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TEGN PÅ SPROG – TOSPROGEDE BØRN LÆRER AT LÆSE OG SKRIVE 
Helle Pia Laursen (red.) 

 

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

børn lærer at læse og skrive.  

 

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

University College Lillebælt, Professionshøjskolen UCC, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) – 

Aarhus Universitet samt Aarhus, Ålborg, Vejle, Odense og Københavns kommune og er finansieret af de 

nævnte kommuner og professionshøjskoler, Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet 

(DPU) samt Undervisningsministeriet.  

 

Projektets overordnede mål er  

- at få indsigt i tosprogedes børns møde med skriftsproget  

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

og skriveundervisningen i indskoling og mellemtrin. 

 

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

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

videreuddannelse af lærere og pædagoger.  

 

Processen 
 

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

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

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

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

 

Ligeledes har vi fortsat indsamlingen af data gennem forskellige strukturerede dataindsamlingsaktiviteter. I 

år har vi gennemført aktiviteten Legogloss, som har fokus på børnenes læsning.  Aktiviteten ligger blandt 

andet i forlængelse af Dictogloss, der blev gennemført i foråret 2013. Målet med Legogloss, der blev 

gennemført i efteråret 2014, har været at få indsigt i elevernes læseforståelse og forhandling af betydning – 

også i et andetsprogsperspektiv. Årets anden dataindsamlingsaktivitet har vi kaldt Portræt af mig som 

læser. Den er gennemført i foråret 2015 med det mål at få indsigt i, hvordan eleverne italesætter sig selv 

som læsere. Den ligger i forlængelse af de to andre literacyinterviews, vi har gennemført dels i foråret 2009 

og dels i efteråret 2012. Oversigt over de samlede dataindsamlingsaktiviteter er vedlagt som bilag. 

 

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

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

omkring bearbejdningen af de mange data.  
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Anden formidling 

 

Ud over den formidling, der er del af projektet, og forskellige kommunale arrangementer kan det i år blandt 

andet nævnes, at Tegn på sprog i dette projektår har været præsenteret på det literacynetværk, som 

Nationalt Videnscenter for Læsning står for. Derudover har projektet været repræsenteret på International 

Association of Applied Linguistics World Congress (AILA) i Brisbane, på Georgetown University Round Table 

on Languages and Linguistics (GURT) i Washington samt med en keynoteforelæsning og to papers på den 

12. nordiske forskningskonference om nordiske sprog som andet- og fremmedsprog (NORDAND) i Hamar. 

 

Som nævnt i sidste års statusrapport har det svenske forlag Studentlitteratur købt rettighederne til bogen 

Literacy og sproglig diversitet, der udkom på Aarhus Universitetsforlag i juni 2013. Den er nu oversat til 

svensk og udgivet. 

 

  

 
 

 
En ph.d. afhandling 

Og så var det i år, vi fik den første ph.d. afhandling i tilknytning til Tegn på sprog. Line Møller Daugaard 

forsvarede nemlig den 22. juni 2015 sin afhandling med titlen Sproglig praksis i og omkring 

modersmålsundervisning. En lingvistisk etnografisk undersøgelse.  
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I afhandlingen tages afsæt i den klasse, der deltager i 
Tegn på sprog, men her rettes blikket mod den 
modersmålsundervisning i arabisk, dari, pashto og 
somali, som en stor del af børnene i klassen deltager i. 
I afhandlingen beskrives modersmålsundervisning 
som en arena for intens investering. Hvor 
opmærksomheden i den uddannelsespolitiske debat 
om modersmålsundervisning ofte samler sig om, 
hvorvidt deltagelse i modersmålsundervisning har 
direkte og målbar effekt på børnenes sprog- og 
læsefærdigheder på dansk, træder en vifte af andre 
investeringsrationaler frem, når ordet i afhandlingens 
analyser gives til de børn og voksne, der deltager i 
modersmålsundervisningen. Her tænkes 
modersmålsundervisning sammen med den 
dansksproglige udvikling, men er ikke reduceret til at 
udgøre et redskab herfor, og rationalet for 
modersmålsundervisning rækker ud over skolens 
virksomhed, ind i børnenes familier og ud i en global 
verden.  
 
Læs mere på: 
http://edu.au.dk/forskning/publikationer/phd-

afhandlinger/ 

http://edu.au.dk/forskning/publikationer/phd-afhandlinger/
http://edu.au.dk/forskning/publikationer/phd-afhandlinger/
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AT LÆSE ER AT SAMLE 

Helle Pia Laursen 

I Tegn på sprog har vi gennem hele forløbet været optaget af at få indsigt i børnenes læsning og deres 

betydningsprocesser gennem læsning. Vi har derfor også været optaget af at finde forskellige måder, 

hvorpå vi kunne få denne indsigt. Også i år har dette stået som et centralt mål for os at få viden om 

børnenes læseprocesser, og vi har med dette for øje designet en aktivitet, som vi har givet navnet 

legogloss. 

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. 

Som navnet antyder, var aktiviteten inspireret af dictogloss’en og lå konkret i forlængelse af den dictogloss-

aktivitet, vi gennemførte i foråret 2013.  

Fælles for de to aktivitetstyper er, at børnene i grupper bliver bedt om at gengive en tekst på skrift i 

fællesskab, og at det at gengive teksten ikke er ensbetydende med at rekonstruere den præcist, men at 

genskabe den på baggrund af de noter, de hver især har taget undervejs. Men hvor dictogloss’en, der er en 

kendt aktivitet inden for andet- og fremmedsprogspædagogikken, tager udgangspunkt i en mundtlig tekst, 

der læses op for børnene, har vi i denne aktivitet udskiftet lytteteksten med en skriftlig tekst, som børnene 

læser. Deraf udskiftningen af ’dicto’ med ’lego’, der på latin betyder ’samle’ eller ’læse’. Den lydlige lighed 

mellem aktivitetens navn og et populært stykke legetøj er således en tilfældighed, men samtidig en af de 

tilfældigheder, som giver et ekstra indholdsmæssigt tilskud til navnet. Aktiviteten er tænkt til at invitere 

børnene til at samle deres læsninger af den samme tekst. 

De tekster, vi valgte at bruge, var alle tekster fra Ud at se med DSB. Alle tekster hørte hjemme enten under 

temaerne Forskning tæt på og Forskning langt fra, som var temaer, som indgik i DSB-bladets numre over en 

længere periode. Hver af teksterne fyldte en side og bestod af en stor (eller i et enkelt tilfælde to lidt 

mindre) illustrationer med billedtekst, en tekst med titel og rubrik, en farvet faktaboks og en fremhævet 

farvet tekst med en enkel central information i tilknytning til tekstens indhold markeret med en pil.  

I alt havde vi udvalgt seks forskellige tekster ud fra en vurdering af, hvad der kunne vække interesse. De 

forskellige grupper havde således forskellige tekster, så teksten var ny for alle. Vi har nemlig under de 

tidligere aktiviteter erfaret, at børnene – ikke underligt – taler med resten af klassen om, hvad der er gået 

for sig under aktiviteten, og lige i dette tilfælde var det en væsentlig del af aktiviteten, at tekstens indhold 

var nyt for børnene. 



Tegn på sprog – tosprogede børn lærer at læse og skrive Side 7 

 



Tegn på sprog – tosprogede børn lærer at læse og skrive Side 8 

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 derom. Den tredje fase var en fælles samtale om teksten mellem 

forskningsmedarbejderen og børnene, der var baseret på følgende 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, og eventuelt læse eller orientere sig i de tekster, de andre havde arbejdet 

med. 

I tilrettelæggelsen af forløbet af legoglossaktiviteten lagde vi os tæt op af dictogloss’en med enkelte 

justeringer, forårsaget af at der her var tale om en skriftlig og ikke en mundtlig tekst. For eksempel måtte vi 

afsætte længere tid til tekstlæsningen under legogloss’en end til lytningen under dictogloss’en, og hvor 

børnene under dictogloss’en lyttede til samme tekst tre gange, var der kun indlagt to læsninger i 

legogloss’en. Da legogloss’en således var tilrettelagt ud fra vores erfaringer med dictogloss’en, var vi også 

nysgerrige på, hvordan aktiviteten ville udspinde sig i sammenligning med dictogloss’en, og hvilken forskel 

det eventuelt ville gøre, at der var tale om en læsetekst frem for en lyttetekst.  

 

Generelle erfaringer med aktiviteten  

I den dictogloss-aktivitet, vi gennemførte i 2013, så vi en markant tendens til, at mange af de børn, der ikke 

er vokset op med dansk som (eneste) modersmål, viste tegn på ikke at forstå teksten ved første højtlæsning 

og nogle heller ikke nødvendigvis ved de efterfølgende læsninger. Nogle få gav direkte udtryk for det, mens 

mange andre sænkede blikket, trak sig tilbage, skelede måske til de andres noter, vred sig på forskellige 

måder og undgik at byde ind i den fælles genskabelse af teksten. Og atter andre var optaget af at installere 

en anden mere uofficiel dagsorden, der flyttede opmærksomheden væk fra aktiviteten.  

Når vi ser på legogloss-aktiviteten, ser vi overordnet betragtet et tilsvarende mønster. Vi ser store forskelle 

på, hvad børnene umiddelbart synes at forstå, og også meget forskellige reaktioner på teksten og på 

situationen som sådan. Samtidig ser vi et genkommende træk på tværs af optagelserne, der består i, at 
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børnene i mange tilfælde forsøger at udfordre de rammer, som vi har sat omkring aktiviteten. I legogloss’en 

bestod første del af aktiviteten som nævnt af to omgange individuel læsning og notattagning. Det er denne 

del, som vi igen og igen ser udfordret. Børnenes udfordring af designet gælder her både adskillelsen af 

læsningen og notattagningen og kravet om, at læsningen skulle foregå individuelt, selv om børnene sad og 

læste samme tekst i samme rum.  Under denne proces et det især tankevækkende, hvordan børnene 

tackler den regulering, der ligger i det individuelle set-up, og som mange gange synes at spænde ben for at 

nå frem til en forståelse af teksten. I det lys er det også interessant at se, hvad der sker, når det faktisk 

lykkes børnene at få forhandlet sig frem til andre rammer, eller hvor de af forskellige årsager har mulighed 

for at ’snige sig til’ andre rammer.  

Udfordring af rammerne 

En af de optagelser, hvor der fra børnenes side arbejdes ihærdigt på at få ændret rammesætningen, er 

optagelsen med Lien, Kaamil, Fariha og Samaahh. Samaahh er for nylig kommet til klassen fra en 

modtagelsesklasse og sidder under første del af aktiviteten størstedelen af tiden i et andet lokale, hvor 

Birgit, forskningsmedarbejderen, læser teksten op for hende. 

Den tekst, børnene i denne gruppe læser, har titlen Einsteins hjerne og handler kort fortalt om en læge, der 

efter Albert Einsteins død uden tilladelse delte hans hjerne i over 2000 skiver og sendte dem til forskere 

over hele verden. Artiklen indledes som et mysterium, da man i mange år ikke vidste, hvor disse skiver var 

blevet af. Herefter beskriver den, hvordan nyere undersøgelser af disse skiver viser, at Einsteins hjerne var 

noget specielt.  

Lien, Kaamil og Fariha synes alle at være engageret i teksten fra start af. Kaamil og Fariha er færdige med 

første læsning efter cirka tre minutter og begynder stille at tale sammen om teksten. Da Birgit tysser på 

dem, spørger Fariha, om hun må stille et spørgemål. ”Hvordan kan han være klog uden en hjerne?”, 

spørger hun.  Kaamil og Fariha snakker herefter frem og tilbage om, hvad teksten siger om dette. Lien 

spørger ”hvem?”. Fariha forklarer og ser på Lien med et blik, der kan fortolkes som en undren over, at Lien 

ikke er klar over, at teksten er om Einstein, at han betragtes som værende meget klog, og at han er død.   

Efter første gennemlæsning vil Birgit, som designet foreskriver, tage teksterne, men her protesterer de alle 

og insisterer på at skrive videre. Det er i det hele taget karakteristisk, at hver gang der gøres klar til næste 

omgang notatskrivning eller læsning, protesterer børnene og vil bruge længere tid på læsning og skrivning. 

Lien spørger eksempelvis, om hun ikke nok må beholde noterne, da hun får teksten igen, og kort tid efter 

spørger hun, om de ikke må læse teksterne højt for hinanden. Under notattagningen tager Fariha igen 

ordet og spørger, om det er rigtigt, det, der står i teksten. Birgit forklarer, mens de alle tre ser på hende. Da 

hun er ved at være færdig med forklaringen, afbryder Lien og spørger: ”Hvilket land kommer Einstein fra”. 

Kaamil siger, at han kommer fra Tyskland, og Fariha afrunder med kommentaren ”Vidste du ikke det” til 

Lien. Birgit beder dem skrive det, de kan huske, og de bøjer sig alle over deres notater, men 20 sekunder 

senere taler Fariha videre om en anden person i teksten, som var klog. Da Birgit forlader rummet for at 

sætte sig sammen med Samaahh i det andet lokale, kaster Fariha, Kaamil og Lien sig ud i en engageret 

diskussion om teksten og Einstein. Efter et stykke tid kommer Birgit tilbage, og forhandlingerne om 

rammerne gentager sig, da hun lægger op til at tage notatpapirerne og give dem teksterne tilbage til anden 

læsefase. 

 

Uddrag 1 
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Birgit:  Okay (kommer ind) 
Fariha: xxxxx (mens hun skriver) 
Lien:   xxxxx tilbage (peger mod teksten bag dem og ser på FM) 
Kaamil:   Nej nej, vi er ikke kommet - klar til det 
Lien: xxxxx (peger mod teksterne) 
Birgit:  Ja, men må jeg, må jeg ik- skal jeg ik- give jer øh- hjerneteksterne igen så skal I give mig 

notatteksterne 
Fariha, Lien, Kaamil: xxxxx (i munden på hinanden) 
Fariha:   Vi er ikke færdige 
Lien:   Vi er xxxxx 
Fariha:   Einsteins hjerne var på størrelse som en kvindehjerne (peger på Birgit og smiler, bøjer sig 

derefter over bordet og skriver) 
Kaamil:   xxx (bøjet over noterne) 
Birgit:  Okay, men lige nu der skulle I ikke hjælpe I skal første hjælpe hinanden til allersidst  
Lien:   Nå okay, men hvor gammel var Einstein? 
 

Man se her, hvordan børnene ikke uden videre accepterer, at det først er til allersidst, at de kan få lov at 

hjælpe hinanden. Godt nok svarer Lien pænt ’nå okay’ på anmodningen om at vente med den fælles 

diskussion, men hun fortsætter i samme åndedrag med at spørge, hvor gammel Einstein blev. De godtager 

herefter det individuelle set-up for et stykke tid, men så snart de er alene igen, går der kun tre sekunder, 

før Lien atter stiller de andre spørgsmål, og en ny diskussion om teksten tager form. Denne diskussion 

igangsættes af Fariha, der giver udtryk for, at hun synes, det er klamt i teksten, at de kan tage hjernen ud. 

Under den anden læsefase snakker børnene videre om informationen i teksten i den forstand, at Kaamil 

forsøger at regne ud, hvor gammel, Einstein blev i forhold til det, han læser som hans fødsels- og dødsår, og 

Lien undrer sig over, hvorfor Einsteins hjerne er i USA, når han blev født i Tyskland.  

Da Lien i læse-notatfasen fortsætter med at stille spørgsmål omkring teksten, aftales det med Birgit, at hun 

skriver sine spørgsmål ned. Nedenfor ses Lien og Farihas notatpapirer, hvoraf det fremgår, at ikke alene 

Lien, men også Fariha har grebet muligheden for at skrive sine spørgsmål ned. 



Tegn på sprog – tosprogede børn lærer at læse og skrive Side 11 

 

 

Som man kan se, bunder børnenes udfordring af rammerne for aktiviteten ikke i manglende interesse for 

den opgave, de er sat overfor eller for teksten. Tværtimod. De synes alle at være dybt optaget af at få mest 

muligt ud af teksten og er vedvarende i dialog med den.  

Som man sikkert også kan fornemme, er Birgit i et dilemma her. I hvilken grad skal hun være loyal over for 

rammer, der på forhånd er sat omkring aktiviteten, og i hvilken grad skal hun følge børnenes udtalte behov 

for at være i dialog om teksten og for en langt mere fleksibel og interaktionel læsnings- og 

notattagningsproces? 

Den udfordring af rammerne, vi ser i denne optagelse – og som nævnt også i bemærkelsesværdigt mange 

af de andre optagelser – illustrerer i al sin bagvendthed det potentiale, der didaktisk set kan ligge i 

interaktionen om teksten. Set i sprogpædagogisk belysning fortæller aktiviteten med dens tydeligvis 

snærende rammer os derfor ikke bare noget om børnenes umiddelbare reaktion på teksten og situationen, 

men også en masse om tekstforståelse som en social betydningsskabende proces. I det følgende afsnit vil vi 

derfor se nærmere på betydningsdannelsen omkring tekstlæsningen som en interaktionel proces.  

Var Einstein en zombie? 

I det rum, der opstår mellem den forhåndsfastsatte sociale regulering af aktiviteten og den løbende 

forhandling om disse rammer, er det interessant at kaste et analytisk blik på, hvordan børnene åbner 

teksten, hvordan de bevæger sig ind og ud af teksten, og hvordan de inddrager deres erfaringer, deres 

interesser, deres fantasi og også hinanden og forskningsmedarbejderen som semiotiske og sociale 

ressourcer i betydningsdannelsen.  

Under den afsluttende samtale om teksten og forløbet, spørger Birgit børnene, hvad de synes om teksten.  

Uddrag 2 
Birgit: Hva- hva-, hvad synes I om denne her tekst her? 
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Lien: A- at, jeg synes den var spændende? (langsomt) og å- å- å-  klammelig (søgende efter ordet) 
Kaamil: Og klam 
Lien: Og klam 
Fariha: Klammelig (griner) 
Birgit: Klam, hvorfor klam, jeg skal liige (rækker ud efter Fariha s kuglepen) 
Lien: Fordi den handler om hjerner og død og alt muligt uuuif 
Birgit: Ja 
Fariha: Men jeg har et spørgsmål  
Birgit: Hvorfor var den spændende, Lien 
Lien: Fordi om det om Einstein 
Kaamil: Det var fakta 
Birgit:    Det var fakta? 
Birgit: Ja, ja 
Lien: Neej, fordi det er om Einstein 
Birgit: Okay så nogen siger, det var fordi den var om Einstein 
Fariha: Fordi det handler 
Birgit: Og nogen siger det var fordi det var fakta 
Fariha: Fordi det handl- det er lidt- der er lidt- kriminalitet og kl- og gys i 
 

Ser man tilbage på optagelsen i lyset af denne lille sekvens, afspejler den meget klart, hvordan børnene her 

går til teksten på forskellig vis. Fariha er i sin læsning optaget af at konstruere en fortælling med 

kriminalitet og gys, der har afsæt i tyveriet og skivedelingen af hjernen og ’det klamme’ heri. På hendes 

notatpapir (se figuren nedenfor) kan man for eksempel se, hvordan hendes notater kredser omkring 

aktørerne i denne fortælling og hjernen som den centrale genstand i fortællingen, ligesom de spørgsmål, 

hun løbende stiller under aktiviteten, og flere af de diskussioner, hun åbner, også er rettet mod disse 

elementer i teksten. I Kaamils læsning er det især tekstens tal, der interesserer ham, og han er fra start af 

vældig engageret i forskellige regnestykker med afsæt i tekstens tal, som han selv eller de andre 

igangsætter. 
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Hvor Fariha altså peger på gyset og Kaamil på orienteringen mod fakta, der gør teksten spændende, er 

Liens læsning, som den fremtræder for os gennem hendes spørgsmål til og dialog om teksten, centreret 

omkring Einstein. Hvis vi følger hendes bevægelser i teksten, kan vi se, hvordan hun fra start af er optaget 

af at finde ud af, hvem denne Einstein er. Hendes optagethed drejer sig ikke kun om fakta omkring Einstein, 

men mere essentielt om, hvilken type væsen han egentlig var. Det kommer til udtryk flere gange i løbet af 

aktiviteten, som i det følgende uddrag med Fariha og Kaamil, som finder sted umiddelbart efter uddrag 1, 

mens Birgit er ude af lokalet. 

Uddrag 3 
Lien:   Hvad hedder hans fulde navn (ser op fra sine noter på Fariha) 
Fariha:   Einstein, nej det var noget Einstein 
Lien   Einstein zombie  
Fariha:   Nej, Einsten H (ser fra Lien til Kaamil) 
Fariha:   Harvey, nej 
Kaamil:   Nej, det er det der xxx 
Lien:   (drejer sig i stolen for at se mod teksten, som ligger bag dem 
Kaamil:   (rejser sig og ser kort i teksten)  
Fariha:   xxx (stille, smiler) 
Lien:   Vi må ikke (stille) 
Kaamil:   Altså- vi skriver bare Einstein (sætter sig igen) 
Fariha:   Det er kun Einstein vi kalder ham 
Kaamil:   Han bliver statsborger i USA 
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Lien:   xxxoghalvfjerds (skriver) øh xxxxx (stille) 
Fariha:   xxxxx lave en brainstorm (peger på Kaamils noter som er udformet som en mindmap) 
Kaamil:   xxx 
Fariha:   Bare en brain og så en storm der kommer (peger mod sine noter), brainstorm 
Kaamil:   xxxxx 
Fariha:   Bare en hjerne og så en storm (smiler og gestikulerer en storm med højre hånd) 
Kaamil:   Lululuuuu (pjattelyd) 
Lien:   xxxxx halvfjerds (ser kort op på Fariha) 
Fariha:   Det var noget med halvfjers- neeej 
Kaamil:   Ham der har fundet ham 
Kaamil:   Nej, det var Einstein der døde da han var78 årgammel 
Lien: Var Einstein halvtreds- nej- vaaar var Einstein det der, øøh - 
Kaamil: 58 år 78 år 
Lien:   … et menneske? 
Fariha:   Selvfølgelig (mens hun ser ned og skriver) 
Kaamil:   Selvfølgelig 
Lien:   Hvordan døde han (ser på Kaamil)? 
Kaamil:   Han (døde som) et normalt menneske, alderdom eller sådan noget 
Lien:   Nå, jeg troede det var en zombie 
Fariha:   (griner, Kaamil og Fariha ser på hinanden) 
Lien:   Jeg har altid troet det var en zombie 
Fariha:   (griner) Hun troede Einstein var en zombie (peger på Lien og ser på Kaamil) 
 
I tredje linje refererer Lien til Einstein som ”Einstein zombie”, hvilket af Fariha tilsyneladende forstås som, 

at Lien leder efter det efternavn til Einstein, som hun netop har efterspurgt. I de følgende taleture hjælper 

Kaamil og Fariha Lien med at afklare, hvad Einsteins efternavn er, og de ender på Kaamils opfordring med 

blot at kalde ham Einstein. Lien skriver herefter videre på sine notater, men afbryder igen kort tid efter 

Kaamil for at spørge, om Einstein var et rigtigt menneske. Kaamil forklarer, at det var han, og at han døde 

som et ”normalt menneske” – af ”alderdom”. Lien erklærer, at hun troede det var en zombie til stor 

morskab for Fariha.  

Hvordan Lien kan forveksle Einstein med en zombie, bliver således ikke her klart for de øvrige deltagere. 

Det forbliver imidlertid klart, at Lien fortsat ikke er med på, hvem Einstein egentlig er. Således spørger hun 

cirka en halv time inde i optagelsen, hvorfor teksten lige præcis er om Einstein, og Birgit forklarer nu Lien, 

at Einstein er en berømt fysiker, som har været med til at lave nogle gennembrydende ting inden for 

fysikken. Lidt senere, under den fælles tekstkonstruktion, åbner Lien igen diskussionen om Einstein, 

spørger, hvorfor Einsteins hjerne er så speciel.  

Omkring 20 minutter efter det sidstnævnte spørgsmål er eleverne færdige med den fælles tekst, og Birgit 

spørger dem, hvad de synes om den tekst, de har skrevet. Fariha byder straks ind med flere kritikpunkter i 

forhold til deres fælles tekst, og da hun har fremlagt disse, vender Birgit sig mod Lien og siger, at hun også 

havde nogle spørgsmål. Lien læser herefter spørgsmål op, og Fariha svarer suppleret af Kaamil. Inden Lien 

har nået at stille sit sidste spørgsmål, begynder Birgit at lægge op til at de skal gå videre med aktiviteten, 

men afbrydes af Lien, som insisterer på at stille sit sidste spørgsmål i den tredje linje i uddrag 4:   

Uddrag 4 
Lien:   Okay det fjerde spørgsmål (afbryder Fariha) 
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Birgit:  Kan I prøve at lave en tekst der næsten ligner den- 
Lien:   Bare det sidste spørgsmål 
Birgit:  Okay, ja  
Lien:   Var Einstein en zombie? (Lien ser på Fariha) 
Fariha:   Hvad? 
Lien:   Var Einstein en zombie? 
Fariha:   (ryster lidt på hovedet) han var en 
Lien:   Hvorfor? Må jeg ikke spørge om noget (hurtigt, afbryder).  Hvorfor en monster har en øøh 

har en, siger at øh, en pige hun hedder (Frankie), er Einsteins, et eller andet andet, eller 
sådan (øjenkontakt med Fariha under hele forklaringen) 

Fariha, Kaamil: FRANKENSTEIN (i munden på hinanden) 
Lien:   Nå (griner højt, Fariha griner også, Kaamil og Birgit smiler) 
Fariha:   Nå Frankenstein. Frankenstein er en hvor der er (peger med begge pegefingre mod sine 

tindinger) at der er xxxxx (Lien siger samtidig noget uhørligt i overlap) han gør sådan her 
(Fariha rejser sig op og holder sine arme strakt ud foran sig mens hun ser på Birgit) 

Birgit:  Mm, jaja, nå såå 
Fariha:   Han er xxxxx  
Birgit:  så du: forveksler simpelthen bare Einstein med Frankenstein, det kan man jo godt komme til, 

fordi altså navnene ligner jo hinanden 
Fariha:   Først troede jeg de var tvillinger  
Lien:   Ja, fordi jeg troede, og de var i familie, Einstein  
Birgit:  Ja ja, det kan jeg da godt forstå, du spørger om  
 

I uddrag 4 griber Lien chancen for ikke bare at stille det spørgsmål, som har presset sig på for hende, men 

også at forklare, hvorfor hun stiller det. I sin øjenkontakt henvender hun sig til Fariha, mens hun forklarer 

sig, men Kaamil lytter også med, og det er her, at både Fariha og Kaamil udbryder ”Frankenstein”, hvorefter 

de alle griner eller smiler. Fariha forklarer efterfølgende Lien, hvem Frankenstein er og Birgit sætter ord på 

Liens forveksling og årsag – ”Navnene ligner jo hinanden”. Fariha sympatiserer med Liens forveksling ved at 

forklare, at ”først troede jeg, de var tvillinger”.  

 

Vi ser altså, hvordan Liens læsning er fokuseret på en afklaring af, hvem denne Einstein er, og hvordan hun 

fra det udgangspunkt investerer betydelig energi i at få teksten til at hænge sammen, mens de andre to 

børns opmærksomhed har andre dele af teksten i forgrunden. Et analytisk blik på børnenes sociale 

betydningsdannelsesprocesser illustrerer således, hvordan Lien, Fariha og Kaamil åbner, bevæger sig rundt i 

og søger at samle teksten på forskellige måder inden for de rammer, der ligger i aktivitetsdesignet, og som 

løbende forhandles frem. Eksemplet her peger på, hvordan betydning ikke er en statisk og entydig 

størrelse, men noget, der skabes i interaktion mellem teksten og barnet og mellem de interagerende 

parter. I denne betydningsskabende proces udforsker de tre børn teksten med afsæt i deres interesser, og 

de benytter sig – eller forsøger at benytte sig – af de sociale og semiotiske ressourcer, der er – eller kan og 

vil kunne gøres – tilgængelige.  

 

Fælles tekstkonstruktion i et sprogtilegnelsesperspektiv   

Dictogloss’en, som legogloss’en her er inspireret af, er i andet- og fremmedsprogspædagogisk øjemed 

designet til at skabe rammer for fælles sproglige forhandlinger under rekonstruktionen af den fælles tekst 

ud fra den betragtning, at sådanne forhandlinger spiller en central rolle i andetsprogstilegnelsen, blandt 
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andet fordi de forventes at lede til et eksplicit fokus på forskellige sider af sproget. I dette afsnit vil vi dvæle 

lidt ved det perspektiv på interaktionen under den fælles rekonstruktion af teksten.  

Det eksplicitte fokus på sprog, der opstår under børnenes fælles forhandlinger i denne optagelse, er rettet 

både mod enkelte ord, mod præpositionsforbindelse, mod bøjningsmorfologi og mod syntaks og 

tekstsammenhæng. I uddraget nedenfor er opmærksomheden rettet mod et ord, som Kaamil leder efter, 

og som viser sig at være ordet transplantation, hvilket børnene i fællesskab og med Birgits hjælp når frem 

til.  

Uddrag 5  
Kaamil: Der er noget der hedder hjerne, nooget det er ærgerligt, jeg ikke kan huske, hvad det 

hedder, hjernekirurgi eller sådan noget xxxxx  (som for sig selv) 
Kaamil: Hvad er det nu det hedder det der (vender sig med et ryk mod Birgit), når man tager - 
Fariha: Jeg kan ikke huske det mere 
Kaamil: Hvad er det nu det hedder der hvor man tager hjernen øh ens hjerne ud og giver den videre 

til en anden en? 
Lien: Det hedder, det hedder - 
Kaamil: Plastik- nej jeg kan ikke huske det (sidste del er stille) 
Fariha: Overføring 
Lien:  xxxxx 
Fariha: Hjerteoverføring 
Birgit: Nååh, transplantere 
Kaamil: Ja ja, hjernetransplantation 
 
Ordet får dog ikke nogen plads i fællesteksten. Det får til gengæld ordet bokse, der også indgår i en længere 

afklaring af, hvad det nu er, man kalder de glas, som man kommer marmelade i, men som i teksten bruges i 

forbindelse med opbevaring af Einsteins hjerne. De når omkring syltetøjsglas, men ender altså med at 

bruge ordet bokse. Da de til sidst får teksten udleveret, viser det sig, at det i den er ordet krukke, der er 

anvendt, og de griner sammen lidt over de forskellige mere eller mindre synonyme muligheder, de havde i 

spil undervejs.  

I det nedenstående uddrag er det eksplicitte fokus på bøjningsmorfologi. Det er datidsformen af ordet 

skære, det handler om, og udvekslingen derom igangsættes af et spørgsmål fra Lien, mens hun skriver på 

fællesteksten. 
 

Uddrag 6  
Lien: Hedder det skær: (ser på Birgit) eller skærte eller skære, eller (ser frem for sig) 
Birgit: Du skal huske at spørge de andre - 
Lien: Han skærer: han skærer 
Kaamil: Jeg skærede (tydelig udtale af sidste stavelser) 
Fariha: Han skærte, skærte 
Kaamil: Ikke skærte, [han skærede, skærede (tydelig udtale af ”rede”) 
Fariha: xxxxx 
 

I optagelsen fremgår det på dette tidspunkt ikke, hvilken udgave Lien vælger, men kort tid efter, hvor 

Fariha tager den udgave af fællesteksten, som Lien er i gang med at skrive, og læser højt derfra, kan vi høre, 

at valget faldt på skærte, hvilket også fremgår af deres fælles tekst. 
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Den sproglige forhandling, der opstår ved Farihas højtlæsning, handler dog ikkeom  datidsbøjningen af 

skære, men er rettet mod syntaks og tekstsammenhæng.  Fariha læser ”Mystikken begyndte i 1955 da den 

27-årige journalist Steevy Levy en ung læge”. Her afbryder hun læsningen, retter blikket mod Lien og 

kommer med følgende indvending 

Uddrag 7 
Fariha: Man kan ikke sige den 27-årige journalist og så der - 
Lien: Det var dig, der skrev det, dumme: 
Fariha: Ja, men nej og så derefter gå efter til, til den unge læge  
Fariha: Skal man ikke skrive hvad han gjorde først i stedet for bare at gå direkte fra navnet til en ung 

læge skærte Einsteins hjerne 
Lien: Streg selv 
 

På et senere tidspunkt under skrivningen af fællesteksten er Fariha ved at konstruere en sætning om, 

hvordan de fandt de over 2000 skiver hjerne og stopper op, da hun bliver i tvivl om, hvorvidt man siger ved 

eller på kontor. Lien har et helt tredje bud og mener, at man siger i kontor, mens Kaamil bemærker, at det 

faktisk hedder på kontoret. Lien ender dog med at omformulere den del af teksten helt og vælger at skrive 

på en af skuffer. 

Fra et sprogtilegnelsesperspektiv er det interessant at lægge mærke til disse forhandlinger, også selvom de 

ikke nødvendigvis fører til den rigtige form i standardsproglig forstand. Swain (1995) peger i sin såkaldte 

outputhypotese nemlig på, at sådanne situationer ofte fører til det, hun kalder ’noticing the gap’, og som 
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betyder, at man bliver opmærksom på den kløft, der er mellem det, man gerne vil udtrykke, og så det, man 

lige kan med de forhåndenværende sproglige ressourcer. Ud fra den hypotese vil det være sandsynligt, at 

børnene, når de på et sendere tidspunkt eksempelvis støder på datidsformen skar, vil bide særligt mærke i 

denne form.  

Det analytiske blik på de sproglige forhandlinger under tekstkonstruktionen giver således et glimt ned i 

nogle af de interaktionelle processer, der anses for at være centrale i sprogtilegnelsesprocesser, og vi ser 

her, hvordan de væver sig sammen med de betydningsdannelsesprocesser, der finder sted i 

tekstkonstruktionsfasen, hvor børnene stilles over for at skulle samle hidtidige mere eller mindre 

individuelle tekstlæsninger til en fælles tekst. Disse processer må så igen ses sammen med de sociale 

identitets- og relationsprocesser, der også udgør en del af vævet.  

Vi har i Tegn på sprog flere gange med afsæt i Peirce (1995) peget på, hvordan investering i sprog og 

læsning aldrig alene er en investering i sprog og læsning, men samtidig også altid er en investering i ens 

sociale identitet og relationer. I denne optagelse er dét, der måske i den sammenhæng mest falder i 

øjnene, den kamp om at sætte dagsorden, der udspiller sig mellem Lien, Fariha og Kaamil og især mellem 

de to førstnævnte. Det sproglige udtryk og den sproglige forståelse leverer mange gange skyts til denne 

kamp. I uddraget nedenfor er der grundlæggende tale om en kamp mellem Lien og Fariha, der finder sted 

under en afklaring af, hvilken rolle to andre navngivne personer (en journalist og en ung læge) spiller i 

teksten. Uddraget indledes med, at Fariha, med en tredjepersonsomtale af Lien, der er henvendt til Birgit, 

anklager Lien for at hævde, at Einstein er blevet myrdet af Thomas Harvey. Kaamil følger først Fariha ved at 

se på Lien og irettesætte hende. I Farihas udsagn indgår en fejlagtig brug af datidsformen af myrde 

(mordet), som Kaamil  i første omgang overtager. Umiddelbart efter siger han med eftertryk og løftede 

øjenbryn vendt mod Fariha , at det ikke hedder mordet, men myrdet. Efter den lille indlejrede sproglige 

fight mellem Kaamil og Fariha, vendes skytset igen mod Lien, da hun forsøger at forsvare sig med, at det 

kun var et spørgsmål. Fariha responderer med et skævt smil, mens Kaamil igen trækker et sprogligt skyts 

frem, da han med et anklagende tonefald spørger Lien, om hun ved, hvad en morder betyder. 

Uddrag 8 
Fariha:   Hun siger, Einstein blev mordet af ham der Thomas Harvik (ser på Birgit) 
Kaamil:   Han blev ikke mordet (ser på Lien)  
Lien:   Mordet 
Kaamil:   Myrdet (ser på Fariha med løftede øjenbryn), det hedder ikke mordet 
Fariha:   (griner kort) 
Birgit:  Jamen, er I andre uenige eller hvad? 
Kaamil: Ja 
Fariha: Ja, fordi han døde af alderdom eller hvad du nu kalder det (vinker mod Kaamil) 
Lien:   Jeg har ikke sagt han blev m mordet (højt) jeg sagde, jeg spurgte kun 
Fariha:   (smiler skævt mens hun ser på Lien)  
Kaamil:   xxxxx blev mordet ved du hvad en morder betyder (ser på Lien) 
Fariha:   (griner) 
 

Det er ikke det eneste tidspunkt, en udfordring af den sproglige forståelse tages i anvendelse i den 

konkurrenceprægede dialog mellem børnene. Kort tid efter er turen kommet til journalisten Steven Levy. 

Kaamil indleder her med et ikke hørligt bud på, hvad hans rolle i teksten er, men går i stå. Han støttes af 
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Fariha, der supplerer med, at det var ham, der fandt Einsteins hjerne. Det følges op af en direkte 

konfrontation fra Lien (”I fatter det ikke”).  
 

Uddrag 9 
Kaamil:   Han sagde var- var det ikke ham der sagde, xxx Einsteins hjerne bla bla bla (ser op på F) 
Fariha:   Han fandt Einsteins hjerne 
Lien:   I fatter det ikke. Han fandt Einsteins xxx (ser ned i bordet foran sig) 
Kaamil:   Han fandt xxxxx 
Fariha:   xxxxx hvor han er begravet jo 
Lien:   Nej han  
Fariha:   Han blev begravet 
Lien:   (lukker øjnene og holder hånden op til ansigtet med hagen i håndfladen og albuen på bordet) 
Fariha:   xxxxx 
Lien:   Han stod han ikke sådan her (rejser sig og stiller sig op ad væggen uden for kameraets 

vinkel), så stod han sådan her 
Fariha:   Han lå begravet, begravet, hvis du ved hvad begravet det betyder 
 

Efter en udveksling om, hvorvidt Einstein er begravet eller står på en måde, som Lien kropsliggør uden for 

kameraet, får Lien tilbage med en bemærkning fra Fariha, der med markant tydelig artikulation flere gange 

gentager ordet begravet og sætter spørgsmålstegn ved Liens forståelse deraf (”hvis du overhovedet ved, 

hvad begravet det betyder”).  

 

Den individuelle tilrettelæggelse af læse- og notattagningsfaserne i legogloss’en viste sig at tage sig ganske 

anderledes ud end de individuelle faser i dictogloss’en. Det er tydeligt, at rammerne virker kunstige og 

uhensigtsmæssige for disse tre børn, ligesom de gør for stort set alle børnene i optagelserne.  Det er svært 

at sige, hvad der var sket, hvis aktiviteten var tilrettelagt med andre muligheder for betydningsskabelse i et 

mere dialogisk rum, men det er i denne optagelse påfaldende, hvordan der, da børnene omsider når frem 

til fasen, hvor de i fællesskab skal skabe en tekst, opstår en kamp mellem dem, der blandt andet giver sig 

udslag i, at de verbalt slås om at sætte rammen for teksten og få ret i deres fortolkning af teksten, og at 

ammunitionen dertil i dette tilfælde i høj grad også hentes i sproget. 

Hanner, hunner og hårmoner 

Forløbet i optagelsen med Nujalina, Nanna og Tora er atypisk, idet Tora, der for relativt nylig er kommet i 

klassen fra en modtagelsesklasse, har en AppWriter, som forud for optagelsen har vist sig ikke at fungere 

efter hensigten. Den skulle have læst teksten op for hende, men da det ikke virker, vælger Winnie, der er 

forskningsmedarbejderen her, under den første læsefase at læse teksten op for Tora i et andet rum, mens 

de andre piger læser den hver for sig. Under den anden læsefase beslutter Winnie, at de læser teksten op i 

fællesskab, hvilket betyder, at den fælles betydningsdannelse i denne optagelse allerede påbegyndes her, 

hvor børnenes opmærksomhed samles om teksten, og hvor de undervejs hjælper hinanden, hvis der for 

eksempel er en, der går i stå under læsningen.  

Tekstkonstruktionen, som børnene set i forhold til andre optagelser forholdsvis hurtigt når frem til, er dels 

præget af en afsøgende interaktion, hvor de gennem åbne spørgsmål og søgende formuleringer bevæger 

sig ind i teksten, og dels af en fælles betydningsdannelse, der efter en kort forhandling om, hvordan de skal 

strukturere deres fællestekst, samler sig om hanner, hunner og hormoner. 
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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.  

Cirka otte minutter inde i den fælles tekstkonstruktion, fortæller Nujalina, der er den, der skriver 

fællesteksten, grinende, at hun er kommet til at skrive [h:årmoner], hvilket senere vil fremgå af uddrag 13. 

Forud for det ligger en proces, hvor børnene har diskuteret, hvordan de skal gribe deres fælles tekst an og 

er landet på at starte med at skrive en overskrift: ”Havets usynlige liv”. Mens det sker, pjatter og griner de 

tre piger samtidig over en udveksling, der kredser om Tora og en dreng i klassen ved navn Cengiz.  Nujalina 

er den, der skriver.  

Uddrag 10 
Tora:   Jeg er lige blevet giftet med Cengiz og så: jeg ska’ gå (griner)  
Nanna:  A’ hvad? (reder en tot hår ned i ansigtet med fingrene) 
Nujalina: Hvad for noget?  
Tora:   Det’ fordi (griner mens hun taler) 
Nujalina:   Er dig og Cengiz kærester? 
Tora:   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) 

Tora:   Okay vi skal skrive mere 
Nujalina:   Okay xxx (usynlige liv) 
(2 sek stilhed) 
Nujalina:   Havets usundelige nej, jeg ved ik xxx 
Tora:   Øhm: i sån:, 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 - 
Nanna:   Den der: (som Toras intonation, fletter hår ned over ansigtet) 
Tora:  … 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  
Nanna:   Og så rejer og såå (fletter hår, Tora og Nujalina ser på Nanna) 
 

Tora erklærer her med et grin, at hun lige er ”blevet giftet med Cengiz” – en erklæring, som fanger både 

Nanna og Nujalinas interesse, hvilket kommer til udtryk i deres overlappende tale, og i Nujalinas spørgsmål 

om, hvorvidt Tora og Cengiz er kærester. Tora giver sig med meget grin og et sving med håret i kast med en 

forklaring, mens Nanna er gået i gang med at flette sit hår, og Nujalina, hvis hår sidder i hestehale, ser fra 

Tora til Nanna. Toras forklaring bliver ikke fulgt op af hverken Nanna eller Nujalina, hvilket kan være 

årsagen til, at hun siger, at de skal skrive mere.  På Toras initiativ bevæger børnene sig så tilbage til 

vandloppernes hanner og hunner.  

 

Uddrag 10 efterfølges af en afklaring af, at det ”vandtingeling”, som Tora leder efter, er et overbegreb for 

dét, som vandlopper er en del af (vandbakterier/vandinsekter). I denne afklaring bevæger børnene sig med 

disse han-og hunvandlopper ind og ud af teksten, ofte gennem en leg med sproget, der synes at være 

forbundet med en æstetisk nydelse. Det får man et indtryk af i følgende uddrag 11, hvor Tora giver udtryk 
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for, at det er sjovt at sige vandlopper, mens hun gentager ordet i hastigt tempo. Legen med ”lopper” 

efterfølges af endnu en sprudlende sproglegssekvens, hvor Nujalina griner over den lydlige lighed mellem 

han og vand, hvilket følges op af både Nanna og Tora.  

Uddrag 11 
Tora:   Øhm, vidste du goodt, aat, aat, der er, pigevandloppe, og en dreng (grinende) 
Nanna:  Hunvandlopper og hanvandlopper 
Tora:  Jaa  
Nanna:   Var det ikke også noget med aaat at, deeer hunvandlopper tiltrækker en duft (ser op på Tora 

med sammenknebne øjne), altså 
Tora:   Øøhh, hvad hedder det nu, deeet trækker sådan nogen øøhm, øh de’ hormonduftagtig der 

sån 
Nanna:   Jaa, til hannerne, hanvandloppen  
Tora:   jaa, og så- ja vi skal allerførst skriv- øhh, skrev du der er hun og han 
Nujalina:   MM (stille, ser på Tora), vidste du at - 
Tora:   … at der er (Nujalina begynder at skrive) 
?:   Der er - 
Tora:   … mange seje ting, ligesom vandlopper, (de er så lækker, ej det er for sjov)  
Nujalina:   Tss jeg var lige ved at skrive det 
Tora:   Øøhh, der er øøhhm hun- altså pigevandloppe-pe-pe-pe  
(…) 
Nanna:   Der er hunlopper 
Tora:   Hun 
Nanna:  Hunvandlopper og hanvandlopper  
Tora:   Hun 
Tora:   Vandlopper, årh: det er så sjovt at sige vandlopper, vandopper  
Nanna:  Mhh (grinende) vandlopper, lopper, lopperlopper 
Tora:        Aaalopper, aaaalopper  
Nanna:   Aaalopperlopperopper 
Tora:    Llopper, ej det er sjovt,  
Tora:   hvem er det sorry (vender notatpapir på bordet) 
Nujalina: Vidste du at der er hunvandlopper skråstreg hanvandlopper (ser på Tora)                     
(…) 
 
Nujalina:  Han, vand (dikterer for sig selv), hanvand (smiler) 
Nanna:      Hanvand, vandmand, vandhanen, vand 
Tora: (griner, danser på stolen) 
Tora:   hanmand  
Nujalina:  hanvand 
Nanna: xxx 
Tora:      Eejj, det kunne også være sjovt hvis der stod, hanvand, og hunvand  
Nujalina:  Hunvand (de griner alle tre) 
 

Man ser i uddraget, hvordan forsinkelsen mellem skivehastighed og talehastighed i denne optagelse giver 

tid til, at pigerne kan fordybe sig i udtalen af de ord, de skriver ned, og med ordlegen bevæge sig ind og ud 

af teksten. Umiddelbart inden den sproglige loppeleg tilføjer Nanna, at der er noget med, at 

hunvandlopperne tiltrækker hanvandlopperne, som de herefter vender tilbage til. Temaet fører dem igen 

ud af teksten og tilbage til Cengiz, hvilket får Winnie til at bryde ind og opfordre børnene til at koncentrere 

sig om at gøre teksten færdig, så ikke de bliver trætte af det.  
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Uddrag 12 

Tora: De prutter på hinanden 

Nujalina: Mm 

Nujalina: Ligesom Cengiz gør ved alle  

Nujalina: Av for (stille, slår sig, da hun rykker stolen ind) 

Tora: Ikke ved mig og hvis han sku gøre det på mig så xxx 

Nanna:   Han gør det heller ikke ved mig (grinende) 

Tora: Han gjorde det engang på, Camillas hoved, han gjorde psss (løfter sig lidt fra stolen, som om  

hun slår en prut) 

Tora: xxxxx 

Nanna:   Aadd(griner)  

Tora: Øøhmm (peger i fællesteksten men afbryder bevægelsen da Nujalina begynder at tale) 

Nujalina: Hvad gjorde Camilla så? (ser på T med et skævt smil) 

Winnie: Godt nu ska’, skal vi aftale I prøver at tage fem minutter koncentreret hvor I prøver at skrive 

så meget på teksten som I nu synes, og så snakker vi om den ikke?  

Tora: Okay  

Nanna: (nikker til Winnie) 

Tora: Okay (nikker) 

Winnie: Fordi det skal heller ikke være sådan, at I bliver trætte af det til sidst 

Nanna:   (samler noget af håret til en fletning mens Winnie taler. I det følgende puster hun til en tot 

der hænger ned i hendes hoved og samler så noget af det igen) 

Tora: Nej nej det gør vi heller ik 

Winnie: Nej 

Winnie: Det gør I heller ikke? godt, så, så man kan sige I, Ibruger så lang tid på at skrive teksten som I 

er med på alle tre  

Tora: Mmm 

Winnie: Og når I har gjort det så snakker vi om den ikke også? 

Tora: Fint  

Winnie: Fint godt, jamen så bruger i bare den tid  

 

Tora bedyrer her, at de ikke bliver trætte, og de vender herefter tilbage til hanvandlopperne og deres 

mangel på syn og hørelse.  Herefter går de, som det ses i uddrag 13, videre med den duft, hanvandlopperne 

udsender, når de skal formere sig, mens Nanna fortsat sætter hår, og Tora eksplicit kommenterer det. Det 

er på dette tidspunkt, Nujalina grinende erklærer, at hun er kommet til at skrive ”hormoner” - udtalt som 

[h:årmoner] - i stedet for ”homoner”, som hun efter fællesteksten at dømme tror, det skal staves.    
 

Uddrag 13 

Tora: Og når det og når de skal formere sig selv, sån, såå, såå, så hvad hedder det, hunvandlopper, 

prutter sådan en duft (griner) - 

Nujalina: xxxxx (stille, skriver) 

Tora: … som drenge synes er virkelig sej 

Nanna: xxx 

Nujalina: Deee (skriver) 
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Tora: 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 bagi det er meget flot (lægger hånden på eget hår, 

først foran og så bagi) 

Nanna:   (griner kort og smiler stort til Tora) 

Tora: Men det er flot den der (lægger hånden på eget hoved og kører fingrene en gang gennem 

håret) 

Tora: xxxxx (stille) 

Nanna:   Jeg bruger ingen elastikker  

Tora: Ikke noget elastik?  

Nanna:   Mmm 

Nujalina: Duft (stille) 

Tora: Aaaa, (stille mens hun ser på Nanna, der sætter sit hår)  

Nujalina: Hormoner jeg tror jeg skrev h:årmoner (smiler og ser fra teksten op på Tora)  

Tora: (griner højt)  

Nujalina: Prøv at se (peger i teksten med kuglepennen og smiler)  

Nanna:   H:årmoner (stille) 

Nujalina: H:årmoner 

 

Som man kan se af uddragene og deres fælles tekst herunder, samles børnenes fælles opmærksomhed om 

den interesse for hannerne, hunnerne og hormonerne, som de synes at dele, og som deres 

betydningsdannelsesproces og herunder den måde, de bevæger sig ind og ud af teksten, præges af.   
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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. 

Uddrag 14 er fra denne afsluttende samtalefase.  Winnie har umiddelbart inden spurgt, hvad de synes om 

tekstforlæggets indhold.   

Uddrag 14 
Tora: Men jeg forstår ik’, hvad har H. C. Andersen at gøre med det? 
Nujalina: xxx 
Nujalina: Jaa (grinende) det xxx 
Winnie: 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) 
Tora: Ja, han er en (skriver i luften), hvad hedder det 
Nanna: Øøhh, forfatter.  
Nujalina: Forfatter. 
Tora: Ja lige præcis 
Winnie: Ja nemlig forfatter, ja 
 

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. I forlængelse heraf og af Winnies højtlæsning af et kort stykke om HCA i tekstforlægget, 

argumenterer Tora for, hvorfor deres tekst er bedre:   

Uddrag 15 

Tora: Altså vi skrev xxx 

Nujalina: Vi er færdige 

Tora: Den her vi skrev (peger på deres tekst) er meget bedre end den der (peger på den tekst 

Winnie har i hånden mens Winnie sætter sig ved bordet) 

Nujalina: Jeg håber det er, det er den bedste i klassen i hvert fald 

Nujalina: Altså xxxxx sådan 

Tora: Det er- det er det- det er det helt klart 

(…) 

Tora: Jeg ved ik’, men jeg synes det er ik’ særlig vigtigt det med H. C. Andersen, fordi man trækker 
bare tid med det 

 

Processen fra et fokus på H. C. Andersen til et fokus på hanner, hunner og hormoner vidner om, at den 

interesse, børnene interagerer med teksten med, ikke bare er noget, der er, men i høj grad også er noget, 

der udvikles. I denne optagelse ser vi, hvordan børnenes interaktion med, om og omkring teksten både 

fagligt og socialt bidrager til at skabe en fælles interesse, og hvordan den fælles interesse, der udvikles, 

skaber ramme om en kreativ betydningsdannelsesproces, der bevæger sig ind og ud af teksten.  
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Fælles tekstkonstruktion i et sprogtilegnelsesperspektiv  

Interaktionen mellem Tora, Nujalina og Nanna rummer, som det sikkert er fremgået af de ovenstående 

uddrag, en række eksempler på ordsøgningsprocesser. Disse ordsøgninger synes på ingen måde at spænde 

ben for den fælles betydningsdannelsesproces. Tværtimod synes det snarere, som om de bidrager til at 

gøre processen kreativ og skabe et legende og afsøgende rum, hvori børnene sammen kan udforske 

teksten, sproget og hinanden.  

I denne proces er det interessant at lægge mærke til Toras deltagelse. Tora er som før nævnt på det 

tidspunkt, hvor optagelsen finder sted, fornyligt kommet til klassen fra modtagelsesklassen, og hun er et af 

de børn i klassen, der har en AppWriter til at støtte hende i læse- og skriveprocessen på dansk, som er 

hendes andetsprog.  Da den, som tidligere nævnt, ikke fungerer med denne tekst, læser Winnie i første 

omgang af læseprocessen teksten højt for hende. Da de ved anden gennemlæsning skal til at læse teksten 

højt, taler de indledningsvis om, hvem der har lyst til at læse højt. Det er allerede besluttet, at Nujalina skal 

starte med at læse. Winnie spørger Nanna, om hun også vil læse lidt senere, hvilket Nanna med en kort 

tøven siger ja til. Winnie henvender sig herefter til Tora og siger ”det kan også være du gerne vil prøve lidt”. 

Tora svarer her med en længere m-lyd og skærer ansigt, hvorefter Winnie konkluderer, at de kan se på det, 

når de kommer dertil. Herefter starter Nujalina med at læse højt, og Nanna fortsætter. Winnie spørger 

herefter igen Tora, om hun har lyst til at læse. Hun ryster på hovedet, og Nujalina og Nanna fortsætter. Da 

de har læst brødteksten, spørger Winnie Tora, om hun måske nu har lyst til at læse billedteksten.  

Uddrag 16 
Winnie: Har du lyst til at læse den her (peger på billedteksten, ser på Tora) 
Tora: Mmm,jaaa 
Winnie: Ja (stille) 
Tora: I hundrede liter vand kan man finde størs, stordelen af, alt liv i havet, fra øverste venstre høj- 

(skærer ansigt), høj -  
Winnie: Hjørne 
Tora: Ses vandloppen krååååå, k, krabalabalaba 
Winnie: Ja, krabbelarve (griner kort og se på Nujalina, der griner lidt og hoster) 
Tora: Troske, ee, eel alalalala? 
Winnie: Ja? 
Winnie, Nanna, Nujalina: (griner, Tora smiler)  
Tora: Slangesir-, stjerne, ee, ee, øh larv::e:? 
Winnie: Ja? 
Tora: Vvv (stille), vinke, bløbløbløbløblø[blø (okay) 
Nanna: kort stille grin) 
Winnie: Vingesnegl (langsomt) 
Tora: Og, ja, og så blablabla 
Nanna: (kort stille grin) 
Winnie: Ja, dræbergople, og så står der lige her, det kan jeg læse (læser op) 
 

Toras sproglige usikkerhed kommer til udtryk på flere måder: Da Winnie spørger om hun vil læse, er hendes 

svar et tøvende ja. Hendes usikkerheder under oplæsningen kommer til udtryk både nonverbalt, ved at hun 

skærer ansigt, og verbalt, ved at hun læser langsomt og ender flere at sine forsøg på at udtale ord i 

”krabalabalaba”, ”bløbløblø” og lignende.  Winnie støtter ved at læse de ord op, som Tora går i stå ved, og 

ved at fortsætte oplæsningen, da Tora giver op i et ”og så blablabla”. Det er imidlertid ikke kun Winnie, som 
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støtter Tora, mens hun læser. Ved at ende sine ordsøgninger med volapyklyde som ”alalalala” skaber hun 

et humoristisk rum i oplæsningen af teksten, som både Nujalina, Winnie og især Nanna tager del i ved at 

grine stille og smile. Under hele Toras oplæsning forbliver de alle siddende bøjede over bordet og med 

øjnene rettede mod teksten.  Dermed koordinerer de både deres verbale og kropslige kommunikation med 

Toras og udviser dermed sympati for hende som en, der er learner af dansk, og som kæmper med 

læsningen af en svær tekst.  

 

Efter notattagning og en kort drøftelse af, hvem der ser optagelserne, giver Winnie børnene et blankt 

stykke papir og opfordrer dem til at finde ud af, hvem der skal skrive, eller om de måske skal skiftes til at 

skrive. Tora bemærker her, at hun ikke synes, hun skal skrive med et argument, der starter med ”for jeg har 

ikke”, men som desværre ender uhørligt. Så snart Winnie er gået, opfordrer Tora Nujalina til at læse sine 

noter op først. Da det bliver hendes tur, undskylder hun flere steder sine noter med ”jeg skrev bare insekter 

for jeg ved ikke hvad det hedder”). Tre minutter senere tager Winnie to af deres tre kuglepenne og siger, at 

de jo stadig har deres noter at kigge på. Tora siger prompte: ”Jeg synes ikke I skal kigge på min for jeg har 

mange stavefejl så det er ikke så godt”. Tora gør altså flere steder eksplicit opmærksom på sin egen 

dansksproglige kompetence, som hun beskriver som bestående af stavefejl og ukonventionel ordbrug, 

samtidig med at hun som i uddraget nedenfor – med en vis undskyldende ironisk distance til udsagnet om 

sig selv – gør opmærksomhed på sin dygtighed i det, hun har skrevet, og dermed markerer, at hendes 

relativt begrænsede fortrolighed med dansk ikke bør ses som udtryk for manglende faglighed. 

Uddrag 17: 
Tora: Jeg skrev det her (peger i sine noter), se hvor dygtig jeg er (ser på Winnie, der sidder ved et 

andet bord, løfter øjenbrynene på ”dyg”)  
Nujalina: (mumler mens hun skriver) 
Nanna: Må jeg se? (tager Toras notatpapir) 
Tora: du m, du skal ignorere stavefejl fordi, jeg har alt for mange 
 

Som vi har set, spiller Tora da også en aktiv rolle såvel i tekstkonstruktionen som i skabelsen af det sociale 

rum. Uddrag 16 er et eksempel fra tidligt i optagelsen på hendes sproglegende måde at gribe de tekstlige 

og sproglige udfordringer an på. Det viser også, hvordan dette ikke alene accepteres af de andre, men også 

er kilde til et fælles grin og hermed også til skabelsen af sociale rammer, hvor der er plads til at udforske og 

byde ind.  

Hendes aktive rolle kommer allerede til udtryk ved åbningen af den fælles tekstkonstruktion, da hun 

spørger, om de skal skrive teksten ”i jeg-fortæller eller skal den være i jeg ved ikke”. Dette initiativ, der er 

karakteriseret ved at være rettet mod et formmæssigt aspekt ved teksten, gribes dog ikke af de andre 

piger, der er optaget af at finde ud af, hvordan de skal vende papiret.  Samtalen i uddrag 18 følger ganske 

kort tid efter, hvor Tora tager et nyt initiativ, der også er orienteret mod tekstens struktur og formuleret 

søgende og dermed inviterer de andre til at byde ind. 

Uddrag 18 
Tora:   Skal vi ikke ligesom lægge dem i rækkefølge for eksempel, at, der er, sån, der er, der er, 

mange (dikterer) det jeg ved ik’ (griner og ser på Nujalina) 
Nujalina: Jo okay måske, skal vi så også lave en oversigt  
Tora:          Du ved godt hvad jeg mente (griner til Nanna) 
Nujalina:   Skal vi lave overskrift altså 
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Tora:   Ja, ja, det er en god ide  
Nujalina:   Okay øøhm, hvad skal overskriften hedde, vandlopper og -  
Nanna:   …rejer og 
Nujalina:   Ja, hvad var det nu overskriften var? 
Tora:   Det er, gan-, gennemsigtig, nej det er, noget med 
Nujalina: Usynlige 
Tora: Usynlige 
Nujalina:   øh 
Nanna:     Usynlige 
Nujalina:   Liv på vand, tror jeg  
Tora:   Ja, det tror jeg 
Nanna:      Havets usynlige liv (langsomt og tydelig artikulation) 
Tora:   Ja (de smiler alle tre, Tora og Nanna griner kort) 
Nujalina:  Ja, det skal den hedde, overskriften 
 

Toras søgende formulering i den første taletur i uddrag 18 inkluderer et forsøg på at diktere den første 

sætning i deres fællestekst: ”der er mange”. Lydforlængelserne indikerer imidlertid implicit, at hun er 

usikker og prøver sig frem, hvilket bekræftes af, at hun afbryder forsøget på at diktere med ”det ved jeg ik” 

og grin. Med sin øjenkontakt inviterer hun Nujalina til at fortsætte, hvilket Nujalina gør med et ”jo okay”, 

hvorefter hun bliver i det formmæssige spor, Tora har anslået. I sin opfølgning tager hun et nyt initiativ, der 

ligesom Toras initiativer har form af et uafsluttet spørgsmål, der åbner for alternativer ”Skal vi lave en 

overskrift altså: -”. Tora støtter eksplicit anerkendende forslaget, og efter en kort søgen efter deres egen 

overskrift rettes opmærksomheden mod tekstens overskrift, og de når i fællesskab frem til ”Havets usynlige 

liv”. 

 

I optagelsen er der et væld af eksempler på, hvordan ordsøgninger som disse og andre sproglige søgninger 

indgår i et dialogisk rum, der ikke alene gør det legitimt at være andetsprogsbruger, men hvori søgningerne 

i sig selv bliver en integreret del af betydningsdannelsesprocessen og som sådan bidrager til at skabe det 

dialogiske rum. 

 

Afrunding 

Analyser af de literacyinterviews, vi i Tegn på sprog tidligere har gennemført, har vist os, hvordan 

literacytilegnelse også er en investering for børnene, og hvordan denne investering i literacy samtidig er en 

investering i barnets egen sociale identitet. Vi har her set, hvordan literacy for børnene kan forstås som en 

forestillet verden (’a figured world’) (Bartlett & Holland, 2002), der er befolket med forskellige aktører, 

artefakter, værdier og forestillinger, og hvordan måden, det enkelte barn ser sig selv – og ses af andre – 

som aktør i denne forestillede og foranderlige verden, øver indflydelse på barnets investering i literacy og 

de strategier, barnet tager i anvendelse i læsetilegnelsesprocessen (Laursen, 2010; Laursen & Fabrin, 2013). 

Legogloss-aktiviteten har givet os mulighed for at komme tæt på børnenes faktiske betydningsdannelses- 

og investeringsprocesser under arbejdet med en konkret tekst. Det har især været muligt i de tilfælde, hvor 

der af forskellige grunde blev brudt med de individuelle rammer, der var sat omkring første del af 

aktiviteten. I sammenligning med dictogloss’en, der var inspirationskilde til legogloss’en, viste det sig 

nemlig, at det design, der et stykke ad vejen var velfungerende i dictogloss’en, hvor teksten var en kort 
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lyttetekst, virkede kunstigt og uhensigtsmæssigt på børnene i legogloss-sammenhæng. Uden at det var 

planlagt, har legogloss’en dermed givet os et væsentligt indblik i betydningen af det dialogiske rum, set 

gennem børnenes udfordring af rammerne omkring aktiviteten. Dette er interessant ikke mindst i et 

andetsprogsperspektiv, hvor tekstforståelsen i særlig grad er afhængig af de semiotiske og sociale 

ressourcer, der gøres tilgængelige.  

Med et socialsemiotisk blik på børnenes betydningsdannelsesprocesser i læse- og 

tekstkonstruktionsprocesser, har vi set, hvordan børnenes bevæger sig rundt i teksten på forskellige måder, 

og hvordan disse bevægelser er præget af og præger det enkelte barns 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, s. 219). 

Under læsningen og tekstkonstruktionen i legogloss-aktiviteten finder der masser af transformationer sted, 

såvel af teksten som af børnenes sociale identiteter og relationer. Samtidig med at børnene assimilerer og 

transformerer nye materialer fra teksten, er de også i gang med at udforske, forhandle og transformere 

sociale hierarkier og alliancer, venskaber, kønsmæssige og sproglige identiteter og meget mere. Interesse 

er således ikke bare noget, der er, og som barnet møder teksten med. Det er i høj grad også noget, der 

interaktionelt skabes undervejs. 

Sproget er en central repræsentationel ressource både i teksten og i interaktionen mellem børnene, selv 

om det absolut ikke den eneste repræsentationelle ressource. I den udleverede tekst indgår for eksempel 

også et billede, som grupperne i større eller mindre grad forholder sig til. Og som vi har set, er også 

blikretning, gestik, kropssprog og for eksempel hårfletning del af de repræsentationelle ressourcer, der 

indgår i børnenes interaktion med hinanden og med teksten. Som Kress skriver, transformeres også de 

repræsentationelle ressourcer i mødet med teksten. Analyserne har vist, hvordan sproget strækkes, 

udforskes og (gen)skabes undervejs i forløbet, og hvordan det både er kilde til æstetisk nydelse og leg og 

genstand for etableringen af venskaber, alliancer og hierarkier mellem børnene.  

Kaster man et samlet blik på alle legogloss-optagelserne, er hyppigheden af sproglegen 

bemærkelsesværdig. Hvis man genlæser uddrag 3 i analysen af optagelsen af Fariha, Kaamil og Lien, vil man 

se, hvordan Fariha leger med ordet brainstorm med udgangspunkt dels i det hjernetema, hun er optaget af 

at forfølge, og dels i Kaamils notatpapir, der har form af en mindmap. Og vi har set, hvordan sproglegen 

gennemsyrer Tora, Nanna og Nujalinas interaktion omkring deres vandloppetekst. Indenfor de cirka sidste 

15 år har der i sprogforskningen og ikke mindst i andetsprogsforskningen været stor opmærksomhed på 

sproglegen som et overset fænomen i sprogtilegnelsen og sprogundervisningen (Cook, 2000; Kramsch, 

2010; Tarone, 2000; se herom også Laursen, 2007). I en andetsprogssammenhæng peger Tarone (2000) 

eksempelvis på, hvordan sproglegen – 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. 



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

”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, s. 50).” 

Hvor Tarone har fokus på de muligheder, sproglegen giver for at strække sproget, sætter Kramsch (2010) 

sprogets subjektive og symbolske sider i forgrunden og fremhæver disse aspekter som mere centrale i 

tilegnelsen, end man tidligere har været opmærksom på i andetsprogsforskningen, hvor der generelt set 

har været et isoleret fokus på de instrumentelle sider af sproget. Sproget er ikke alene noget, der refererer 

til en objektiv virkelighed; sproget er også noget, der skaber subjektiv og social betydning. Det er denne 

sidstnævnte funktion, som er særligt i spil, både når børnene leger med sproget, og når de udnytter det til 

at forfølge forskellige sociale mål. 

De tekster, børnene læser, er skrevet på dansk, og interaktionen om dem foregår næsten udelukkende på 

dansk. For nogle af børnene er dansk et andetsprog i mere klassisk forstand, forstået som et sprog, de først 

begynder at tilegne sig, efter de at de har tilegnet sig eller rettere er godt i gang med at tilegne sig et eller 

flere sprog, der ikke er dansk. For andre er dansk et modersmål i samme klassiske forstand. For atter andre 

og for langt de fleste af børnene i Tegn på sprog er dansk en del af et bredere sprogligt repertoire, som de 

tidligt har mødt. 

Teksterne stiller blandt andet af den grund de forskellige børn over for forskellige sproglige og tekstlige 

udfordringer. Analyserne illustrerer, 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. Dette må så igen ses i sammenhæng 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.  

I et sprogtilegnelsesperspektiv er det interessant at se, hvordan børnene både implicit og eksplicit forholder 

sig til egen og andres sproglige kompetence på dansk. I optagelsen med Fariha, Kaamil og Lien ses såvel 

eksempler på ordsøgninger og sproglige forhandlinger, der synes at foregå i fælles fordragelighed, som 

eksempler på situationer, hvor insinuationer om manglende forståelse af ord temmelig hårdhændet bruges 

som skyts i etableringen af hierarkiske positioner.  Og i legogloss-forløbet med Tora, Nanna og Nujalina ses, 

hvordan Tora er optaget af at afsøge sin subjektposition som learner og skabe rammer for sin deltagelse i 

aktiviteten.  

Igennem dictogloss-aktiviteten blev vores opmærksomhed i særlig grad rettet mod de handlinger, som vi 

fortolkede som undvigemanøvrer, og mod de skamfulde blikke, vi så hos børn, der syntes at have 

vanskeligheder ved at forstå den oplæste tekst. Det ser vi også under denne aktivitet. Der er optagelser, 

hvor dét ikke at forstå synes at være forbundet med skam i en sådan grad, at al energien synes at samle sig 

om at dække over dette. Men det mest gennemgående træk på tværs af optagelserne er altså det, at 



Tegn på sprog – tosprogede børn lærer at læse og skrive Side 30 

børnene forsøger at ændre på rammerne, så de opnår bedre muligheder for at trække på de semiotiske og 

sociale ressourcer, der er inden for rækkevidde. Anskuet i et didaktisk forandringsperspektiv peger dette 

umiddelbart ind i overvejelser over, hvilke semiotiske og sociale ressourcer der kan gøres tilgængelige 

hvordan. Men det peger også ind i betydningen af at forholde sig til de mulige learnerpositioner, der gives 

børn med forskellige dansksprogetheder, og åbner for spørgsmål om, hvornår det anses for legitimt at være 

sprogligt undervejs. 

Lego betyder læse eller samle, og samle-dimensionen i ordets betydning har vist sig at give mere mening 

end først antaget. Analyserne har vist, hvordan læse- og tekstkonstruktionen for børnene også er en 

proces, hvor betydning skabes og søges samlet såvel i det enkelte barns møde med teksten som i børnenes 

fælles betydningsdannelse, og de har vist, hvordan de sproglige udforskninger og forhandlinger, der foregår 

som led heri, er tæt forbundet med de forskellige måder at samle teksten på og med de rum, der er og som 

løbende skabes omkring processen. 
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Transkriptionskonventioner  
 
Ne:j lydforlængelse 
Nej kraftig betoning 
NEJ ekstra styrke 
Ne- selvafbrydelse 
xxx uhørligt 
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DICTOGLOSS, SPROGLÆRINGSSTRATEGIER OG 

SPROGLÆRERIDENTITETER 

 
Line Møller Daugaard 

 

I Tegn på sprog har vi i de forløbne år på forskellige måder arbejdet med aktiviteten dictogloss. I efteråret 

2012, da eleverne i de fem klasser gik i 4. klasse, var dictogloss-aktiviteten afsæt for en af årets tværgående 

dataindsamlingsaktiviteter (jf. Laursen 2013), ligesom dictogloss stod centralt i et undervisningsforløb på 

tværs af dansk og natur/teknik gennemført i København samme år (jf. Wulff 2013). I forløbet Vi er alle 

polyglotter gennemført i 6. klasse på Søndervangskolen i Aarhus spillede dictogloss endnu engang en 

central rolle; i dette tilfælde som afsæt for målrettet arbejde med sproglæringsstrategier.  

 

En dictogloss er en sprogpædagogisk aktivitet designet til at skabe rammer for og lægge op til, at eleverne 

aktivt strækker sproget. En dictogloss er ”en anderledes diktat” (Wulff 2013:18), hvor eleverne i tre 

omgange lytter til en kort tekst, som læses op. Første gang lyttes der, næste gang må eleverne hver for sig 

skrive stikord ned under lytningen, og under tredje oplæsning kan stikordene udvides og justeres. Herefter 

skal eleverne i mindre grupper rekonstruere den oplæste tekst i skriftlig form. Dictogloss-processen lægger 

således op til, at eleverne lytter, taler, læser og skriver, og at de samarbejder, når de under 

rekonstruktionen af teksten forhandler om såvel sproglig betydning som sproglig form. Lone Wulff 

beskriver, hvordan den afgrænsede og styrede skriftlige produktion i en dictogloss fremmer elevernes fokus 

på lingvistisk præcision (Wulff 2013:18-19). Når vi i skolegruppen valgte at bygge forløbet Vi er alle 

polyglotter op omkring aktiviteten dictogloss, var det imidlertid ikke alene for at skabe muligheder for, at 

eleverne kunne strække deres sprog gennem forhandlingerne om sproglig form og betydning, men snarere 

i et ønske om at aktivere dictoglossens metastrategiske potentiale. Vi ønskede med andre ord, at eleverne 

gennem arbejdet med dictogloss skulle få øje på de strategier, som de bevidst og ubevidst benytter sig af, 

når de lærer sprog og arbejder med sprog og tekst – på dansk og på andre sprog. Sigtet var således både at 

give eleverne mulighed for aktivt at strække sproget, men i høj grad også at synliggøre for eleverne, 

hvordan de strækker sproget – eller kunne strække sproget.  

 

Dictogloss: Procedure og tekstvalg   
I forløbet gennemførte eleverne i 6. klasse tre dictogloss-aktiviteter 

og blev således gradvist mere fortrolige med aktivitetstypen. Forud 

for gennemførelsen af den første dictogloss så eleverne et videoklip 

fra dataindsamlingsaktiviteten i 4. klasse, hvor de første gang 

stiftede bekendtskab med dictogloss, og i forløbet i 6. klasse blev 

dictogloss-aktiviteten gennemført efter en fast skabelon. Som det 

fremgår af planchen til højre, blev dictogloss-processen beskrevet 

som bestående af fire faser: 1) aktiv lytning, 2) lyt og skriv stikord, 3) 

lyt og udvid stikord og 4) genskriv teksten sammen. De tre 

skrivefaser 2, 3 og 4 blev tildelt hver sin farve, som ikke alene 

optrådte på plancher over dictogloss-processen, men ligeledes 

knyttede sig til farven på skriften i de kuglepenne, som løbende blev          Planche over dictogloss-processen 
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udleveret til eleverne. De første stikord i fase 2 blev således skrevet med blå kuglepen, justeringer og 

tilføjelser i fase 3 med grøn kuglepen, mens den fælles rekonstruerede tekst i fase 4 blev skrevet med sort 

kuglepen. På den måde blev dictoglossens forskellige faser synliggjort for eleverne, ligesom de tekstlige 

ændringer undervejs fra individuelle stikord til fælles rekonstrueret tekst blev tydeliggjort. I uddraget fra 

Jamals stikord herunder fremgår det således, hvordan de første stikord fra fase 2 skrevet med blåt i næste 

fase udvides med tilføjelser skrevet med grønt:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jamals oprindelige stikord med  

blå og udvidede stikord med grøn 

 

Den omhyggelige rammesætning af dictogloss-proceduren åbnede for at eksperimentere med valg af 

forskellige dictogloss-tekster. De valgte dictogloss-tekster var alle korte, afrundede tekster, men varierede 

herudover med hensyn til sprog, teksttype og modalitet. Eleverne mødte først en kort engelsk fagtekst om 

hverdagens helte, herefter en dansk problemløsningstekst fra en matematikbog og til sidst en dansk 

sangtekst, som de både lyttede til som sunget tekst akkompagneret af levende billeder i en musikvideo og 

som oplæsning af tekst: 

 

 Dictogloss 1 Dictogloss 2 Dictogloss 3 

Titel på tekst Real life heroes Modeller I Danmark er jeg født 

Sprog Engelsk Dansk Dansk 

Teksttype Kort læsetekst, 
faktaorienteret 

Fagtekst, 
problemløsningsopgave 

Sangtekst,  
videoklip 

Modalitet Lytte til oplæst tekst Lytte til oplæst tekst Lytte til sunget og oplæst 
sangtekst, se på billedsiden 

 

Såvel tekstvalget som proceduren affødte kommentarer fra eleverne i 6. klasse. Asli skrev efterfølgende om 

proceduren, at ”det ret irriterne at skifte kuglepen hele tiden til en anden farve” – men hun vurderede 

samtidig, at ”det giver god mening med hvad man skal” og konkluderede i øvrigt, at hun gennem arbejdet 

med dictogloss var ”blevet klogere med at lytte til ting og skrive dem ned i stikord og skrive dem om igen i 

fuld tekst”.  

 

Dictogloss og differentiering  
Valget af dictogloss som gennemgående aktivitet i forløbet var båret af et ønske om at skabe et bredt 

spektrum af sproglige udfordringer i en klasse med stor sproglig spredning. Som aktivitet rummer dictogloss 

en række differentieringsmuligheder, som vi gennem forløbet søgte at udnytte. Det grundlæggende princip 
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var, at alle elever i alle dictogloss-aktiviteter mødte samme tekst, men at dictogloss-processen kunne være 

tilrettelagt på forskellige måder ud fra andetsprogspædagogiske overvejelser:  

 

 Dictogloss 1 Dictogloss 2 Dictogloss 3 

Tekst Alle elever arbejder med 
samme tekst, Real Life 
Heroes.  

Alle elever arbejder 
med samme tekst, 
Modeller. 

Alle elever arbejder med 
samme tekst, I Danmark er 
jeg født. 

Differentierings-
princip 

Indsætningsøvelse frem 
for fuld rekonstruktion 

Kendt tekst frem for  
ukendt tekst 

Kønshomogene grupper 

Beskrivelse To mindre grupper følger 
proceduren med tre 
oplæsninger, men i stedet 
for at rekonstruere hele 
den engelske tekst 
skriftligt, gennemfører de 
en cloze-opgave, hvor de i 
stedet indsætter enkelte 
ord i teksten i fællesskab. 

En mindre gruppe 
elever arbejder med 
teksten dagen i 
forvejen og oparbejder 
en forforståelse for 
teksten. Den følgende 
dag indgår de i 
dictogloss-aktiviteten i 
forskellige grupper på 
lige fod med de øvrige 
elever, men møder i 
modsætning til de 
øvrige elever en kendt 
tekst. 

Alle i klassen kender nu 
aktivitetstypen dictogloss 
godt, og alle elever har 
mulighed for at finde 
støtte i billedsiden af 
musikvideoen. Klassen er 
overordnet inddelt i en 
pige- og en drengegruppe, 
som møder to forskellige 
versioner af teksten sunget 
af henholdsvis Isam B 
(pigegrupperne) og 
Danmarks Radios Pigekor 
(drengegrupperne). 

 

Elevgrupperne skiftede således fra dictogloss til dictogloss. I dictogloss 1 og 2 fulgte en eller flere grupper, 

som lærergruppen vurderede ville have vanskeligt ved at gennemføre opgaven på lige fod med de øvrige 

elever, en særligt tilrettelagt dictogloss-proces – enten i form af en forforståelsesaktivitet forud for den 

egentlige dictogloss (dictogloss 2) eller i form af en alternativ rekonstruktionsopgave (dictogloss 1). Hvor 

grupperingerne i de to første dictoglosser gik på tværs af køn, var eleverne i dictogloss 3 inddelt i 

henholdsvis pige- og drengegrupper. Den differentierede tilrettelæggelse af de tre dictogloss-aktiviteter var 

et forsøg på at balancere mellem at imødekomme specifikke andetsprogspædagogiske hos en mindre 

gruppe elever i klassen og samtidig arbejde med at bevidstgøre alle elever om deres sproglæringsstrategier 

og på den måde skabe mulighed for, at alle elever fik mulighed for at deltage og bidrage aktivt til 

rekonstruktionen af dictogloss-teksten.  

 

Eleverne var generelt glade for samarbejdet om at 

genskabe tekst i skiftende grupper, og mange fortalte 

om, hvordan de i grupperne hjalp hinanden, lyttede 

til hinanden og snakkede sammen, og hvordan det 

ved fælles hjælp lykkedes dem at genskabte en bedre 

tekst, end de ville have kunnet hver for sig. Som Luiza 

skrev efter den første dictogloss:  

 

 ”Det gik rigtig godt, og det var sjovt at vi skulle 

   lave en historie ud af vores stikord. Det var    

                                                                                                                          Koncentreret arbejde med fælles rekonstruktion  
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  også meget sjovt at man skulle arbejde i små grupper, fordi det er ret kedeligt at arbejde alene. Det var 

  lidt svært at skrive en tekst der skulle hænge sammen, men det var også ret let fordi, vi var gode til 

  at arbejde sammen”                                                                                                                         

                                                                                              
Omvendt fyldte gruppedynamikkerne ligeledes i elevernes refleksioner, når rekonstruktionsarbejdet gik 

mindre godt. Ayesha noterede efter anden dictogloss, at ”det sværeste var at arbejde sammen med 

drenge”. I en anden gruppe vurderede Asli, at ”det var meget dårligt”, hvilket hun selv forklarede med, at 

”jeg gjorde ikke så meget og det var på grund af, jeg var sammen med nogen jeg ikke gad at være sammen 

med”. Efter næste dictogloss hæftede Asli sig igen ved samarbejdet i gruppen, men rettede denne gang 

blikket mod sin egen rolle og konstaterede, at hun fremover skal have mere fokus på ”at arbejde bedre i 

gruppen med andre, fordi jeg sad selv og tegnet og ikke lavet så meget, og det ville jeg gerne ændre på”. 

Aslis refleksioner peger på, hvordan eleverne ikke alene evaluerede gruppedynamikkerne i dictogloss-

aktiviteterne, men ligeledes herigennem fik øje på og forholdt sig til deres egne roller og indsats. 

 

Dictogloss, sproglæringsstrategier og sproglogs 
Asli, Luiza og Ayeshas udsagn illustrerer, hvordan eleverne gennem forløbet løbende reflekterede skriftligt 

over de arbejds- og læreprocesser, der indgik i forløbet. Udsagnene er taget fra elevernes individuelle 

sproglog, som var en integreret del af forløbet. I forløbet udgjorde dictogloss-aktiviteterne ét af tre spor, 

der desuden omfattede en række aktiviteter på klassen og i grupper med fokus på sproglæring og 

sproglæringsstrategier og løbende arbejde med en individuel sproglog. De tre spor er i oversigtform 

skitseret i skemaet på næste side. 

 

I forløbets spor 1 blev det fælles grundlag 

for arbejde med sproglæring og 

sproglæringsstrategier etableret og 

udviklet. Det skete blandt andet gennem 

en brainstorm om, hvilke 

sproglæringsstrategier eleverne kender og 

anvender, understøttet af et videoklip, 

hvor den 17-årig ’hyperpolyglot’ (en 

person, der taler usædvanligt mange 

sprog) Tim Doner fortæller om, hvordan 

han har gjort for at lære de mere end 20 

sprog, han kender.  
                                                                                                  Brainstorm: Hvilke sproglæringsstrategier bruger vi? 

                                                                                                                                                

Forløbets spor 2 bestod i de tre dictogloss-aktiviteter, og endelig var forløbets tredje spor et refleksionsspor 

centreret omkring individuelle sproglogs. Forløbet igennem førte hver elev en personlig elektronisk 

sproglog på iPad, hvor de gennem enkle hurtigskrivningsopgaver reflekterede over deres generelle 

erfaringer med sprogtilegnelse og deres sproglæringsstrategier og desuden efter hver dictogloss skrev om, 

hvordan det var gået i dagens dictogloss, hvilke sproglæringsstrategier de havde benyttet sig af, og hvad de 

eventuelt kunne gøre en anden gang. Gennem disse skriftlige refleksioner i sprogloggen fik eleverne øje på  
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 SPOR 1: 
Aktiviteter på klassen med fokus på 
sproglæring og sproglæringsstrategier 

SPOR 2: 
Dictogloss i 
skiftende 
grupper 

SPOR 3: 
Individuel sproglog 

Dag 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dag 5 

Sprog i skolen: Hvilke sprog lærer man – på 
vores skole og andre skoler, før og nu? 

  

At lære sprog: Videoklip med en 
hyperpolyglot 

  

Brainstorm: Hvad er sproglæringsstrategier?   

  Hvilke sprog har jeg lært? 
Hvilke sproglæringsstrategier 
bruger jeg? 

Hvad er dictogloss?  
Videoklip fra 3. klasse 

  

 Dictogloss 1  

  Hvordan gik det i den 
engelske dictogloss? 
Hvad var let, hvad var svært? 
Hvilke sproglæringsstrategier 
brugte jeg? 

 Dictogloss 2  

Opsamling: Hvad er forskellen på en engelsk 
tekst og en matematiktekst i dictogloss? 

  

  Hvordan gik det i 
dictoglossen i dag? 
Hvilke sproglæringsstrategier 
brugte jeg? 
Hvad skal jeg have mere 
fokus på? 

 Dictogloss 3  

Sammenligning af gruppernes 
rekonstruerede tekster 

  

  Hvordan gik det i 
dictoglossen i dag? 
Hvilke sproglæringsstrategier 
brugte jeg? 
Hvad er jeg blevet klogere på 
ved at arbejde med 
dictogloss? 

Gennemlæsning af individuelle sproglogs 
som afsæt for fælles opsamling: Hvad ved vi 
nu om sproglæringsstrategier? 

  

Arbejde i grupper: Formuler gode råd om 
sproglæring til forskellige grupper 

  

  Hvad har jeg lært om mine 
sproglæringsstrategier? 
Hvad skal jeg være 
opmærksom på fremover? 
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de sproglæringsstrategier, de tidligere havde anvendt og dem, de aktuelt anvendte, ligesom nogle fik idéer 

til, hvad de fremadrettet ville kunne gøre anderledes – både når det gælder sprogtilegnelse i generel 

forstand, og når det gælder den konkrete aktivitet dictogloss. Elevernes løbende skriftlige refleksioner over 

sproglæringsstrategier i sprogloggen bidrog til at strække deres skriftsprog, men i høj grad også til at 

skærpe deres opmærksomhed på sprog, sprogtilegnelse og sproglæringsstrategier, og refleksionssporet 

med de individuelle sproglogs fungerede således som forbindelsesled mellem forløbets øvrige to spor.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuel hurtigskrivning i elektronisk sproglog  

 

Gode råd om at lære sprog og undervise i sprog 
Som afrunding på forløbet formulerede eleverne i grupper gode råd om sproglæring til forskellige grupper; 

en aktivitet inspireret af såvel Helle Pia Laursens forskning i børns forestillinger om sprogtilegnelse (Laursen 

2001) som et Tegn på sprog-forløb med fokus på personlige beretninger om sprogtilegnelse gennemført i 

Aalborg (Østergaard 2014). Eleverne var i denne afsluttende aktivitet inddelt i otte grupper, der hver fik til 

opgave at formulere gode råd til en af følgende grupper, der enten skal lære eller undervise i sprog, nemlig: 

 

 Elever, der skal have engelsk i 1. klasse 

 Elever, der skal starte med tysk i 5. klasse 

 Elever, der skal have modersmålsundervisning 

 Elever, der lærer dansk 

 Lærere, der skal undervise i engelsk 

 Lærere, der skal undervise i tysk 

 Lærere, der skal undervise i dansk 

 Lærere, der skal undervise i matematik 

 

Én gruppe elever anbefalede eksempelvis lærere, der skal undervise i tysk, selv at tale tysk i timerne, at 

anvende teater, musik, film og ”sjove aktiviteter” i undervisningen samt at lade eleverne skrive stile på tysk, 

mens en anden gruppe tilsvarende anbefalede elever, der skal lære tysk, at de bruger ordbøger, forsøger 

selv at tale tysk og at spille og lege på tysk, læse på tysk og se tyske film med danske undertekster.  

Elevernes gode råd peger på, hvordan de gennem forløbet fik øje på nogle af de strategier, som man 

bevidst og ubevidst benytter sig af, når man lærer sprog og arbejder med sprog og tekst – på dansk og på 
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andre sprog – og hvordan de kritisk-refleksivt satte disse sproglæringsstrategier i forbindelse med deres 

egne erfaringsuniverser og fremtidshåb og -drømme. Med dictogloss som gennemgående aktivitet og 

individuelle sproglogs som redskab til løbende refleksion over sproglæring har eleverne i 6. klasse således i 

forløbet taget vigtige skrift mod aktivt at tage en sproglæreridentitet på sig (jf. Laursen 2015) – til gavn for 

deres fortsatte arbejde med at udvikle sprog- og literacyfærdighed på dansk og på andre sprog.  
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NØRREBROBØRNS SPROG – SPROGLEG OG LEKSIKON 
Lone Wulff 

 

I forløbet Nørrebrobørns sprog i 6. klasse på Blågårdskole, Nørrebro, skulle eleverne i fællesskab producere 

et leksikon om ord eller udtryk, som var typiske for deres sprogbrug. Eleverne skulle hver vælge et ord eller 

en frase, som karakteriserede sprogbrug i klassen eller med jævnaldrende. Hvert ord skulle formidles 

skriftligt i et klassisk leksikonopslag i sammenhæng med et filmklip, som viste en situation, hvor ordet blev 

brugt.  

 

Et centralt pædagogisk princip under forløbet var at tildele eleverne rollen som eksperter i egen sprogbrug 

og samtidig opstille en ramme som fordrede præcise sproglige iagttagelser samt udfordrede deres skriftlige 

produktion. Fra tidligere forløb under Tegn på sprog har vi observeret, at engagementet hos sprogligt 

udfordrede elever steg, når de erfarede, at deres sproglige bidrag var vigtige og blev respekteret. Denne 

ikke overraskende observation spiller sammen med et sprogsyn, hvor sprog er andet og mere end 

overførsel af information (Laursen 2007: 43). Sprogbrug inkluderer også forhandling af sociale positioner, 

og arbejdet med sprog bliver som sådan bestemmende for elevernes positioner og muligheder i 

klasserummet (jf. Laursens indledende artikel). Vi ønskede derfor at tilrettelægge et forløb, hvor elever fik 

mulighed for på den ene side at udfolde deres unikke sproglige viden og erfaringer og på den anden side at 

udfordre deres literacykompetencer og andetsprog koblet til disse sproglige erfaringer.  

 

Ved at lade eleverne undersøge deres egen tids- og situationsbestemte sprogbrug, herunder filme 

sprogbrugssituationer, blev der lagt op til, at sprog er noget man kan lege med, at sprog er dynamisk og at 

eleverne selv er med til at præge det. Denne tilgang til sprog refererer til Larsen-Freemans (1997, i Laursen 

2007) syn på sprog som et dynamisk, komplekst og non-lineært system, og til Tarone (2000) som 

argumenterer for en hypotese om at sprogleg kan bidrage til andetsprogsudviklingen, idet legen bevirker, 

at de affektive barrierer sænkes, og at indlæreren derved kan ”afprøve mange forskellige stemmer og 

sproglige variationer i relation til mange forskellige roller” (Laursen 2007: 42). I sproglegen er det muligt at 

bruge, undersøge og tale om sprog uden den censurerende korrekthed som skolen kan repræsentere for 

elever. Ifølge Cook (2000) får eleverne mulighed for at indtage andre roller og dermed at engagere sig, 

interaktionalt og socialt, i sprogundervisningen på en anden måde end klasserummet normalt tilbyder: ”A 

play element would broaden the range of permitted interactional patterns within the classroom” (Cook 

2000: 199). Sproglegens åbenhed over for en individualiserende kreativitet giver altså eleverne nogle 

alternative deltagelsesmuligheder og roller end den mere normstyrede sprogundervisning, hvor målet er at 

overtage et etableret sprogsystem. 

 

I dette forløb skal sprogleg forstås som en kreativ, skabende og undersøgende tilgang til sprog, hvor det 

legende konstitueres af, at elevernes ejer sproget, og at sproget befinder sig i spændingsfeltet mellem at 

findes og opfindes; det er både lidt alvor og lidt for sjov. I sproglegen er sproget således ikke begrænses af 

konventioner om korrekthed eller fordringer om rene nationalsprog, men er det sprog, som opstår mellem 

mennesker, i dette tilfælde eleverne i 6.g, ud fra et behov for på samme tid at kommunikere information og 

samhørighed. Et eksempel er ordet stårfårlår – et arabisk ord, som indgår i multietnisk dansk og også leges 

med af en pigegruppe. 
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Ordet blev på tidspunktet for forløbet brugt af en del af pigerne, især de 

etsprogede, som et alternativ til undskyld og var opstået, fordi en lillesøster 

til en af pigerne havde hørt det i sin børnehave og brugte det synonymt 

med undskyld i sit dansktalende hjem. Ordet viste sig at være en variation 

af det arabiske astaghfirullah, som bruges med henblik på at få tilgivelse fra 

Gud, når man har begået en synd (Borup & Sufi 2015: 14). Pigerne 

genkendte ordet som arabisk og transformerede det til deres egen 

fordanskede udgave, hvad angår især udtale og stavning.  

 

Elevernes sprogbrug er præget af, hvem de omgås, hvilken lokalitet de er rundet af og af den generelle 

globalisering, her især gennem TV og sociale medier. Eftersom elevernes nabolag er Nørrebro, indarbejdes 

multietnisk dansk, (hvad nogle elever benævner perkersprog) i elevernes sprogbrug. Her blandes 

standarddansk med træk fra især de store indvandrersprog, og leksikalske, morfologiske, syntaktiske og 

fonologiske træk konstituerer en sproglige variant, som er under konstant udvikling og delvis regional 

(Jørgensen 2008: 115). I instruktionen til klassens forløb blev der peget på at undersøgelsesobjektet netop 

var elevernes sprog, som de oplevede det lige nu og her. Der blev også peget på, at forskellige elever kunne 

bruge ord forskelligt, og at der kunne være særlige ord og udtryk, som var opstået mellem grupper i klassen 

og som sådan kun fandtes her. I afsættet til elevernes undersøgelse blev det dynamiske sprogsyn således 

talt frem, mens produktmålet, et klassisk leksikon, fordrede præcision og formel viden om sprog, når 

eleverne skulle afdække og formidle de valgte ord. I krydsfeltet mellem elev-ekspertskab, leg med sproget 

og formel grammatisk refleksion blev eleverne udfordret til både at strække deres sprog og nuancere deres 

indsigt i sprog.  

 

Gennem forløbet var der to temaer i spil, hhv. sprogstræk afstedkommet af krav til leksikonopslaget og 

undersøgelse af sprog. Aktiviteterne under temaerne flettede sig naturligvis ind i hinanden. I skemaet 

nedenfor er de to temaer dog adskilt for overblikket skyld. 

 

 Fokus på sprogstræk Fokus på undersøgelse af sprog 

Aktiviteter Undersøgelse af sproglige træk i 

leksikonartikel, især fokus på fortættet 

sprog realiseret gennem nominelle led 

Oplæg af forfatterne bag ordbogen 

Gade/dansk ordbog. En håndbog i 

ghettodansk. Om ordbogens indhold, form 

og hensigt samt om det bagvedliggende 

sprogsyn 

Aktiviteter hvor nominelle led bearbejdes 

og udbygges 

Brainstorm over ord og fraser fra elevernes 

sprog 

Undersøgelse af nominalgrupper i 

fagtekster og egne tekster 

Individuelt valg af ord og fraser og 

undersøgelse af ordets betydning, 

grammatiske træk og brug 

Individuel skriftlig produktion af 

leksikonartikel på baggrund af krav til 

indhold og sprog 

Filme iscenesat brug af ord eller frase 

Analyse og evaluering af de sproglige krav i 

egne og andres leksikonartikler 

I fællesskab skrive forord til leksikon 
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Nedenfor vil jeg først komme ind på det sprogstrækkende arbejde, herunder give eksempler på elevernes 

leksikonopslag og på deres fokuserede sprogarbejde i processen mod dette produkt. Efterfølgende vender 

jeg tilbage til elevernes undersøgelse af sprog, deres diskussioner, kategoriseringer og positioner i den 

forbindelse. 

 

Som nævnt skulle eleverne formidle det valgte ord i en leksikonartikel, hvor de individuelt skulle redegøre 

for grammatiske og semantiske forhold; betydning, ordklasse, morfologi, oprindelse og formulere en kort 

tekst, som kunne indkredse ordets brugere, aktualitet og evt. hvor ordet bruges. I forbindelse med dette 

tekststykke blev der især sat fokus på, at formuleringer kan fortættes, så man kan skrive mange 

informationer på lidt plads, sådan som leksikongenren fordrer. Det skete gennem arbejdet med tekstens 

nominelle led i forbindelse med fordringen om en Kort tekst der fortæller om hvem, hvornår, hvor og 

hvorfor (jf. instruktionen ’Krav til jeres 

leksikontekst’) og den mulige fortætning af 

skriftsproget gennem ophobning af informationer. 

Et eksempel, som lærerne brugte til at demonstrere, 

hvordan en nominalgrupper kan realiseres, var 

følgende karakteristik af ordet chillax : ordet bruges 

af moderne christianhavnske skolebørn, som har 

hentet ordet fra en populær, amerikansk tv-serie, 

hvor kerneleddene børn og serie præciseres gennem 

de aktuelle tilføjelser. De informationstætte 

nominalgrupper er typiske for informerende 

fagtekster fra mellemtrinnet, og nogle elever får udfordret deres læseforståelse, når de skal navigere i og 

fastholde sådanne ophobede informationer. Denne udfordring forstærkes, når det fortættede sprog 

samtidig er karakteriseret af nye fagbegreber i et givent fagligt emne. I forhold til elevernes egen 

produktion af fagtekster havde klassens lærere desuden observeret, at eleverne ofte kun nævnte 

kerneleddet og i stedet skrev flere korte sætninger, hvor de angav vigtige tilføjelser. Målet med 

aktiviteterne i denne del af forløbet var altså horisontalt sprogstræk, hvad der betegner en udvidelse af et 

udsagn, fx fra børn til moderne christianhavnske skolebørn (se statusrapport 4, 2012) og derigennem 

oparbejdelse af erfaring med dette typiske træk ved fagtekster. Ved at lade eleverne undersøge og 

producere nominelle led, hvor kerneleddet udbygges med tilføjelser, oparbejdes der potentielt en 

fortrolighed med det sproglige udtryk, som kan overføres til læsning og skrivning af fagtekster.  
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Leksikonopslag og samtaler om sprogets form 

 
Hassan har produceret ovenstående opslag om ordet Acrash. I den (afsluttende) korte tekst om ordet, 

formulerer han en nominalgruppe med kerneleddet børn, tilføjelserne Nørrebro og skole(børn), og 

inkluderer oprindelsen med ledsætningen ’som har fået det fra tyrkisk’. Mange af de øvrige korte tekster 

om ord ligner denne, fx Abdis tekst om ordet Aziin: ”Dette ord bruges af børn der hænger ud på blågårds 

plads og de bruger ordet til nogen de kan rigtig godt lide som en ven. De bruger det når de hilser på venner 

eller nogen de kan lide.” Og Munirs tekst om Oralee: ”ordet bruges af københavnske skolebørn. de hade 

hørte i en bog også hade de sagte over det hele”. 

Ved ordet aziin ses igen tilføjelser i form af en relativ ledsætning, mens oralee får en tilføjelse før 

kerneleddet, og her trækker eleven på de sproglige eksempler, som er stillet til rådighed gennem 

undervisningen. Eleven giver sig desuden i kast med en yderligere tilføjelse, om end i en ny sætning, idet 

der angives, hvor børnene har mødt ordet, og hvordan det har spredt sig. Dermed har Munir - med det 

sprog han har tilgængeligt - produceret en tekst som lever op til kriterierne for opslaget. 

Mange elever er udfordret af spørgsmålet om ordklasse. Det er faktisk ikke helt enkelt at afgøre, når man 

ikke råder over en præcis oversættelse og primært bruger et givent ord i nogle bestemte situationer, fx som 

udråb. Ved flere af ordene må elever dermed fortolke og vælge. Et eksempel er Hassan, som er i tvivl, om 

acrash er et substantiv. Han afprøver sin hypotese på læreren og ender med at vælge ordklasse (inklusiv 

angivelse af bøjninger ’acrash-er’) i overensstemmelse med sin erfaring med ordet og de ord, han bruger i 

oversættelsen; politi, voksen, advarsel. Undervejs forhandler de fleste elever ordklasse med hinanden og 

med lærerne, ofte med en samtale om, hvordan ordet bøjes i praksis. I den samtale stiller læreren 

spørgsmålene, som kan guide eleven, men i lighed med Hassan er det eleverne, som har erfaringer med 

ordene og må træffe valget. Eleverne får dermed bekræftet deres rolle som eksperter i sprogbrug, mens de 

støttes til at reflektere over sprogets form.  

Shababsne og pædagogisk 
Gennem forløbets forskellige faser ser vi eksempler på at eleverne retter 

deres fokus mod sprogets form. I den forbindelse udfordres de til at 

formulere sig formelt om form samtidig med at de må forholde sig til egne 

sproglige erfaringer. Under den indledende fase, hvor eleverne deler ord på 

post-it, udfordres Hassan af ordet Shabab, som han skriver som Shababsne. 

Da læreren viser ham ordbogsopslaget for samme ord, reagerer han som 
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om, han har skrevet det forkert pga. endelsen -sne. I ordbogen optræder det som shabab/shababe og med 

varianterne shab, shabs. Hassan oversættelse ’drengene’ kunne tyde på, at han ikke har stavet ordet 

forkert, men har brugt samme bøjningsform på begge sider af lighedstegnet, nemlig endelsen for 

bestemthed, pluralis: shabab-s-ne/dreng-e-ne, altså –ne. I forbindelse med shabab har han tilføjet et –s, 

hvad der kan tilføjes under bøjning af ord med ikke-dansk oprindelse i en mundtlig variant (i lighed med fx 

job-s-ne). Hassan fastholder ordet i den alternative form på sin post-it-seddel til den fælles tavle opfordret 

af både Munir og læreren, som siger, at det kan ses som hans udvikling af ordet, og at det evt. kan 

redigeres i en senere fase. Samtalen om shabab kan ses som et eksempel på, at forløbets undersøgende 

sprogarbejde åbner for en dynamisk tilgang til sprog, hvor eleverne overvejelser ligger i hvad Tarone 

formulere som spændingsfeltet mellem et uforanderligt, centraliseret sprogsystem og så sprogbrugerens 

individualiserende kræfter (Tarone 2000: 31). Hassan kender formen shababsne, så derfor findes den og 

kan gøres til genstand for den videre undersøgelse, selvom den ikke fremgår af ordbogen.  

 

Da samme elev arbejder med en skriftlig aktivitet i forbindelse med produktion af lange nominalgrupper, 

forsøger han at inddrage substantivet pædagog i en sammenhæng, hvor han har brug for adjektivet 

pædagogisk, altså samme semantiske basis, men en anden ordklasse. Hassan giver over for læreren udtryk 

for, at det lyder forkert, når han bruger substantivet, men at han ikke finde formen, han har brug for. 

Eksemplerne viser hvordan den pågældende elev undersøger og reagerer i forbindelse med usikkerhed 

over for sprogets form. I eksempel med pædagogisk demonstreres en klassisk ’noticing the gap’, (Swain 

1995), hvor eleven bliver opmærksom på forskellen mellem, hvad han kan og hvad han vil med sproget. 

Hans opmærksomhed på form såvel som hans strategi med at bede om hjælp er godt skridt mod 

andetsprogstilegnelse og udvikling af literacy.  

 

Elevernes udforskning af sprog 
I forbindelse med at eleverne fik mulighed for at indtage ekspertrollen i 

forløbet, var vi i skolegruppen interesserede i at se, hvordan eleverne 

engagerede sig og hvordan de brugte hinanden. Under tidligere forløb 

under Tegn på sprog har vi observeret, at tværsproglige aktiviteter 

resulterer i respekt omkring elever, der råder over flersprogede 

ressourcer, og at disse elever honorerer respekten med deres 

engagement (Laursen et al. 2014: 29-38). Vi ønskede at fremme det 

rum, hvor eleverne ville få brug for mangfoldigheden af sproglig 

kompetence og -erfaring og på den måde omryste det faglige og 

sociale hierarki. Vi trak således på en væsentlig pointe fra Jang og 

jiménez (2011) om at tilegnelsesmuligheder også er socialt betinget, 

hvorfor klasserummet sociale positioner kan og skal udfordres gennem 

undervisningen. 

 

Jeg vil nedenfor præsentere eksempler fra forløbet, hvor eleverne undersøger sprog og her pege på, 

hvordan de bruger og positionerer hinanden, hvilke roller de indtager såvel som hvilke ord, de vælger. 

 



Tegn på sprog – tosprogede børn lærer at læse og skrive Side 44 

I det første nedslag taler en gruppe elever og en lærer om forskellige ord, fx halla halla, shabab, kilo og 

ståfålå. Aktivitet er en tidlig fase, hvor eleverne skriver selvvalgte ord på sedler til en fælles tavle. De har 

fået til opgave at skrive ordet, dets betydning og hvis muligt ordets oprindelse. Gruppen består af to piger, 

Camilla og Ines, samt to drenge, Munir og Hassan, og især de to drenge bliver spurgt om ordene. Her er 

Munir den mest aktive og selvsikre og påtager sig rollen som ekspert i flere tilfælde. I nedenstående 

eksempel er der fokus på udtrykket halla halla, som pigerne har skrevet ned hjemmefra. 

 
Ines:  Der er også den der halla halla 
Camilla:  Skal vi skrive halla,  
Ines:  Ja 
Camilla:  Men jeg ved ikke hvad det betyder 
Munir:  Det betyder hej på (..) ikke halla halla, det er et udtryk, men halla det er hej 
 
Kort efter spørger pigerne til ordets oprindelse: 
Camilla:  Hvad land kommer det fra? 
Hassan:  (uhørligt) 
Munir: Halla halla, jo, det er arabisk! 
Hassan:  er det arabisk? 
Munir:  (nikker) Perker. Arabisk. Perker  
(Munir og Hassan griner) 
 
Læreren, Maj, bryder derefter ind og beder om en uddybning af betydningen med en reference til en figur 
Ibo, som er kendt fra internettet: 
Maj:  Er det ikke også sådan en lyd man siger? 
Munir:  Det betyder på en måde… goddag eller sådan noget der 
Maj:  Hvad så med ham der i fjernsynet, der bruger det. Hvad er det, han hedder?  
Munir:  Nåå ja, 
Maj:  Hvad er det han hedder? 
Munir:  Nå ja, Eow det’ Ibo 
Maj:  Ibo, ja, sådan som han bruger det, han bruger det som sådan 

’ohhh jaaah’ 
Munir:  Ja, han bruger det som et udtryk  
Maj:  Hvad betyder det? 
Munir:  Det betyder… når han bruger det, så bruger han det bare som et 

udtryk. På vores sprog, ikke, der er det, når man hilser på 
hinanden. 

 

Munir tildeles og tager rollen som ekspert, og som sådan vejleder han de andre elever og læreren i forhold 

til deres spørgsmål om bl.a. pragmatiske forhold om sammenhæng mellem ord, bruger og betydning. Det 

er en usædvanlig rolle for denne elev, både interaktionelt og socialt. Han indgår i en autentisk interaktion, 

hvor ingen kender svaret på forhånd, og her er det hans opgave at afklare og præcisere. Munir tager rollen 

på sig og udviser stor sikkerhed i forhold til sin opgave: Han holder fast i samme oversættelser, men 

nuancerer sine ytringer, idet han tilpasser sin forklaring til den, han taler med. Til pige-makkerparret 

oversætter han halla med: men halla det er hej, mens formuleringen til læreren er: det betyder på en 

måde… goddag eller sådan noget der og yderligere præciseret og sikkert: der er det når man hilsner på 

hinanden. Den bundne opgave giver en fast ramme for hans fokus, mens der interaktionelt set opstår nye 

roller mellem eleverne og mellem lærer-elev: Bl.a. afgiver læreren sin position, som den der kender 



Tegn på sprog – tosprogede børn lærer at læse og skrive Side 45 

svarene. I udvekslingen gives Munir mulighed for at afprøve ’en stemme’ (jf. ovenfor) hvor han definerer og 

forklarer, og sammen med mere taletid og præciserende omformuleringer kan det potentielt resultere i et 

sprogstræk.  

 

Eleverne engagerer sig i udforskningen af sprog. De inddrager deres viden om sprog og sprogbrug på tværs 

af sprog, fx realiseret gennem oversættelse og i forbindelse med kategoriseringer af sprog, sprogbrugere og 

sprogbrugssituationer. De refererer her til familie, til tv og til computerspil som kilder til inspiration og 

erfaring. Det sker fx da en gruppe drenge diskuterer betydningen af slangordene kilo og lap, hvor der 

refereres til erfaring fra computerspil. Eleverne bruger hinanden til afklaring af betydning og oprindelse. 

Især den arabisktalende elev Munir bruges som en vigtig sproglig sponsor, når der har brug for hjælp til ord 

med arabisk oprindelse, mens andre elever inddrages spontant til afklaringer fx om hvorvidt akrash er 

tyrkisk. Desuden konsulteres lærerne og ordbogen som sponsorer ved ord, som klassen samlet set ikke 

kender. De tværsproglige undersøgelser skaber et rum for samarbejde mellem 

klassens elever, og der er tale om udvekslinger og hjælp på tværs af de 

sædvanlige grupperinger. I forbindelse med iscenesættelse og filmoptagelse af 

en sprogbrugssituationer opstår også udveksling om hvordan ordene bruges og 

hvordan sprogbrugeren agerer under brugen. I nogle grupper er der ikke 

enighed, og vi ser bl.a. en sammenhæng mellem køn og kropssprog. Her bliver 

det tydeligt, at sprog og sprogbrug kan diskuteres, men at sprogbrugeren selv er 

eksperten og har definitionsretten. Et eksempel er, da to piger, Karla og Mille, 

skal iscenesætte en situation med ordet brow, mens et par drenge, Tamir og Abdi, filmer. Drengene er ikke 

tilfredse med pigernes kropslige udtryk og viser dem derfor, hvordan de mener brow kobles til kropssprog i 

forbindelse med en hilsen. Denne opvisning kommenteres af Karla med ordene: Det er måske lidt 

drengeagtigt, hvorpå hun og Mille laver deres egen version. 

Afrunding 
I forløbet Nørrebrobørns sprog blev der arbejdet med sprog på en måde, så grammatik, semantik, ejerskab 

og brug blev reflekteret og diskuteret: Hvad ved vi om et ords form og indhold? Hvem bruger ordet i deres 

sprog, hvad betyder det for hvem i hvilke situationer og hvordan realiseres det? Det er spørgsmål, som kan 

få eleverne til at reflektere over sproglige valg i eget talesprog såvel som i tekster de læser og skriver, og 

som sådan kan medvirke til udvikling af en kritisk sproglig opmærksomhed. En central forudsætning for en 

kritisk sproglig opmærksomhed er at kunne gøre sproget til objekt og at have adgang til et sprog om sprog, 

herunder også om sprogets form. Netop sprogets formside er en udfordring for mange elever. Det er 

vanskeligt for mange elever, i den pågældende klasse og generelt, at formulere sig om sproget form, 

hvorfor det er vigtigt i undervisningen at skabe en sammenhæng mellem sprogets pragmatiske sider og 

sproget form (Kulbrandstad & Danbolt 2008: 44).  Gennem forløbet observerede skolegruppen, at eleverne 

tog udfordringerne om at koble sprogbrug og sprogets form alvorlig, og vi overhørte undervejs samtaler om 

sprogs mange niveauer og facetter; ordklasser, bøjningsforhold og ortografi, typiske sprogbrugere såvel 

som kropssprog hos forskellige brugere. Vi overhørte også elever, som var og fortsat er udfordret af 

sprogets form, men som til gengæld havde en masse at bidrage med i forhold til sprogets sociale og 

betydningsmæssige aspekter. Det har bestyrket forløbets grundlæggende tanke om, at koblingen mellem et 

dynamisk syn på sprog og sprogbrug og en fast ramme for undersøgelse af sprog ville engagerede eleverne 
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til også at beskæftige sig med sprogets form og dermed også potentielt udvikle denne side af deres 

litercyidentitet.  

 

Jeg vil lade eleverne få det sidste ord med et opslag i leksikonnet ’Nørrebrobørns sprog’ under A: 
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HVORFOR KAN VI IKKE BARE FRA NU AF SIGE ’HYPOTESER’? 
Faglig skrivning på mellemtrinnet i et intersprogsstrækkende perspektiv 

Birgit Orluf 

 

Dette kapitel sætter fokus på læsning og skrivning af fagtekster på andetsproget- et område som både 

forskning og læreres praksiserfaringer udpeger som en særlig udfordring for de tosprogede elever(Golden 

2005, Kulbrandstad 1996). Baggrunden for forløbet var blandt andet at lærerne oplevede at teksterne i n/t 

undervisningen udfordrede eleverne så meget at læsningen af dem næsten tog al tiden fra selve det at 

udføre forsøgene. Derfor besluttede skolegruppen at undersøge og afprøve hvilke stilladseringsformer, der 

kan støtte de tosprogede elever i deres faglige og sproglige udvikling i n/t undervisningen med skrivning 

som central aktivitet. Vi arbejdede således med at støtte eleverne i at begribe verden ud fra n/t-faglige 

kategorier og gennem konkrete forsøg at gøre 

eleverne fortrolige med at læse og skrive fagets 

sprog og tekster med udgangspunkt i en præmis 

om at sprog og fag ikke kan adskilles (Huang 

2004:98).  

I forhold til den didaktiske refleksionsramme 

(Laursen  2012) var der fokus på det 

intersprogsstrækkende perspektiv både vertikalt 

og horisontalt. At strække elevernes intersprog 

betyder helt overordnet, at der arbejdes med at 

gøre eleverne fortrolige med at tale, læse og 

skrive inden for såvel hverdagsdomænet som 

skoledomænet, og med at eleverne aktivt og 

kreativt kan forholde sig sproget i skolens fag. I 

dette forløb blev der for det første arbejdet med 

at strække det mundtlige og skriftlige sprog i 

kontinuummet mellem hverdagssprog og 

fagsprog. For det andet blev der arbejdet med at 

strække sproget gennem arbejdet med 

forskellige teksttyper som notat, redegørelse for 

forsøg samt forklarende tekster om 

gæringsprocesser.  

Som det fremgår af oversigten over forløbet, var 

gær og gæringsprocesser det n/t faglige emne i 

forløbet, og det sproglige fokus var, at eleverne skulle producere to skriftlige tekster: en berettende tekst 

om et gærforsøg på baggrund af egne eksperimenter med gær og en tekst, der forklarer gæringsprocessen i 

gærdej. Begge teksttyper indgår i makrogenren rapport (Johansson 2012:142). 

 Forløbets fem hovedfaser er opbygget således, at aktiviteterne bevæger sig frem og tilbage mellem 

mundtligt sprog som ledsagelse til konkret handling og mundtligt og skriftligt fagsprog. 

 

 

Faglige mål 
At erhverve sig viden om gær og dets funktion som 
hævemiddel i forbindelse med bagning af gærbrød samt forsøg 
med gær: 

• Hvad er gær? 

• Hvordan får gær en dej til at hæve?( 
gærmængde, sukkermængde, 
vandtemperatur) 

 
At udtrykke sin faglige viden om gær mundtligt og skriftligt: 

• Produktion af en rapport/ berettende tekst om 
gærforsøg på baggrund af eget forsøg. 

• Produktion af forklarende tekst om 
gæringsproces i gærdej. 

 
Sprogligt fokus 
- det intersprogsstrækkende perspektiv 

Fra hverdagssprog til fagsprog: 
• Makrostrukturen i en berettende tekst om 

forsøg med gær 
• Det naturfaglige register:  

-at præcisere gennem brug af sammensatte   
substantiver og  nominelle led 

-at præcisere gennem brug af særlige faglige 
procesord 

 -at anonymisere gennem brug af passiv 

Aktiviteter 
• Der arbejdes med at udføre konkrete forsøg 

(naturfaglig undersøgelse) 
• Der læses, skrives og ‘ses’ faglige tekster. 
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 (Tekst)aktiviteter Stilladsering Sprogstræk 

Fase 1 

At indsamle viden om gær 

som hævemiddel 

Læse opskrift på boller 

med gærdej 

Samtale i forbindelse med 

bagning af boller 

Hypoteser om 

gærmængdens betydning 

for dejens hæveproces 

Vægordbog over de ord 

der er brugt den første dag  

Gense sekvens fra 

undervisningen hvor der 

samtales om 

gærmængdens betydning 

for dejens hæveproces 

 

Brug af fagsprog som fx 

’hypoteser’ i stedet for ’et 

godt gæt’ 

Fase 2 

At eksperimentere med 

gær 

Skrive notater til gærforsøg  

Udføre gærforsøg  

Testotekets 

instruktionsvideo uden lyd 

Fra mundtligt til skriftligt 

sprog 

Fase 3 

At berette om sit 

gærforsøg 

Tre skriverunder: Berette 

skriftligt om forsøget 

 

 

1)Fotos fra det praktiske 

arbejde med forsøget 

 

 

 

2)Skriftlige beskrivelser af 

gærforsøg - som 

vægordbog 

Testotekets 

instruktionsvideo med lyd- 

fokuseret lytning 

 

3)Fælles idébank med 

bidrag fra alle gruppers 

runde 2 

1)Fra notatskrivning til at 

skrive en 

sammenhængende tekst 

om forsøget 

 

2)præcisering gennem 

brug af fagsprog, fx 

erstattes ’hælde i’ med 

’tilsatte’ . 

 

 

 

3)præcisering gennembrug 

af fagsprog, fx erstattes 

’ting’ af ’materialer’. 

Fase 4 

At forklare 

gæringsprocsser 

Skrive forklarende tekst 

om gær som hævemiddel 

Dictogloss- aktivitet 

 

Fra notatskrivning til 

sammenhængende tekst 

 

Præcisering gennem brug 

af fagsprog, fx erstattes 

’gær’ af ’gærceller er 

levende organismer’ og der 

skelnes mellem ’kuldioxyd’ 

og ’luft’ 

Fase 5 

At tale om sprog- 

metalingvistisk samtale 

om sproglige valg 

Klassesamtale om 

gruppernes dictogloss-

tekst 

Oversigt over udvalgte 

formuleringer fra 

gruppernes udgave af  

dictogloss- teksten 

1.Grammatiske ressourcer 

til at præcisere sproget: 

sammensatte substantiver, 

og udvidelse af de 

nominelle led 

2.Grammatiske ressourcer 

til at skrive fagsprog: Brug 

af passivform 
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Nedslagene i forløbet er organiseret efter disse fem faser og koncentrerer sig om aktiviteter og 

stilladseringsformer i forbindelse med produktionen af de to skriftlige tekster og viser eksempler på 

hvordan eleverne aktivt har transformeret og fortolket de tilgængelige semiotiske ressourcer i 

klasserummet.  

 

Fase 1. At indsamle viden om gær som hævemiddel 

Erfaringer fra tidligere forløb i klassen har vist, at det er hensigtsmæssigt straks at lade eleverne få konkrete 

erfaringer med det faglige fænomen, der skal arbejdes med, blandt andet fordi dette giver anledning til at 

bruge sproget i forbindelse med konkret handling. Lærerne får her lejlighed til at iagttage det sprog, som 

eleverne kan bruge inden for emneområdet og kan danne sig et indtryk af udgangspunktet for det 

sprogstræk, som undervisningen skal støtte eleverne i.  

I det konkrete forløb valgte skolegruppen at lade eleverne bage boller af gærdej efter opskrift, der blev 

udleveret i to varianter, idet den ene opskrift anviste dobbelt så meget gær som den anden opskrift. Efter 

endt hævning blev bollerne efter de to opskrifter genstand for klassesamtale, hvor omdrejningspunktet var 

at opstille hypoteser for, hvilken betydning gærmængden havde for hævningen af dejen. Ordet ’hypotese’ 

blev indledningsvis introduceret og forklaret med udgangspunkt i den leksikalske betydning: (videnskabelig) 

antagelse om bestemte kendsgerninger eller lovmæssigheder, hvis 

gyldighed først må bevises (ordnet.dk). Denne betydning blev gransket 

og fortolket under fælles samtale, som endte med, at man supplerede 

med det mere hverdagsagtige synonym, ’et godt gæt’, som eleverne 

var fortrolige med fra skolehverdagen. Men det var her, at en af 

drengene kom med følgende indvending: ”Hvorfor kan vi så ikke bare 

fra nu af sige ’hypoteser’? Bemærkningen udtrykker den interesse for 

og fascination af sære og svære fagord, som mange af eleverne ofte har 

givet udtryk for i de forløb, vi har lavet i årenes løb, og kommentaren er derfor også valgt 

som titel på dette kapitel for at understrege denne interesse fra elevside for det, som 

mange af dem kalder ’nørdord’.  

 

Der blev efterfølgende fremsat mange hypoteser, og til højre er gengivet et 

par eksempler på elevernes forslag. For at støtte eleverne i at skriftliggøre de 

fremsatte hypoteser gennemså klassen den følgende undervisningsgang 

videosekvensen med klassesamtalen, og eleverne fik nu til opgave at gentage de hypoteser, der blev 

fremsat.  Læreren støttede ved at være sekretær og notere hypoteserne på smartboardet. Disse notater 

fungerede som ressourcer til støtte for elevernes egen notatskrivning i logbogen som senere skulle støtte 

eleverne i at producere en forklarende tekst om gæringsprocesser på skrift. 

En anden semiotisk ressource som blev stillet til rådighed for eleverne i denne fase, var TV-udsendelsen 

Den store Bagedyst hvor klassen så et uddrag fra udsendelsen om gærdej. Uddraget fokuserede blandt 

andet på temperaturens betydning for gæringsprocessen der blev forklaret i form af tegneserie med speak. 

Eleverne fik på den måde en faktuel viden både gennem mundtlig og visuel repræsentationsform; en viden 

der skulle anvendes senere når de skulle arbejde med den forklarende tekst. 

Hvis man putter meget gær i, så skal 
den ikke have så lang tid, så 
kommer det hurtigt rundt i dejen. 
 
Hvis man putter lidt gær i, ¼, så 
tager det længere tid til at det 
kommer ordentligt rundt i dejen. 
 
 

Når man tager en halv gær 
skal de hæve i flere minutter 

Når der er 

meget gær 

bliver de flade 
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Yderligere blev der samlet op på det sprog som på forskellige 

måder havde været i spil den første undervisningsgang, ved at 

underviserne udarbejdede en vægordbog over dagens 

sprogbrug inddelt i kategorier som fx ’hvad man skal gøre’, 

’temperatur’, ’dejens konsistens’, ’hvad man skal bruge’. 

Hensigten med vægordbogen, som ses til venstre, var at 

fastholde og tydeliggøre det hverdags- og fagsprog som var 

anvendt, så den kunne fungere som en slags ’sprogbank’ for 

eleverne i de næste skriveprocesser. 

 

Fase 2. At eksperimentere med gær 

Efter det første blik ind i det faglige område hvor eleverne fik 

konkrete erfaringer med gær som hævemiddel i 

hverdagspraksissen ’at bage boller’, fik eleverne til opgave at 

gå mere skolefagligt til værks og udføre et forsøg der drejede 

sig om at undersøge 

sukkermængdens 

betydning for gæringsprocessen. En af udfordringerne i denne del af 

aktionen bestod i at afprøve undervisningsformer der afstod fra lange 

monologiske lærerinstruktioner inden eleverne selv kunne udføre 

forsøget. Forsøgsvis blev eleverne instruerede til forsøget ved at se en 

instruktionsvideo fra Testoteket to gange – uden lyd. Under visningen 

fik eleverne til opgave at udarbejde notater til sig selv således de 

bagefter sammen med deres makker kunne udføre forsøget. De to 

visninger tog ca. fem minutter i alt, derefter uddybede læreren én 

enkelt ting om fremgangsmåden: at sukkermængden varierede mens 

gærmængden var den samme, materialerne til forsøget blev udleveret, 

og eleverne gik i gang med forsøget, som de efterfølgende skriftligt 

skulle berette om. For at fastholde arbejdsprocessen med forsøget blev eleverne bedt om at tage max.  ti 

fotos som skulle hjælpe dem til at organisere makrostrukturen i deres tekst.  

 

Fase 3. At berette om sit gærforsøg 

”Vi lagde sukker ind i de tre krus”, ”Vi hældte sukker vand og gær op i glasbægerne”, ”Vi drejede det hele 

rundt og delede det”, ”Og så smed vi det i det lunket vand”, ” I de fine krusse/kopper” er uddrag fra første 

skriverunde til beretningen om gærforsøg  og viser hvor forskelligt eleverne løser denne opgave. Til den 

næste skriverunde blev der stillet forskellige sproglige ressourcer til rådighed for eleverne: Testotekets 

instruktionsvideo, nu med lyd, blev vist to gange, og i den forbindelse blev der  udfærdiget både 

individuelle og fælles notater for at huske vigtige ord om gærforsøget. Endvidere blev skriftlige 

instruktioner til forsøg med gær hængt op forskellige steder i klassen til inspiration. Det betød at eleverne 

nu ændrede i deres første udkast, og eksemplet på næste side viser eksempler på disse ændringer. 

Denne aktivitet, hvor eleverne skulle formulere hvad de havde ændret fra udkast et til udkast to, er vigtig i 

et sprogtilegnelsesperspektiv idet elevernes opmærksomhed her rettes mod muligheder for at præcisere 

deres sprog om det faglige emne.  
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Inden den tredje og sidste skriverunde havde lærerne 

udarbejdet en oversigt over forskellige gruppers forslag til 

billedtekst som efter fælles klassesamtale skulle være 

inspirationskilde til elevernes videre skrivning. Uddrag af 

denne oversigt ses nedenfor og viser differentieringen i 

elevernes løsning af opgaven  

De to eksempler på tekster fra første og tredje 

skriverunde(nederst på siden) viser hvordan eleverne hele 

tiden aktivt transformerer udvalgte sproglige ressourcer og fx 

vælger at præcisere ordvalget yderligere: ’ting’ erstattes nu  

med overbegrebet ’materialer’ hentet fra klasseoversigten og ’tilsættede’ fra logbogsnotatet er nu ændret 

til ’tilsatte’- ligeledes hentet fra klasseoversigten. Vendingen ’rørte det rundt’ er undervejs blevet erstattet 

af ’omrørte 

det’. 

Endvidere er 

usikkerheden 

om hvorvidt 

det hedder 

’kopper’ eller 

’krus’ i første 

skriverunde   

afløst af valget 

af ’kopper’ i 

den tredje 

skriverunde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi brugte->smuldrede det 

massede det->smuldrede det 

og sattede-> og tilsatte 

og lagde sukker i->og tilsættede sukker 

også lagde vi gær-> og så opløste vi 

gær 

vi drejede-> vi opløst 
Eksempel fra elevlogbog 

 

1. Her har vi det første billed med de ting vi brugte. 
Vi brugte 4 bær og 4 balloner en ske og en stor 
kop og gær 
2.Først tog vi gær og masede det i lunket vand  
og rørt det rundt og så tog vi små krusse/kopper 
og lagde sukker:rød 1tsk blå ½ tsk gul ¼ grøn 0 tsk 

Også lagde vi gær blandet i vandet i de fire 

krusse/kopper 
3. Vi drejede det hele rundt og delede det 
4. Også hælede vi det hele sammen i deres 

 balloner og lukkede dem 

5. Også klippede vi spidsen af ballonerne 

6. Også smed vi den i det lunket vand. 
Skriverunde 1 

1.Her har vi det første billede med de materialer 
 vi brugte. Vores materialer var 4 bægerglas,  
4 vandballoner, 1 teske en stor kop og gær og sukker 
2. Først tog vi gær og smuldrede det sammen og  
tilsatte det i vand og omrørte det 
3. Så tog vi små kopper og tilsatte sukker: rød-1 tsk,  
blå-1/2 tsk, gul ¼ tsk grøn 0 tsk. 
4. Vi fyldte vandet med gær ned i tragten 

5. Nu har vi bundet alle ballonerne. Nu er vi klar til at 
 lægge ballonerne ned i akvariet 
6. Nu har vi lagt ballonerne ned i akvariet og venter 
på at se hvem der kommer først op til overfladen 
Skriverunde 3 
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Fase 4. At forklare gæringsprocesser 

Den anden tekstaktivitet i forbindelse med forløbet handlede 

som tidligere nævnt om at skrive en forklarende tekst om 

gæringsprocessen i gærdej. Bollebagningen på forløbets første 

dag og gennemsyn af Den store Bagedyst fungerede dels som 

vidensbaggrund for forståelsen af hvad gær er, hvordan det 

fungerer og temperaturens betydning for gæringsprocessen 

og dels som ressourcer til skrivearbejdet. Som yderligere 

stilladsering til skrivearbejdet fik eleverne udleveret en 

dictogloss-tekst der omhandlede gær og gæringsprocesser. 

Som denne aktivitetstype foreskriver, lyttede eleverne til 

lærerens oplæsning tre gange; første gang skulle der blot 

lyttes, anden og tredje gang kunne der skrives notater. 

Herefter diskuterede eleverne gruppevis hinandens notater og 

samlede en fælles tekst med udgangspunkt i notater og fra hvad de kunne huske. Den fælles forhandlings- 

og skriveproces gav eleverne mulighed for at forklare for hinanden hvad gær er og hvordan det fungerer 

som hævemiddel  både med støtte fra dictoglossens makro- 

og mikroniveau og med støtte fra erfaringerne fra 

bagningen.  

Teksterne til venstre er eksempler på hvordan en elevtekst 

kan udvikle sig fra de første individuelle notater til den fælles 

færdige tekst. Eksemplerne på de færdige tekster nedenfor 

viser at trods deres variation i sprog, kan eleverne udtrykke 

forståelse af gæringsprocessens dannelse af kuldioxyd, 

vandtemperaturens betydning for gæringsprocessen og af 

muligheder for opbevaring – alle nøglepunkter i dictogloss-

teksten som samtidig indirekte svarer på nogle af elevernes  

hypoteser fra den første dag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gær 

Gær bruger vi når vi bager brød og kager. I en 

dejblanding af mel, vand, lidt sukker og gær 

dannes en hel masse nye gærceller, og i denne 

proces udvikles luft og gasarten kuldioxyd. Det 

er kuldioxyd og luft der får brødet til at hæve.   

Gærceller er levende organismer, og de virker 

bedst ved en temperatur på omkring 27 °C. 

Hvis temperaturen kommer op over 45 °, dør 

gærcellerne. Når man skal bage, må væsken 

kun være lunken når gæren kommes i. 

Gær kan opbevares i køleskab og holder et par 

uger. Gær kan også fryses. 

Dictogloss-tekst 

 

gær bruger vi når vi laver boller, brød.  
gær kan også være i køleskabet i mange uger. 
vi bruger gær vand mel. gær kan også frys 

Elevnotat 
 
Gær kan bruges til boller og kage dejblanding 
=vand, sukker, mel, gær kan man lave ud af det, 
gærceller er levene af orginismer 
Gær kan holde i køleskabet i et par uger og det 
kan frøsstes gær kan opbevares 27° kan det være 
i køleskabt og den kan leve med hvis der 45°i 
køleskabet døder det 
Gruppens fælles udgave 

 
 

Gær bruger vi når vi bager kage og brød i dej 
blanding bruge vi mel, vand, sukker og gær, 
gærceller er levende organismer dannes en hel 
masse nye gærceller. det er kuldioxid og luft 
der for gæren til at hæve. det hæver bedst når 

med 27 ° og hvis det er over 45° dør 
gærcellerne. når man skal bage skal væsken 
være lunket. gæren opbevares i køleskab 
holder i flere uger gæren kan også fryses. 
Gruppe 1 

 

Gær bruger vi når vi skal bage kager. Vi 
tilsætter mel, sukker, vand, gær æg, salt. 
gærceller er levende organismer der lever 

bedst ved 27 ° men dør ved 45°. det er 
kuldioxid og luft der får bollerne til at hæve. 
gær kan opbevares i køleskabet i nogle uger 
eller være nedkølet i fryseren. 
Gruppe 3 

 
Gær kan bruges til boller og kage dejblanding 
=vand, sukker, mel, gær kan man lave ud af det, 
gærceller er levene af orginismer 
Gær kan holde i køleskabet i et par uger og det 
kan frøsstes gær kan opbevares 27° kan det 
være i køleskabt og den kan leve med hvis der 
45°i køleskabet døder det 
Gruppe 2 
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Fase 5. At tale om sprog 
- metalingvistiske samtaler om 

sproglige valg 

I et sprogtilegnelsesperspektiv har samtaler om 

sprog en stor betydning for elevernes 

opmærksomhed på de sproglige valg de kan 

foretage i de forskellige kommunikative 

situationer som de deltager i. Af den grund har 

skolegruppen i dette forløb bestræbt sig på 

kontinuerligt at indlægge undervisningssekvenser 

hvor samtaler om valg af sprog har været i fokus. 

Som en del af afslutningen på forløbet 

udarbejdede lærerne en oversigt over gode 

eksempler fra gruppernes dictogloss-tekster og 

begrundede deres valg under en samtale med 

klassen. I det første eksempel blev ’dejblanding’ 

fremhævet på grund af brugen af det 

sammensatte substantiv der er en grammatisk 

ressource til præcisering. I det andet eksempel 

blev ’levende organismer’ fremhævet på grund af 

præciseringen gennem beskriveren ’levende’, og 

denne præcisering finder også sted i eksempel 

fem hvor ’lunken’ beskriver væskens temperatur.  Det tredje eksempel blev fremhævet fordi udsagnet 

formulerer et svar på nogle af hypoteserne fremsat den første dag – og for brugen af fagordet ’kuldioxid’. 

Og endelig blev eksempel fire, seks og syv fremhævet på grund af brugen af passiv der således mimer 

fagteksternes sprog.  

Hovedindholdet i denne klassesamtale blev fastholdt i form af to oversigtsplancher der blev hængt op i 

klassen den følgende dag som et fælles notat til klassen. Det er interessant at bemærke konklusionen ’man 

skal læse mellem linjerne for helt at forstå’, som er citat fra en af eleverne der undervejs i klassesamtalen 

forsøgte at forklare hvordan brug af passivform virker på læseren. Her indfanges meget klart passivformens 

sløring af handlingens aktører, og dermed fordringen til læseren om at danne forestillingsbilleder af hvem 

der gør hvad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I en dejblanding af gær, vand og lidt sukker skabes 

masser af gærceller. 

 

 Gærceller er levende organismer der lever bedst ved 

27 °  men dør ved  45°. 

 

 I en dejblanding med gær og mel og sukker og vand 

procesudvikles der luft og kuldioxid og får gær til at 

hæve. 

  

 Gærceller er levende organismer og der dannes en 

hel masse nye gærceller når gæren blandes med 

sukker og vand. 

 

 Når man skal bage skal væsken være lunken 

 
Gær kan holde i køleskabet i et par uger og det kan 
fryses. 

 
Gær kan opbevares i køleskabet 
 
Udvalgte eksempler fra gruppernes udgaver af 
dictogloss- teksten.( mine understregninger) 
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Erfaringer fra forløbet 

Som nævnt har forløbet været centreret om at undersøge hvordan man kan stilladsere tosprogede elevers 

faglige udvikling i n/t undervisningen på mellemtrinnet med skrivning som central aktivitet, og forløbet har 

bestyrket skolegruppen i vigtigheden af en varieret og kontinuerlig stilladsering af eleverne undervejs i 

deres arbejde med at blive fortrolige med fagets indhold og sprogpraksisser. Stilladseringen er foregået på 

tre forskellige måder (inspireret af Huang 2004:109): 

 Interaktion med fagtekster, både i skrevet, talt og visuel form 

 Interaktion gennem fagtekster produceret af kammeraterne 

 Interaktion med kammerater i naturfaglig praksis 

I vejen frem mod tilegnelsen af et fag og fagets sprog har vi oplevet det betydningsfulde i at eleverne hele 

tiden får mulighed for at rette opmærksomheden på fagsproget for at kunne sammenligne og undersøge 

andres og egne tekster og herigennem blive bevidste om de sproglige valg man kan foretage i den givne 

kontekst.  De metalingvistiske samtaler om sprog oplever vi derfor som en vigtig aktivitet i elevernes 

tilegnelse af fagets sproglige register. 

Vi har bestræbt os på hele tiden at fastholde og synliggøre det sprog der har været anvendt undervejs i 

arbejdsprocessen, og her brugte vi klasserummet som læremiddel. Princippet om fastholdelse, 

synliggørelse og gentagelse er også praktiseret ved fælles gensyn af videooptagelser fra undervisningen. 

Dette greb viste sig at være et godt stillads til at eleverne kunne deltage i klassesamtalen om forslag til 

hypoteser om gærmængdens betydning for hæveprocessen. 

Skrivning af to teksttyper, en beretning om gærforsøget og en forklarende tekst om gær og 

gæringsprocesser, har været en central aktivitet i forløbet, og eleverne har således skrevet sig frem til en 

forståelse af et emne inden for det naturfaglige område. Denne socialisering ind i det naturfaglige register 

via skrivning mener vi også kan være en støtte til læsning af fagtekster som kunne finde sted efterfølgende. 

På den måde har vi så at sige vendt rundt på den traditionelle praksis i n/t faget og gjort plads til en 

skrivevej ind i læsningen af fagtekster der ofte opleves som en særlig udfordring for såvel etsprogede som 

tosprogede elever.    
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VORES SPROGVERDEN – AT UDFORSKE SPROG LOKALT OG GLOBALT  
Uffe Ladegaard 

 

I 2. klasse gennemførte vi en dataindsamlingsaktivitet, som vi kaldte ’Min sprogverden’, hvor vi 

interviewede eleverne om de sprog, de havde kontakt og erfaringer med. Det eleverne viste os i denne 

aktivitet har haft stor betydning for den forståelse af den flersprogede elev, som Tegn på sprog bygger på 

og har affødt nye begreber som ”Den uforudsigelige sprogbruger” (Laursen 2013: 11), der forsøger at 

indfange den kompleksitet eller sproglig superdiversitet (Blommaert 2010) som elevernes sprogverden 

udfoldede sig som under interviewet. Denne aktivitet fra 2. Klasse har vi forsøgt at overføre til en 

undervisningsaktivitet i 6. klasse på NOVAskolen, hvor eleverne ikke alene skulle undersøge deres egne 

sprogverden, men også gennemføre aktiviteten med eleverne fra en 9. klasse på skolen og formidle deres 

resultater i en sprogbiografi over denne elev. 

En åben sociolingvistisk undersøgelse af sprog 
 

Baggrunden for forløbet var en evaluering af undervisningsforløbene i klassen i 5. klasse. Vi havde her i 

skolegruppen diskuteret, hvordan vi kunne skabe en større interesse for fænomenet sprog. Vi syntes her at 

kunne iagttage at investeringen i de flersprogede ressourcer og i de tværsproglige aktiviteter var faldende. 

Vores udgangspunkt var derfor et ønske om at skabe eller genfinde en nysgerrighed og interesse for 

fænomenet sprog og de sproglige ressourcer i klassen og give eleverne et fagligt sprog til at formidle dette 

på skrift.  

 

Som så ofte før kan et forløb i Tegn på sprog ikke ses isoleret, men bygger videre på og henter inspiration 

fra andre forløb og aktiviteter i projektet. Til dette forløb stod vi derfor også på skuldrende af andre forløb i 

projektet og fandt blandt andet inspiration i forløbet ’Tegn på sprog i Tegn på sprog, 5. Klasse som 

juniorforskningsmedarbejdere’ fra Aarhus, hvor klassen tog en dataaktivitet fra 0. Klasse op og 

gennemførte deres egen undersøgelse i en 0. Klasse med efterfølgende analyse og formidling (se Daugaard 

2014). Endelig fandt vi inspiration i de etnografisk inspirerede forløb fra København: ‘På sproglig 

opdagelsesrejse’ og ‘Sproglig etnografi på Nørrebro’ (se Lundqvist 2013) hvor klassen undersøgte sproget i 

omkring skolen på Nørrebro. Vi ville på den baggrund skabe et forløb, der sigtede mod at undersøge sprog 

og sproglig variation på NOVAskolen og satte som mål, at eleverne udviklede sociolingvistisk bevidsthed om 

denne sprogverden. Denne undersøgelse skulle eleverne formidle i form af en sprogbiografi over en anden 

elev fra klassens venskabsklasse på skolens 9. årgang.  

 

I forhold til Tegn på sprogs refleksionsramme er der i forløbet tale om literacyundervisning i et 

tværsprogligt perspektiv med særligt vægt på den åbne udforskning på tværs af sprog, men hvor fx 

elevernes udforskning af sprog på Nørrebro rettede sig mod sprog som et samfundsmæssigt begreb, retter 

dette forløb sig mere mod at undersøge individers sprog. Forløbet retter sig endvidere mod det 

sprogstrækkende perspektiv, hvor transformationen fra et mundtligt interview med en elev til et formelt, 

fagligt sprog i en biografi kræver, at eleverne skal strække deres sprog fx gennem, hvordan man beskriver 

en persons sprogverden ved hjælp af tekstens nominaler. På denne baggrund kan forløbet groft deles op i 

to dele: en undersøgelsesdel og en formidlingsdel. I det følgende vil jeg lave nogle centrale nedslag i de to 

delfaser. 
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Forløbet 
 

 Oversigt over forløbet  

Dag 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dag 5 

Undersøge fænomenet sprog  

Mål:  
At udvide forståelsen af fænomenet sprog 

 
At forstå at en sprogverden udvikler sig 

Aktiviteter:  
Introducerer de fire sociolingvistiske 
kategorier: sprog, dialekter, accent og 
sociolekter gennem video og lydklip, og 
bearbejde dem gennem lege og konkurrencer 

 
Sammenligne deres sprogverden fra 2. Klasse 
med deres sprogverden i 4. Klasse. Hvorfor 
ændrer en sprogverden sig? 
 

Forberede og gennemføre interview  

Mål: 
At stille spørgsmål der indfanger de fire 
sociolingvistiske kategorier 

 
At stille åbne spørgsmål  

Aktiviteter: 
Introducere interviewgenren med 
udgangspunkt i ’Min sprogverden’ fra 2. 
klasse 
 
Udarbejde en spørgeguide til interviewet  

 
Afprøv interviewet på klassekammerater og 
få respons på spørgsmålene 
 
 
Gennemføre interviewet med en elev fra 9. 
klassen 

Bearbejde interview  

Mål:  
At analysere sit interview 

 
Trække det væsentlige indhold ud af 
interviewet 

  

Udarbejde sprogbiografi med faktaboks  

Mål:  
At formidle en sprogverden gennem genren 
biografi 

 
At undersøge og formidle særlige sproglige 
træk ved et sprog eller en sproglig variation 

Aktiviteter: 
Introduktion og stilladsering af genren  
Skrive, få og give respons, redigere 

 
Undersøge sproglige træk ved sprog og 
sproglige variationer på nettet, på biblioteket 
eller hos relevante personer 

Fremlæggelser af biografier, opsamling og 
evaluering 

 

Aktiviteter: 
Fremlægge biografier for den elev som den er 
skrevet over og få respons – evt. redigering 

 
Evaluere over spørgsmålene:  
Hvad har vi lært om sprog? 
Hvad har vi lært om at interviewe? 
Hvad har vi lært om at skrive en biografi? 
Hvad har vi lært om at undersøge sprog? 
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At undersøge sprog: Min sprogverden før og nu  

Vi har prøvet af flere omgange at vise eleverne i klassen 

klip og produkter fra deres tidligere skolegang. Udover 

den umiddelbare underholdningsværdi der ligger i at se 

sig selv og høre sig selv som lille, er der også tegn på, at 

det sætter refleksioner i gang om, hvad der sker over tid. 

I dette tilfælde brugte vi de gamle data fra interviewet i 2. 

klasse til både at engagere eleverne i at undersøge 

sprogverdner, reflektere over, hvordan en sprogverden 

kan se ud og som en model for, hvordan de selv kunne 

gennemføre et interview. Vi lod klassen se et interview med Ioana og Alexander (se nærmere om dette 

interview i Laursen 2011: 13) og diskuterede med klassen, hvad der karakteriserer de to børns 

sprogverdner.  

 

Herefter introducerede vi fire sociolingvistiske kategorier: sprog, dialekter, sociolekter og accent. Det blev 

gjort gennem forskellige YouTube-klip og lydklip fra fx www.dialekt.dk, hvor vi lavede små konkurrencer 

om, hvem der kunne gætte, hvor personer kom fra, når man taler med dialekt og accent. For hver kategori 

skrev eleverne små postits med de sprog, dialekter, sociolekter og accenter ned, som senere blev 

kategoriseret i forhold til hvordan de hang sammen. Nedenfor er der eksempler på en gruppes bud på  

dialekter. Det er her interessant at se, at gruppen har taget persisk og pashto med som dialekter, hvilket 

viser en viden om det sociolingvistiske landskab i 

Afghanistan, hvor den ene af pigernes forældre 

kommer fra. Lige så interessant er det at Skåne 

og Halandser (formentlig det sprog man taler i 

Halland) er kommet med på Alexanders 

opfordring. Den samme Alexander som var med 

i interviewet fra 2. klasse, og som i dette 

interview viste stor interesse for svensk, fordi 

hans stedfar kører travløb i Sverige 

 

Med disse aktiviteter ville vi gerne åbne og for en bevidstgørelse om at sprog er et komplekst fænomen, 

men kigger man på den kompleksitet, som kommer frem i elevernes egne kategoriseringer, viser det en 

langt større diversitet end den, vi voksne præsenterede 

for eleverne. Samtidigt ville vi gerne bevidstgøre 

eleverne om, at en sprogverden udvikler sig over tid, 

fordi den bliver påvirket af de forskellige rum, man 

bevæger sig igennem og personer, man møder. Det er 

meget komplekse spørgsmål at forholde sig til, men når 

vi kigger på elevernes egne sprogverdner, kan man se, at 

de bruger kategorier som rum og de forskellige 

personer, som de møder til at forstå de sprog der knytter 

sig til disse. Forholdet mellem personer, rum og tid blev 

også rammen for det interview de skulle gennemføre,  

http://www.dialekt.dk/
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At undersøge sprog: Sprogverdenen i 9. klasse  

Inspireret af forløbet ”Tegn på sprog i tegn på sprog” 

ville vi gerne have eleverne til at påtage sig rollen 

som ”forsker” og inviterede dem derfor med ind i 

det forskningsmæssige arbejde i Tegn på sprog. 

Dette gjorde vi bl.a. ved at vise dem, hvilke 

overvejelser vi som forskningsmedarbejdere havde 

haft i forbindelse med, at vi skulle interviewe dem i 

2. klasse. Her diskuterede vi forholdet mellem åbne 

og lukkede spørgsmål, forskellen mellem et 

struktureret og et mere ustruktureret interview og 

endelig viste vi dem vores forberedelse til 

interviewet gennem vores spørgeguide. Med 

udgangspunkt i de faste spørgsmål fra vores 

spørgeguide fra 2. klasse skulle eleverne lave deres 

egen spørgeguide. I denne skulle der indgå 

spørgsmål som kunne give svar på spørgsmål om 

hvilke sprog personen taler, hvor de møder dem, 

hvornår de møder dem og sammen med hvem de 

bruger dem. I spørgeguiden her kan man se, at 

eleven har udmøntet spørgsmål om hvilke sprog til 

spørgsmål om de sociolingvistiske kategorier: sprog, accent, dialekter og gadesprog. Spørgsmålene om 

personer retter sig mod familien og spørgsmålene om steder drejer sig om hjemmet, skolen og oprindelse. 

Spørgsmålet om tiden er ikke med i guiden, men kigger vi på den sprogbiografi, som eleven skrevet 

nedenfor, viser det et mere nuanceret billede af samtalesituationen, hvor spørgsmålene om sprog, 

personer, tid og sted er blevet udvidet til at omfatte kategorier som vennesprog og slang, rejser, venner, 

fritid og tiden kommer ind som overvejelser om både erfaringer fra fortiden og tanker om fremtiden. 

Spørgeguiden blev afprøvet og rettet til af et par omgange ved at afprøve den på klassekammerater som 

gav respons på spørgsmålene.  

 

Selve interviewsituationen var en udfordring for mange af eleverne og det krævede en overvindelse at 

sætte sig overfor en ældre elev og 

udspørge vedkommende. Det var også 

tydeligt både for os voksne og for 

eleverne selv at en interviewsituation 

afhænger lige så meget af den, man 

interviewer som af intervieweren. Hvor 

nogle af eleverne fra 9. klasse svarede 

kortfattet på de forberedte spørgsmål, 

gav andre meget fyldestgørende 

spørgsmål og andre kiggede ligefrem 

spørgeguiden igennem og hjalp eleverne 
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fra 6. klasse med at stille andre spørgsmål.  

At formidle sprog i et fagligt sprog  

I vores forberedelse af forløbet i skolegruppen havde vi overvejet, hvordan den viden, som eleverne fik 

indsamlet om sprogverdnerne i 9. Klasse, bedst kunne formidles. Vi var igen inspireret af forløbet i Århus, 

hvor eleverne skulle formidle deres ”Tegn på sprog-undersøgelse” i en faglig ”forskningsartikel”. Denne 

genre var spændende, fordi den ville være udfordrerne for elevernes skriftsprog. På den anden side var vi 

klar over, at det ville kræve tid og en høj grad af stilladsering for at sætte eleverne i 6. klasse i stand til at 

producere en forskningsartikel af en nogenlunde kvalitet. Vores valg faldt derfor på genren en biografi. 

Denne genre gav eleverne mulighed for at fortælle den interviewedes sproglige livshistorie, men gav også 

muligheder for at strække sproget i forhold til at formidle dette i et skriftsprog der er præget af et 

nogenlunde præcist og faktuelt sprog. Vi byggede elevernes genrekendskab op ved at trække linjer tilbage 

til et forløb i 5. klasse om literære orienteringer (se Ladegaard 2014). På samme måde som biografien 

sætter orienteringer fokus på forhold omkring personer, tid, sted og omstændigheder, men forskellen 

ligger i måden at beskrive på. Hvor vi i forløbet med orienteringer arbejdede med at lave så lange og 

”svulstige” nominelle led, var der her fokus på at lave så præcise beskrivelser gennem de nominelle led som 

muligt. Genren biografier blev præsenteret og stilladseret igennem en tekst skrevet i fællesskab over en af 

lærernes sprogverden. I teksten nedenfor kan man se, hvordan eleven efter en kort orientering om hvem 

eleven er, går ind i dennes sprogverden og beskriver den på baggrund af kriterierne om sted, personer, tid 

og omstændigheder, men også hvordan nominalerne er strukket ved hjælp af relative ledsætninger som i 

”Muhammed, som er 15 år gammel”, hvor vi har sat fokus på ordet ”som”, som vi i klassen betegner som et 

trylleord 

 

  

Muhammeds sprogverden 

 
Denne sprogbiografi handler om Muhammed, som er 15 år gammel og som 

er født og opvokset i Danmark. Muhammed går på NOVAskolen, og har lært både dansk, 

engelsk og tysk. Han lærte engelsk i 5.klasse, tysk i 7.klasse og har haft dansk hele sit 

skoleliv. Han har hele tiden gået på NOVAskolen. 

Muhammed har palæstinensisk baggrund, og kan selvfølgelig også tale palæstinensisk. 

Det lærte han derhjemme af sine forældre og de andre familiemedlemmer. 

I fritiden arbejder Muhammed i Thansen, og er også sammen med vennerne. Med 

vennerne har Muhammed et specielt sprog, nemlig slang. Når Muhammed ser sine venner, 

hilser han på “slang-måden”. 

Muhammed har været i Tyskland og i Palæstina på ferie, og i Tyskland bruger han 

engelsk og lidt tysk til at kommunikere med tyskerne på. Han har også besøgt Libanon, 

men der taler han bare arabisk, for der kan man godt forstå mange arabiske dialekter 

(eks. egyptisk, syrisk, palæstinensisk…). 

Muhammed har mødt mange forskellige sprog, men har ikke kunnet forstå dem. Han 

synes at sprog er noget svært at lære. Han synes også at de sprog han hører har 

specielle ord han kan kende sproget på. 

Han taler meget forskelligt til folk, det kommer an på hvem det er. Til sine venner skrev 

jeg som tidligere, at han talte slang. Men til f.eks. fremmede mennesker er det meget 

anderledes, for der taler han meget normalt dansk. 
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Endelig blev der sat fokus på at strække sproget ved at tilføre årsager eller grunde gennem ledsætninger 

med ’for’ eller ’fordi’ som i sætningen ”Han har også besøgt Libanon, men der taler han bare arabisk, for 

der kan man godt forstå mange arabiske dialekter (eks. egyptisk, syrisk, palæstinensisk…).”  

 

Endelig skulle eleverne producere en faktaboks til deres tekst om et af de sprog eller sproglige variationer, 

de havde mødt hos den elev, de havde interviewet. I teksten nedenfor har eleven sat sig for at undersøge 

vietnamesisk og både teksten og samtalerne omkring teksten viser noget om de mulige potentialer for 

metasproglig opmærksomhed, der kan ligge i at sammenligne sprog. Udover at hun forholder sig til en 

række sociolingvistiske forhold omkring det vietnamesiske sprog som fx dets oprindelse og udbredelse, går 

hun også ind og forholder sig til konkrete lingvistiske træk i vietnamesisk som alfabetet i skriftsproget og 

træk som bøjningsformer og udtale. Her er hun især faldet over fænomenet tonesprog og overfører 

fænomenet til eksempler på dansk. I en samtale om teksten er hun også faldet over begrebet et 

”isolerende sprog”. En nærmere analyse af dette begreb afføder en diskussion om, hvordan man kan 

udtrykke mening uden at bøje ordene. I teksten forklare hun fænomenet gennem et eksempel på et 

sammensat ord, hvilket ikke forholder sig præcist til forhold omkring bøjning, men mere omkring det at 

sammenskrive eller adskille elementer i sproget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluering 
 

På samme måde som forhandlingerne omkring tekstproduktionen viser evalueringen af forløbet noget om 

de potentialer der ligger i en åben udforskning af sprog og især de metalingvistiske muligheder, der opstår i 

rummet. På de postits, som eleverne skulle producere som udgangspunkt for en mundtlig evaluering af 

forløbet, kan man se, at der er opstået mange undringsspørgsmål om fænomenet sprog på mange 

forskellige niveauer som fx en undren over accenter i fransk. En undren som måske især er afstedkommet 

af sammenfaldet i betegnelsen accent. Begrebet blev brugt som en kategori for en sproglig variation i 

forløbet, men bliver her brugt som en betegnelse for diakritiske tegn i det franske skriftsprog. Andre har 

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. 
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hæftet sig ved mere overordnede forhold omkring sprog som fx at hebraisk og arabisk begge hører ind 

under det som kaldes de semitiske sprog.  

 

 
 

Eleverne forholder sig også til en række af de kategorier omkring sprog, som vi voksne har præsenteret for 

dem i forløbet som accenter, dialekter, sociolekter og kobler andre kategorier til som fx kropsprog. I forhold 

til interviewsituationen forholder de sig til spørgemetoder, og om hvordan de skal huske at stille åbne 

spørgsmål og uddybe dem i interviewet. Endelig kommer en række forhold omkring selve 

literacysituationen at skrive en biografi frem, fx at en sprogbiografi skal sætte fokus på sproget og at gøre 

sine sætninger meget lange. 
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INTERSPROGSSTRÆKKENDE RESPONS I SKRIVEPROCESSER    
 

Winnie Østergaard  

 

Bag forløbet Aalborg Øst – vores kvarter gennemført i 6. klasse på Herningvej Skole lå flere ambitioner: 1) 

at anspore eleverne til at være aktive sprogbrugere undervejs i en skriveproces, 2) at eleverne skulle 

forholde sig reflekterende til deres eget sprogbrug og overveje, hvordan de kunne strække sproget for at 

skabe interesse hos en jævnaldrende læser fra København, når de dels beskrev, dels evaluerede steder i 

Aalborg Øst og 3) at skabe rum for at eleverne kunne reflektere over det at få respons på deres tekster. I 

denne artikel vil jeg foretage udvalgte nedslag i forløbet for at vise eksempler på, hvordan arbejdet med 

respons kan have et intersprogsstrækkende potentiale. Men først lidt mere om baggrunden for forløbet. 

 

I slutningen af 5. klasse var Aalborgklassen på lejrtur til hovedstaden og besøgte en eftermiddag 5.G på 

Blågård Skole. Københavnereleverne havde forberedt en rundvisning på Nørrebro, hvor de havde udvalgt 

steder på skolen og i kvarteret, som betød noget særligt for dem. Tilbage i Aalborg beskrev eleverne i 5.C  

steder, de havde oplevet i København, blandt andet nogle af de steder, som 5.G havde vist dem, fx Blågårds 

Plads som det ses af Mi Mis tekst her nedenfor.  

 
 

I evalueringen af forløbet Københavnske steder – set og beskrevet af 5.C stod det klart, at muligheden for 

respons undervejs i elevernes skriveproces blev underprioriteret. Det lå derfor lige for at fortsætte sporet 

med at beskrive steder gennem tekster og foto, men nu med autentiske læsere for øje: ”Tegn på sprog-

klassen” fra Blågård Skole. Eleverne kendte feltet – at beskrive et sted med tekst og foto – så det nye fokus 

for skolegruppens planlægning blev blandt andet at eksperimentere med tilrettelæggelse af respons. Vi 

ønskede også at rette en særlig opmærksomhed mod at skabe frugtbare skriveprocesser for de elever med 

dansk som andetsprog, der var kommet til klassen fra skolens modtagelsesklasse i løbet af 4. og 5. klasse.  

 

Eleverne brainstormede over, hvilke steder i Aalborg Øst der betød noget for dem eller for andre af 

kvarterets indbyggere. Både kendte steder som Gigantium og AAB blev nævnt, men også mere umiddelbart 

upåagtede steder som ’det store vindue i c-bygningen oven på’ og ’den store sten’. I begyndelsen skabte 

det lidt frustration hos klassen, at stederne skulle ligge i Aalborg Øst, når man nu så gerne ville vise eleverne 
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fra København nogle af de mere berømte steder i Aalborg, såsom Nordkraft. Men pointen var netop at 

gentage det eleverne i København havde gjort – at vise ens egen bydel frem.   

 

Respons i et intersprogsstrækkende perspektiv  
I leksikonopslaget ’respons’ i Skrivehåndbogen begynder beskrivelsen af opslagsordet ’respons’ således: 

”Respons betyder svar. Udtrykket bruges også om en arbejdsform hvor du får tilbagemelding på dine 

tekster mens du skriver dem (…)” (Heltberg og Koch, 1997, p. 267). Set i et intersprogsstrækkende 

perspektiv kan denne tilbagemelding netop indgå som et væsentligt input til formuleringerne undervejs i 

skriveprocessen og give mulighed for andetsprogsskriverens hypotesedannelse og hypoteseafprøvning 

(Holm og Laursen (2010, p. 33). Eller man kan se responsen som en måde at tilvejebringe tilgængelige 

sproglige ressourcer til skriveprocessen på, ressourcer som andetsprogsskriveren kan importere og 

transformere i det omfang, han vælger at gøre brug af brug af muligheden (Østergaard et al. (2014), p. 62-

63).  

 

I skolegruppen var vi inspirerede af skriveforskeren Theresa Lillis’ forslag til et skrivepædagogisk design 

med vægten lagt på at skabe et rum for dialogisk talk-back, hvor samtalen kan dreje sig om tekstens 

betydningspotentiale og skriverens syn på tekstens muligheder, frem for en mere traditionel, 

produktorienteret feedback, der evaluerer, hvad der er godt og skidt ved teksten (Lillis, 2003). Vi var også 

optagede af to norske skriveforskeres forsøg på at systematisere, hvordan man på bedst muligt måde kan 

give lærerrespons på elevtekster (Kvithyld og Aasen, 2007). De peger bl.a. på, at respons må være en dialog 

mellem skriver og responsgiver. Omdrejningspunktet for skolegruppens planlægning af responsrunderne i 

forløbet blev således at tilrettelægge rammer for respons, som på forskellig måde kunne fungere 

intersprogsstrækkende, og på den måde sikre at eleverne så at sige fik rigeligt med sprogligt materiale at 

lade sig inspirere af, gå i dialog med og skrive på.    

 

Responsformer i forløbet – et overblik 
Både rammesat og spontan respons var tænkt ind i forløbet. Den rammesatte respons blev tilrettelagt ud 

fra et ønske om at eksperimentere med, hvem der giver respons: klassekammerater, ældre elever, lærere. 

Derudover blev der afprøvet tre forskellige måder at give respons: indirekte i form af en mundtlig 

mobiloptagelse til aflytning, en gruppesamtale ledet af en lærer med deltagelse af fem skriverpar og et 

responspar fra 7. klasse, og skriftlig respons med brug af korrekturlæsningstegn. Den spontane respons 

bestod først og fremmest af lærernes løbende, mundtlige respons undervejs i elevernes skriveproces, men 

eleverne kunne også spontant opsøge hinanden eller andre for at få respons på deres tekster. Skematisk 

fremstillet var responsarbejdet således organiseret på følgende måde:   

 

Faser i skriveprocessen Rammesat respons Spontan respons 

Idefasen (brainstorm og 

research)  

 

Mundtlig mobiloptagelse (om stedet 

der skal skrives om) som ressource 

der aflyttes af skriverparret     

Lærere og/eller 

klassekammerater 

Skrivning af første udkast  Lærere og/eller 

klassekammerater 
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Drøftelser af første udkast Mundtlig gruppesamtale med global 

respons ved to elever fra 7. klasse, 

ledet af en af klassens lærere  

 

Skrivning af andet udkast  Lærere og/eller 

klassekammerater   

Korrekturlæsning af andet 

udkast 

Skriftlig respons fra 

klassekammerater med brug af 

korrekturlæsertegn (lokal respons) 

Lærere og/eller 

klassekammerater 

 

Respons på ideplanet 
Første rammesatte respons fandt sted allerede i idefasen. Inden eleverne blev sat sammen i skriverpar og 

fik tildelt det sted, de skulle skrive om, producerede de mobiloptagelser som en form for research til de 

elever, der senere fik det pågældende sted tildelt som skriveopgave. Opgaven blev modelleret af lærerne, 

der tog udgangspunkt i et af de nævnte steder på skolen. Lærerne udfyldte et research-ark, der kunne 

fungere som støtteark, mens de indtalte researchen.  Eleverne blev præsentret for først det udfyldte 

research-ark og derpå lærernes mobiloptagelse, inden de selv gik i gang med at producere et lignende 

research-ark og efterfølgende optagelse. Mobiloptagelser skulle altså fungere som skriveinspiration og 

tilgængelig ressource i den første ide- og skrivefase.  

 

I det følgende følger vi skriverparret Mi Mi og Emilie, der fik til opgave at skrive om ’den store sten’. De 

begynder med at høre Sara og Amelias mobilklip om stenen, men 

opgiver dog, da lyden er meget svag, og går i stedet i gang med at 

udfylde brainstorm-arket til deres første udkast. Her lyder første 

punkt ”stikord til beskrivelse af stedet”. De får hurtigt fyldt en lang 

række stikord på og går så lidt i stå. Emilie spørger, om de kan finde 

på flere stikord og svarer selv: ”vi mødes derude når vi skal noget”. 

Lidt efter får hun en ny ide. 

 

Emilie: prøv at tænke os om … hvor mange centimeter tror du den er? 

Mi Mi: Den sådan lang, ligesom bordet” [det bord de sidder og arbejder ved i natur/teknik-lokalet] 

den er bare lidt rund-agtigt … det ved jeg ikke  

Emilie: det er faktisk sådan lidt mærkeligt at den sådan … kan vokse op … eller at den er der 

Mi Mi:  Hvor mange person kan det der .. kan sidde på? 

Emilie: Nå ja, god ide, der kan cirka sådan sidde 

Mi MI:  Ti … aarh (trækker lidt på det) 

Emilie:  Ti til otte, otte 

Mi Mi: otte, ja? 

Emilie: Det kan vi skrive 

 

Kort tid efter kommer læreren Jeanette ind forbi for at se, hvordan det går med deres skriveproces. Hun 

starter med at tjekke deres stikord: 
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Jeanette: (læser højt fra arket) ”varm og blød om sommeren”. Øh, hvordan ser den ud? Det mangler 

jeg måske lidt. Hvordan ser den ud den her sten? I mangler måske noget med størrelse?  Er 

den … I skal tænke på at der er nogle læsere i København der ikke aner noget om den her 

sten. De kan tro at det er sådan en lille sten eller de kan tro det er en stor sten. Hvad farve 

har den? 

Mi Mi:  Vi har skrevet det der hvor mange personer kan der sidde på  

Jeanette:  Okay. Men jeg vil gerne lige ha’ … er den stor eller lille?  

Mi Mi:  stor 

Jeanette: Prøv at tilføje det. Stor (peger på arket), heroppe, ikk, stor, stor sten kan man jo godt sige. 

Måske plads til mange, ikke? 

Emilie: Ja, ja, det det har vi skrevet der: ”der kan sidde otte” (og viser med blyanten på brainstorm-

arket hvor det allerede står skrevet) 

Jeanette: Godt, godt. Hvad farve er stenen? 

Emilie:  grå 

Jeanette: Ja, den er grå, jeg troede faktisk den var sådan mere lys i det, men den er grå 

Mi MI: Ja, blanding (og gestikulerer med hænderne mens hun leder efter de næste ord) 

Jeanette:  En blanding af grå og …  

Mi Mi: hvid 

Jeanette: hvid … så skriver I det, ’blanding af grå og hvid’, så gør I det også lidt længere, kan du se det? 

I stedet for bare ’grå’ så vælger I at sige ’blanding af grå og hvid’ 

 

I uddraget her ses hvordan Mi Mi, med afsæt i deres drøftelse af hvor mange personer der er plads til på 

stenen, kan gøre Jeanette opmærksom på, at de allerede har tilføjet en information, der kan give læseren 

et indtryk af stenens størrelse. I den efterfølgende interaktion om stenens farve foreslår Mi Mi ordet 

’blanding’ til at beskrive farven på stenen med, hvortil Jeanette udvider udtrykket og efterfølgende gør 

eksplicit opmærksom på at de ved denne formulering får gjort udtrykket længere. Eksemplet her viser, 

hvordan den spontane, ikke planlagte lærerrespons kan virke intersprogsstrækkende, og som det ses af 

pigernes første udkast (se næste side) kommer formuleringen ”blanding af grå og hvid” med i deres tekst.  

 

Sammen med pigerne lytter Jeanette nu mobiloptagelsen om den store sten igennem. Jeanette stopper 

optagelsen undervejs, gentager udvalgte sætninger, og fortsætter på den måde med at støtte deres  

ideudvikling og nedskrivningen på brainstorm-arket: 

 

Jeanette:  (smilende) hørte I hvad hun siger? (Mi Mi og Emilie ryster begge på hovedet) 

Jeanette: Hvad tror I en læser fra København vil være nysgerrig om at vide om stedet eller finde ud af? 

Så siger hun: ”Hvordan vores fodboldbane ser ud” fordi man kan jo, hvad er det når man 

sidder på stenen, hvad kan man så se?  

Emilie: fodboldbanen, det har vi også skrevet 

Mi MI: og basketballbanen 

Emilie: (læser højt af fra deres brainstormark) ”at man kan se ud over hele fodboldbanen imens 

drenge og piger spiller fodbold” 
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Jeanette:  mmm … man har en god udsigt, ikke 

også, det kunne man også sige, det må I 

gerne tilføje hvis I vil det, man har 

faktisk en ret god udsigt … der er også 

noget mere man kan se … hvad er det 

der ligger lige ved siden af stenen? 

 

Ud over som her at udvikle ideer i dialog med eleverne 

retter Jeanette også pigernes opmærksomhed mod 

Sara og Amelias konkrete formuleringer på 

mobiloptagelsen. Fx beskriver Sara, at ”solen varmer 

stenen”, og denne formulering tilføjer de til deres 

brainstorm-ark. Emilie og Mi Mi går imidlertid også i 

kritisk dialog med Sara og Amelias mobiloptagelse. De 

er nemlig ikke enige i, at det fortrinsvis er 4. og 5. 

klasse, der bruger stenen. Som Mimi udtrykker det, er 

det alle årgange, altså også 6. og 7. klasse. I dette 

tilfælde kommer mobiloptagelsen fra 

klassekammerater netop til at fungere som et 

udfordrende input, en form for sparringspartner der 

giver dem ideer til, hvad de skal have med deres tekst, 

nemlig understregningen af at det er alle fire årgange der bruger stenen. Generelt viste mobiloptagelserne 

sig som et vellykket produktivt greb. Eleverne ville hellere end gerne producere klippene, en del nåede at 

producere mere end et klip, og de havde også stort udbytte af at aflytte den eller de relevante optagelser i 

starten af deres skriveproces. Det var ganske enkelt spændende og sjovt at høre, hvad de andre har indtalt.  

 

Respons på første udkast  
Anden rammesatte respons bestod af en gruppesamtale, hvor to elever fra 7. klasse gav mundtlig respons. 

Skriverparrene havde på forhånd udformet spørgsmål til eleverne fra 7. klasse for at spore dem ind på, 

hvad de mere konkret ønskede respons på, og spørgsmålene var skrevet ind nederst i dokumentet med det 

første udkast. I den forbindelse blev eleverne introduceret til begrebsparret global og lokal respons og 

instrueret i, at det var global respons, de skulle efterspørge, dvs. respons der gik ud på at udvikle indholdet 

i deres beskrivelse.  Her til højre ses Mi Mi og Emilies spørgsmål.  

Det viste sig i alle gruppesamtaler at være en udfordring for 

eleverne at holde sig til at give global respons og undlade at bringe 

formmæssige aspekter af teksten, såsom afsnit, stavefejl med 

mere, på bane. Det var nyt for at forholde sig selektivt og kun 

fokusere på tekstindholdet. Det krævede tilvænning, og en lærer der mindede eleverne om dette fokus. 

 

Mi Mi og Emilie deltager i gruppesamtalen ledet af læreren Marianne, hvor to drenge fra 7. klasse giver 

respons. Samtalen blev organiseret på følgende vis: Først blev teksten delt ud til alle, og to elever blev 

udnævnt til sekretærer og fik til opgave at notere den mundtlige respons ned til brug for skriverparret. En 

Den store sten ligger på Herningvej skole  9220 Aalborg 
Øst  lige udenfor 6.c klasseværelse.  
Mi Mi og Emilie, 2001 2002, folkeskoleelever  
Den store sten bruges mest om sommeren af 4. 5. 6. 7. 
klasse. 
Grunden til man mest bruger den om sommeren er fordi 
at der er den varmet op af solen og er blød og så er det 
bare rigtigt dejligt at sidde på. Man har en god udsigt når 
man sidder på den store sten fordi man kan se udover 
hele fodboldbanen i mens piger og drenge spiller 
fodbold, man kan også se ned til amfiteatret hvor nogle 
elever spiller dødbold. Den store sten bruges bla til at 
mødes derude fx hvis man skal i svømmehallen kan 
læreren sige vi mødes lige der ude og så går vi af sted, 
når vores lærer også siger gå ud og få noget frisk luft går 
næsten hele klassen hen til den store sten og snakker og 
hygger indtil man bliver kaldt  ind igen. Der er masser af 
leg og fællesskab derude fx hvor vi trækker hinanden af 
stenen. Om vinteren bruger vi den ikke så tidt fordi vi 
ikke kan sidde derpå det er jo for koldt men vi mødes 
stadig derude om vinteren hvis vi skal et sted hen. Den 
store sten beskrivelse som en rund sten plads til ca 8 
elever farven er en blanding af grå hvid.  
 
Vi bruger den i forfald meget. vi synes det er specielt og 
havde den her på skolen. 
 

Mi Mi og Emilies første udkast 
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af responsgiverne fra 7. klasse læste teksten højt, og derpå gav begge drenge fra syvende respons, støttet 

af Marianne der spurgte opfølgende til deres pointer. Til slut inviterede Marianne resten af eleverne ind i 

samtalen for at bidrage med yderligere respons.  

 

Da Mi Mi og Emilies tekst behandles, beskriver de to drenge stenen som et godt sted at være sammen og 

fortæller om, hvordan de altid prøvede at hoppe over på den fra de nærlæggende planker. Og de 

efterspørger, at pigerne beskriver stenen lidt mere. Da de øvrige elever fra 6. klasse får ordet, påpeger Oluf, 

hvordan leg på stenen også kan være farlig, og Mark 

beskriver, hvordan slåskampe finder sted på stenen. 

Afslutningsvis supplerer Marianne med at bemærke, at 

der i teksten ikke står helt præcist, hvor på skolen 

stenen er henne.   

 

Da Mi Mi og Emilie dagen efter tager fat på 

omskrivningen af deres tekst på basis af de forskellige 

noter de fik med sig fra gruppesamtalen dagen før (dvs. 

egne noter, sekretærerne Salman og Raheels noter 

samt responsgivernes noter), lægger de ud med at 

forholde sig kritisk til den respons, de modtog. De 

synes ikke, de kan beskrive stenen mere. Herefter går 

de i gang med at se på de responsark, de har liggende, 

og indarbejder støt og roligt den respons, de har fået, i 

deres tekst.  

 

Til slut i arbejdsprocessen vender de tilbage til 

udfordringen med at beskrive stenen yderligere. De har 

skrevet, at den er rund, men den formulering er de ikke 

helt tilfredse med. De får fat på Marianne, som læser 

teksten igennem sammen med dem. Undervejs i 

samtalen om hvordan stenen kan beskrives, bruger 

Marianne formuleringen ”lidt aflang, den er oval, oval 

som et æg”, og straks griber pigerne ordet ’oval’.  

Marianne betoner endnu en gang, at det er en stor 

sten, og spørger på forskellige måder til, hvordan de vil 

give læseren indtryk af, hvor stor stenen egentlig er. 

Det fører til, at Emilie blandt andet bruger ordet 

’kæmpe’ om stenens størrelse, og også dette ord griber 

pigerne og bruger i deres endelige formulering i teksten (se teksten her ovenfor til højre).  

 

Brug af strategier i forhold til respons – et særligt refleksionsrum  
Den tredje rammesatte responsrunde havde elevernes andet udkast i centrum, nu i form af lokal respons, 

dvs. korrekturlæsning. Eleverne fik en introduktion til udvalgte korrekturlæsertegn, som de derefter skulle 

Den store sten  
 
Mi Mi og Emilie 2001 2002, folkeskoleelever   
Den store sten ligger på græsset lige udenfor 6.c´s 
klasseværelse på Herningvej skole 9220 Aalborg Øst. 
Den store sten bruges mest om sommeren af 4. 5. 6. 7. 
klasse. 
Grunden til man mest bruger den om sommeren er fordi 
at den er varmet op af solen og fordi den er blød og så 
er det bare rigtigt dejligt varmt at sidde på den. 
 
Man har en god udsigt når man sidder på den store 
sten, fordi man kan se udover hele fodboldbanen, mens 
piger og drenge spiller fodbold. Man kan også se ned til 
amfiteatret hvor nogle elever spiller dødbold og har det 
sjovt. 
Den store sten bruges bl.a. til at mødes ved, fx hvis man 
skal i svømmehallen kan læreren sige “vi mødes lige der 
ude” og så går vi af sted. Når vores lærer også siger “gå 
ud og få noget frisk luft”, går næsten hele klassen hen til 
den store sten og snakker og hygger indtil man bliver 
kaldt ind igen. 
 
Der er masser af spændende og sjov leg og fællesskab 
derude, fx hvor vi trækker hinanden af stenen, hvor det 
er drengene mod pigerne. Også hvis man vil udfordre sig 
selv kan man hoppe op på den store sten fra 
træplankerne der står ca. 2 meter der fra. Men man skal 
passe på derude ved stenen når man leger legene og 
hopper op på den, det kan jo gå galt.  
Om vinteren bruger vi den ikke så tit fordi vi ikke kan 
sidde derpå det er jo alt for koldt men vi mødes stadig 
derude om vinteren hvis vi skal et sted hen.  
Den store sten kan beskrives som en kæmpe stor oval 
sten plads til ca 8 elever farven er en blanding af grå 
hvid.  
 
Vi bruger den i hvert fald meget. vi synes det er specielt 
og havde den her på skolen. 

Mi Mi og Emilie, andet udkast 
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afprøve i forbindelse med at identificere fejlene i sætninger fra et kort resumé af Louis Jensens børnebog 

Skelettet på hjul. Som non-native sprogbruger kan det være svært at skulle læse korrektur på en tekst, når 

man ikke ved højtlæsning af teksten har den sikkerhed i målsproget, der gør, at man kan ’høre’ fejlene, 

eksempelvis et manglende s efter navnet 6.c til at markere genitiv (som det bl.a. var tilfældet i Mi Mi og 

Emilies tekst inden den allersidste korrekturlæsning). Derfor blev eleverne efter den første afprøvning af 

korrekturlæsertegnene delt i to hold. Langt hovedparten af eleverne blev inde i klassen, hvor de fik til 

opgave to og to at korrekturlæse andre skrivepars andet udkast med brug af de netop introducerede 

korrekturlæsertegn. 

 

Syv elever blev i stedet samlet til en gruppesamtale med Jeanette. Skolegruppen udnyttede her muligheden 

for at skabe et særligt refleksionsrum tilrettelagt udelukkende for elever med dansk som andetsprog, sådan 

så refleksionerne helt specifikt kunne tage afsæt i erfaringer knyttet til det at skrive på sit andetsprog. Der 

var tale om en mindre gruppe af klassens elever med dansk som andetsprog, nærmere bestemt de elever 

som skolegruppen vurderede i særlig grad ville blive udfordrede af korrekturlæsningsøvelsen. Formålet 

med samtalen var dels at tale om de udfordringer, de måske havde oplevet ved korrekturlæsningsøvelsen, 

dels drøfte hvilke måder de generelt opsøgte og anvendte respons i forbindelse med skriveopgaver i skolen. 

  

Direkte adspurgt om korrekturlæsningsøvelsen var udfordrende, indvender eleverne, at øvelsen var 

uretfærdig, fordi der var ord, de ikke forstod. Jeanette spørger til, hvilke fejltyper det var nemmest at få øje 

på, og hertil bemærker Tora, at komma og mellemrum mellem to ord er nemt, men at gennemskue 

’stavetingene’ er svært, hvilket Mi Mi tilslutter sig. Raheel peger på, at det var let at udpege det manglende 

v i ordet ’leende’ i sætningen: ”En Lys engel fortæller  Martin, at hunden bliver leende igen, hvis han finder 

dens sjæl.”, hvad der får Tora til at bemærke: 

 

Tora: det er også fordi vi har læst Skelettet på hjul. Vi ved godt hvad de taler om 

Jeanette: Lige præcis, I har en forforståelse 

 

Da Jeanette beder dem om at nævne noget af det, der var sværest for dem at gennemskue, peger Tora på 

ombytningen af udtrykket ’til fods’ i sætningen: ”det blive en lang rejse, til langs fods jern banen og på ståp 

med en trocker”. Samtidig peger Yurcel på, at der mangler et r i nutidsformen af ordet blive, en fejl han ikke 

oplever som svær at identificere. Det viser sig altså, at ikke alle fejltyper opleves som lige svære at 

identificere, og da Jeanette senere samler op på, hvad elever hver især oplever som det mest udfordrende 

ved at rette skriveopgaver, peger Tora på stavning, Wictor på ordstilling og Mi Mi på sætningsopbygning.    

 

Lidt senere drejer Jeanette samtalen over på den korrekturlæsning, der foregår samtidigt med samtalen (på 

holdet med resten af klassen) for at høre om eleverne tror, de kan bruge kammeraternes korrekturlæsning 

til noget. Det er der bred enighed om, at de kan: ”til at gøre teksten bedre”. På spørgsmålet om hvad de 

generelt gør, når de skal rette en tekst, de har skrevet, nævnes forskellige strategier: brug af læreren, af 

klassekammerater eller af det at slå op i en ordbog. Mi Mi forklarer, hvordan hun benytter sig af respons fra 

klassekammeraten Hanne, der (selv om hun ikke er i stand til at afkode Mi Mis skrevne tekster på grund af 

dysleksi) fx kan udpege fejl i sætningsopbygningen, når Mi Mi læser teksten højt for hende: 
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Mi MI: Det gør jeg ikke [bruger ordbog]. Jeg … nogen gange spørger [jeg] lærer og nogen gange 

spørger jeg Hanne fordi hun .. hun mere bedre end mig … hun .. hun kan ikke forstå det men 

jeg læser for hende nogen gange så hun gør: ”’ den her fejl skal ikke ligge her, skal ligge 

andet sted ” (demonstrer Hannes udpegning af fejlen ved at pege med finger og blyant ned i 

teksten foran hende for derpå at flytte finger og blyant til et andet sted i teksten) 

Jeanette: (opklarende) siger Hanne det til dig? 

Mi Mi: ja (nikker bekræftende med hovedet) 

 

Til slut i samtalen beskriver Rag, hvordan hun i et konkret tilfælde fik rigtig god hjælp af klassekammeraten 

Mille, der fx gav forslag til ord, og hun afslutter med opsummere betydningen af kammeratens respons:  

 

Rag: Jeg fik stor hjælp af hende 

Jeanette: Det var lige det jeg gerne ville have fat i. Er det en stor hjælp når I får respons, ordet respons 

det ved I hvad betyder nu, ikke også? (eleverne nikker bekræftende) fra jeres kammerater. Er 

det en af de ting der hjælper bedst? Eller hvad synes I? (eleverne nikker igen bekræftende). 

Du (peger mod Mi MI) nævnte Hanne, og du (peger mod Yurcel) nævnte Anton, David og 

Hashir, og du (peger mod Wictor) nævnte også nogle stykker 

Wictor: ja 

Jeanette: så var det noget vi kunne gøre, måske fremover, det her med at arbejde mere med respons, 

eller hvad tænker I?  Er det bedst med kammeraterne, eller er det bedst med lærerrespons? 

Tora: men, det er også sådan hvad for nogen kammerater fordi hvis det er en jeg ikke rigtig stoler 

på, så jeg er sådan lidt bang  

 

Tora nuancerer her forståelsen af kammeratresponsen ved at pege på det svære ved at lægge sin tekst 

frem for andre læsere og modtage respons: man skal have tillid til den der giver respons for at turde 

udsætte sin tekst for andres blik. 

 

Afrundende 
Mi Mi og Emilie giver i evalueringen af forløbet og deres skriveproces udtryk for, at de er meget tilfredse 

med deres tekst, og at det var sjovt at arbejde med respons. I Mi Mis tilfælde synes både den rammesatte 

og den spontane lærerrespons at have fungeret intersprogsstrækkende, og som skriverpar har Emilie og Mi 

Mis samarbejde tydeligvis også været velfungerende. Toras udsagn om, at man godt kan være lidt bange, 

når man modtager respons, alt afhængig af hvem der giver responsen, peger på udfordringen og samtidig 

også på formålet med at arbejde med responsgivning. I dette forløb var udfordringen uden tvivl størst, da 

eleverne fra 7. klasse gav respons. Her var alle elever i utrygt farvand, ingen havde prøvet det før, og ingen 

vidste helt, hvad de skulle eller kunne vente sig. Imidlertid fik de her en positiv erfaring med at modtage 

respons på deres tekstudkast; en respons, som langt de fleste af dem også brugte aktivt i den videre 

skriveproces.  
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Bilag 1 
 
 
 
 

 

Dataindsamlingsaktiviteter 

 

 

Mål  

 

Indsamlingsperiode 

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

 
 

Via observation igennem en 

skoledag at undersøge 

klasserummet som 

skriftsprogsmiljø og identificere 

de literacybegivenheder, der 

indgår den pågældende skoledag.  

 

Efterår 2008, 2009, 2010 

Skriv lige, hvad du vil 

 
 

At få indsigt i, hvordan børnene i 

de deltagende 0. klasser anvender 

de repræsentationelle ressourcer, 

de har til rådighed, og i deres 

forståelse af skrift. 

Efterår 2008 

Sortering af kort 

 
 

At få indsigt i børnenes gryende 

forståelse af skrift og andre tegn.  

 

Efterår 2008 

Børneinterview: erfaringer med 

læsning og skrivning 

 
 

At få indblik i børnenes 

forestillinger om (bi)literacy, som 

de kommer til udtryk i samtalen 

med forskningsmedarbejderen, 

og i børnenes og hjemmets 

(bi)literacypraksisser, som de 

opleves af børnene. 

 

 

 

Forår 2009 
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Fortæl en laaang historie 

 

At få indblik i børnenes brug af 

(dansk) talesprog i interaktion 

med et andet barn. 

 

Forår 2009 

Bogstavkendskab 

 

At få et indblik i børnenes 

produktive og receptive 

bogstavkendskab efter slutningen 

af 0. klasse. 

Forår 2009 

Højtlæsning 

 

At få indsigt i børnenes læsning og 

læsestrategier (på dansk) som det 

fremgår gennem højtlæsning af 

bogen ”Jeg vil have fisk” for 

forskningsmedarbejderen eller 

læsevejleder. 

Efterår 2009 

Peer teaching 

 

At få indblik i, hvad børnene 

udtrykker om skriftsprog, når de 

sættes i en situation, hvor de 

bliver anmodet om at undervise 

klassekammerater (eller andre 

børn) og 

forskningsmedarbejderen i 

modersmålets skriftsprog (eller 

andre skriftsprog, der anvendes i 

barnets hverdag), og i, hvordan de 

udtrykker sig om dette. 

 

Forår 2010 

Skriv en mail 

 
 

At få indsigt i børnenes skriftsprog 

og skrivestrategier(på dansk) med 

afsæt i skrivning af en mail til en 

fiktiv figur. 

Forår 2010 

Børneinterview: min sprogverden 

 

At få indblik i børnenes sproglige 

praksisser og de hertil knyttede 

værdiforestillinger, som de 

kommer til udtryk i samtaler 

mellem børnene og i samtale med 

forskningsmedarbejderen. 

Efterår 2010 

M m 
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Skriv en historie 

 
 

At få indblik i børnenes skrivning 

og skrivestrategier (på dansk), 

som det fremgår af deres 

skrivning af en historie med afsæt 

i Julie Nord’s billede Nr. 5 

Domestic scene (Hverdagsscene), 

2009. 

 

 

Forår 2011 

Tekster på mange sprog 

 

 
 

At få indsigt i børnenes kendskab 

til og refleksioner over 

betydningsskabende strategier i 

relation til forskellige teksttyper 

på forskellige sprog, som det 

kommer til udtryk i samtale med 

forskningsmedarbejder og andre 

børn. 

 

 

 

Efterår 2011 

Liv under Antarktis 

 

 
 

At få indblik i børnenes 

læseprocesser og -strategier, som 

de kommer til udtryk under 

højtlæsning af en faglig tekst 

sammen med en 

forskningsmedarbejder og en eller 

to klassekammerater. 

 

 

 

 

Forår 2012 

Literacyinterviews 

 

 
 

 

At få indblik i børnenes 

forestillinger om og erfaringer 

(bi)literacy, som de kommer til 

udtryk i samtalen med 

forskningsmedarbejderen. 

 

 

 

 

 

 

 

Efterår 2012 
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Dictogloss 

 

 
 

At få indsigt i børnenes 

tekstforståelse og 

forståelsesstrategier samt i deres 

sprogbrug og interaktion om 

sprog i genskabelsen af en tekst. 

Forår 2013 

Hvem er du fan af? 

 
 

At få indsigt i, hvordan eleverne 

opfatter deres egen tekst og 

skriveproces, og hvordan de 

formulerer sig om de valg, de har 

truffet undervejs i 

skriveprocessen.  

 

Efterår 2013 

Min sprogverden

 
 

At få indsigt i, hvordan eleverne 

italesætter deres sprogverden 

med afsæt i egne erfaringer, 

knyttet til forskellige steder. 

Forår 2014 

Legogloss 

 

 
 

 

At få indsigt i elevernes 

læseforståelse og forhandling af 

betydning – også i et 

andetsprogsperspektiv. 

Efterår 2014 

Portræt af mig som læser 

 

At få indsigt i, hvordan eleverne 

italesætter sig selv som læsere. 

Forår 2015 
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Bilag 2 
 

 

Kommune Aarhus 

Klassetrin Overskrift for forløb/aktiviteter 
0. klasse   Skriftsprogsoplevelser med Fidus 

 Ord på flere sprog – udforskning af skrift på tværs af 
sprog 

1. klasse  Læserum og læseoplevelser 

 Læseoplevelser på flere sprog 

2. klasse 
 
 
3. klasse 
 
 
4. klasse 
 
 
5. klasse 
 
 
6. klasse 

 Talemåder på dansk og andre sprog 

 2. A som meteorologer 
 

 At skabe betydning i mødet med kunst 

 Spil op og skriv ned 
 

 Skriftsprog der sælger 

 Skriv med liv 
 

 Tegneserier og (meta)literacy 

 Tegn på sprog i Tegn på sprog 
 

 Tegn på sprog i Tegn på sprog – del II 

 Vi er alle polyglotter 

 

 
 
 
 
 

Kommune Vejle 

Klassetrin Overskrift for forløb/aktiviteter 
0. klasse   Alverdens eventyr  

 Geometri på flere sprog 

1. klasse  Bogstavernes verden og verdens bogstaver 

 At give betydningen form 

2. klasse 
 
 
3. klasse 
 
 
 
4. klasse 
 
 
5. klasse 

 Klassens leksikon 

 Vittighedernes verden 
 

 Læsestrategier i billedromaner 

 Ord der driller på flere sprog - homonymer og 
falske venner 
 

 Instruktioner på tværs 

 Læsestier i matematik 
 

 At male med ord 
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6. klasse 

 Matematiske orienteringer 

 Vores sprogverden på NOVA 

 Gadeslang på NM  

 
 

Kommune København 

Klassetrin Overskrift for forløb/aktiviteter 
0. klasse   Vi leger med skrift  

 Vi tryller med elefanter 

1. klasse  Skrivestrategier 

 På sproglig opdagelsesrejse 

2. klasse 
 
 
3. klasse 
 
 
4. klasse 
 
 
5. klasse 
 
 
6. klasse 
 

 Sprogetnografi på Nørrebro 

 Udforskning af naturvidenskabeligt sprog 
 

 At udforske kohæsion 

 Sprog i rap-genren 
 

 Naturtekster og stavning 

 Argumenterende sprog 
 

 Gys og gysersprog 

 Vi skriver en matematikbog 

 Nørrebrobørns sprog 

 Biografier fra byen 

 
 

Kommune Odense 

Klassetrin Overskrift for forløb/aktiviteter 
0. klasse   Skrift på vej(en) 

 Dyr på mange måder 

1. klasse  Verden i klassen - klassen i verden 

 Min livret 

2. klasse 
 
 
3. klasse 
 
 
 
 
 
4. klasse 
 
 
 
 

 Mig og min krop 

 Fabler 
 

 Hvad skal vi lege? Produktion af 
legeinstruktioner med inddragelse af tosprogede 
børns flersproglige erfaringer 

 Kortlæsning og produktion af rutebeskrivelser - fra 
hverdagssprog til fagsprog 
 

 Produktion af kunstkatalog i 4. klasse – at beskrive, 
at fortolke og at vurdere malerier 

 At læse og skrive noveller – man skal tænke 
undervejs 
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5. klasse 
 
 
 
 
 
6. klasse 

 ”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 

 

 

 

 

 

Kommune Aalborg 

Klassetrin Overskrift for forløb/aktiviteter 

0. klasse   At udforske skrift fra køkkener 

 Pengesedler og købmandsværksted 

1. klasse  Alverdens Alfabeter samt Et bogstav har en form 

 Alfons Åberg – på dansk og på arabisk  

2. klasse 

 

 

3. klasse 

 

 

4. klasse 

 

 

5. klasse 

 

 

 

6. klasse 

 

 At læse tegneserier på flere sprog 

 Hvordan gør man når man vil forstå det man læser?  

 

 At beskrive vinger og fugle 

 At beskrive et stykke af verden 

 

 At være blogger 

 4. klasse som lingvister 

 

 Beretningerne om at lære engelsk og andre sprog - 

før og nu  

 Københavnske steder – set og beskrevet af 5.C 

 Aalborg Øst – Vores kvarter 

 På danske læber – internationale sangtekster 

fortolket af 6. C 
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Bilag 3 
 

Deltagere i programmet – skoleåret 2015-16 

 

 

 
  

Forskningsleder 

Helle Pia Laursen 

IUP v. AU   

 
Forskningsmedarbejder 

Lektor Line Møller Daugaard  
VIA UC 

Klasserum 1 
Søndervangskolen 

Aarhus 

Forskningsmedarbejder 

Lektor Lone Wulff 

UCC 

 
Klasserum 2 

Blågård Skole 

København 

 

Forskningsmedarbejder 

Lektor Birgit Orluf 

UCL 

Klasserum 3 

Abildgårdsskolen 

Odense 

Forskningsmedarbejder 

Lektor Winnie Østergaard 

UCN 

Klasserum 4 

Herningvej skole 

Ålborg 

Forskningsmedarbejder 

Lektor Uffe Ladegaard 

UCL 

Klasserum 5 

Nørremarksskolen 

Vejle 

Eksterne  forskere:  Lektor Lars 
Holm, Aarhus universitet, Lektor 

Mette Buchardt, Aalborg 
Universitet; Professor Anne 
Pitkänen-Huhta, Jyvâskylä 

Universitet 
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 Skole Kommunal 

kontakt- 

person 

Læsekon- 

sulent 

Kontakt- 

person på 

skolen 

Lærere 2013/2014 Forsknings- 

medarbejder 

København Blågård 

skole 

Flemming 

Lunde 

Østergaard 

Hansen 

Karen 

Maass 

Pia 

Madsen, 

skoleleder 

Maj Engelbrecht, Mette 

Johannesen, Susanne Drowe 

Pedersen 

Lektor 

Lone Wulff, 

UCC 

Odense Abildgårds

skolen 

Hanne 

Hermansen 

Hanne 

Herman-

sen 

Allan 

Feldskou, 

skoleleder 

Mona Hassan, Anne Kühn, 

Jeanette M. Martinsen 

Lektor 

Birgit Orluf, 

UCL 

Vejle Nova-

skolen 

Pernille 

Damgaard 

Freund 

Olga Snor Frank 

Kjær, 

viceskole- 

leder 

Helle Sørensen 

Trine Münch 

Helle Nissen Kristensen 

 

Lektor 

Uffe Ladegaard, 

UCL 

Aalborg  Herningvej 

Skole 

Faten El-

Ibari, 

Indira 

Karamehme-

dovic 

 René 

Arnold 

Knudsen, 

skoleleder 

Jeanette Nielsen 

Marianne Dausel  

Simon Iversen 

 

Lektor 

Winnie Østergaard, 

UCN 

Aarhus Sønder- 

vang- 

skolen 

Karsten 

Baltzer- 

sen 

 Rani 

Hørlyck, 

skoleleder 

Annette Jensen 

Else M. Møller-Hansen  

Maria Fenger 

 

Lektor 

Line Møller 

Daugaard, 

VIA UC 
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Styregruppemedlemmer for Tegn på sprog 

 

 

 

Eksterne forskere 
 
 

 

 

 

 

  

 Souschef Flemming Lunde Østergaard Hansen, Københavns kommune (formand) 

 Forskningschef Lise Tingleff, Professionshøjskolen UCC 

 Studieleder Lone Vestergaard, Professionshøjskolen University College Nordjylland 

 Konsulent Faten El-Ibari, Aalborg kommune 

 Vicedirektør Niels Grønbæk Nielsen, University College Lillebælt 

 Konsulent Hanne Hermansen, Odense kommune 

 Konsulent Pernille Damgaard Freund, Vejle kommune 

 Forsknings- og udviklingschef Andreas Rasch-Christensen, VIA University College 

 Konsulent Karsten Baltzersen, Aarhus kommune 

 Institutleder Claus Holm, Institut for Uddannelse og Pædagogik v. Aarhus Universitet 

(DPU). 

 Konsulent Birgitte Bækgaard, Undervisningsministeriet 

 Forskningsleder Helle Pia Laursen, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) v. 

Aarhus Universitet. 

 

 Lektor Mette Buchardt, Aalborg Universitet 

 Lektor Lars Holm, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus 

Universitet 

 Professor Anne Pitkänen-Huhta, Jyväskylä Universitet, Finland 
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Videnskabelige assistenter  
 

 

 

 

 

Sekretær 

 
 

 

 
 

 

 

  

 Naja Dahlstrup Mogensen, videnskabelig assistent, Institut for Uddannelse og 

Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. 

 Kirsten Kolstrup, videnskabelig assistent, Institut for Uddannelse og Pædagogik 

(DPU), Aarhus Universitet. 

 Karin Wendt, sekretær, Professionshøjskolen, UCC. 
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Lod det sig gøre at udvide bogstaverne, lade dem med større spænding? I flere uger 

eksperimenterede jeg med at inkorporere bittesmå, for øjet næste usynlige, fragmenter af ikke-

latinske tegn i mit alfabet. Jeg havde udsagnet fra Arthurs fremsynede mor i tankerne: At tolerere 

forskelle er vores eneste redning som art. Mit forsøg gik ud på at tegne et a, hvor man også, i 

underbevidstheden, så et glimt af et arabisk, skyggen af et malaysisk, spor efter et kinesisk tegn. 

 

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

 

 

  

 


