stemning i klasserummet, hvilket
bloggerforløbet viser forskellige eksempler på. Da læreren i sin oplæsning af Mariannes blog når til ’single
mum’, smiler og fniser eleverne, og da ordet ’dating’ kommer, griner de højt og ser over på Marianne, der
også smiler. Da Marianne lægger Khilouds præsentation på bordet, hvor der står ’Salam ’alaikum’, reagerer
de piger, der har kendskab til arabisk med begejstring og genkendelse, mens de kigger hen på Khiloud. Kort
tid efter gentager Naima hilsenen ’Salam ’alaikum” [– Fred være med dig], mens Aidah svarer højt, så alle
kan høre det: ’Wa ’alaikum wassalam’ [- Fred være med dig også]. Efterfølgende opfordrer Marianne
Aviaaja og Nujalina til at bruge grønlandsk som sprogligt greb i deres præsentation. Det bliver anledning til
et stemningsskifte i rummet til en stille, men stadig nysgerrig, begejstret og intens energi.
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Eksempel 7.8
Marianne:
Nujalina:
Marianne:
Aviaaja:
Aidah:
Aziza:
Aviaaja:

Hvad kunne I gøre? Kunne man starte på grønlandsk?
(fniser)
Hvordan kunne man gøre det? Hvad har du skrevet? ”Hej, jeg hedder
Nujalina”. Kunne man skrive det på grønlandsk?
(svarer stille og forsigtigt for Nujalina) Hei uanga ateqarpunga Nujalina.
(tænker et øjeblik, og drejer sig helt over til hende). Kan du ikke lige sige
det igen?
Prøv at sige det.
(gentager med forsigtig stemme, og oversætter derefter hele sin egen
tekst)

(De andre piger er fuldstændig stille og kigger intenst på Aviaaja. Nujalina smiler mildt.

Marianne tager herefter ordet, og siger at de skal til at bruge computeren, men Aidah
bliver ved med at kigge i Aviaajas retning 15 sekunder)
Naima:
(Afbryder Marianne og henvender sig til Nujalina]) Nujalina, prøv at sige
Aviaaja:
Flere piger:

Naima:

Aidah:

det der: Hej, jeg hedder … på grønlandsk.
Skal jeg sige det?
(Nulalina gemmer sit hoved i blusen)
Sig det, sig det.
(A læner sig ind over bordet for at se, hvad er mere står i N’s bog, og N
vender bogen om og skubber den hen til hende med et smil )
Ja! Sig det. Sig det! [læner sig ind over bordet].
(Aidah kigger på Aviaaja igen og smiler forventningsfuldt. Aviaaja

oversætter, mens N smiler genert og kigger på hende med den ene hånd
foran munden – senere gemmer hun sig bag sin hånd og lukker øjnene.
Marianne tager ordet og henvender sig til Aidah)
(Kigger på de Aviaaja og Nujalina) Har I skrevet det på grønlandsk (…)
eller har I oversat det?

Det er interessant, at lægge mærke til Aviaajas blanding af generthed og frimodighed, som henholdsvis den
stille stemme og det selvstændige initiativ til at oversætte hele teksten kan være udtryk for. Endnu mere
kontrastfyldt er den store generthed og stille fryd, som Nujalina udviser, da hun holder armen op foran
munden, men samtidig smiler og skubber sin bog over til Aviaaja, så hun også kan oversætte hendes tekst
til grønlandsk. De to piger bakkes op af de andre pigers tydelige nysgerrighed og opfordringer, som trodser
Mariannes oplæg til at komme videre og gå i gang med at bruge computeren. Aidah, der de andre
undervisningsgange og indtil dette tidspunkt har været meget fokuseret på computeren, bliver ved med at
kigge på Aviaaja, og det er som om resultatet af en indre monolog udtrykkes i det nysgerrige og forundrede
spørgsmål til pigernes flersproglige skriveproces: ”Har I skrevet det på grønlandsk (…) eller har I oversat
det?”. Aviaaja vælger da også at bruge den flersproglige ressource, som har været genstand for så meget
opmærksomhed, i sit blogudkast.
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Figur 55: Aviaajas blog

Nysgerrigheden og begejstringen går igen i en mere løssluppen form, da denne del af undervisningen
slutter af med en fælles introduktion til Google Translate. De sidder omkring bordet, og Jeanette spørger til
hvilke ord, de kunne tænke sig at oversætte og til hvilke sprog. Pigerne kommer med forskellige forslag, og i
løbet af få sekunder rejser alle pigerne sig stille op og stimler sammen bag computeren. De læner sig under
hele sessionen ind over computeren for at se og høre. Mange ord gentager de alle sammen flere gange. De
smiler og kigger intenst.

Figur 56: Samlet omkring Google Translate

171

Som flere gange før – og efter – ser vi igen, hvordan den tværsproglige dimension fremkalder en stærk
affektiv intensitet, der giver sig kropsligt udtryk og får betydning til at pible frem på uforudsigelige måder,
der ikke nødvendigvis er knyttet til sprogets repræsentationelle og kommunikative funktioner, men snarere
er baseret på sprogets lyde og grafiske former og på de subjektive associationer, de vækker, som når
Marianne tillægger de grønlandske q’er og a’er værdi som værende seje, og når Aidah beder Aviaaja ’læse’
sin tekst op på grønlandsk, uden at det for hende giver mening i konventionel forstand, men blot lyder
godt. Lemke (2013, 2015) gør opmærksom på, at ingen betydning er blottet for følelse. ”[M]eaning and
feeelings are inextricable” (Lemke 2013, 58). Sprog er ikke alene et repræsentations- og
kommunikationssystem. Det er også en stor del af os, af dem, vi ser os selv som og gerne vil have, at andre
ser os som. ”As a sign system”, skriver Kramsch (2009, 2), language elicits subejctive responses in the
speakers themselves: emotions, memories, fantasies, projections, identifications. Because it is not just a
code but also a meaning-making system, language constructs the historical sedimentation of meanings that
we call our ‘selves’”. Kramsch peger her på vigtigheden af sprogets subjektive aspekter og i undervisningen
ikke udgrænse disse dimensioner.

ALLE de sprog, jeg kan
Sprogets subjektive aspekter var del af det eksplicitte afsæt for et andet forløb: Sprogportrætter, der blev
gennemført i niende klasse (se Daugaard 2018, Østergaard, Ladegaard, Wulff, Daugaard, Orluf & Laursen
2018).
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Undervisningsforløb: Sprogportrætter i 9.A
Forløbet var ”et danskfagligt undervisningsforløb med fokus på sproglige
repertoirer, flersprogethed og identitet. Forløbet blev gennemført i en 9. klasse
karakteriseret ved en høj grad af sproglig mangfoldighed i elevgruppen, og
forløbet sigtede mod at bevidstgøre eleverne om deres sproglige repertoirer og
skabe rammer for elevernes refleksion over sig selv og hinanden som
flersprogede sprogbrugere. Forløbets omdrejningspunkt var sprogportrættet,
som er en metode til afdækning af sproglige repertoirer. Gennem forløbet
stiftede eleverne bekendtskab med andres sprogportrætter, udarbejdede
deres egne sprogportrætter i såvel visuel som tekstlig form, præsenterede
sprogportrætterne for deres forældre og udvekslede sprogportrætter med
lærerstuderende. Herved fik eleverne både mulighed for at reflektere over
sprog og flersprogethed og for at strække deres skriftlige og mundtlige sprog
om sprog, sprogbrug og flersprogethed” (Østergaard, Ladegaard, Wulff,
Daugaard, Orluf & Laursen (2018).
Efter i en optaktsfase blandt andet at have drøftet begrebet ’sprogligt
repertoire’ og diskuteret, hvad et selvportræt kan være, tog eleverne først et
foto af dem selv, som siden blev lavet om til en stregstregning. De
udarbejdede så farvekoder for forskellige sprog, som de anvendte til at
farvelægge deres stregtegning, hvorefter de skrev et sprogportræt, baseret på
deres visuelle portræt.

Figur 57: Fra foto til visuelt og tekstligt sprogportræt (Østergaard, Ladegaard, Wulff, Daugaard, Orluf &
Laursen (2018)

Nedenfor ses et af portrætterne, hvor Marshal fortæller, at han har valgt at fremstille sig selv i et
fodboldmål, fordi han spiller fodbold i sin fritid, tidligere har drømt om at blive professionel fodboldspiller,
og fordi fodbold er en stor del af hans liv.
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Figur 58: Marshals sprogportræt (Østergaard, Ladegaard, Wulff, Daugaard, Orluf & Laursen 2018)

Vi får i Marshals portræt et billede af, hvordan han ser – og vælger at fremstille – sin sproglige identitet og
sin position i verden som ’en sportsdreng’. Han beskriver afghansk og dansk som sprog, han taler flydende.
Dansk, fordi han er opvokset i Danmark, og afghansk (pashto, dari), som han karakteriserer som han
modersmål. Men også andre sprog fylder i hans liv. Engelsk karakteriserer han som et internationalt sprog,
som er vigtigt for ham også til at se YouTube. Fransk beskrives ligesom afghansk som en stor del af hans liv,
selv om det ikke er et sprog, han bruger, men derimod et sprog, som han tilskriver symbolsk betydning
baseret på sin passion for fodbold, og som han derfor gerne vil lære. Også russisk vil han ’virkelig gerne
lære’, fordi ’det lyder godt’, og italiensk, fordi han gerne vil udforske Italien. Endelig har tysk også fået en
plads i det portræt, fordi sproget interesserer ham.
”The impulse to learn a foreign language, and when learning it, to actually acquire it well or
not, might have less to do with the objective demands to get a job, become integrated in a
native speaker community, identify with native speakers or with a particular ideology, and
more to do with the fulfillment of the self, that is, the drive of the learner for physical,
emotional, and social equilibrium” (Kramsch 2009, 75).
Kramsch peger her på, hvordan dét at lære sprog ikke alene er et instrumentelt middel til kommunikation
og repræsentation, men i lige så høj grad kan have andre mere subjektive udspring. Ud over at være en
kommunikativ nødvendighed og drivkraft er sprog også for Marshal genstand for æstetisk nydelse (russisk)
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og sproglig interesse (tysk), samt for symbolsk værditilskrivning til Italien og ’italienskhed’ og til ’franskhed’,
bundet op på fodbold.
Hvor Marshal har sammensat sit sprogportræt med afsæt i forskellige nationale sprog, har
Gulnar i sit portræt valgt at inddrage sproglige varieteter, der har betydning for hende. Nedenfor beskriver
hun eksempelvis ’memes-sprog’ som et rusmiddel for hende og som noget, der er med til at ’definere den
type du er’.

Figur 59: Gulnars sprogportræt

Eleverne som sproglige etnografer
Hvor forløbet Sprogportrætter tog udgangspunkt i elevernes undersøgelse af deres eget sproglige
repertoire, har andre forløb handlet om de sproglige variationer, eleverne i hverdagen navigerer i, med det
overordnede mål at gøre eleverne bevidste om, hvordan sproglige valg også er udtryk for sociale
identiteter. ”Gennem variation skaber, signalerer og forhandler vi vores identiteter”, skriver Quist (2006,
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12). Ved at sende børnene ud på sproglige opdagelsesrejser i deres hverdagsmiljøer arbejdedes der her
med elevernes sprogforståelse med afsæt i deres erfaringer som sprogbrugere.
I en af klasserne vendte man over tid tilbage til denne arbejdsform. I første klasse indledtes forløbet På
sproglig opdagelsesrejse med en brainstorm over, hvad det vil sige at være ’sprogforsker’, der resulterede i
nedenstående oversigt over dennes mulige arbejdsmetoder, som blandt andet kunne være at interviewe
dem, der taler den sprogbrug, man gerne vil undersøge, søge oplysninger i ordbog eller på computer, at
prøve at lære sig sproget og rejse til det land, hvor man taler sproget. I forlængelse heraf valgte børnene
hvert et sprog, som de undersøgte nærmere og underviste hinanden i (Lundquist 2013).

Figur 60: At være sprogforsker

I anden klasse blev der med forløbet Sproglig etnografi på Nørrebro bygget oven på denne aktivitet. Her var
hensigten at slippe børnene mere løs som sprogforskere, så de i høj grad selv styrede arbejdsprocessen.
Nogle børn valgte at arbejde med nationale sprog som for eksempel spansk og engelsk, mens to drenge
valgte, det de selv kaldte BGP-sprog (Blågård Plads-sprog), da de syntes, at dette sprog ”det er sejt og cool
og modigt” (Lundqvist 2013, 245). De tog på sprogvandring i området og registrerede, hvordan sproget blev
praktiseret. I deres undersøgelse blev det tydeligt, at denne sprogbrugspraksis også gjorde brug af andre
semiotiske tegn som håndtegn, mimik, tøjstil, sprog og graffiti, og at der på den måde var en
identitetsmæssig kobling mellem sproglig variation og variation af andre betydningsskabende ressourcer.
Igen i sjette klasse blev der i samme klasse arbejdet med at undersøge sproglig variation, da
eleverne i fællesskab skulle producere et leksikon med ord og udtryk, der var typiske for deres sprogbrug
(Wulff 2015b). Forløbet med skudt i gang med et besøg af forfatterne bag ordbogen Gade/dansk Ordbog.
En håndbog i ghettodansk. Med udgangspunkt heri formuleredes en opgave til eleverne om at producere
en leksikontekst til en ordbog fra deres sproglige repertoire. Heri skulle eleverne ”redegøre for
grammatiske og semantiske forhold; betydning, ordklasse, morfologi, oprindelse og formulere en kort
tekst, som kunne indkredse orderts brugere, aktualitet og evt. hvor ordet bruges” (Wulff 2015b, 41).
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Figur 61: Skriv et leksikonopslag

Også i andre af Tegn på sprog-klasserne blev der arbejdet med sprogetnografiske undersøgelser. I en anden
sjette klasse introduceredes for eksempel fire kategorier fra sproglingvistikken: sprog, dialekter, sociolekter
og accent (Ladegaard 2015). Med disse kategorier i kikkerten gik eleverne på opdagelse i forskellige lydklip
og kategoriserede blandt andet forskellige sprog og sprogvariationer, de mødte i deres hverdag for
eksempel hos familie og venner. Efterfølgende interviewede de en venskabselev fra niende klasse og
udarbejdede et skriftligt sprogportræt med brug af de introducerede lingvistiske kategorier. Til
sprogportrættet producerede de endvidere en faktaboks, der omhandlede en af de sproglige variationer,
der indgik i sprogportrættet.
Fakta
Det officielle sprog er vietnamesisk. Sproget tales i hele landet, dog er der
tydelig forskel på dialekterne i Nord-, Central og Sydvietnam. Op mod 85% af de
vietnamesiske ord er af kinesisk oprindelse, men er med tiden blevet vietnamiseret
bl.a. i befolkningens forsøg på at bevare en kulturel uafhængighed fra Kina. Nutidens
vietnamesere kan ikke forstå kinesisk. Mange af de etniske grupper i bjergområderne
har deres eget sprog som modersmål og taler kun vietnamesisk som deres andet sprog.
Det vietnamisiske sprog har 38 bogstaver i alfabetet, du kan ikke sammenligne det med
det danske sprog, da det vietnamisiske er en blanding af det latinske og det kinesiske.
Det vietnamisiske er derudover et tonesprog. Tonesproget består af 6 toner, hvis du fx
siger "Hej" med en lys tone betyder det noget, men hvis du siger det med en dyb tone,
så betyder det noget helt andet.
Det vietnamesiske sprog er, det sprog med færrest bøjninger. Hvis du fx siger
arbejdsgrupper vi det ikke blive et lang ord med nogle ord hver for sig. Den
Vietnamisiske læseretning er ligesom i Danmark.
Figur 62: Faktaboks om vietnamesisk

Med disse og flere sprogetnografiske forløb fra Tegn på sprog blev eleverne involveret i et tæt sprogligt
arbejde på grundlag af egne sproglige erfaringer med henblik på at skabe det, som Quist (2006, 31) har
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kaldt ”en ’organisk forbindelse’ mellem det, der undervises i, og det eleverne selv har erfaret og tilegnet sig
gennem et liv som kompetente sprogbrugere”. Dagligt bevæger de sig rundt i en verden af sproglige
forskelle, der gør en forskel. Forløbene satte fokus på en række af disse forskelle, som vi alle trækker på og
dermed sender signaler om, hvem vi er i forskellige situationer og på forskellige tidpunkter i vores liv.
Samtidig gav de anledning til en række næranalyser af sprog og metasproglige refleksioner både på makroog på mikroniveau, hvorigennem eleverne også stiftede bekendtskab med eller videreudviklede deres
forståelse af centrale lingvistiske begreber.

Afsøgning af sproglige kontaktzoner
I Tegn på sprog har tværsprogligheden været inddraget på forskellige måder. Vi har ovenfor i dette kapitel
set, hvordan den har, hvordan Husna på eget initiativ inddrager den, når hun gør brug af forskellige sprog,
modaliteter og digitale redskaber i sin vej mod en tekst, der i sidste ende er udformet på dansk. Vi har også
set, hvordan skolegruppen i blogger-forløbet har lagt en mulighed ind for at inddrage sproglige ressourcer
fra andre sprog, og her sidst hvordan flersprogetheden har været udgangspunktet for og indholdet i
sprogportræt-forløbet, samt de sprogetnografiske forløb. Som det blev beskrevet i kapitel fire, har der lige
fra starten af Tegn fra sprog været lagt vægt på, at børnene blev givet mulighed for at aktivere deres
erfaringer fra andre sprog end dansk. Vi mødte her Faiza, der integrerede sine erfaringer med danske og
arabiske bogstaver i en transmodal og transproget tekst på klassens whiteboard, og vi mødte Victoria,
Saadia, Gulnar, Marshal og Abtidoon i en engageret samtale om ordet konge på flere sprog, hvor
kontaktzoner mellem sprog – og dem selv – blev udforsket og skabt.

Sproglige kontaktzoner – fokus på alfabetisk skrift
Når børn lærer at læse og skrive, involverer det en løbende afsøgen af, hvilke sproglige elementer der
indkodes i skriften, samt af, hvordan disse elementer indkodes i skriften (Koda & Zehler 2008). Det er en
proces, der involverer en metasproglig opmærksomhed, som ‒ i Koda & Zehlers forståelse – er knyttet til at
identificere, analysere og manipulere sproglige former. Da børnene i Tegn på sprog begyndte i nulte klasse,
var de, som vi så i kapitel fire, allerede i gang med at udforske skriftens væsen; mange af dem på baggrund
af deres kendskab også til andre skriftsprog end dansk. Børn, hvis skriftsprogstilegnelse involverer flere
skriftsprog, vil have samtidig adgang til flere forskellige måder, hvorpå indkodningen i skriften finder sted,
og dermed også mulighed for at øge den metasproglige bevidsthed, som spiller en væsentlig rolle i
skriftsprogstilegnelsen (Koda & Zehler 2008). Den viden, børn har fra andre sprog end dansk, har derfor
ikke blot betydning for deres skriftsprogstilegnelse på disse sprog, men også for deres skriftsprogstilegnelse
generelt. Denne betydning har typisk været begrebsliggjort som ’transfer’ – hvad er det for en viden, der
kan overføres? Modellen nedenfor er mit forsøg på – på en enkel og forenklet måde – at anskueliggøre
grundlaget for en sådan transfer i relation til forståelse af skrift.
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Figur 63: Skriftens semiotiske egenskaber

Modellen består af tre lag: 1) Skriftens generelle semiotiske egenskaber, der er de egenskaber, der er fælles
for al skrift, 2) skriftens specifikke semiotiske egenskaber, der varierer fra skriftsystem til skriftsystem til
skriftsystem, men er fælles for forskellige skriftsprog inden for det samme skriftsystem og endelig 3)
skriftens sprogspecifikke semiotiske egenskaber, der varierer fra skriftsprog til skriftsprog også inden for
det samme skriftsystem. Med en grov inddeling af forskellige skriftsprog kan der mellem alfabetiske,
syllabiske og logografisk baserede skriftsystemer (Perfetti & Dunlap 2008).
Uanset hvilket skriftsystem gælder dog, at børn (eller voksne, der senere i deres liv lærer at
læse og skrive) skal lære sig nogle grundlæggende ting om skrift, der for den læsende kan synes
selvfølgelige (skriftens generelle semiotiske egenskaber): at skrift relaterer sig til tale, at tale kan opdeles i
lydsekvenser, og at disse lydsekvenser relaterer sig til de givne grafiske symboler, når man skriver (Koda
2008). Et andet princip er skriftens invarians (Bialystok 1997), som betyder, at et nedskrevet ord
grundlæggende repræsenterer det samme. Når man tegner, kan en cirkel godt den ene dag være en sol og
den næste dag et hjul, mens det skrevne tegn i konventionel forstand kun kan repræsentere enten det ene
eller det andet. Når man én gang har lært disse, uanset på hvilket (skrift)sprog, det nu har fundet sted, kan
den viden overføres fra et (skrift)sprog til et andet.
For hvert skriftsystem er der særlige karakteristika, der er fælles, og som adskiller dem fra
hinanden (skriftens specifikke semiotiske egenskaber). For alle alfabetiske sprog (svensk, norsk, dansk, finsk,
tyrkisk, somali, arabisk med mere) er det – på trods af andre indbyrdes forskelle – fælles, at et skrifttegn
ideelt betragtet repræsenterer et fonem, mens det for syllabiske skriftsprog (thai, tamil med mere) gælder,
at det enkelte skrifttegntegn modsvarer en stavelse. For logografisk baserede skriftsprog (for eksempel
kinesisk) er det sådan, at skrifttegnet består af et semantisk element (et morfem eller et ord) ofte sammen
med lydligt element. Hvis man så én gang for eksempel har lært princippet i det alfabetiske skriftsystem
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om, at et skrifttegn grundlæggende repræsenterer et fonem, kan den forståelse overføres fra ét alfabetisk
sprog til et andet.
Hertil kommer så, at forskellige versioner af den enkelte type skriftsprog har forskellige
måder at realisere de specifikke semiotiske principper på (skriftens sprogspecifikke semiotiske egenskaber).
Dansk har for eksempel en særlig ortografi, der blandt andet betyder, at en lang vokal normalt efterfølges
af en enkelt konsonant (fx hane), mens en kort vokal efterfølges af to konsonanter (fx Hanne), mens
grønlandsk angiver lang vokal ved gentage vokalen (fx anaana, som betyder mor). Andre og større forskelle
gør sig gældende mellem for eksempel dansk og arabisk, der ikke alene skrives med et arabisk alfabet og fra
højre mod venstre, men som også er kendetegnet ved, at man i normal skrift ikke angiver de korte vokaler
(a, i, u).
I en læse- og skriveundervisning, der foregår på dansk, er det her en vigtig pointe, at børns
erfaringer med skrift fra andre sprog udgør en væsentlig kilde også for deres skriftsprogstilegnelse på
dansk, og at man risikerer at overse den indsigt i skriftens specifikke og generelle semiotiske egenskaber,
som børn måtte have med sig fra andre sprog og deres måde at ’gøre skrift’ på, hvis man kun interesserer
for den del af skriften, der har at gøre med skriftens sprogspecifikke semiotiske principper, eller betragter
dem som alment gældende. Mange børn, der kender bare lidt til arabisk skrift, ved for eksempel, at mange
arabiske bogstaver har en svensk, dansk, norsk ækvivalent, og at der også er nogen, der ikke har. De har
hermed en mere eller mindre gryende indsigt i, at det langt hen ad vejen er de samme sproglige elementer,
der indkodes til skrift på dansk, svensk, norsk og på arabisk, selv om indkodningen resulterer i forskellige
grafiske tegn. Denne umiddelbare adgang til flere forskellige koder kan potentielt bidrage til, at der
etableres en indsigt og en interesse på metasprogligt niveau.
Denne forståelse dannede grundlaget for et forløb på første klassetrin, hvor fokus var på
alfabetisk skrift og bogstavers navne, former og lyde.
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Undervisningsforløb: Alverdens alfabeter
”Udfordringen for skolegruppen bestod således i at arbejde med
bogstavkendskab på en måde, der kunne engagere og udfordre alle elever,
også dem, der var meget sikre i deres bogstavkendskab. I den forbindelse
valgte vi at sætte fokus på at inddrage og udforske andre alfabeter, som
klassens elever havde delvist kendskab til/kontakt med – især engelsk og
arabisk. Vi planlagde derfor et helt forløb om ”Alverdens alfabeter”.
Et af målene var, at eleverne skulle forstå det alfabetiske princip: at et bogstav
har en form, en lyd og et navn, og at de skulle kunne sammenligne forskellige
alfabeter. En anden udfordring for skolegruppen var spørgsmålet om, hvordan
man kan udnytte den arabiske skrifts potentiale i forhold til udvikling af sproglig
bevidsthed generelt for alle klassens elever (Østergaard 2013a, 66).

Figur 64: Det ligner et i - at skrive danske navne på arabisk

Forløbet fandt sted i en såkaldt tokulturel klasse, der var sammensat af en stor gruppe børn med
dansksproget baggrund og en mindre gruppe børn med arabisk familiebaggrund. Til klassen var knyttet en
dansk-arabisk tosproget lærer. Denne konstellation gav mulighed for at udnytte det kendskab, der i klassen
var til arabisk som et alfabetisk sprog til at øge alle børns metasproglige opmærksomhed på, at et bogstav i
alfabetiske skriftsprog har et navn, en form og en lyd. Man kan skrive arabiske navne ’på dansk’, altså med
latinske bogstaver og på baggrund af danske stavekonventioner. For nogle arabiske lyde kræver det en
fortolkning, idet der ikke nødvendigvis er et dansk bogstav, der modsvarer den arabiske lyd. Derfor ser man
også det samme arabiske navn stavet på forskellige måder (fx Usama / Osama). Ligesom arabiske navne kan
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skrives på dansk, kan danske navne også skrives på arabisk. Det er det, vi ser udnyttet på billedet ovenfor,
hvor navnet Lone er skrevet med arabiske bogstaver.

Sproglige kontaktzoner – fokus på morfologi og syntaks
Gennem Tegn på sprog-forløbet har en række sproglige elementer været gjort til genstand for
sammenligning på tværs af sprog, der var kendskab til i klassen, med det mål at udvikle en metasproglig
bevidsthed og en konkret viden om, hvordan man ’gør grammatik’ på dansk. Illustrationerne nedenfor
udgør et lille potpourri af nogle af de sproglige aspekter, der har været inddraget.

Figur 65: Fokus på sammensatte ord

Figur 66: Fokus på bydemåde
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Figur 67: Fokus på forholdsordsforbindelser

På tværs af sprog – mere end bare sprog
Er det kun forståelsen af konkrete sproglige elementer, der kan overføres, spørger Koda (2008). Svaret fra
Tegn på sprog er kort fortalt nej. En række forløb har eksempelvis haft fokus på læsestrategier i relation til
forskellige fagtekster. Som led heri har indgået læsning af tekster på andre sprog end dansk for eksempel
med henblik på at skærpe opmærksomheden på teksters opbygning. Det var for eksempel tilfældet i et
matematikforløb på femte klassetrin, hvor matematiktekster på polsk og arabisk blev inddraget for at øge
bevidstheden om de komponenter, der typisk indgår i en matematikopgave (Wulff 2014). Ved at arbejde
med opgaver på sprog, som eleverne – eller nogen af dem – ikke kendte, blev de ’tvunget til’ at danne
hypoteser om og sætte ord på teksten på baggrund af andre tegn end de rent sproglige. Også i forløbet Læs
– read – atuarak! Sammen om læsning indgik, som titlen antyder, tekster på sprog ud over dansk. Arbejdet
med læsestrategier var her baseret på Air Greenlands tresprogede blad suluk, hvor alle tekster er skrevet
både på grønlandsk, dansk og engelsk samt en finsk tekst (Daugaard 2017). Tilsvarende blev avistekster på
henholdsvis svensk, hollandsk, finsk og svensk inddraget i et arbejde med læseforståelse i kulturfagene for
at åbne for ”en spørgende, nysgerrig tilgang til, hvordan man kan søge læseforståelse” (Østergaard 2017,
42), når der ikke var forventninger om en fuld læseforståelse af de tekster, der blev arbejdet med.
At udnytte den viden, man har udviklet på andre sprog, kan også handle om at anvende de
erfaringer, man måtte have med at forstå og udtrykke sig på sprog, man er ved at lære. Tidligere i dette
kapitel mødte vi Husna, der på eget initiativ udnyttede sin indsigt i internettets digitale muligheder på en
kreativ måde, der betød, at hun med et endnu begrænset kendskab til dansk kunne skrive en tekst. I en
anden klasse, hvor der i et historieforløb blev arbejdet med erindringsfortællinger, spurgte Safa, der et
halvt år forinden var kommet til klassen fra skolens modtagelsesklasse, om hun måtte skrive på arabisk
(Orluf 2016). De havde på dette tidspunkt interviewet deres forældre og var på baggrund deraf i gang med
at skrive en erindringsfortælling. Det måtte hun, og det gjorde hun, hvorefter hun på lærernes opfordring
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brugte Google translate til at oversætte det til dansk. Om det skriver Orluf (Laursen 2018a, 23): ”Skønt
denne oversættelsesteknologi ikke producerer præcise oversættelser, viser det sig at være en konstruktiv
løsning, der i de følgende arbejdsfaser gør det muligt for lærerne at tale med Safa om såvel makro- som
mikrostruktur i hendes tekst. At hun får mulighed for at skrive på arabisk i løbet af arbejdsprocessen
betyder, at Safa kan deltage i den faglige aktivitet og få produceret en erindringsfortælling og dermed
styrket sin skriftsproglige udvikling på andetsproget”. Sammen med lærerne gennemgår hun den danske
udgave af teksten og får opklaret uklarhederne og derudfra rettet sproget til. Da de efterfølgende taler om,
hvilke ord hun særligt har lagt mærke til undervejs i arbejdsprocessen, og som hun særligt vil tage med sig,
peger Safa på ordene ´respektere´, ’bekymre’ og ’strenge’, som hun gemmer på både dansk og arabisk.

Figur 68: Safas ord - bekymre og respektere på arabisk.

Teorier om transfer har sine rødder i en kognitiv forskningstradition inden for andetsprogstilegnelse, der
typisk betragter transfer som en mentalt og midlertidigt overgangsfænomen på vejen fra et sprog til et
andet. Når vi heroverfor ser på børnenes tværsprogede betydningsdannelsesprocesser og –praksisser, får vi
øje på flere ting. Dels er børnenes udforskninger af kontaktzoner mellem sprog noget, der skabes i og
medvirker til at skabe et socialt rum og ligesom andre betydningsdannelsesprocesser båret af interesse og
fortolkninger af muligheder og (forestillede forventninger) i det sociale rum. Dels er de ikke bare
midlertidige og enkeltrettede foranstaltninger. Tværtimod viser børnenes beretninger, hvordan sådanne
tværsprogede processer og praksisser er en integreret del af deres flersprogede liv, hvor sprogene kaster
lys over hinanden, og hvor nye sproglige praksisformer udvikles.

Afrunding
I dette kapitel har jeg anlagt et perspektiv på dét at lære (at læse og skrive på) dansk som noget, der i et
sprogligt diversitetsperspektiv ikke kan forstås som adskilt fra et individs flersprogede udvikling og dermed
som en transformation af dette individs sproglige repertoire. Fra dette perspektiv har jeg givet eksempler
på de indsigter, vi i Tegn på sprog har fået i, hvordan børns sproglige repertoirer er i stadig bevægelse i takt
med, at nye sproglige behov og muligheder opstår, og i takt med, at nye drømme og håb skabes. Tilegnelse
af et nyt sprog er ikke en lineær proces fra et sprog frem mod en komplet kompetence på et andet sprog,
men en foranderlig del af de sproglige transformationsprocesser, der er tæt forbundet med individets
sociale identitetsprocesser.
Tilegnelsesprocessen er også sprogligt refleksiv proces. Børn, der vokser op i et miljø, hvor de
semiotiske praksisser omkring sprog er knyttet til skrift på flere sprog og måske forskellige skriftsprog, har
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forskellige semiotiske ressourcer at trække på, når det handler om at forstå skriftens særlige måde at
sammenføje form og betydning på. Vi så i kapitel fire, hvordan børn, der var vokset op med flere
skriftsystemer (eller med flere varianter af for eksempel alfabetiske skriftsprog), eller som i mødet med
deres klassekammerater mødte nye skriftsprog, var optaget af at afsøge kontaktzoner mellem sprogene og
fortolke ligheder og forskelle mellem forskellige måder at ’gøre skrift’. I dette kapitel har vi set eksempler
på, hvordan børnene på eget initiativ har involveret sig i metasproglige refleksioner, og hvordan der i
undervisningen er blevet lagt op til metasproglige praksisser.
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DEL 4:
PÅ SIGT
En gentænkning af literacyundervisningen
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Kapitel 8
Konklusion
Jeg indledte denne forskningsmæssige opsamling på Tegn på sprog med at problematisere skellet mellem
de faglige forskningsfelter, der fra hver deres indfaldsvinkel har interesseret sig for forskellige dimensioner
af literacy og sproglig diversitet. Jeg præsenterede i forlængelse heraf socialsemiotikken som en alternativ
teoretisk og analytisk tilgang til at få en større forståelse af de komplekse betydningsdannelsesprocesser,
der er involveret i (at lære) at læse og skrive på flere sprog, og af de pædagogiske muligheder, der kan ligge
for at tilgodese disse processer i læse- og skriveundervisning, som den tager sig ud i folkeskolen – i al dens
forskellighed.
Med skellet mellem de traditionelle faggrænser – 1mellem literacyforskningen på den ene
side og andetsprogs- og flersprogethedsforskningen på den anden side, 2mellem det primære fokus på det
mundtlige sprog i andetsprogs- og flersprogethedsforskningen og fokuseringen på det skrevne sprog i
literacyforskningen og 3mellem andetsprogsforskningen og flersprogethedsforskningen – følger en række
naturaliseringer og dermed begrænsninger for, hvad vi får øje på og ikke får øje på i studier af relationer
mellem literacy og sproglig diversitet. Hvor forskningen i literacytilegnelse og -undervisning traditionelt har
taget afsæt i en prototypeelev, der er vokset op i familier, hvor skolens sprog er og har udgjort en stabil
grundstamme i hjemmets kommunikationen, har andetsprogs- og flersprogethedsforskningen været
orienteret mod tilegnelsesprocesser og sprogbrugspraksisser for dem, der (modsat prototypeeleven i
literacyforskningen) er vokset op med eller møder flere sprog. I forlængelse af dette skel ligger (også) typisk
en forståelse af literacy som en repræsentation af talesproget (forstået i ental) og som noget, der
grundlæggende er på plads før skolestart som en forudsætning for en læse- og skriveundervisning, der så
kan koncentreres om afkodningsteknikker. Når andet- og flersprogethedsforskningen samtidig har sit
primære opmærksomhedsfelt på det mundtlige sprog, forstærker det splittelsen mellem sprog i bred
forstand og literacy og bidrager til, at man i læseundervisningen nemt kan komme til at overse det faktum,
at literacy er sprogbaseret, og at ikke alle børn umiddelbart forstår, hvad de læser, selv om teksten er
tænkt tilpasset. Endelig ligger der i termen andet- og flersprogethedsforskningen, som den ovenfor er taget
i anvendelse, gemt et skel mellem på den ene side andetsprogsforskningen, der traditionelt hviler på
forestillinger om entydigt afgrænselige sprog med interesse for vejen fra et sprog og ind i andet udfra et
tilegnelsesperspektiv, og på den anden side flersprogethedsforskningen med interesse for den samtidige
brug af flere sproglige koder, hvad enten de er forstået som adskilte sprog eller som integrerede elementer
i et sprogligt repertoire. Problemet her ligger dels i, at man med et ensidigt blik på
andetsprogstilegnelsesaspektet let overser, at det at lære et nyt sprog også er en del af en
transformationsproces af et flersproget sprogligt repertoire og dermed også af ens sproglige identitet og
sociale betydningsdannelsesmuligheder, og at man fra et ensidigt flersprogethedsperspektiv kan komme til
at se bort fra den betydning, det for mange har at tilegne sig nye sprog og at få den nødvendige støtte til og
undervisning i det.
Når socialsemiotikken – i en Kress-tradition – er valgt og har vist sig velegnet til at finde en
anden vej ind i dette forskningsmæssige krydsfelt og åbne for nye måder at forstå literacy og sproglig
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diversitet på, hænger det sammen med denne traditions blik på social betydningsdannelse, der gør det
muligt at tage udgangspunktet i tegnet, uden at tegnets karakter på forhånd defineres. Indfaldsvinklen er
betydning, der kan tage forskellige former og krydse forskellige typer af tegn, som også rækker ud over det
sproglige. Selv om det er det (skrift)sproglige tegn, der med genstandsfeltet literacy er i centrum for dette
studie, så kan det skriftlige tegn ikke stå alene. Når den empiriske interesse knyttes til betydningsdannelse
og dermed til menneskers måde at skabe betydning på, giver det anledning til at betragte børns møder
med skriftsprog som noget, der tilbyder nye måder at udtrykke sig om verden og skabe nye verdener på – i
et samspil med andre udtryksformer, som børnen kender til og lærer at kende til, og på tværs af sprog, de
kender til og lærer at kende til. Denne betydningsdannelse foregår ikke i individuel isolation. Den bliver til i
sociale rum, den krydser sociale rum, og den medvirker til at skabe sociale rum. Med understregningen af,
at betydningsdannelse altid er social, flyttes opmærksomheden bort fra det mentale som det primære
genstandsfelt, og – når det kombineres med en sproglig etnografisk interesse for literacypraksisser – og ind
i samspillet mellem børnenes tegnskabelse, det interaktionelle rum og de institutionelle strukturer.
I ti år har vi i Tegn på sprogs forskningsgruppe på dette socialsemiotiske grundlag fulgt fem
forskellige klasser og herigennem fået revideret et umiddelbart billede af ’klassen’ som en objektiv
repræsentation af en samlet, genkendelig og relativ stabil enhed. Med projektets længdeperspektiv på
klassen som konkret empirisk fænomen er det, vi har set, i stedet en konstellation, der snarere kan
beskrives som en institutionelt indlejret flydende ramme omkring et flow af mennesker. Når det er en
væsentlig erkendelse, har det blandt andet at gøre med, at det bryder med en forestilling om klassen som
en over tid homogen og sammenlignelig størrelse, som man ofte finder det i skoleforskning, der har klassen
som orienteringspunkt. Ved at følge disse fem forskellige klasser fem forskellige steder i landet med
forskellige demografiske forhold er det samtidig blevet tydeligt, hvordan den sproglige diversitet i klasserne
varierer fra sted og sted, ligesom også den varierer over tid. I et pædagogisk udviklingsperspektiv har det
derfor ikke været en ambition for os at finde entydige uddannelsesmæssige modeller eller pædagogiske
pakkeløsninger. Derimod har det været et mål at komme bag om de begrebsmæssige rammesætninger, der
har bidraget til at sætte ’den tosprogede elev’ i et mangellys, og identificere nye måder at forstå på og
andre begrebsdannelser at videreudvikle læse- og skrivedidaktikken med.
Genstandsfeltet i projektet er sociale betydningsdannelsesprocesser i tilblivelse. I Kress’
forståelse af ’det sociale’ er opmærksomheden først og fremmest på relationen mellem det enkelte individ
og ’det sociale’, som det er indfældet i tegnet. Det er det enkelte individ, der har en social bagage med sig,
og det enkelte individ, der fortolker omgivelserne og træffer sine valg. Ser vi på børnenes
betydningsdannelsesprocesser omkring deres sprog- og literacylæring, som de udfolder sig i de fem Tegn
på sprog-klasser, tegner der sig et billede, hvor tegnskabelsen langt fra alene er et forhold mellem det
enkelte barn og en tekst. Derimod finder tegnskabelsen oftest sted i et samspil mellem flere børn og
mellem børn og voksne.
Da vi mødte børnene i nulte klasse, var det ’at læse og skrive’ allerede fyldt med betydning
for dem. Det sociale – børnenes tidligere erfaringer med, andres italesættelser af og generelle diskursive
konstruktioner omkring det (at lære) at læse og skrive – var indskrevet i tegnet. Det at læse og skrive var for
børnene ved skolestart et stærkt emotionelt ladet tegn. Samtidig var det også et tegn i bevægelse.
Mennesker bevæger sig, semiotiske ressourcer og literacypraksisser bevæger sig og dermed også
forestillinger om det at læse og skrive. Børns møder med skole og skrift er også møder med andre
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mennesker, nye semiotiske ressourcer og literacypraksisser og med andre forestillinger om læsning og
skrivning. I Tegn på sprog har næranalyser af børnenes forståelser og forestillinger om at være læser på
forskellige tidspunkter i skoleforløbet vist, hvordan børns investeringer i læsning i høj grad bærer præg af
en narrativitet, hvorigennem de fra skiftende perspektiver identificerer sig selv med eller distancerer sig fra
forskellige ’typer’ og derigennem tilfører betydning til forskellige literacypraksisser, lige som de har
demonstreret, hvordan børns investeringer løbende forhandles, skabes og genskabes i dialog med både
nære og fjerne stemmer omkring dem.
Når semiotiske ressourcer og literacypraksisser bevæger sig, dukker de ofte op i nye og
måske også uventede konstellationer. Det skaber i mange tilfælde grundlag for nye og kreative
udtryksmuligheder, som vi for eksempel ser det i Faizas tegning på forsidebilledet, hvor hun har skabt sit
helt eget tegn ved at lade forskellige modaliteter (tegning og skrift) og forskellige skriftsprog (arabisk og
dansk) mødes. Semiotiske ressourcer og literacypraksisser flyder dog ikke frit omkring. Ligesom menneskers
bevægelser reguleres, finder der også en regulering af semiotiske ressourcer og praksisser sted. Ved at
komme tæt på de sociale betydningsdannelser, som de opleves af eleverne, har vi kunnet se, hvordan
fortolkninger og forhandlinger af, hvad der kan flytte sig hvorhen og hvordan, er en del af børns og unges
skolehverdag. Har ens kendskab til andre sprog end dansk hjemme i skolen? Tæller tilbudsaviser som
læsning?
De subjektive dimensioner i læse- og skrivetilegnelsen har typisk været udgrænset i den
kognitivt orienterede læseforskning, ligesom disse dimensioner i pædagogiske tilgange, der er baseret
derpå, typisk har fået tildelt en mere perifer ’add on’ rolle for eksempel i form af ’+ motivation’ til
læseformler som ’læsning = afkodning x forståelse’. Når vi lytter til børnenes stemmer, står de subjektive
dimensioner frem som helt centrale i skriftsprogstilegnelsen. Ikke i form af motivation som et fænomen,
der enten er eller ikke er, men som socialt skabte og skabende investeringer i forestillede verdner, der
fyldes med lyst og ulyst og derigennem påvirker børns involvering i literacy såvel i et nutidigt perspektiv
som i et fremtidigt perspektiv. Vi har fået indblik i forestillede literacyverdener befolket med nørder med
grimme sko og briller, avisdamer, der læser aviser hver dag, og gymnasieelever, der ikke har tid til andet
end at læse, og vi har fået indsigt i de mange forskellige og ofte ambivalente og omskiftelige former,
børnenes investeringer kan tage. I sjældne tilfælde har vi mødt noget, som vi har karakteriseret som
regulær modinvestering, men vi har også gennem interventionsforløb erfaret, at det i hvert fald nogle
gange er muligt at rokke ved selv den umiddelbart mest hårdkogte modinvestering, når der åbnes for
forhandlinger af deltagelsesmuligheder og for børns afsøgninger af sociale identiteter som læsere og
skrivere, der for dem fremstår som attraktive.
De empiriske data, der er præsenteret, demonstrerer børnenes optagethed af at udforske,
hvem de er og kan være som læsere og skrivere, og herunder hvad sprog- og læsefærdighed er og kan
være. De viser, hvordan børnenes forståelser af deres forestillede færdigheder konstrueres i et stadigt
samspil med andres opfattelser og med institutionelt skabte kategoriseringer, og de viser, hvordan disse
forestillede færdigheder spiller ind på de valg, de træffer, når de skriver og læser, og på de tanker, de gør
sig om deres fremtidige handlemuligheder. Det er således alt andet end ligegyldigt, hvordan sådanne
spørgsmål italesættes i skolen. Det skaber i et sprogligt diversitetsperspektiv en særlig problemstilling, når
skriften ses som en direkte forlængelse af talen med udgangspunkt i en etsproget prototypeelev, og når
forståelsen af, hvad læsefærdigheder er, indlejres deri. Der er ikke altid en lige linje fra tale til skrift,
189

forstået sådan, at det sprog, læse- og skriveundervisningen foregår på, ligger i entydig og direkte
forlængelse af det/de sprog, børnene har talt under deres opvækst. Man kan derfor ikke i et
diversitetsperspektiv tage forståelsen bag det, man måske selv opfatter som enkle læsetekster, for givet.
Vores fund viser også, at en oplevelse af ikke at kunne leve op til en (forestillet) sproglig
standard kan føre til følelse af skam og dermed virke begrænsende i forhold til sproglig deltagelse og
sprogtilegnelse. Det har vakt undren, når PISA-målinger har vist, at de såkaldte andengenerationselever i
visse tilfælde scorer lavere end førstegenerationselever. Erfaringerne fra Tegn på sprog peger på, at mange
andengenerationselever oplever en sprogskam over ikke at kunne ’tilstrækkeligt dansk’ i forhold til
(forestillede) forventninger, og at det resulterer i, at de bliver mere optaget af at skjule, hvad de ikke kan,
end at eksperimentere med sproget og afprøve nye former. I en sprogtilegnelsesproces er det afgørende, at
man vover noget, selv om det kan resultere i afvigelser fra en sproglig standard, og at man bliver mødt med
respekt for, at afvigelser er en naturlig del af sprogtilegnelsesprocessen, og får mulighed for at få en
tilpasset sproglig vejledning og undervisning, ligesom det er vigtigt, at man i alle
undervisningssammenhænge opmuntres til at strække sproget og får den nødvendige støtte til det.
Hovedparten af de elever, der i projektet er registrerede som tosprogede, er født og (for en stor del)
opvokset i Danmark. I Tegn på sprog-klasserne har der derfor typisk ikke været tale om elever med en
klassisk andetsprogsprofil, forstået som elever, der først har lært ét modersmål og sidenhen et andetsprog.
Det er derfor heller ikke nødvendigvis de typiske intersprogstræk, der er identificereret gennem studier af
den klassiske andetsprogsprofil, som er kendetegnende for hovedparten af flersprogede elever i Tegn på
sprog, hvorfor det (alene) med et klassisk beskrivelsesapparat kan være vanskeligt at identificere, hvori de
sproglige udfordringer ligger. Der ligger således en forskningsmæssig og pædagogisk udfordring i at komme
tættere på det, vi i mangel af bedre har valgt at kalde de ’andre andetsprogsheder’ for på den ene side ikke
bare at ’lede efter’ klassiske andetsprogstræk, men på den anden side heller ikke at tabe
opmærksomheden på variationerne og se det som ’dårligt dansk’. Heri ligger også behovet for en fortsat
diskussion af, hvordan vi bedst støtter børnenes sproglige nysgerrighed og vovemod på dansk.
Gennem uddrag fra interventionsforløbene og dataaktiviteter peges der i kapitel seks på en
række forhold, der har betydning, når man som del af mainstreaming-undervisningen ønsker at støtte
børnene i deres sprog- og læseudvikling. Først og fremmest er det af afgørende betydning at komme bag
om en kan – kan-ikke dikotomi, der i et dialogisk sprogtilegnelsesperspektiv ikke alene er noget, der
vedrører den enkelte elev, men også handler om de forståelser, der etableres på klasse- og skoleniveau.
Centralt for de muligheder for at tage højde for de forskellige dansksprogetheder, vi gennem
interventionsforløbene har kunnet identificere, står begrebet ’at strække sproget’. I mainstreamundervisningen falder det sjældent (men dog ikke aldrig) naturligt at inddrage egentlige
sprogundervisningsaktiviteter, som vi kender dem fra andet- og fremmedsprogsundervisningen, da kun
nogle elever har behov det, hvorimod det for alle elever kan være relevant at arbejde med at strække sit
sprog, eksperimentere med det, afprøve nye formuleringer og i det hele taget fastholde og udvikle en
sproglig nysgerrighed. I projektet har vi peget på tre overordnede former for sprogstræk: 1et vertikalt, hvor
sproget strækkes i dybden for eksempel gennem et arbejde med synonymer, 2et horisontalt, hvor sproget
strækkes på langs, for eksempel ved at udvide nominalleddene eller afprøve nye sætningskonstruktioner og
3
et tværgående, hvor ressourcer fra andre sprog integreres i det danske. Ud over identifikationen af disse
grundlæggende måder at strække sproget på indeholder kapitlet en diskussion af faktorer, der gennem
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projektet har vist sig betydningsfulde for et sprogsstrækkende arbejde. For det første er det her af
betydning at være opmærksom på, at sprogstrækket ikke bare er noget, der kommer indefra, men at det
kræver, at der gives muligheder for det, vi har kaldt sproglig import, og at der i den sammenhæng stilles
semiotiske og sociale ressourcer til rådighed, som eleverne kan trække på. I forlængelse fremhæves også
vigtigheden af at forstå sprog- og literacytilegnelse i et dialogisk perspektiv og at anerkende og støtte de
muligheder, der ligger i børnenes samarbejde om at skrive og læse tekster, og i de muligheder, der ligger i
at se læsning og skrivning i et processuelt perspektiv med rum for samtaler om elevernes læse- og
skriveprocesser såvel i et bagudrettet som i et fremadrettet perspektiv. I analyserne af de dialogiske
processer under de inddragne dataaktiviteterne falder flere ting i øjnene, dels sproglegens skabende
potentiale i elevernes læse- og skriveprocesser, dels den interesse, som eleverne bringer ind og sammen
udvikler under læsningen, og dennes betydning for deres måde at ’samle’ teksten på, og endelig
sammenhængen mellem elevernes muligheder for at se sig selv i de tekster, de skriver (deres
skriveridentitet eller voice) og deres investeringer i at skrive teksten og vove sig ud i formuleringer, uden at
føle sig helt sikker på at beherske dem til fulde.
Sprog- og literacytilegnelse er en dialogisk proces såvel i den forstand, at den foregår i
interaktion med andre mennesker og med tekster, skrevet af andre mennesker, som i den bakhtinske
forstand, at alt, der siges og skrives, er ladet med betydning fra tidligere brug. Sprog- og literacytilegnelse
er også en metasprogligt refleksiv proces. Fra projektets start så vi børnene engagere sig i metasproglige
refleksioner med afsæt i deres kendskab til eller nye møder med flere sprog, når vi skabte rum for det. I
kapitel fire gives enkelte eksempler ud af de mange, vi tidligt så, på, hvordan børnene afsøgte sproglige
kontaktzoner mellem sprogene, og hvordan udvekslinger af sprog mellem børnene gav anledning til
sproglig nysgerrighed, æstetisk nydelse og social kontakt mellem børnene, der også kom kropsligt til udtryk.
Det samme har vi gennem hele skoleforløbet gentagne gange set. Metalanguaging matters er teksten på
en artikel vi sammen i forskningsgruppen har skrevet. Metasprogning betyder noget. Det er ikke bare et
ekstra krydderi oven på sprogets kommunikative funktion eller et træls element i
grammatikundervisningen. Sprog og skrift er både som et almenmenneskelig fænomen og som specifikke
udtryksformer med særlige karakteristika interessant for børnene, der med stort engagement fortæller om
’deres sprog’, leger med ’de andres’ sprog, driller hinanden med sprog, kombinerer ressourcer fra
forskellige sprog og drøfter forskelle og ligheder mellem sprogene. I kapitel syv gives eksempler på,
hvordan børnenes kendskab til flere sprog og tværsproglige nysgerrighed er blevet inddraget i den
danskbaserede læse- og skriveundervisning, hvor målet ikke er eller kan være at lære de enkelte børn deres
modersmål (ud over dansk) eller andre fremmedsprog, for nu at bruge de klassiske kategorier. Begge dele
må ske andetsteds. I en grundlæggende dansksproget mainstream-sammenhæng er den grundlæggende
ambition derimod at give børnene lejlighed til at trække på alle de erfaringer, de måtte have og få med
skrift, ud fra den betragtning at en udgrænsning af dele af den viden om skrift, de har, vil være fagligt
uhensigtsmæssigt, idet alle typer af skriftsprogserfaringer kan bidrage til skriftsprogsudviklingen, til
videreudviklingen af den metasproglige opmærksomhed samt i et dannelsesperspektiv til at være og blive
kreative sprogbrugere i et stadigt stærkere globaliseret samfund.
At lære at tale, læse og skrive dansk, som er hovedmålet i danskundervisningen, og som også
indgår som et delmål i anden fagundervisning, kan i et sprogligt diversitetsperspektiv ikke forstås adskilt fra
det enkelte individs flersprogede udvikling. I Tegn på sprog har vi ikke set nogen børn, der ikke investerer i
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at lære dansk; for alle børn fremstår dansk som en vigtig og selvfølgelig semiotisk ressource. Men vi har set
børn, der holder sig sprogligt tilbage på dansk for ikke at risikere at tabe ansigt, og vi har set børn, der er
kommet senere til landet og er bange for ikke at kunne leve op til kravene og derfor retter blikket mod
fremtidige muligheder, de med deres transnationale erfaringer ser i andre lande. Nogle af disse senere
ankomne børn har vi haft mulighed for at følge i enkelte dataaktiviteter og interventionsforløb og også på
tværs af forskellige aktiviteter og i forskellige undervisningssituationer. Vi har herigennem erfaret, hvordan
de selv tager strategier i brug, der kan hjælpe dem med at forstå (dele af) det, der foregår i en
undervisning, der foregår på dansk, og udnytte de muligheder, der for dem kan opstå for at suge sprog til
sig. Det har ind imellem imponeret os, når eleverne eksempelvis har taget magten over deres
tilegnelsesprocesprocesser ved at anvende de digitale oversættelsesmuligheder, teknologien giver, og også
finde anden form for støtte til at forstå tekster på dansk, der ligger langt ud over, hvad man umiddelbart
kunne forvente, og når de i samtaler med andre har insisteret på at ville forstå og kunne bidrage. Når man
en gang har lært at læse og skrive, kan meget overføres fra et sprog til andet, både på det helt konkrete
sproglige plan og på et mere overordnet strategisk plan. Det kræver, at der i undervisningen gives plads til
det, og at eleverne støttes i at finde måder at gøre det på. Kapitel syv har givet eksempler på, hvordan det
har været grebet an i nogle af klasserne, og hvordan der også er arbejdet med de subjektive dimensioner af
flersprogetheden. Flere eksempler både på tværsproglige og det sprogstrækkende arbejde kan findes i
projektets øvrige publikationer (se bibliografien, der er vedhæftet som bilag fire).
Tilegnelse af et nyt sprog er ikke en lineær proces fra et sprog til et andet, som det ofte
anskues inden for traditionel andetsprogsforskning, men en kompleks og dialogisk transformationsproces,
der er forbundet med menneskers forhandling af sproglige identitet og sociale relationer. For den enkelte
sprogbruger er sprogtilegnelsen en udvidelse af et sprogligt repertoire og dermed en forøgelse af dennes
sociale betydningsdannelsesmuligheder. En fastholdelse af et socialsemiotisk perspektiv på eleverne som
sociale agenter i færd med at transformere og øge deres sproglige repertoire tvinger os til at anlægge et
helhedsblik på eleven som hele mennesker i kød og blod og på sprogtilegnelsen som andet og mere end en
ophobning af leksikalske og grammatiske enheder, uden hverken at miste blikket for den læringsintention,
der ligger i skolen, og det engagement i læring, børnene møder i skolen med, eller skriften som en
materialitet, der er bygget op over særlige elementer med særlige kvaliteter. “To learn something in a
school context is to be capable of using signs according to established conventions, usually expressed as
‘sets of standards’, skriver Kress & Selander (2012, 266). Heri ligger en konventionaliseringsbevægelse, som
ikke behøver at stå i modsætning til eksperimenteren med nye sproglige former og accept af mange
dansksprogetheder og i hvert fald ikke bør gøre det, hvis vi ønsker at udvikle kreative og nysgerrige
sprogbrugere.
Studiet her blev tilrettelagt på et socialsemiotisk grundlag med henblik på at komme tættere
på de semiotiske betydningsdannelsesprocesser, som de praktiseres og fortolkes af børnene i dialog med
forskellige allerede eksisterende repræsentationer af verden og med andre mennesker omkring dem, og
dermed åbne forskningsfeltet omkring literacy og sproglig diversitet på en ny måde uden at give køb på de
indsigter, tidligere forskning inden for forskellige, men traditionelt adskilte forskningstraditioner har
genereret. På denne vej ind i og rundt i forskningsfeltet har nye spørgsmål rejst sig, der har krævet andre
teoretiske og analytiske perspektiver. I Kress’ udgave af socialsemiotikken er interesse et nøglebegreb, der
er forbundet med den grundlæggende forståelse af tegnet som motiveret. Interesse er således her forstået
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som noget, den enkelte bringer med (på baggrund af dennes sociale erfaringer) til tegnskabelsen. De
empiriske data fra Tegn på sprog har vist os i en anden retning, hvor vi – ved at trække på forskellige
dialogiske teoridannelser (fx Maybin 2008, 2012 og Lillis (2001,2002, 2013) – har kunnet demonstrere,
hvordan interesse ikke kun er noget, som den enkelte har med sig, men i høj grad også er noget, der bliver
til i dialog med andre under tegnskabelsen, og som præger samme tegnskabelse. Samtidig har vi – ved at
trække på nyere forskning i relationer mellem sprog, literacy og identitet (fx Norton 2000, Norton & Toohey
2011) og heri inddrage begrebsdannelser omkring forestillede verdner (Holland et a. 1998) – på et mere
generelt niveau kunnet påvise, hvordan literacy for børn og unge mennesker er en stærk og en i stort
omfang narrativt organiseret identitetsressource, der bidrager til at forme deres interesse. Literacy består
ikke alene af tegn; det er også et tegn i sig selv, der er nært forbundet med, hvordan man ser sig selv og ses
som person i en verden, hvor det at læse og skrive tilskrives stor betydning.
I socialsemiotikken ligger endvidere en understregning af, at tegn anvendes til at
repræsentere og kommunikere (Kress 1997). Dermed brydes med et tegnbegreb, der alene ser tegnet som
et strukturel enhed af form og indhold. Opmærksomheden er på tegnet i brug. Hvad vil jeg gerne udtrykke,
og hvordan udtrykker jeg det, jeg gerne vil udtrykke, så det står så klart som muligt for en given anden? Ved
at sætte kommunikation og repræsentation i forgrunden fremhæves væsentlige aspekter af sprogbrugen. I
samme bevægelse er der andre aspekter, der glider i baggrunden. Sproget er, som Kramsch (2009)
overbevisende beskriver, ikke alene et middel til repræsentation og kommunikation, men også et symbolsk
skabende instrument. Overser vi det, risikerer vi også at miste blikket for sprogets performative, poetiske
og metasproglige aspekter, der i lyset af fundene i Tegn på sprog synes at have en central plads i børnenes
omgang med sprog og skrift og have væsentlig betydning for deres sprog- og literacytilegnelse. Analyserne
har vist, hvordan børnenes sproglige praksisser og sproglige interesse ikke alene er knyttet til sprog og skrift
som middel til repræsentation og kommunikation, men i høj grad også relaterer sig til sprogets subjektive
og symbolsk skabende dimensioner og til sprog og skrift som fænomen.
Et i denne sammenhæng sidste centralt begreb, der ligger uden for socialsemiotikkens
grundlæggende begrebsapparat, men som har vist sig af betydning for at kunne undersøge børnenes
sociale betydningsdannelsesprocesser, som vi har set dem i projektet, er bevægelse. Børnenes
tegnskabende praksisser udfolder sig på tværs af rum og på tværs af sprog, og vil man – som allerede
nævnt i denne konklusion – forstå, hvordan de bliver til og kan videreudvikles, så er det nødvendigt også at
rette opmærksomheden mod de forbindelser, der (kan) skabes, hvordan bevægelser reguleres, og hvordan
reguleringerne opleves af børnene.
Samlet set har studiet vist, at literacypædagogik kan udvikles på baggrund af næranalyser af
sociale betydningsdannelsesprocesser og i dialog mellem repræsentanter fra forskellige pædagogiske og
forskningsmæssige praksisfelter. Hvis folkeskolens læse- og skriveundervisning skal gentænkes med den
sproglige diversitet for øje, er der brug for at bringe literacy- og flersprogethedsforskningen i tættere
kontakt med hinanden og at holde fast i en faglig nysgerrighed og pædagogisk opmærksomhed på de
sociale betydningsdannelsesprocesser, der er knyttet til at lære og bruge flere sprog.
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Dataindsamlingsaktiviteter

Mål

Indsamlingsperiode

En dag i 0., 1. og 2. klasse

Via observation igennem en
skoledag at undersøge
klasserummet som
skriftsprogsmiljø og identificere
de literacybegivenheder, der
indgår den pågældende skoledag.

Efterår 2008, 2009, 2010

Skriv lige, hvad du vil

At få indsigt i, hvordan børnene i
de deltagende 0. klasser anvender
de repræsentationelle ressourcer,
de har til rådighed, og i deres
forståelse af skrift.

Efterår 2008

Sortering af kort

At få indsigt i børnenes gryende
forståelse af skrift og andre tegn.

Efterår 2008

Børneinterview: erfaringer med
læsning og skrivning

At få indblik i børnenes
forestillinger om (bi)literacy, som
de kommer til udtryk i samtalen
med forskningsmedarbejderen,
og i børnenes og hjemmets
(bi)literacypraksisser, som de
opleves af børnene.

Forår 2009
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Fortæl en laaang historie

At få indblik i børnenes brug af
(dansk) talesprog i interaktion
med et andet barn.

Bogstavkendskab

At få et indblik i børnenes
Forår 2009
produktive og receptive
bogstavkendskab efter slutningen
af 0. klasse.
At få indsigt i børnenes læsning og Efterår 2009
læsestrategier (på dansk) som det
fremgår gennem højtlæsning af
bogen ”Jeg vil have fisk” for
forskningsmedarbejderen eller
læsevejleder.

Mm
Højtlæsning

Peer teaching

Skriv en mail

Forår 2009

At få indblik i, hvad børnene
Forår 2010
udtrykker om skriftsprog, når de
sættes i en situation, hvor de
bliver anmodet om at undervise
klassekammerater (eller andre
børn) og
forskningsmedarbejderen i
modersmålets skriftsprog (eller
andre skriftsprog, der anvendes i
barnets hverdag), og i, hvordan de
udtrykker sig om dette.
At få indsigt i børnenes skriftsprog Forår 2010
og skrivestrategier(på dansk) med
afsæt i skrivning af en mail til en
fiktiv figur.
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Børneinterview: min sprogverden

At få indblik i børnenes sproglige
praksisser og de hertil knyttede
værdiforestillinger, som de
kommer til udtryk i samtaler
mellem børnene og i samtale med
forskningsmedarbejderen.

Efterår 2010

Skriv en historie

At få indblik i børnenes skrivning
og skrivestrategier (på dansk),
som det fremgår af deres
skrivning af en historie med afsæt
i Julie Nord’s billede Nr. 5
Domestic scene (Hverdagsscene),
2009.

Forår 2011

Tekster på mange sprog

At få indsigt i børnenes kendskab
til og refleksioner over
betydningsskabende strategier i
relation til forskellige teksttyper
på forskellige sprog, som det
kommer til udtryk i samtale med
forskningsmedarbejder og andre
børn.

Efterår 2011

Liv under Antarktis

At få indblik i børnenes
læseprocesser og -strategier, som
de kommer til udtryk under
højtlæsning af en faglig tekst
sammen med en
forskningsmedarbejder og en eller
to klassekammerater.

Forår 2012
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Literacyinterviews

At få indblik i børnenes
forestillinger om og erfaringer
(bi)literacy, som de kommer til
udtryk i samtalen med
forskningsmedarbejderen.

Efterår 2012

Dictogloss

At få indsigt i børnenes
tekstforståelse og
forståelsesstrategier samt i deres
sprogbrug og interaktion om
sprog i genskabelsen af en tekst.

Forår 2013

Hvem er du fan af?

At få indsigt i, hvordan eleverne
opfatter deres egen tekst og
skriveproces, og hvordan de
formulerer sig om de valg, de har
truffet undervejs i
skriveprocessen.

Efterår 2013

Min sprogverden

At få indsigt i, hvordan eleverne
italesætter deres sprogverden
med afsæt i egne erfaringer,
knyttet til forskellige steder.

Forår 2014
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Legogloss

At få indsigt i elevernes
læseforståelse og forhandling af
betydning – også i et
andetsprogsperspektiv.

Efterår 2014

Portræt af mig som læser

At få indsigt i, hvordan eleverne
italesætter sig selv som læsere.

Forår 2015

Jubilæum

At få indsigt i børnenes
’forestillede fællesskaber’ set i
relation til deres skolegang, som
de italesættes i en videohilsen

Efterår 2015

Legogloss II

At få indsigt i elevernes
læseforståelse og forhandling af
betydning – også i et
andetsprogsperspektiv.

Forår 2016
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Multiliteracy

At få indsigt i elevernes brug af og
refleksioner over multiliteracy,
som det kommer til udtryk under
udarbejdelse af en reklametekst
og i samtale med
forskningsmedarbejder og andre
elever.

Efterår 2016

Forventninger

At få indsigt i elevernes
forventninger til fremtiden og
forestillinger om forventninger
om dem, som de kommer til
udtryk på skrift og i samtale med
forskningsmedarbejder og andre
elever.

Forår 2017

Literacy i et andetsprogsperspektiv

At få indsigt i elevernes skrivning
på dansk og i lærernes
refleksioner derover.

Efterår 2017

På vej videre

At sige tak og farvel og få indsigt i Forår 2018
elevernes overvejelser over
afslutningen af deres folkeskoletid
og tiden derefter.
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Kommune
Klassetrin
0. klasse

Aarhus
Overskrift for forløb/aktiviteter
 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




Talemåder på dansk og andre sprog
2. A som meteorologer

3. klasse




At skabe betydning i mødet med kunst
Spil op og skriv ned

4. klasse




Skriftsprog der sælger
Skriv med liv

5. klasse




Tegneserier og (meta)literacy
Tegn på sprog i Tegn på sprog

6. klasse




Tegn på sprog i Tegn på sprog – del II
Vi er alle polyglotter

7. klasse




At læse det periodiske system
Mini-projektuge: Glogsters i fysik/kemi

8. klasse




Giver det mening? Læseforståelse og læsestrategier i
8.A
Læs- read – atuaruk! Sammen om læsning



Sprogportrætter i 9. A

9. klasse
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Kommune

Vejle

Klassetrin

Overskrift for forløb/aktiviteter

0. klasse




Alverdens eventyr
Geometri på flere sprog

1. klasse




Bogstavernes verden og verdens bogstaver
At give betydningen form

2. klasse




Klassens leksikon
Vittighedernes verden

3. klasse




Læsestrategier i billedromaner
Ord der driller på flere sprog - homonymer og
falske venner

4. klasse




Instruktioner på tværs
Læsestier i matematik

5. klasse




At male med ord
Matematiske orienteringer

6. klasse




Vores sprogverden på NOVA
Gadeslang på NM

7. klasse




Essays om identitet – at forsøge at levere stof til
eftertanke
At skabe relationer med og mellem sprog og
matematiske begreber




Projektarbejde i et flersproget perspektiv
Tekstverdener – langt fra og tæt på. Et møde med

8. klasse
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Kommune
Klassetrin
0. klasse

København
Overskrift for forløb/aktiviteter
 Vi leger med skrift
 Vi tryller med elefanter

1. klasse




Skrivestrategier
På sproglig opdagelsesrejse

2. klasse




Sprogetnografi på Nørrebro
Udforskning af naturvidenskabeligt sprog

3. klasse




At udforske kohæsion
Sprog i rap-genren

4. klasse




Naturtekster og stavning
Argumenterende sprog

5. klasse




Gys og gysersprog
Vi skriver en matematikbog

6. klasse




Nørrebrobørns sprog
Biografier fra byen

7. klasse




Matematiske forklaringer. Elever med
ekspertstemmer.
På sporet af sprog i SMS-noveller. Sprogstræk og
fiktionstekster

8. klasse




Skriftsprog, der vil have dig til at gøre noget
Læsestrategier. Værd at forstå

9. klasse



Samfundskritiske tekster
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Kommune
Klassetrin
0. klasse

Odense
Overskrift for forløb/aktiviteter
 Skrift på vej(en)
 Dyr på mange måder

1. klasse




Verden i klassen - klassen i verden
Min livret

2. klasse




Mig og min krop
Fabler

3. klasse



Hvad skal vi lege? Produktion af
legeinstruktioner med inddragelse af tosprogede
børns flersproglige erfaringer
Kortlæsning og produktion af rutebeskrivelser - fra
hverdagssprog til fagsprog



4. klasse




5. klasse




6. klasse




7. klasse




8. klasse

9. klasse



Produktion af kunstkatalog i 4. klasse – at beskrive,
at fortolke og at vurdere malerier
At læse og skrive noveller – man skal tænke
undervejs
”Jeg kan bedre finde ud af matematik, når jeg har
skrevet det ned”. Faglig læsning og skrivning i
matematik.
Spejlbilleder af Børnenes Ænsyklopædi- et arbejde
med tekst og betydning i 5. klasse
Hvorfor kan vi ikke bare sige ’hypoteser’ – faglig
læsning og skrivning i n/t
På jagt efter sproglige spor i en roman – et arbejde
med personkarakteristik
Fra Blokhus til Beirut – erindringsfortællinger i
historie
Mit drømmeværelse – fra skitse til model



Veje ind i og inde i tekster. 8. klasse læser
samfundsfaglige tekster
At skabe rum for mening i tekster. Et arbejde med
læseforståelsesstrategier i 8. klasse



Det korte af det lange
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Kommune
Klassetrin
0. klasse

Aalborg
Overskrift for forløb/aktiviteter
 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?

3. klasse




At beskrive vinger og fugle
At beskrive et stykke af verden

4. klasse




At være blogger
4. klasse som lingvister

5. klasse



Beretningerne om at lære engelsk og andre sprog før og nu
Københavnske steder – set og beskrevet af 5.C


6. klasse




Aalborg Øst – Vores kvarter
På danske læber – internationale sangtekster
fortolket af 6. C

7. klasse




Sådan øges pulsen – spiludvikling og spilforklaring
Når 7. C læser om nedbrydning



Hvad gør sprog og spørgsmål i naturfag og i
naturfagsprøven?
Hvordan kan man læse tekster i kulturfag? Om at
udvikle bevidsthed om og strategier til selvstændig
læsning

8. klasse



9. klasse



Når lægmand og fagperson udtrykker holdninger og
tager stilling
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Lod det sig gøre at udvide bogstaverne, lade dem med større spænding? I flere uger
eksperimenterede jeg med at inkorporere bittesmå, for øjet næste usynlige, fragmenter af
ikke-latinske tegn i mit alfabet. Jeg havde udsagnet fra Arthurs fremsynede mor i tankerne:
At tolerere forskelle er vores eneste redning som art. Mit forsøg gik ud på at tegne et a, hvor
man også, i underbevidstheden, så et glimt af et arabisk, skyggen af et malaysisk, spor efter
et kinesisk tegn.

Jan Kjærstad (2002). Tegn til kærlighed. Viby J: Samleren, s. 258
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