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

 

Dette er den niende 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 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.  

 

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, mellemtrin og udskoling. 

 

- 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 Jubilæum. Målet med denne aktivitet var at få indsigt i børnenes 

’forestillede fællesskaber’ set i relation til deres skolegang, som det italesættes i en videohilsen. Aktiviteten 

ligger blandt andet i forlængelse af Portræt af mig som læser, der blev gennemført i foråret 2015. Årets 

anden dataindsamlingsaktivitet har vi kaldt Legogloss 2. Som navnet siger, ligger den i forlængelse af den 

legogloss-aktivitet, der blev gennemført i efteråret 2014. I begge legogloss-aktiviteter har målet været at få 

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

 

Vi har i år udgivet bogen Inspiration til literacyundervisningen i flersprogede klasserum. Erfaringer fra Tegn 

på sprog. Bogen har fokus på sprog- og literacyundervisning i lyset af den øgede sproglige mangfoldighed i 

skolen og er tænkt til inspiration for lærere, der underviser i læsning og skrivning eller inddrager læsning og 

skrivning i deres fagundervisning. Den præsenterer i komprimeret form en række aktivitetstyper, som på 

forskellig vis er indgået i de undervisningsforløb, som er del af projektet, og som vi har fundet 

perspektivrige. Mange af de eksempler på aktivitetstyper, vi præsenterer, er indgået i undervisningsforløb, 

som er beskrevet i andre publikationer. Vi har derfor indsat referencer hertil bagest i bogen, sådan at det vil 

være muligt for den interesserede læser at få et indblik i, hvordan aktiviteten konkret har været inddraget i 

en bredere kontekst. 

 

  

 
 

 

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 Ministeriet for Børn, 

Undervisning og Ligestillings informationsmøde om tosprogede elever på Nyborg Strand (Mellem 

hverdagssprog og fagsprog - om at strække elevernes sprog på langs og på tværs i et sprogligt mangfoldigt 

klasserum), i Rådet for Etniske Minoriteter, på Foreningen Tosprogede børn og unges vilkårs konference 

"Den gode modtagelses af flygtningebørn, inklusion og læring", på KvaN-konference i Odense samt på 

Göteborg Universitet, Sverige, på Linnéuniversitetet i Växjö, Sverige, samt på Høgskolen i Hedmark 

(Hamar), Norge, og på Høgskolen Stord, Norge.   
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Tak til UCL 

 

Og så var det også i år, vi måtte sige farvel til UCL i Asylgade som vores faste mødested midt i landet. Tak til 

UCL - og en særlig tak til Hanne Nielsen, der på bedste vis har sørget for forplejningen til vores møder og 

fået os til at føle os velkommen hver eneste gang, uanset hvor i husets kringelkroge vi sad. At Hanne også 

fulgte med i, hvad det var, vi så sad og lavede, vidner denne lille afskedshilsen fra hende om med alle dens 

tegn og sprog.  
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SPROGLIG MANGFOLDIGHED OG DELTAGELSE 
Helle Pia Laursen 

 

Vi har i de senere år set en stigende sproglig diversitet på flere af Tegn på sprog-skolerne, som afspejler 

lignende situationer på andre skoler i disse kommuner og i andre kommuner. En sproglig diversitet, der 

forventes kun at blive større de kommende år. Det betyder også et større spektrum af forskellige 

dansksprogetheder – og andre andetsprogsheder (Laursen 2014, 2016). I nogle af Tegn på sprog-klasserne 

er der gennem de seneste år kommet nye elever fra kommunens modtagelsesklasser, og andre klasser vil i 

lyset af det stigende antal migranter nok kunne forvente at skulle modtage nyankomne elever. Beregninger 

fra KL viser ifølge Berlingske 5. april 2016, at det forventes, at institutioner og skoler i løbet af 2016 vil skulle 

tage imod yderligere cirka 15.000 børn af flygtninge. Hvor langt hovedparten af eleverne i Tegn på sprog-

klasserne med betegnelsen tosprogede elever ved projektets start i 2008 var børn, der var født og opvokset 

i Danmark eller kommet til Danmark i en tidlig alder, ser vi nu på flere af skolerne et stigende antal nye 

elever, der har gået kortere eller længere tid i modtagelsesklasse, og flere kan som nævnt forventes at 

komme til i alle kommuner. 

 

Denne øgede sproglige mangfoldighed gør det i høj grad relevant at få indsigt i elevernes deltagelse i de 

faglige aktiviteter i skolen og gør spørgsmål om relationer mellem deltagelse, sproglig interaktion og social 

identitetsdannelse stadigt mere centrale, når det handler om at få indsigt i de faktorer, der kan bidrage til 

at skabe velegnede betingelser for sprog- og literacytilegnelse – eller omvendt risikere at skabe hindringer 

derfor.  

 

Deltagelse er ikke bare noget, der (ikke) er eller gives, men noget der - i større eller mindre grad - 

forhandles. Samtidig kan deltagelse tage mange forskellige former, og former for deltagelse kan for hver 

enkelt elev variere betydeligt fra aktivitet til aktivitet og også i løbet af en enkelt aktivitet. 

Vi har tidligere (Laursen 2013, 2014, 2016) peget på, hvordan vi hos nogle børn, der er vokset op i hjem, 

hvor dansk indgår i et bredere sprogligt repertoire, i flere situationer ser en tilbageholdenhed i forhold til at 

involvere sig i forskellige læringsaktiviteter, der måske opleves som sprogligt risikable. Det er en 

tibageholdenhed, der kan tolkes ind i en potentiel konflikt mellem på den ene side at holde sig tilbage og 

skærme sig og på den anden side at indgå i og investere i sprogstrækkende mundtlige og skriftlige 

interaktioner. Men samtidig ser vi også, hvordan de samme børn i andre situationer involverer sig på helt 

andre måder, og hvordan der inden for den samme aktivitet kan finde markante bevægelser fra 

undvigelsesstrategier til mere risikovillige deltagelsesmønstre sted. En forskningsmæssig og pædagogisk 

opmærksomhed på de forskellige deltagelsesmønstre er derfor væsentlig dels for at få øje på børn, der 

måtte føle sig i klemme i visse interaktionelle situationer, og dermed at undgå at overse eventuelle behov 

for sproglig støtte, og dels for at kunne blive klogere på, hvad det er, der i andre interaktionelle situationer 

kan bidrage til at skabe et frugtbart læringsrum for de samme børn.  

 

I det følgende rettes opmærksomheden i særlig grad mod elever, der som migranter af forskellige årsager 

og ad forskellige veje er kommet til Danmark og påbegyndt deres skolegang i Danmark senere end deres 

klassekammerater. I Tegn på sprog-sammenhæng er der primært tale om elever, der i de seneste år er 

kommet ind i de deltagende klasser efter at have gået i modtagelsesklasse. 
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Mainstreaming 

 
”… because of local demographics and the need for students to advance through the curriculum 

with peers of the same age, the expedited mainstreaming of ESL students – with or without 

appropriate levels or types of language and literacy support for new-comers – appears to be a 

growing trend …” 

 

Sådan skriver Duff (2001) med henvisning til Mohan, Leung & Davison’s bog fra 2001, “English as a Second 

Language in the Mainstream”. Bogen rummer en afdækning af den øgede tendens til mainstreaming i 

henholdsvis Australien, England og Canada. I det følgende fastholdes den engelske term mainstreaming, da 

der så vidt vides ikke rigtig findes noget dækkende ord for denne proces på dansk. Nogle gange henvises til 

elevernes overgang til ’almenundervisningen’ eller til ’almindelige klasser’ – med eller uden citationstegn, 

men det indebærer sprogligt betragtet, at andre former for klasser, som for eksempel modtagelsesklasser, 

ses som ualmindelige. Andre gange tales der om inklusion, men hvis vi fastholder det sproglige 

kontrasteringsperspektiv, betyder det, at alt andet lades med en negativ konnotation om eksklusion.  

 

Med et stigende antal nyankomne elever i de kommende år ser vi også mange steder et ønske om en 

direkte eller en hurtigere mainstreaming af disse elever, der gør det relevant også at være opmærksom på 

de risici, der kan ligge deri. På baggrund af canadiske, engelske og australske erfaringer beskriver Mohan, 

Leung & Davison (2001), hvordan mainstreaming – på trods af intentioner om at sikre, at alle elever skulle 

have fuldt udbytte af undervisningen, og at de nyankomne elever skulle have den sprogundervisning, de 

behøvede – gjorde det vanskeligt at tilrettelægge den faglige undervisning, så alle kunne få glæde af den 

samtidig, og at tilgodese de nyankomne elevers sproglige behov. Problemet var her, at den 

andetsprogslærer, der i mange tilfælde var med i klasseundervisningen i højere grad fik den rolle at gå til 

hånde og give teknisk metodisk assistance end at give en egentlig andetsprogsundervisning, der var 

struktureret omkring et sprogligt indhold. Samtidig har erfaringerne udefra også vist, at mulighederne at 

øge elevernes mulighed for at bruge i dette tilfælde engelsk ved at være sammen med engelsksprogede 

jævnaldrende i klassen reelt set ofte mindskedes - igen på trods af et ønske om det modsatte (se fx Miller 

2000).  

 

For børn, for hvem det sprog, der primært undervises på i skolen, er relativt nyt, ligger der store sproglige 

og faglige udfordringer, og der kan også være meget andet på spil. Sproglig deltagelse i skolens aktiviteter 

handler ikke alene om at bruge og lære sprog.  Det er også et spørgsmål om at være ’audible’ (Miller 1999, 

2004) på et nyt sprog og altså om at blive hørt og anerkendt på egne præmisser i interaktion med andre. 

Sproget er et middel til selvrepræsentation, og sprogbrug og sprogtilegnelse er nært forbundet med social 

identitetsdannelse (Norton 2000; Pavlenko & Blackledge 2004).  

 

At forstå, hvad der kan være i spil for disse elever i mainstream-undervisningen, handler derfor ikke kun om 

at afdække de sproglige og faglige krav i de forskellige fag, men også om at få indsigt i, hvordan elever og 

lærere navigerer i og skaber det sociale rum, hvordan de i interaktionen trækker på forskellige sproglige og 

andre semiotiske ressourcer, og hvordan sprogbrug og kompetenceforståelser derigennem løbende 

forhandles. 
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Deltagelse og learnerpositioner 
 

I statusrapport 8 (Laursen 2015) så vi et eksempel på en situation, hvor deltagelse, sprogbrug og 

kompetence løbende blev forhandlet i interaktion mellem tre piger, hvoraf den ene (Tora) fornyligt var 

kommet fra modtagelsesklassen, samt forskningsmedarbejderen, Winnie. Der var tale om en læse- og 

tekstkonstruktionsaktivitet (legogloss), der blev gennemført i sjette klasse (2014) som en af de 

forskergenererede aktiviteter, der hvert år indgår i Tegn på sprog. I starten af forløbet ønsker Tora ikke at 

læse højt, hun undskylder de noter, hun har taget, og vil ikke have, at de andre skal se dem med den 

begrundelse, at hun ”har mange stavefejl, så det er ikke så godt”.  Hun gør flere steder eksplicit 

opmærksom på sin egen dansksproglige kompetence, som hun beskriver som fuld af stavefejl og 

ukonventionel ordbrug. Samtidig gør hun også opmærksom på sin dygtighed i det, hun har skrevet, som 

nedenfor, hvor hun lettere skælmsk markerer, at hendes relativt begrænsede fortrolighed med dansk ikke 

bør ses som udtryk for manglende kompetence. 

 

Uddrag 1 

Tora: Jeg skrev det her (peger i sine noter), se hvor dygtig jeg er (ser på Winnie, løfter 

øjenbrynene på ”dyg”). 

 

Da en af de andre piger herefter rækker ud efter Toras notatpapir, giver hun det videre, men beder de 

andre ignorere hendes stavefejl, fordi hun ”har alt for mange”.   

 

Toras umiddelbart sproglige usikkerhed kommer gennem forløbet til udtryk på flere måder, dels ved at hun, 

da hun på et senere tidspunkt tøvende accepterer at læse, læser langsomt og ender flere at sine forsøg på 

at udtale ord i ”krabalabalaba”, ”bløbløblø”, og dels ved at hun mange gange leder efter ordene, når hun 

taler. Men vi ser hende også inddrage en række forskellige semiotiske ressourcer, der gør det muligt for 

hende i interaktion med de andre børn at etablere en subjektposition som både en kreativ og 

underholdende kammerat og en seriøs elev, der skaber rum for aktiv deltagelse, anerkendelse fra de andre 

og for sproglig forhandling. En af de mange semiotiske ressourcer, Tora trækker på i interaktionen, er 

sprogleg. De ukonventionelle sproglige former, Tora tager i brug både under højtlæsningen og i 

interaktionen om tekstkonstruktionen repræsenterer ikke alene en sproglig usikkerhed, men konstruerer 

samtidig et rum for sproglig udforskning og et fiktivt univers, der i samspil med andre også ikke-sproglige 

semiotiske ressourcer i situationen bidrager til at fylde teksten og den faglige opgave med betydning.  

 

Eksemplet her, der kan findes nærmere beskrevet i Laursen (2015), peger på vigtigheden af – i et socialt 

identitetsperspektiv – også at rette den analytiske og pædagogiske opmærksomhed mod den semiotiske 

ressourcefuldhed (Pinnow 2011, s. 383), som eleverne måtte udvise i interaktionen. Eksemplet illustrerer i 

dette perspektiv også, hvordan forskellige subjektpositioner forhandles og forandres, og hvordan 

positionen som andetsprogsbruger og –learner kan være en af mange, der bringes i spil på forskellige 

måder i forening eller konkurrence med andre subjektpositioner. I dette tilfælde synes learnerpositionen 

for Tora på en gang at være kilde til utryghed over at være i en potentiel kan-ikke situation og platform for 

en kreativ udforskning af sproget og deltagelse på egne præmisser. 
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Noget tilsvarende ser vi i en anden legogloss-optagelse med Helene, Naja og Mi Mi. Mi Mi er ligesom Tora 

fornyligt er kommet ind i klassen fra en modtagelsesklasse. Hun kom til Danmark sidst i 2010, hvor hun 

startede i modtagelsesklasse. Hun blev del af Tegn på sprog klassen efter en sammenlægning med 

parallelklassen i efteråret 2013, hvor hun et stykke tid havde været med i enkelte fag (engelsk, idræt og 

musik) i parallelklassen.  

 

På samme måde som Tora gør Mi Mi i legogloss-aktiviteten flere steder opmærksom på sig selv som 

andetsprogsbruger. Det sker for eksempel, da forskningsmedarbejderen Winnie indledningsvist siger, at 

meningen er, at de skal læse en tekst hver for sig. Til det responderer Mi Mi ved at spørge, hvad de skal 

gøre, hvis der er ord, de ikke forstår; om de bare skal læse videre eller hvad. Selv om aktiviteten egentlig 

var tænkt sådan, at børnene først skulle læse teksten hver for sig, beslutter Winnie, at de læser teksten højt 

i gruppen, da den AppWriter, som både Mi Mi og Helene sidder med, og som skulle have læst teksten højt 

for dem, ikke virker.   

 

Teksten, de læser, hedder ”Vejen til dødsriget” (Ud & Se, marts 2013, s. 32) og handler om mumier. Den 

beskriver dels, hvordan man i Egypten konserverede de døde, og hvordan man i den proces blandt andet 

fjernede hjernen ved hjælp af en pind, der blev ført ind gennem næsen, og siden fyldte hovedet med 

harpiks. Dels fortæller teksten, hvordan nogle kroatiske forskere for nylig ved en scanning af et mumie har 

fundet en del af den pind, der blev brugt som værktøj til at fjerne hjernen. Pinden, som blev fundet i 

mumien, sad fast i noget harpiks i hovedet på den. Teksten er illustreret med scanningsbilleder af den 

egyptiske mumie og det efterladte redskab.  

 

Da de får udleveret teksten, smiler Mi Mi og siger, at den ser spændende ud. I løbet af optagelsen vender 

hun flere gange tilbage til, at hun synes, teksten er spændende. Disse tilkendegivelser om, at hun synes 

teksten er spændende er oftest ledsaget af tilkendegivelser om, at hun ikke forstår så meget af den. Forud 

for nedenstående kommentar, har hun netop erklæret, at teksten er ’rigtig spændende’. 

 

Uddrag 2 

Mi Mi:   Jeg forstår bare ikke (smiler, mens hun ser ned i teksten og ryster lidt på hovedet. 

Naja og Helene ser på hende og smiler også). Den er rigtig spændende, men jeg 

forstår det ikke  

 

Og da Winnie afslutningsvis spørger til, hvad de synes om teksten, lyder svaret: 

 

Uddrag 3 

Mi Mi:   Den er meget spændende 

Winnie: Ja  

Mi Mi:   Og billederne var ikke så helt øh billederne var også godt, øh jeg synes den er rigtig 

spændende tekst 

Winnie:  Ja, ja hvad er det spændende ved den? 

Mi Mi:   Jamen jeg forstår ikke helt så meget men 

Winnie:  Nej, nej 
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Mi Mi:   Den er virkelig spændende, hvis man ved det mere om det sådan 

Winnie:  Ja, ja 

Mi Mi:   Først synes jeg den bare åh nej det er bare en volapyktekst 

Winnie:  Ja, ja 

Mi Mi: Sådan det var lidt mere forstår så det var lidt mere spændende 

Winnie:  Ja 

Mi Mi:   Så hvis jeg vil have mere vede det om den her teksten så det bliver meget 

spændende jeg synes den er meget spændende  

 

I sine forsøg på at nå fra spændende volapyk til forståelse forsøger Mi Mi at styrke sine egne 

forudsætninger for at forstå teksten. Det gør hun både ved at trække på sine klassekammeraters sproglige 

viden om ordbetydningerne og ved at forsøge at ændre på rammerne for opgaven.  Da Winnie i starten af 

forløbet foreslår, at de læser teksten højt, melder Naja sig straks til at læse den højt. Men hun har kun læst 

et par sætninger, da følgende sker:  

 
Uddrag 4 

Mi Mi: (holder en hånd op med håndfladen mod Naja – se figur 1 – ser på Naja kort, så på 

Winnie og tilbage på Naja)  

Naja: Hvad? 

Mi Mi:   Vil du ikke sød at læse lidt langsommere? (stille, ser smilende på Naja) 

Winnie: Det ka- 

Naja:   Skal jeg læse det der oppe igen? (peger på teksten og holder den mod Mi Mi) 

Mi Mi: Nej (bestemt, ryster på hovedet og smiler) 

Winnie:  Vi kan også gøre det sådan at jeg læser første runde og så læser Naja anden runde 

Naja:   Ja okay (stille) 

Winnie:  Skal vi gøre det sådan? 

Naja:  Ja  

Mi Mi:  (smiler ikke, blik flakker til højre og venstre, mens hun ser ned) 

Mi Mi:   xxxxx du rigtig god læse, men jeg forstår ikke xxx (ser på Naja, smiler og griner kort) 
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Figur 1                    
 

Mi Mis ’stop-hånd’ får Naja til omgående at afbryde læsningen og spørge ’hvad?’, hvorefter Mi Mi høfligt 

nedtonende spørger, om Naja ikke vil være sød at læse lidt langsommere, mens hun smiler til hende.  

Samtidig afviser Mi Mi i et bestemt tonefald Naja, da hun spørger, om hun skal læse dele af teksten igen. Da 

Winnie foreslår, at hun selv tager over i første runde, og Naja tøvende accepterer, går det formentlig op for 

Mi Mi, at hendes reaktion har virket ansigtstruende på Naja. Efter at hun har set ned med et flakkende blik, 

forklarer hun sin handling med, at hun ikke forstår, og samtidig roser hun Najas læsning, hvilket vidner om 

en social sensitivitet over for de andre i interaktionen. Hendes ændring af rammerne skal tilsyneladende 

ikke være på bekostning af de andres sociale position og status. 

 

Winnie påbegynder herefter læsningen, men fortryder efter at have læst et par linjer, og ændrer - 

sandsynligvis i lyset af ovenstående – sin beslutning, så Naja igen bliver den, der læser teksten i første 

runde i et langsomt tempo, og hun selv tager sig af anden gennemlæsning. 

 

Efter anden gennemlæsning spørger Mi Mi straks og uopfordret ind til ting, som hun ikke helt forstår, på 

trods af, at det egentlig ikke var meningen, at denne del af aktiviteten var individuel og ikke-interaktiv. 

Hendes første spørgsmål drejer sig om ordet ”mumie”, som er central i teksten. 

  

Uddrag 5 

Mi Mi:   Er det ægte, eller sådan (ser på Winnie) 

Winnie:  Ja, det 

Mi Mi:   Hvad betyder mumie? 

Winnie:  Det er det, øh er der nogen af jer der kan forklare Mi Mi, der ved hvad en mumie 

er? (ser på Helene og Naja) 
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Naja:   En, det ved jeg (rækker hånden op mens hun ser i bordet) 

Winnie:  Ja 

Naja:   En mumie er fra Egypten fordi at der pakkede de ind når- som for eksempel hvis en 

kejser døde og sådan noget, ja, sådan (ser ned og smiler) 

Winnie:  Ja, Helene har du noget du vil tilføje? (Mi Mi ser forventningsfuldt på Helene og 

smiler) 

Helene:   Nej så pakker de xxxxx så pakkede de ind i toiletpapir. 

Mi Mi:  Nååhh 

Naja:   Ja, det er en mumie (ser på Mi Mi og smiler) 

Helene:   Ja, det er en mumie 

Mi Mi:  Nå, en menneske pakket ind i det der toiletpapir (laver cirkel/vikle bevægelse med 

kuglepennen i sin højrehånd)  

Helene:   Ja (alle tre piger smiler og griner kort) 

FM:  Det er en måde at begrave dem på, ja, pakker dem ind i noget hørstof var det vist, 

ja (de tre piger griner stille og smiler) 

 

Naja starter med at forklare, at det er en, som de pakker ind i Egypten, når en kejser døde. Hun går lidt i stå, 

og Winnie beder Helene supplere. Helene siger, at den døde er pakket ind i toiletpapir, og Mi Mi siger 

”Nåh” og gentager Helenes forklaring. Winnie tilføjer, at det er noget hørstof, de er pakket ind i, og at det 

er en måde at begrave dem på. Således får Mi Mi både mulighed for at gentage forklaringen og få afklaret 

dette væsentlige ord inden den tredje og sidste læsning. Et ord, det i øvrigt under den afrundende samtale 

viser sig, at hun har understreget for, som hun siger, at kunne ”huske det, hvilke ord jeg ikke forstår”.  

 

Lignende afklaringer finder sted adskillige steder i samtalen. Det næste længere uddrag, der er fra den 

fælles rekonstruktion af teksten, viser, hvordan de sproglige afklaringer er sammenvævet med en faglig 

afsøgning af, hvad en mumie er for en størrelse, og integreret i en afklaring af, hvad teksten siger derom. Er 

disse mumier egentlig døde eller levende? Og hvad er det for noget med, at man kan spise dem? 

 

Uddrag 6 

Mi Mi:   Okay. Mumier. Hun er død, hun er død. Hun er død og hun er en mumie (nikker lidt) 

Helene:   Hm (stille)  

Mi Mi:   Hvad? 

Helene:   Mumifis- mumificering (udtaler hver stavelse tydeligt) 

Mi Mi:   Hedder det ikke bare xxxxx hjernen ud. Ved du godt det? 

Helene:  xxxxx 

Mi Mi:   Hvad? 

Helene:   Hun tager hjernen- de tager hjernen ud så hun kan leve videre 

Mi Mi:   Kan hun? Nej det kan hun ikke (ryster kort på hovedet), hun er død  

Helene:   Så hun kan leve videre i dødsriget står der(smiler og ser på Mi Mi) 

Mi Mi:   Står der det? 

Helene:  Ja Mi Mi  

Naja:   Tager hjernen ud så hun kan lave videre i dødsriget (skriver)  
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Mi Mi:   Så det står der også i det der lille blå felten (tegner en lille cirkel i luften foran sig) de 

spiser det der mumien (griner, Naja begynder også at grine) 

Helene:   Hånd vær ker xxx 

Naja:   Tager hjernen ud så hun kan leve videre (skriver) 

Mi Mi:   Nej det tror jeg ikke på 

Naja:  I døds rig et (læser op mens hun skriver) 

Mi Mi:   Tror du på det? 

Helene:   Hvad? 

Mi Mi:   Det der, leve videre 

Naja:   Jeg tror ikke på mumier 

Mi Mi:   Jeg tror heller ikke på det. Jeg vil godt tro på mumier men jeg tror ikke på, hvis xxx 

en hjerne ud så kan man leve videre (ryster lidt på hovedet) 

 

Mi Mi deltager her aktivt i rekonstruktionen af teksten og byder ind med et opsamlende bud, der rummer 

et udsagn om, at mumien er død, hvilket sætter gang i en opklarende diskussion med Helene, om hvorvidt 

det nu er rigtigt. Det er en diskussion, der både peger ind i og ud af teksten, idet Mi Mi eksplicit søger 

bekræftelse på Helenes udsagn om, at det står i teksten, at mumien kan leve videre i dødsriget, og 

efterfølgende forholder sig til, om det nu er noget, man kan tro på. Undervejs byder Mi Mi også ind med et 

forslag om, at de – sandsynligvis i stedet for at slås med ordet mumificering, som Helene har med i sine 

noter og lidt søgende bringer ind – bruger en vending, der skal angive, at hjernen tages ud. Det er her ikke 

hørbart, hvad hun præcist siger, men forslaget følges op af Helene og Naja, der skriver, at de tager hjernen 

ud, så mumien kan leve videre i dødsriget.  Under den afsluttende samtale med Winnie om, hvad de var 

glade for ved deres tekst (se uddrag 10), peger Mi Mi på netop denne information, men bruger udtrykket 

’suser hjernen ud’, som Winnie med en såkaldt recast gentager i omformuleringen ’suger hjernen ud’. Det 

kunne tyde på, at Mi Mi i første omgang har søgt efter dette udtryk, som hun har lagt mærke til i teksten, 

og at hun i situationen accepterer det mere gængse udtryk ’at tage hjernen ud’, men altså også holder fast i 

søgningen efter udtrykket fra teksten.  

 

I det næste uddrag, der følger umiddelbart efter, er det ordet ’pulverisere’, der bliver genstand for sproglig 

afklaring og indgår i en faglig afklaring, der sættes i gang af Najas spørgen ind til noget, Mi Mi tidligere har 

sagt om, at man spiste mumierne.   

 

Uddrag 7 

Naja:   Mi Mi du- du sagde et eller andet med at de spiste dem 

Mi Mi:  Ja de spiste dem. Eller xxxxx 

Helene:   De spiste dem pulveriseret mumie 

Naja:   Shit, jeg er sulten 

Mi Mi:   Hvad betyder problemiserer?  

Helene:   (griner lidt) 

Mi Mi:   Seriøst. Forklar mig det lige (ser på Helene) 

Helene:   Hvis du nu spiser bagepulver eller mel eller sådan noget 

Mi Mi:   Ja  

Helene:   Det er pulver 
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Mi Mi:   Ja, det er pulver (nikker) 

Helene: Mmm (nikker) 

Mi Mi:   Så spiser ja en mumie 

Helene:   Ja 

Helene:   Mu- 

Mi Mi:   Det er en menneske faktisk  

Helene:  Ja  

Mi Mi:   Der døde  

Naja:   Det har været et menneske (med tryk på har) 

Mi Mi:   Det har været et menneske (med øget tryk på har) 

 

Vi ser her igen Mi Mi holde fast i et ønske om forståelse, da hun oven på Helene første grinende reaktion på 

spørgsmålet om, hvad ’problemisere’ betyder, insisterer på at få svar. Samtidig ser vi hende som i flere 

andre tilfælde gentage de andres udtryk (’ja, det er pulver’). En sådan gentagelse ser vi også sidst i 

uddraget, hvor Mi Mi efter en afklaring af, at man, når man spiser en pulveriseret mumie, faktisk spiser et 

menneske, gentager Najas replik, der med eftertrykket på ’har’ fremhæver betydningen af 

perfektumsformen.  

 

Et minut senere er det ordet harpiks, der er genstand for sproglig afklaring.  

 

Uddrag 8 

Naja:   Ja, de spiste mumier  

Mi Mi:   Og de tager al væske ud af kroppen 

Naja:   Altså de putter det i harpiks  

Mi Mi:   Hvad er en harpiks for noget? 

Helene:  Og velduftende olie  

Mi Mi:   Helene, hvad er en harpiks for noget? 

Naja:   Det er det der er påå træerne 

Mi Mi:   Træerne? 

Naja:   Ja  

Helene:  Ja Mi Mi. Harpiks inde det der er inde i træerne  

Mi Mi:   Man kan jo ikke set det (ryster lidt på hovedet, mens hun ser på Helene) 

 

Det er her uklart, hvorvidt det her lykkes Mi Mi helt at forstå, hvad harpiks er. Denne fornemmelse har 

Winnie, der overhører udvekslingen, nok også, idet hun i den afsluttende samtale spørger Mi Mi, om hun 

fandt ud af, hvad harpiks er. Da Mi Mi svarer benægtende, følger en samtale om ordets betydning, der også 

leder til afklaring af harpiksets funktion i mumificeringsprocessen. 

 

Mi Mi er tydeligvis gennem hele optagelsen investeret i teksten og i aktiviteten som sådan og arbejder 

aktivt på at skabe rum for sin egen forståelses- og læringsproces, samtidig med at hun forhandler sin egen 

subjektposition i interaktionen med de andre deltagere. Ligesom i Toras tilfælde indgår learnerpositionen i 

denne forhandling. Således italesætter Mi Mi flere gange både direkte og indirekte sin position som 

learner, samtidig med, at hun positionerer sig som fagligt nysgerrigt og vidende, sådan som vi ser det i 
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ovenstående uddrag.  Denne position som fagligt nysgerrig og vidende kommer også i forgrunden i 

nedenstående sekvens som følger lige efter, at Mi Mi har sikret sig, at hun forstår, hvad en ”sarkofag” er. 

”Hvad betyder det egentlig? Det er en kiste ikke?” siger hun, hvorefter Helene forklarer og suppleres af 

Naja. Da Naja er færdig med at forklare, stiller Mi Mi endnu et spørgermål: 

 

Uddrag 9 

Mi Mi: Hvor mange guder har de? 

Naja:   Guder? 

Mi Mi:   Hvor mange guder? 

Naja:   Hvad mener du med guder? 

Mi Mi:  I Egypten? 

Naja:   Jeg tror ikke rigtig, de har nogle guder 

Helene:  Jo, de har guder. De har sådan 

Mi Mi:   Det er sådan en kat med hoved på. Nej  

Helene:   Også sådan 

Mi Mi:   En kat med menneske 

Helene:  Dyre sådan, dyr, dyre 

Mi Mi:   Og ræve  

Helene:   Nej, det er en elefant og alt muligt 

Mi Mi:   Nej. De har ikke nogen elefant, jeg har ikke set nogen elefant, det er i hinduismen 

Helene:   De har, jeg har set sådan en udsendelse hvor de havde sådan en guldting med 

elefant  

Mi Mi:   Det kan jeg ikke helt huske  

Naja:   På kisten 

 

Hendes spørgsmål om guder er ikke direkte relateret til den opgave, de er blevet bedt om at løse, nemlig at 

rekonstruere den tekst, de allerede har læst, men den positionerer hende som en fagligt interesseret elev, 

som gerne vil vide mere, end hun får at vide i de tekster, hun læser. Det bliver ret hurtigt klart, at Naja ikke 

kender svaret. Hun siger i stedet ”jeg tror ikke rigtig de har nogle guder”. Derefter tager Helene over, men 

afbrydes af Mi Mi, som viser sin viden om guder ved at fortælle om en kat med hoved på.  Formentlig 

tænker hun her på den egyptiske kattegud, Bast, der ofte illustreres i mere eller mindre menneskelig form. 

Helene taler med, men da hun foreslår, at de også har ”en elefant, og alt muligt”, korrigerer Mi Mi hende 

med ”nej, de har ikke nogen elefant, jeg har ikke set nogen elefant. Det er i hinduismen”. Hun afviser i sin 

korrektion helt, at der skulle være elefantguder i den egyptiske religion, og gør opmærksom på, at det er i 

hinduismen, som hun er bekendt med, at der er elefantguder.  

 

I legogloss-optagelsen ser vi således en situation, hvor Mi Mi får skabt rum for deltagelse på præmisser, der 

giver hende mulighed for på én gang at være learner med behov for støtte til forståelse af en dansksproget 

tekst og en fagligt nysgerrig og vidende elev med noget at byde ind med i forhold til opgaveløsningen. Det 

rum er hun ikke alene om at skabe. Også den voksne og de to klassekammerater spiller en væsentlig rolle i 

at etablere dette rum. Den voksne tager i sin regulering af aktiviteten og i forhandlingen om højtlæsningen 

hensyn til Mi Mis potentielle sproglige behov og de sociale udfordringer, der er indlejret deri, ligesom hun 

afslutningsvis samler op på de sproglige uklarheder, hun undervejs har noteret sig. Og Naja og Helene giver 
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under hele aktiviteten plads til de sproglige afklaringsprocesser og går ind i de faglige drøftelser, som Mi Mi 

samtidig igangsætter. Mi Mi appellerer især flere gange direkte til Helene, når hun leder efter et ord, eller 

når hun beder om at få et ord forklaret, og Helene synes tilsyneladende at bifalde dette og til sidst under 

samtalen om teksten nærmest at overtage Winnies omsorg for Mi Mi læringsproces. Da de er færdige med 

at skrive deres fællestekst, sætter Winnie sig hen til dem. Naja læser deres tekst op, og Winnie spørger, 

hvad de synes om deres egen tekst, og om: ”Er der noget, I er særligt glade for, at I har fået med eller en 

formulering eller?”. Naja svarer først, og derefter siger Mi Mi, at hun er særligt glad for, at de fik det med 

om at ’de suser hjernen ud’. 

 

Uddrag 10 

Mi Mi:   Jeg synes de suser hjernen ud (griner) 

Winnie: Ja de suger hjernen ud, ja  

Naja:   Det- det er sygt (svinger med håret) 

Winnie:  Ja 

Naja:   Det er mærkeligt  

Winnie:  Ja  

Mi Mi:   xxxx (stille i overlap med Helene) 

Helene:   Det forstod du ikke helt til at starte med (smilende) 

Mi Mi:   Nej 

Winnie:  Nej 

 

Her ser vi Helene på voksenmanér og med en venligt evaluerende og spørgende kommentar til Mi Mis 

læringsproces tage en læreridentitet på sig og vise sin opmærksomhed på Mi Mis forståelsesvanskeligheder 

og dermed også implicit pege på sin egen rolle som ansvarlig støtte for Mi Mi. En rolle, som Mi Mi i øvrigt 

selv fremhæver i en anden sammenhæng, hvor hun på et spørgsmål fra en af klassens lærere om, hvad hun 

gør, når der er noget, hun ikke forstår, svarer, at så spørger hun bare Helene, som hun også sidder ved 

siden af i klassen. 

 

 

Begrænsninger for deltagelse 
 

Det er dog ikke altid, at der i gruppesammenhæng gives de samme deltagelsesmuligheder.  Det ser vi et 

eksempel på i dataindsamlingsaktiviteten Hvem er du fan af?, der blev gennemført i femte klasse (efteråret 

2013). Aktiviteten blev forberedt ved, at eleverne hver – efter en introduktion i klassen – skrev en tekst om 

at være fan. Eleverne blev derefter - i grupper på tre - spurgt ind til teksten og skriveprocessen med 

udgangspunkt i en række vejledende spørgsmål (se også Laursen 2014). Mi Mi er i gruppe med Naja og 

Marie. Både Naja og Mi Mi har skrevet om bøgerne, The Hunger Games, som også er filmatiserede, mens 

Marie har skrevet om svømning. Winnie spørger indledningsvis, hvem der vil starte med at læse og Naja 

melder sig straks frivilligt, mens Mi Mi først peger på Naja og så rækker hånden op og siger, at hun gerne vil 

være den sidste. Den efterfølgende samtale kommer særligt til at dreje sig om The Hunger Games, muligvis 

fordi to af de tre piger af skrevet om denne, men måske også fordi Naja er den, der byder mest ind.  
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I sin tekst fortæller Naja, at hun først så filmene og senere blev opmærksom på, at de var baseret på bøger, 

som hun synes er bedre end filmen.  

 

Om The Hunger Games 

 

Jeg blev fan efter jeg så filmen og så fandt jeg ud af der var bøger de er meget bedre end filmen. 

 

Bogen er bedre end filmen fordi man får meget mere at vide. Men nr. 2 er bedst jeg kan næsten 

alle navnene her kommer de: Katniss, Petaa, Mags, Johanna, Finnick, Gloos, Cashemere, Beetee, 

Brutus, Enobaria og wiress 

 

Mi Mi fortæller i sin tekst, der består af en overskrift og en linje, at hun synes filmen er god, og at den 

handler om dødsspillet.  

 

Jeg er fan af The Hunger Games  

 

Jeg synd den film er god film.den film handler om dødsspillet. 

 

Begge tekster rummer endvidere en illustration. Najas viser de centrale figurer i bøgerne og filmen. Mi Mis 

er en illustration fra filmen The Hunger Game. Catching Fire. 

 

I og med at det hovedsageligt er Naja, der byder ind i samtalen, bliver det også i høj grad hendes tekst og 

interesse for bøgerne, der fylder i samtalen. I samtalen positionerer Naja sig gentagne gange som stærk 

læser og skriver. Ud over at fremhæve bøgerne som bedre end filmene, nævner hun, at hun ville have 

skrevet en hel roman, hvis hun havde haft længere tid, at hun gerne vil prøve at læse bøgerne på engelsk, 

ligesom hun udpeger de forskellige tegn, hun har brugt i teksten. Dette kommer til at skabe en situation, 

der ved siden af Naja placerer Mi Mi i en kan-ikke position som læser og skriver, som hun flere gange i løbet 

af samtalen eksplicit italesætter. Hun nævner, at hun ikke har læst bøgerne med begrundelsen ”fordi jeg 

ikke så god til læse xxxxx svært”, og at hun gerne ville have skrevet flere faktuelle oplysninger om filmen i 

sin tekst, men at det var svært for hende at læse sig frem til informationerne.  

 

Uddrag 11 

Winnie:  Ja, sådan. Så øhm ja, øhm var der noget der var svært ved at skrive denne her tekst, 

synes I, hvad tænker du Mi Mi? Var der noget der var svært for dig da du  

         skulle skrive teksten her? 

Mi Mi:   Ja, det der med at finde, hvornår den filmen startede, kommer ud 

Winnie:  Ja? 

Mi Mi:   Den er svær ved at finde det 

Winnie:  Ja, finde informationer om det 

Mi Mi:   Ja, jeg skal læse det hele, så, jeg kan heller forstå 

Winnie:  Nej, så du har simpelthen svært ved at læse det og forstå det der står og sådan, ja, 

når du søger og du søger efter det på dansk?  

Mi Mi:   (nikker)  



Tegn på sprog – tosprogede børn lærer at læse og skrive Side 18 

Winnie:  Ja, ja, sådan, var der andet der var svært ved at skrive teksten nu har- nu er du glad 

for ordet ’dødsspillet’ 

Mi Mi:   Mm? (stille, smiler lidt)  

Winnie:  Hvordan fandt du på det, har du bare hørt det før eller læste du om det eller?  

Mi Mi:   Det kunne jeg se 

Naja:    Det står på bogen. 

Mi Mi:   Ja det står på, det der, bogen (tegner med fingeren i luften) 

Winnie:  Ja det står på omtalen i bogen, ja,  

Mi Mi:   Ja 

Winnie:  Så så kunne du finde ud af at tage det derfra 

Mi Mi:   Ja 

 

Mi Mi nævner her, at hun gerne ville have haft en information om, hvornår filmen kom, med i sin tekst, 

men at det krævede, at hun skulle ’læse det hele’, som hun havde svært ved at forstå, hvilket Winnie 

nuancerer ved i sit spørgsmål til Mi Mi at pege på, at det drejer sig om tekster på dansk. Herefter drejer hun 

samtalen, så den kommer til at handle om ordet ’dødsspil’, som Mi Mi tidligere i samtalen har nævnt, at 

hun var glad for at have fået med og giver hende ordet ’omtale’, der kan være det ord, Mi Mi leder efter i 

sit svar på Winnies spørgsmål om, hvor hun fandt det. 

 

Et andet eksempel på, at der ikke altid skabes samme deltagelsesmuligheder, som vi så det i legogloss-

aktiviteten, finder vi i forbindelse med undervisningsforløbet Vores kvarter. Dette forløb foregår over seks 

dage i sjette klasse. Eleverne skal som en del af dette arbejde i grupper af to eller tre udforme tekster om 

steder omkring deres skole. Mi Mi arbejder sammen med en anden pige fra klassen, og de skal skrive om en 

stor sten, som ligger uden for deres klasselokale, og som skolens elever ofte leger på eller hænger ud på i 

frikvarterne. Pararbejdet finder sted på dag tre og dag fem i undervisningsforløbet. På dag tre skal de med 

udgangspunkt i nogle spørgsmål fra lærerne, som de har på papir, først svare i noteform på nogle 

spørgsmål om det sted de beskriver. Derefter skal de med udgangspunkt i deres egne noter lave et første 

udkast til en tekst om stenen. Dette udkast bliver dagen efter, på dag fire, læst og kommenteret af to 

elever fra syvende klasse i en gruppe på 11 elever i en diskussion som styres af en af lærerne. Eleverne skal 

skrive ned, hvad det er for kommentarer, de får, og så på dag fem igen mødes i par eller grupper og forsøge 

at indarbejde de kommentarer, de har fået til deres tekst.  

 

Som i flere andre tilfælde bringes Mi Mis status som learner i spil fra begyndelsen af. Mi Mi har 

høretelefoner på, når hun bruger AppWriter. Klassekammeraten kommenterer dette ”Du har hørebøffer 

på”, mens hun griner lidt, hvilket potentielt positionerer Mi Mi som ikke deltagende i arbejdet. Noget tyder 

på, at Mi Mi også hører det sådan, idet hun med eksplicit reference til sin sproglige situation forklarer, 

hvorfor hun har høretelefonerne på, og peger på, at de hjælper hende til at kunne deltage. 

 

Uddrag 12 

Mi Mi:  Fordi jeg er ikke jeg er ikke så god til at skrive, så jeg skal lige til at høre noget, så jeg 

kan skrive. 
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Optagelsen af det videre forløb, der i alt strækker sig over 78 minutter på dag tre og 81 minutter på dag 

fem viser en situation, der forløber temmelig anderledes end i legogloss-aktiviteten, og hvor Mi Mi trods 

flere forsøg på at byde ind med forslag til teksten i mange tilfælde mødes med tavshed eller forskellige 

former for afvisning. De to elever fra syvende klasser har i deres respons foreslået, at de skriver mere om, 

hvad det er for en slags sten, og M Mi er optaget af at forfølge dette spor. 

 

Uddrag 13 

Mi Mi:  Vi ved vi ved jo ikke hvilken sten er det sådan sten er mange slags sten men vi ved 

godt men, vi ved ikke hvad det hvilken sten er det, sådan, sådan hvilken slags sten 

er den, computere er sådan bare for eksempel computere bare for eksempel 

computere har bare computere den har en Mac og sådan. 

 

Undervejs ser Mi Mi flere gange op på klassekammeraten som for at søge respons eller bede hende 

overtage, uden at denne reagerer på det, og selv om Mi Mi gentagne gange forsøger at argumentere for sin 

sag, kommer hun ikke igennem med det – også da hun i en pause hos to lærere har søgt belæg for, at sten 

ikke bare er sten. 

 

Uddrag 14 

Mi Mi: Hun siger øh jeg har spurgt Pernille og Michael om det, de siger øhm sten har 

mange slags sten og (krumme) sten og sådan nogle mange slags sten og mange 

former og alle mulige og hun kan ikke (gætte til det) hvilken en den der sten er 

(peger ud ad vinduet, hvor stenen er).  

 

Megen tidligere forskning har peget på, at andetsprogstalende i mange situationer må tilkæmpe sig retten 

til at bliver hørt, hvis de taler med accent eller har svært ved at formulere sig på andetsproget (Norton 

1995, 2000; Miller 2003). Det er ikke til at vide, i hvilken grad det er det, der er på spil her, men omfanget 

og karakteren af afvisningerne giver sammen med den eksplicitte italesættelse af learnerpositionen det 

indtryk, at det i hvert fald er med til at skabe den situation, at det her ikke lykkes for Mi Mi at skabe samme 

rum for deltagelse og sproglig forhandling, som vi så det i legogloss-aktiviteten, på trods af ihærdige forsøg. 

 

 

Klasserummet - mange former for deltagelse  

 
Kaster man et blik på Mi Mis deltagelse i klasserummet, som den fremtræder gennem de tilgængelige 

videooptagelser fra interventionsforløbene i den pågældende klasse, fremstår tavshed som et generelt 

karakteristisk træk, især når undervisningen er organiseret omkring den samlede klasse eller i større 

grupper.  

 

Flere studier har vist, at det er et tilbagevendende fænomen, når man iagttager nyligt ankomne elever med 

undervisningssproget som andetsprog i klasserumsundervisningen, er den relative tavshed, som ofte 

karakteriserer disse elevers observérbare adfærd (se fx Duff 2002; Morita 2004). Som Schultz (2006) 

skriver, er tavshed et træk, der er svært at studere og rette opmærksomhed på både som forsker og som 

lærer, og det er samtidig et fænomen, der kan bære mange forskellige betydninger, der på ingen måde 
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behøver betyde passivitet eller mangel på deltagelse. I en næranalyse af en studerendes tavshed under et 

gruppearbejde blandt franskstuderende på et amerikansk universitet, viser van Compernolle & Williams 

(2013) for eksempel, hvordan den studerende – Diane – gennem kropsliggjort deltagelse retter 

opmærksomheden mod såvel de andre deltagere i interaktionen og den faglige genstand for interaktionen, 

og hvordan der finder en aktiv receptionsproces sted, som afslutningsvis i dette tilfælde munder ud i et 

verbalt bud fra Dianes side på løsningen af den opgave, de sidder med. På den baggrund foreslår de, at den 

forskningsmæssige og den pædagogiske interesse for, hvad det vil sige at deltage, udvides til også at 

omfatte kropsliggjort deltagelse, også når den ikke er verbalsproglig. Også Morita (2004) har interesseret 

sig for tavshedens betydning i undervisningen og peger på, at der bag tavsheden kan ligge mange 

forskellige stemmer. I sin undersøgelse af seks kvindelige japanske studerende på et canadisk universitet 

sætter hun fokus på forskellige typer af tavshed. Gennem kontekstuelle analyser af de studerendes tavshed 

i tre forskellige situationer viser hun, hvordan tavshed må læses på forskellige måder med forskellige 

betydninger, bevæggrunde og resultater. På linje hermed peger Acheson (2008) på, at tavshed aldrig bare 

kan forstås som fravær af tale, men at den altid er semiotisk betydningsbærende og som sådan af andre 

også tillægges symbolsk betydning. Tavsheden er ofte ledsaget af og indgår i et semiotisk samspil med 

gestik, ansigtsudtryk, kropsholdninger og ikke-verbale vokaliseringer som for eksempel suk. I tilfældet med 

sukket som ledsager til tavshed – i klasseværelset måske kombineret med arme og overkrop lænet ned 

over bordet – vil tavsheden nok typisk blive fortolket som et tegn på kedsomhed og måske kunne fungere 

som en måde at rette lærerens – eller andre elevers – opmærksomhed på det. Omvendt kan tavshed også 

fungere som en måde ikke at tiltrække sig opmærksomhed på, lige som den i klasserummet også kan være 

udtryk for ængstelse (Jaworski 1993; Lehtonen, Sajavaara & Manninen 1985). 

 

Tavshed i klasserummet er altså et mangetydigt fænomen, der som andre symbolske tegn fungerer 

semiotisk. Dens betydning bliver til i social interaktion og i samspil med andre udtryksmidler, hvor “… the 

gestures, facial expressions, and body attitudes that accompany silence can reinforce or contradict its 

meaning, exactly as kinesic behaviors do with speech” (Acheson 2008, s. 538). Tavshed vil også typisk blive 

tillagt forskellig værdi. Nogen vil måske i nogle sammenhænge være tilbøjelig til at se elevernes eventuelle 

tavshed som værende et problem ud fra en generel forventning om ’aktiv deltagelse’ eller ud fra en 

betragtning om, at anvendelse af sproget og deltagelse i interaktionelle sammenhænge er en central 

drivkraft i andetsprogssammenhæng. Og andre vil måske tolke det som en naturlig og legitim måde at være 

i rummet på og lære på. På den måde vil andres fortolkning af tavsheden også variere og indgå i 

forhandlingen om, hvad deltagelse kan være, og involvere komplekse sociale identitetsprocesser. 

 

Som nævnt indledningsvist i dette afsnit er tavshed generelt betragtet et karakteristisk træk ved Mi Mis 

deltagelse i klasserummet. Når klassen er samlet, og eleverne opfordres til at byde ind, er det forskelligt fra 

elev til elev, hvor meget de byder ind, og hvorvidt de gør dette ved håndsoprækning eller ved blot at bryde 

ind. Det er sjældent, Mi Mi byder ind i diskussioner, hvor hele klassen er til stede, eller hvor de er samlet i 

større grupper. Vi ser dog ikke nogen grund til at antage, at Mi Mis generelle tavshed er ensbetydende med 

manglende deltagelse. Typisk ser vi hende med blikket rettet mod de talende eller mod tavlen eller den 

tekst, der er genstand for undervisningen, og vi ser hende orientere sig mod de andre elever, kropsligt 

signalere interesse og imitere deres deltagelse. I mange tilfælde kan man også iagttage hende svare stille 

for sig selv på spørgsmål fra læreren til klassen eller med munden forme ord, som antageligt er nye for 

hende. Det gælder for eksempel, da en lærer i en samtale om den tidligere omtalte store sten uden for 
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deres klasseværelse omtaler denne som værende ikke rund, men oval. På videoen ses, hvordan Mi Mi 

umiddelbart efter, at ordet oval bliver nævnt, bevæger læberne som til en o-lyd og vender blikket indad 

som vil hun lagre ordet.  

 

”A singular focus on talk as successful participation obscures the myriad ways that students might also 

participate through silence”, skriver Schultz (2009, s. 3) i en bog, hvori hun appellerer til en gentænkning af 

deltagelse i klasserummet, der anerkender, at der er mange måder at tage del i en undervisning – også 

uden at være verbalt aktivt. Dette blik på deltagelse gør det muligt at få øje på de mange forskellige former 

for deltagelse, Mi Mi indgår ind, og på de måder, hvorpå hun søger at skabe de bedst mulige 

læringsbetingelser for sig selv. Samtidig er det i lyset af det behov for forståelsesafklaring, vi ser i legogloss- 

og andre sammenhænge, værd at overveje, hvor meget af det faglige stof, hun risikerer at gå glip af uden 

mulighed for løbende betydningsafklaring, ligesom det også kan være interessant at se nærmere også på de 

klasserumssammenhænge, hvor hendes deltagelse også antager mindre tavse former. 

 

Et sådant finder vi i det interventionsforløb, der har navnet ”Sådan øges pulsen - spilforklaring og 

spiludvikling”. Dette undervisningsforløb blev gennemført i syvende klasse (efteråret 2015) i et samarbejde 

mellem biologi, idræt og dansk og involverede blandt andet et biologifagligt arbejde med hjertet, der er 

knyttet til forståelse af puls. Børnene blev under forløbet blandt andet bedt om at tage deres hvilepuls om 

morgenen syv dage i træk samt efter løb og afprøvning af de spil, som de som en del af forløbet udviklede 

og beskrev.  Der veksles mellem lærergennemgang af det faglige stof og -instruktioner til forskellige 

opgaver, gruppeopdelt undervisning med hold på cirka 10, pararbejde og kønsopdelte aktiviteter i 

gymnastiksalen. 

 

Undervisningen i hjertet var bygget op om et gennemgående tematisk mønster (Lemke 1990), som jeg 

nedenfor vil skitsere i forenklet form. Et tematisk mønster er et mønster af semantiske relationer mellem 

faglige begreber inden for et specifikt fagligt felt, der tilsammen beskriver det tematiske indhold. Der er 

altså tale om et sprogligt perspektiv på det naturfaglige indhold, som, hvad angår undervisningen i hjertet, 

kan skitseres som todelt: 

 

Dels en taksonomisk organiseret beskrivelse af hjertet, hvor hjertet identificeres som en muskel og som 

sammensat af fire rum samt hjerteklapper.  
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Figur 2           

 

Dels en processuel beskrivelse af blodets kredsløb gennem hjertet, hvor blodet pumpes gennem højre 

forkammer til venstre forkammer og ud i lungerne. Herfra pumpes det gennem venstre forkammer til 

venstre hjertekammer og videre ud i kroppen. Hjerteklapperne sørger for, at blodet løber den rigtige vej. 

 

Dette grundlæggende todelte og forbundne tematiske mønster tages op flere gange og på forskellige 

måder i undervisningen. Læreren gennemgår det på tavlen, han illustrerer det gennem en torso, de taler 

om det i klassen, og der vises to forskellige videoklip; et ganske kort klip, der i et forholdsvist enkelt 

fagsprog gennemgår hovedtrækkene i kredsløbet, vises flere gange, og et længere, der er målrettet 

fysioterapistuderende og spækket med latinske fagudtryk, vises en enkelt gang med henblik på at sætte 

fokus på fagsprog. I grupper skærer eleverne et rådyr- eller et harehjerte op, de læser en tekst, og de 

producerer selv et videoklip på mobiltelefon, hvor de skal genfortælle den læste tekst med deres egne ord. 

Der spindes så at sige et tekstuelt væv om det samme tematiske mønster, hvor eleverne møder forskellige 

måder at sige og vise ’det samme’ på, og hvor nye informationer løbende flettes ind. Biologilæreren 

Flemming tilføjer for eksempel i sin omtale af kredsløbet, at det er iltfattigt blod, der pumpes ind i højre 

forkammer, og at blodet, når det kommer til lungerne, afgiver CO2. Nye informationer føjes også til på 

baggrund af spørgsmål fra eleverne som for eksempel ’Går det ikke virkelig stærkt?’ Eller ’Hvis man har 

astma, hvad er det så, der sker? ’. De semantiske relationer i de forskellige måder at præsentere det 

tematiske mønster på er grundlæggende de samme, men de udtrykkes sprogligt forskelligt. I stedet for at 

blodet ’pumpes ud’ bruges eksempelvis også ’sendes ud’ til at dække den samme relation, og i videoen, der 

er målrettet fysioterapistuderende, tales om atrier og ventrikler i stedet for forkamre og hjertekamre.  

 

 

 

HJERTET  -  er  -  en  MUSKEL 

  

     består af fire RUM 

 

 højre FORKAMMER  højre HJERTEKAMMER  venstre FORKAMMER  venstre HJERTEKAMMER 

 

         samt 

 

     HJERTEKLAPPER 
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I det følgende foretages et nedslag i anden dag i forløbet, hvor det tematiske mønster omkring hjertets 

opbygning og funktion introduceres, efter at de i klassen den første dag har arbejdet med pulsmåling. 

Flemming starter med at samle op på disse målinger og spørger, hvad det var, de lavede sammen med 

dansk som andetsprogslæreren Jeanette dagen før, og flere siger ”hvilepuls”. Mi Mi siger også stille 

”hvilepuls”. Umiddelbart efter spørger han, hvem der har taget deres puls, da de vågnede om morgenen. 

Mi Mi rækker langsomt fingeren op efter, at et par af de andre har meldt sig. De følgende 15 minutter 

gennemgås hjertet ved tavlen, ved torsoillustration og gennem videosekvenser. Derefter tager Jeanette, en 

gruppe på 11 med sig ind i et andet lokale, heriblandt Mi Mi. 

  

I Mi Mi’s gruppe starter de med at mødes om et bord, hvor der ligger to dyrehjerter: et lille harehjerte og et 

større rådyrhjerte. Mi Mi stiller sig tæt på bordet og smiler stort, mens Jeannette forklarer, at det er 

forskningsassistenten, Winnie, der har skudt de dyr, hvor hjerterne kommer fra. Da Jeanette spørger, hvem 

der vil skære i det store hjerte, melder Mi Mi sig et splitsekund efter de andre med et højt ”mig”, smil, og 

en finger i vejret, og hun får lov at skære for.  

 

Mi Mi skærer i de følgende minutter hjertet op efter den instruktion, hun får. Undervejs samtales om, hvad 

de kan se. Efterfølgende sætter alle eleverne sig ned, og de får en kort fagtekst om hjertet, som Jeanette 

læser op for dem. De følgende 15 minutter foregår ved, at de læser en tekst sammen og Jeanette fortæller 

dem, hvilke ord de skal understrege i teksten, og hun skriver ordene ned på tavlen. Sætning for sætning 

taler de teksten igennem, både indholdsmæssigt og med fokus på udvalgte enkeltord.  

 

I første halvdel af denne sætning-for-sætning gennemgang af teksten deltager Mi Mi ikke med 

håndsoprækning eller ved spontant at byde ind med svar på Jeanettes spørgsmål. Hendes deltagelse ses 

her i form af hendes kropsholdning (sidder fremme på stolen, læner sig frem mod Jeanette), blikretning 

(primært mellem Jeanette og teksten, alternativt på den elev, som er blevet tildelt eller har taget taleturen) 

og andre handlinger som at understrege ord og tilsyneladende også stille forklare sidekammeraten, 

hvordan hun skal understrege ord, og låne hende sin tus. Vi ser også Mi Mi sige ord stille såsom ”blod”, da 

Jeanette ud over klassen siger ”Den pumper, hvad er det den pumper?” 

 

Men i den anden del af tekstgennemgangen deltager Mi Mi også verbalt mere og mere, samtidig med at 

hun fortsat siger ord for sig selv, enten som stille svar på Jeanettes spørgsmål eller som gentagelse af ord, 

Jeanette siger, for eksempel ordet ’krops(dele)’. Første gang, hun rækker hånden op, er til Jeanettes 

spørgsmål om, hvilket kammer i hjertet der er størst: forkammeret eller hjertekammeret, og siden tager 

hendes verbale deltagelse til. Således svarer hun for eksempel ”afgiver” på Jeanettes spørgsmål om, hvad 

man også kan kalde det, at blodet kommer af med CO2. Mi Mi rækker her ivrigt hånden op: 

 

Uddrag 15 

Jeanette:   Næsten allerførst i den her sætning, den er lidt svær den her, der kommer der et 

ord, der fortæller os, at blodet kommer af, med CO2 i lungerne, hvad for et ord er 

det? Kan I finde det? 

Cengiz:  Ilten 

Jeanette:   Naaaaj? 

Winnie går ned til Cengiz og peger i teksten. 



Tegn på sprog – tosprogede børn lærer at læse og skrive Side 24 

Naima:  Af-, afgiver blodet (uden håndsoprækning) 

Mi Mi:     (rækker samtidig hånden helt op, men tager den ned igen, da Naima svarer) 

Jeanette:   Mi Mi? 

Mi Mi:  Afgiver (lidt stille) 

Jeanette:   Afgiver (tydelig udtale), det er nemlig rigtigt, det er et svært ord, det må I gerne 

strege under i teksten 

 

I den resterende del deltager Mi Mi mere og mere også uden håndsoprækning. Det er for eksempel 

tilfældet, da Jeanette spørger, hvorfor de tror, det hedder en pulsåre, og Mi Mi udbryder ’årer, det’, eller da 

hun svarer på Jeanettes spørgsmål om, hvad ’organer’ er: ”det er alt det der er indvendigt i vores krop”. 

 

Uddrag 16 

Jeanette:   Hvad er et organ for noget? Tora? 

Tora:  xxxxxxx (Tora peger på sin krop, Jeanette efterligner og smiler) 

Jeanette:  Alle de ting der hvad? 

Tora:   xxx kroppen 

Flere:  xxxxx (stille) 

Jeanette:   Lunger? Lunger ja 

Mi Mi:  Organer  

Jeanette:  (peger på Mi Mi) organer ja 

Mi Mi:  xxxxx inde i kroppen (peger på sin egen krop), der ligger sådan nogen 

Jeanette:   Der ligger de 

Mi Mi:  Det er lunger og alle mulige ind i kroppen, ting (bruger hænderne mens hun 

forklarer) 

Jeanette:   Alt det der er indvendigt, i vores krop 

Mi Mi:  (nikker) 

Jeanette:   Ja, rigtigt 

Mi Mi:  (ser på sidekammeraten og forklarer smilende noget, mens Jeanette fortsætter med 

at nævne forskellige organer) 

 

Efter tekstgennemgangen er der pararbejde, hvor de skal fortælle om hjertet. Som indledning til det får 

Jeanette dem til i fællesskab at byde ind med, hvordan de kan gribe det an. I denne del ser vi Mi Mi deltage 

som en af de mest verbalt aktive – både med håndsoprækning og ved at byde ind spontant. Det følgende 

uddrag kan give et indtryk deraf. 

 

Uddrag 17 

Jeanette:   Hvis vi skal starte med at fortælle om hjertet, hvad er det første så vi skal sige? 

Hvad var det første vi fik at vide? Kig op på tavlen 

Tora:   (rækker hånden op) 

Jeanette: Tora 

Tora:   xxxxx muskel (næsten uhørligt) 

Jeanette:   Hvad? 

Tora:   xxx kraftig muskel 
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Jeanette:   Ja prøv og sig hvad der er en kraftig muskel 

Tora:   Hjertet er en kraftig muskel   

Jeanette:  Hjertet er en kraftig muskel, der? 

Mi Mi:  (rækker straks fingeren op) 

Fuaad:  Pumper (ingen håndsoprækning) 

Jeanette:   (peger på Mi Mi) 

Mi Mi:  Pumper blodet rundt (tydelig udtale) 

Jeanette:  Ja, der pumper blodet rundt, super (med tryk på ”pump” og ”blod”). 

Jeanette:   Så fortæller vi videre, ssssch, så kommer der nemlig noget med noget iltfattigt blod 

men, hvad var det det var? 

Adrianna:  (rækker måske fingeren op) 

Jeanette:   Adrianna 

Adrianna: Øhm nej (smiler) 

Mi Mi:  Også mennesker et eller andet 

Jeanette:   (peger på Mi Mi) hos mennesker, og så igen pumpes 

Mi Mi:  Pumpes iltfattigt blod (langsomt) 

Jeanette:   Hvor pumpes det iltfattige blod hen Fuaad? 

Fuaad:  (rækker hånden op) 

Fuaad:   Højre forkammer og højre hjertekammer 

Mi Mi:  Til 

Jeanette:  Det pumpes ind i højre forkammer og hvad så? 

Fuaad:   Og højre, hjertekammer 

Mi Mi:  (nikker idet Fuaad siger ”hjerte” og bevæger læberne) 

Jeanette:   Yes 

 

På den sidste dag i forløbet har Jeanette en opfølgende samtale, hvor hun på tur inviterer fire-fem elever 

med ind i et andet lokale og følger op på forløbet med et særligt fokus på sproget. Hun indleder med at 

spørge, hvad de husker fra forløbet. Også her er Mi Mi deltagende i sit kropssprog. Hun sidder fremadlænet 

og ser på Jeanette eller den, der taler. Hun nikker ind imellem og byder flere gange ind uden 

håndsoprækning. Og flere gange ser vi hende sidde tænksomt, som om hun leder efter ord i hukommelsen, 

som hun for eksempel gør det her nedenfor. 

 

Jeanette:   Mi Mi kan du nogle spil hvor man får pulsen meget op  

Mi Mi:  Vi spillet i går det der tjukbold 

Jeanette:   Tjukbold 

Mi Mi:  (nikker og ser op på Jeanette) 

Jeanette:   Ja 

Mi Mi:  Det var virkelig sjovt 

Jeanette:   Ja, det fik I pulsen op af 

Mi Mi:  Ja 

(…) 

Jeanette:   Kan I huske hvad det hedder hvad for nogen, hvad det hedder når man har lav puls 

og når man har høj puls det kalder man noget 
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Jeanette:   I skulle tage jeres egen på et tidspunkt (Mi Mi ser tænksomt ned i bordet) 

Jeanette:   Hvad hedder det, når man er helt I ro med sig selv, hvad hedder det så 

Mi Mi:  Hvilepuls (højt og tydeligt) 

Adrianna:   xxx 

Jeanette:   Det hedder hvilepuls ja, og den højeste puls kalder man 

Jeanette:   Kan I huske det? 

Adrianna og Wictor: (ryster på hovedet) 

Mi Mi:  (ser tænksomt ned i bordet igen) 

Jeanette:   Neej, maxpuls 

Mi Mi:  (lukker læberne som når man former et m) 

Jeanette:   Når man har maxpuls så kan den ikke blive højere 

 

Mens Jeanette fisker efter svaret ”hvilepuls”, sidder Mi Mi og stirrer skråt ned til venstre. Her er der tale 

om tavshed uden blikretning på Jeanette eller et objekt, som har med aktiviteten at gøre, og alligevel må 

man af hendes udbrud kort efter konkludere, at hun deltager aktivt – her i form af et (succesfuldt) forsøg 

på at komme i tanke om, hvad det er for et ord, Jeanette spørger efter. Efterfølgende spørger Jeanette, om 

de kan huske, hvad man kalder ”den højeste puls”. Mi Mi ser igen intenst ned i bordet mens Wictor og 

Andrianna ryster på hovedet, hvorefter Jeannette svarer på sit eget spørgsmål. Da hun har sagt ”maxpuls” 

former Mi Mi også et m med læberne, og viser således igen, hvordan hun deltager aktivt, skønt det ikke er 

verbalt.  

 

Hun byder også ind, når der er ord hun ikke er helt sikker på, som da hun senere i samtalen leder efter 

ordet ’hjerteklap’. Her byder hun ind ved at sige ’det der k-’ akkompagneret af kropssprog, hvor hun bruger 

pegefingrene til at vise en åbne-lukkebevægelse. I stedet for ordet ’hjerteklap’, som viser sig at være det 

ord hun leder efter siger hun ’lukkeknappen, mens hun ser på Jeanette og smiler stort. Derved viser hun, at 

hun godt ved, at det ikke er det rigtige ord, hvilket Jeanette samler op på ved at grine kort til Mi Mi og 

gentage hendes opfundne ord ’lukkeknappen’. Da ingen af eleverne kan huske ordet ’hjerteklap’, begynder 

Jeanette at sige ordet langsomt, så eleverne får mulighed for at byde ind undervejs. Den chance griber Mi 

Mi, da Jeanette har sagt hjer-te-kl. Jeanette hører det, nikker kort til hende for at give hende ordet, 

hvorefter Mi Mi gør ordet færdigt ved at sige ’klapper’.  

 

Mange forskellige faktorer spiller formentlig ind på Mi Mis høje grad af verbal deltagelse i dette forløb. Dels 

synes forløbets tilrettelæggelse omkring et klart tematisk mønster, hvor ’det samme’ siges og vises på 

forskellige måder, umiddelbart at skabe gode betingelser for forståelse af det faglige stof og for muligheder 

for at opbygge et sprogligt repertoire, der er knyttet til dette stof. Dels er det muligt, at arbejdet med 

nærlæsningen af hjerteteksten spiller godt sammen med den måde, vi har set Mi Mi orientere sig mod 

centrale ord og formuleringer, ligesom det er tænkeligt, at rammerne opleves som trygge i forhold til det 

sproglige arbejde.  Yderligere kan undervisningens naturfaglige indhold også have betydning, idet Mi Mi i 

flere sammenhænge, blandt andet i legogloss-aktiviteten har udvist en interesse for kroppen og andre 

naturfaglige temaer. Og så kan der selvfølgelig være et hav af andre forhold, der også kan spille ind.  

 

 

Forestillede og forhandlede færdigheder 
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I det datamateriale, der danner baggrund for ovenstående analyse og i det hele taget i det samlede Tegn på 

sprog materiale, er det påfaldende, hvor ofte børnene henviser til deres kunnen eller ikke-kunnen i forhold 

til læse- og skrivefærdigheder eller til andres opfattelser deraf, og hvor ofte drøftelser af og referencer til 

kunnen og ikke-kunnen også indgår i børnenes indbyrdes interaktion (se fx også Laursen 2013; Laursen & 

Fabrin 2013). Disse forestillede færdigheder (Martin-Beltran 2010; Watanabe & Swain 2008) får på godt og 

ondt betydning i de forhandlinger om deltagelse, der finder sted, ligesom de viser sig også at påvirke 

børnenes forestillinger om deltagelse på længere sigt i forhold til fremtidsmuligheder.  

 

Det er ikke usædvanligt, at vi hører elever, der er kommet senere ind i klassen fra modtagelsesklassen, 

referere til deres dansksproglige færdigheder, som vi ovenfor har set både Tora og Mi Mi gøre det, ligesom 

det heller ikke er usædvanligt, at de i deres omtale af deres forestillede færdigheder sætter lighedstegn 

mellem at være andetsprogsbruger på dansk og ikke at kunne læse og skrive, som Mi Mi for eksempel gør 

det under fanaktiviteten. Et andet eksempel på dette ses i nedenstående uddrag, der stammer fra et 

interview i forbindelse med aktiviteten Portræt af mig som læser fra sjette klasse. Forud for samtalen var 

børnene blevet bedt om at skrive et portræt af dem selv som læsere. Winnie har op til sekvensen spurgt de 

tre piger, Silje, Mi Mi og Nujalina, om de er begyndt at overveje, hvad de skal, når de er færdige med 

folkeskolen. 

 

Uddrag 18 

Winnie:   Så skal I til at begynde at vælge hvad I vil fremover.  Er det noget I tænker på nu? 

Silje:   Nej, jeg ved ikke hvad jeg vil 

Winnie:   Nej, hvad med dig Mi Mi? 

Mi Mi:   Det ved jeg ikke 

Winnie:   Nej 

Mi Mi:  Jeg bliver sådan lidt nervøs 

Winnie:   Lidt nervøs ved det? 

Mi Mi:   Ja 

Winnie:  Ja. Hvorfor bliver man nervøs ved det? 

Mi Mi:   Jeg er ikke så god til at sådan stave og læse. Med tre år kan jeg lære alt det? Eller 

skal jeg med videre eller? 

Winnie:   Ja, ja 

Mi Mi:   Det bare 

Winnie:   Så det er en stor opgave der ligger foran dig, det der med at blive ved med at blive 

bedre til at læse og skrive 

Mi M:   Ja eller bare stå- bare bestå til, helt til niende klasse 

Winnie:  Ja, ja 

Mi Mi:   Og det er vildt at tænke over 

Winnie:   Ja, ja. Men hvis du ser tilbage, kan du så ikke se hvordan du har lært mere og mere 

undervejs eller hvordan har du det med det? 

Mi Mi:   Hmm, lidt, lidt  

Winnie:   Lidt, ja. Men der er stadigvæk nogle ting der er rigtig svære. Ja. Så på den måde kan 

du blive nervøs for det, ja, ja 
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I uddraget italesætter Mi Mi sig selv som værende ”ikke så god til sådan stave og læse”, samtidig med at 

hun refererer til disse færdigheder som det, Miller (1999) omtaler som ”gateway and/or barriere to 

succes”, idet hun giver udtryk for sin nervøsitet for ikke at kunne leve op til forventningerne i niende klasse 

og komme ’med videre’. På den placerer hun sig selv som værende ”behind schedule” (Anderson-Levitt 

1996). 

 

Disse bemærkninger falder efter en samtale om elevernes erfaringer med de nationale test, hvor Silje på 

Winnies spørgsmål til deres erfaringer med dem er den, der først tager ordet med en relativerende 

bemærkning om, at det nogle gange er svært, andre gange ikke.   

 

Uddrag 19 

Silje:   Det er nogle gange megasvært, og så andre gange, så kan man godt finde ud af det 

Winnie:  Ja, så det kan være meget blandet, ja, hvad synes du Mi Mi? 

Mi Mi:   Ja, nogle gange er det svært. Jeg kan ikke læse xxx tekster 

Winnie:   Nej, hvorfor? 

Mi Mi:   Det er mest svært at forstå, men opgaven er nem at lave, men de gør de sådan med 

tekster og blandet sammen. Det synes jeg er mest svært at tænke over 

 

Hvor Mi Mi i uddrag 18 ikke skelnede mellem sig selv som andetsprogsbruger og sine læse- og 

stavefærdigheder, foretager hun her en distinktion mellem opgaver, der er nemme at lave, men svære at 

forstå, hvormed hun fremhæver sig selv som en, der ikke har generelle problemer med opgaveformen, men 

svært med forståelsen. Hun eksemplificerer dette ved en henvisning til en bestemt opgavetype, hvor ” de 

gør de sådan med tekster og blandet sammen”.  Her kunne være tale om de såkaldte ordkædeopgaver, 

hvor tre ord er skrevet sammen. Eleven skal identificere de tre ord og med musen markere, hvor et ord 

slutter, og et nyt begynder. Ordkædeopgaverne er udviklet til at måle afkodning, men kender eleven ikke 

ordene, er det vanskeligt gennem opgaven at demonstrere afkodningsfærdigheder. Det er ikke til at sige 

med sikkerhed, om det er den sammenblanding, hun i uddraget refererer til, men en skelnen mellem en 

grundlæggende nem opgavetype og konkrete problemer med forståelse vil kunne give mening i netop den 

sammenhæng. 

 

Martin-Beltran (2010) viser i en undersøgelse af diskursive praksisser omkring sprogfærdighed i en femte 

klasse på en dual-immersion skole i Californien, hvordan forståelsen af egne og andres færdigheder er et 

dialogisk fænomen, der involverer såvel personlige som interpersonelle og institutionelle erfaringer og 

italesættelser. Det synes også at være tilfældet, hvad angår Mi Mi. På det personlige niveau hører vi hende 

evaluere egen færdighed i flere forskellige sammenhænge, som hun gør i uddragene fra portrætsamtalen 

ovenfor og i forskellige af de beskrevne gruppesammenhænge. I disse gruppesammenhænge ser vi, 

hvordan hun selv og andre på det interpersonelle niveau inddrager den forestillede færdighed i en 

forhandling af deltagelsesformer. Endelig kan vi se, hvordan testerfaringer og mulige -resultater på det 

institutionelle niveau indgår som en helt central referenceramme for Mi Mis tolkning af sin kunnen og 

forståelse af sine fremtidsmuligheder.  
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Opsamling og diskussion 
 

I den ovenstående analyse har blikket været rettet mod relationen mellem deltagelse, sproglig interaktion 

og sproglig identitetsdannelse i et læringsperspektiv. Såvel i et forskningsmæssigt og i et pædagogisk 

perspektiv fremstår dette tema stadigt mere centralt i lyset af den mere og mere komplekst sammensatte 

sproglige diversitet i skolen og det ønske om direkte eller hurtigere mainstreaming, der mange steder har 

fulgt i kølvandet på et stigende antal migranter.  

 

Analysens primære fokus på én elev på tværs af kontekster har gjort det muligt at få øje på, hvordan 

deltagelse kan tage mange former, og hvordan deltagelsen er tæt knyttet sammen med forhandlinger af 

mulige subjektpositioner og forestillede færdigheder. Analysen indledes med en længere næranalyse af 

legogloss-aktiviteten, der er taget med, fordi den demonstrerer, hvordan Mi Mi i dette tilfælde er 

medskaber af et rum for deltagelse, der gør det muligt for hende på en gang at gå ind i og påkalde sig en 

learnerposition som platform for at skabe betingelser for den sproglige forhandling, hun har brug for i sin 

læsning af en dansk tekst, og samtidig indtage en subjektposition som fagligt vidende og nysgerrig, som en 

habil læser af et naturfagligt indhold og som en strategisk ressourcefuld learner af dansk.  

 

Analysen af legoglossen viser således, hvordan deltagelse også er noget, den enkelte kan være med til at 

skabe. Det er dog ikke altid, betingelserne for det er så gunstige, som de her synes at blive det i legogloss-

aktiviteten. Såvel legogloss-analysen som de øvrige analyser demonstrerer, hvordan deltagelse er et 

situeret fænomen, der involverer alle interagerende i en given aktivitet. Ikke alle børn er nødvendigvis i alle 

sammenhænge indstillet på at være sproglig støtte, forberedt på at yde det, der nogle gange skal til for at 

lytte til børn, der ikke taler, hvad anses for at være standarddansk, eller i situationen parate til at 

anerkende eller give plads til andre typer af ressourcer og subjektpositioner.  

 

De analytiske nedslag i denne artikel peger også på betydningen af den voksnes rolle, for heller ikke alle 

lærere har på samme måde som de voksne i denne analyse det, som Miller (2000) kalder ’an ESL teacher’s 

ear’ (ESL er en forkortelse for ’English as a Second Language’). Med udtrykket ’an ESL teacher’s ear’ 

refererer Miller til, at ikke alle lærere er forberedt på det intensive lyttearbejde, det kan kræve at forstå 

nyankomne, og har de faglige forudsætninger for det sproglige samarbejde, der er nødvendigt for at forstå 

hinanden. Miller henviser endvidere til et studie af Lippi-Greens (1997), der viser, at nogen til tider også af 

ideologiske årsager ikke er indstillet på at gå ind i det, der i de visse tilfælde opfattes som ’a communicative 

burden’ (Lippi-Green, 1997, 70). Analysen af Mi Mis deltagelse i forskellige interaktionelle sammenhænge 

giver anledning til at udvide forståelse af ’en andetsprogslærers øre’ til at omfatte mere end betydningen af 

at lytte og forstå. Interaktionelt omfatter dette mere for eksempel betydningen af den voksnes rolle som 

samtalepartner i forhold til regulering af interaktionen og turallokering samt opmærksomhed på de 

muligheder for sproglig forhandling, der er og kan skabes, og på de muligheder, der er og kan skabes for 

inddragelse og anerkendelse af andre og ikke nødvendigvis (dansk)sproglige semiotiske og strategiske 

ressourcer, de enkelte børn trækker på. Dette mere indbefatter eksempelvis også den opmærksomhed på 

de sproglige udfordringer, der i et andetsprogsperspektiv potentielt kan ligge i at læse, lytte til og 

producere fagtekster, og som rummer andet og mere end de enkelte fagord, og på muligheder for at give 

plads til og skabe rum for forskellige deltagelsesformer, sådan som vi for eksempel ser det udfoldet i 

klasseundervisningen.  
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Opmærksomheden på de sproglige udfordringer åbner yderligere for en overvejelse over, hvordan man i en 

sprogpædagogisk sammenhæng sikrer, at eleverne får den nødvendige støtte i forhold til de udfordringer, 

de i deres skriftlige brug af dansk står overfor. I en samtale, hvor dansk som andetsprogslæreren Jeanette 

sidder sammen med et hold af elever, spørger hun til, om der er noget, de finder særligt svært, når de skal 

skrive på dansk. Til det svarer Mi Mi, at det, hun synes er svært er ”og-, lave det der sætning rigtigt”, mens 

hun tegner en streg i luften horisontalt fra venstre mod højre. For Mi Mi er sætningsstrukturen på dansk 

ikke en selvfølgelighed, som man mere eller mindre kan lytte sig frem til, men noget der kræver en særlig 

opmærksomhed og viden. I Mi Mis tekst om at være fan af nogen ser vi blandt andet, at det danske 

nominalsystem ikke er noget, hun umiddelbart mestrer – og som vi fra andetsprogsforskningen ved er et 

træk, der typisk ikke er nemt at lære, hvis man ikke er fortrolig med dansk eller andre sprog med et 

tilsvarende system. Hvornår er det for eksempel, man bruger bestemt form, og hvornår hedder det filmen 

eller dødsspillet, og hvornår sætter man en bestemthedsartikel foran (den film). Hvornår bruger man 

ubestemt form, og hvordan kan substantivet stå alene (god film), og hvornår skal der en ubestemt artikel 

foran (en god film). Det kunne være den type syntaktiske forhold, Mi Mi refererer til, når hun taler om, at 

det er svært at ’lave det der sætning rigtig’. I faglig og organisatorisk sammenhæng rejser det et spørgsmål 

om, hvordan man sikrer en struktur, der gør, at nogen som Jeanette her er opmærksom på de specifikke 

sproglige behov, der er knyttet til at lære dansk som andetsprog, og sikre, at der finder en undervisning 

sted, der giver Mi Mi og andre med tilsvarende udfordringer indsigt i disse syntaktiske og andre sproglige 

forhold, der typisk ikke adresseres i undervisningssammenhænge, hvor alle er vokset op med dansk. 

 

Vi har set, hvordan Mi Mis deltagelse kan tage mange forskellige former, og hvordan de interaktionelle 

aktiviteter, hun er del af, alle involverer mere eller mindre implicitte og eksplicitte forhandlinger om disse 

former for deltagelse. Vi har også set, hvordan de deltagelsesforhandlinger, der finder sted, er tæt 

forbundet med forhandlinger af forestillede færdigheder. Analysen af legogloss-aktiviteten viste, hvordan 

Mi Mi var medskaber af et rum, der gav hende mulighed for at indtage forskellige ’kunnende’ 

subjektpositioner, både som en, der har noget at byde ind med fagligt, som en socialt sensitiv og sprogligt 

opmærksom andetsprogsbruger med strategisk overblik over sine sprogtilegnelsesbehov. I kontrast hertil 

opstår der i fanaktiviteten en situation, hvor Mi Mi trods adskillige forsøg fra forskningsmedarbejderens 

side på at vende og nuancere dette, lander i en ret entydig position som værende ’ik’ så god til sån’ stave 

og læse’, og hvor det at være andetsprogsbruger nærmest kommer til at fremstå som værende synonymt 

med ikke at kunne læse og skrive.  

 

Man kunne måske tro, at de forskellige deltagelsesformer og subjektpositioner, der gøres muligt, kunne 

tilskrives de forskellige aktivitetstyper. Det kan de også til en vis grad, i og med at de skaber forskellige 

rammer. Men det er samtidig interessant at se, hvordan der på ingen måde er nogen entydig 

sammenhæng. Hvor legogloss-aktiviteten her synes at danne en frugtbar ramme for Mi Mis deltagelse, 

hvorimod de ikke synes at gælde for fanaktiviteten, er det faktisk modsat i en række andre tilfælde, hvad 

man kan få et indtryk af i tidligere analyser af de to aktiviteter (Laursen 2014, 2015). Her så vi for eksempel, 

at netop fanaktiviteten i mange tilfælde gav anledning til, at børnene engageret fortalte om den eller det, 

de var fan af, og at de dermed fik mulighed for at deltage som vidende og interessante, også selvom det for 

mange var krævende at udtrykke sig på dansk (Laursen 2014). Så mange forskellige forhold af forskellig 

karakter vil altid spille ind på det konkrete forløb og på forhandlingen af deltagelsesform og forestillede 
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færdigheder, hvilken såvel i en pædagogisk som i en forskningsmæssig sammenhæng er vigtigt at tage 

højde for. 

 

Forestillede færdigheder er ifølge Martin-Beltran noget, der ikke alene har betydning for, hvad deltagelse 

kan være såvel ’her og nu’, men også noget, der har betydning i et fremtidigt perspektiv. Om det skriver 

hun: 

 

”The power to shape language learning does not lie in a single declaration or in words alone, but in 

the way these declarations are connected across personal, interpersonal, and institutional levels to 

future opportunities to speak and to be spoken to as participants in the target language 

community” (Martin-Beltran 2010, s. 273).  

  

I samtalen under overskriften Portræt af mig som læser ytrer Mi Mi tvivl om, hvorvidt hun vil blive 

udgrænset af et fællesskab og ’komme med videre’ eller hindres i at få adgang til et muligt fremtidigt 

eftertragtet fællesskab. Det rejser et spørgsmål om, hvorvidt man risikerer, at nogle børn i en sådan 

situation udvikler en forståelse af på forhånd at være afkoblet, og videre hvorvidt en sådan eventuel følelse 

af at være afkoblet fra fællesskabet vil kunne få ikke tilsigtede negative konsekvenser for børnenes 

investering i sprogtilegnelsen ’ her og nu’. Mi Mi synes at have en selvtillid og en styrke, ikke alle børn har 

med sig, og hun er i et miljø, hvor de voksne omkring hende er optaget af og har faglig baggrund for at tage 

højde for den sproglige diversitet, hvilket både præger den generelle undervisningstilrettelæggelse og 

mikrointeraktionen, som den finder sted minut for minut. Heller ikke det er tilfældet alle steder.  

 

I uddannelsessystemet er det at læse og skrive nok det, der i dag tillægges størst vægt og har den mest 

afgørende betydning for elevernes fremtidige muligheder. I et dynamisk sprogtilegnelsesperspektiv giver 

det anledning til overvejelser over, hvordan man såvel på et personligt, interpersonelt og institutionelt 

niveau kan sikre, at en manglende skelnen mellem det at være andetsprogsbruger og det at kunne læse og 

skrive ikke kommer til at skabe uønskede begrænsninger for deltagelse både i et ’her og nu’ perspektiv og i 

relation til børnenes fremtidige deltagelsesmuligheder. En anden overvejelse i forlængelse af ovenstående 

analyse handler om, hvordan man - samtidig med at man arbejder på at sikre de bedst mulige betingelser 

for, at eleverne vil kunne læse og skrive tekster på dansk – i både et nutids- og et fremtidsperspektiv giver 

eleverne mulighed for at indtage andre subjektpositioner end en, der er knyttet til ikke at kunne læse og 

skrive på dansk.  
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IDENTITETSPOSITIONER I FAGLIG SKRIVNING I HISTORIEFAGET 

EN FLERSPROGET ELEVS MODERSMÅLSBASEREDE SKRIVESTRATEGIER 
Birgit Orluf  

Med afsæt i Burgess og Ivanic’s arbejde med ’writing as an act of identity’(Burgess & Ivanic: 228) følger vi i 

dette kapitel en elev, Safa, der i starten af sjette klasse er blevet overflyttet fra skolens modtagelsesklasse 

til den klasse der på skolen deltager i projektet Tegn på sprog. Efter en kort præsentation af det faglige 

forløb og af udvalgte begreber i Burgess og Ivanic’s arbejde foretages der nedslag i hendes produktion af en 

historiefaglig tekst med det særlige fokus at følge hvilke skriveridentiteter undervisningen giver hende 

mulighed for at indtage og viser konkrete eksempler på hvordan hun i de forskellige faser vælger at forvalte 

disse muligheder til at skabe betydning. Afslutningsvis vil der blive peget på nogle af de didaktiske 

udfordringer som læreren står overfor i sit professionelle arbejde med at udfordre og støtte flersprogede 

elevers læse- og skriveudvikling i skolens fag i et stadigt mere differentieret sprogligt mangfoldigt 

klasserum. 

Fra Blokhus til Beirut, erindringsfortællinger i lokalt og globalt perspektiv 
Forløbet, som fandt sted i starten af syvende klasse, havde historiefagligt fokus på at forbinde hændelser i 

globalt perspektiv med hændelser i de enkelte familiers liv; med andre ord at fortælle den store historiske 

fortælling ud fra et individperspektiv. Den historiske periode, der blev udvalgt, var perioden fra 1900- 2015, 

det vil sige at den blandt andet omhandler den tid hvor elevernes forældre eller bedsteforældre af 

forskellige årsager måtte rejse eller flygte fra deres hjemland og kom til Danmark. Det beskrevne forløb 

beskæftiger sig udelukkende med forældrenes erindringsfortællinger og kan således betragtes som en 

aktivering af elevernes forståelse for at deltage i det videre faglige arbejde med perioden hvor læsning af 

historiefagets visuelle og skrevne tekster vil indgå. Desuden blev der sat fokus på læseforståelsesstrategien 

elaborering,’ at forbinde tekstens verden med læserens verden’, hvor det at arbejde med stof fra den nære 

verden kan lette elevernes mulighed for forståelse af tekstens indhold. Endelig blev der arbejdet med en 

begyndende kritisk literacykompetence idet der blev fokuseret på at en tekst er produceret af en 

fortællende instans der vil noget med teksten og sine læsere. Nedenfor vises en oversigt over forløbets mål 

og arbejdsfaser. 

Erindringsfortællinger 

Historiefagligt og sprogligt fokus  
for forløbet 

 At fortælle den store historiske fortælling i perioden 1990 
til nu ud fra et individperspektiv 

 At give eleverne mulighed for at udtrykke sig skriftligt om 
vigtige begivenheder i deres forældres liv 

 At bevæge sig mellem den fragmentariske, mundtlige 
erindringsfortælling og den skriftligt historisk berettende 
erindringsfortælling 

 At indsætte ’stemmer’ i teksten (inspireret af Reichenberg 2007) 

Fase 1  Forberedelse til interviewguide. Fokus på at stille spørgsmål 
til skriftligt og visuelt medierede erindringsfortællinger. 
Fra personlig berettende tekst til produktion af spørgende 
tekst 

Fase 2  Bearbejdelse af mundtlige interviews til skrevet tekst 
Fra mundtlig autobiografisk tekst til skriftlig autobiografisk 
tekst 
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Fase 3  Ændring af fortællerposition i den skrevne tekst: fra første 
personsfortælling til tredje personsfortælling 
Fra autobiografisk tekst til biografisk tekst: fortællerinstans, 
overskrift/afsnitsinddeling af tekst 

Fase 4  Sproglige greb der giver ’stemme’ til teksten: 
1)Evaluerende sprog fra en fortællerinstans med fokus på 
beskriver i nominelle led, 2)scenisk fremstillingsform ved at 
gengive replikker fra tekstens hovedperson. 

Fase 5   Fremlæggelse af forældrenes erindringsfortælling 
Fri mundtlig fremstilling ledsaget af visuel repræsentation 

 

Skrivning som et identitetsprojekt 

I et socialsemiotisk perspektiv vil de literacyaktiviteter der foregår med udgangspunkt i klasserummet, på 

forskellige måder være rammesættende for børnenes sproglige arbejde med og investering i literacy og i 

egen personlig og social identitet (Laursen 2013:27), og for at komme tættere på hvilke identiteter der 

gøres mulige for den enkelte elev i en kæde af literacybegivenheder tages der i det følgende afsæt i Burgess 

og Ivanic’s forståelse af identitet som socialt konstrueret over tid. Her forstås det enkelte individs 

skriveproces som en ud af mange sociale praksisformer der medvirker til identitetskonstruktion, og derfor 

er det relevant at undersøge dels hvilke skriveridentiteter der gives mulighed for i det didaktiske rum som 

skolen udgør, og dels hvilke skriveridentiteter den enkelte elev rent faktisk griber og skriver frem.  

Burgess og Ivanic beskriver følgende identitetspositioneringer der kan være med til at uddybe forståelsen 

af relationen mellem skrivepraksis og identitetskonstruktion. 

 

Socialt tilgængelige muligheder for selvfremstilling. Hvilke subjektspositioner gives der rum for i den 

sociokulturelle kontekst? Hvilke materialer, teknologier, teksttyper, sprog er til rådighed i 

skriveprocessen, og hvordan tilskrives de værdi? 

Det selvbiografiske selv. Hvilke oplevelser, følelser og erfaringer med at skrive bringes med til den aktuelle 

skriveproces? Hvilke repertoire af tekster bringes med? 

Det diskursive selv. Hvordan iscenesætter skriveren sig som en instans i teksten? Hvilke ord bruges, hvilke 

semiotiske ressourcer i bred forstand tages i anvendelse?  

Forfatterselvet. Hvordan oplever skriveren sig som tekstens forfatter? Hvor tydeligt sætter skribenten sig 

igennem som producent af teksten og demonstrerer ejerskab til tekst og genre?  

Den oplevede skriver. Hvordan opfatter læseren skriveren gennem læsning af teksten? Dette aspekt 

adskiller sig fra det diskursive selv ved at dette er i spil i det øjeblik teksten produceres mens den 

oplevede skribent kan fortolkes igen og igen over tid af nye læsere og derfor kan være foranderligt over 

tid(det læserorienterede aspekt). 

 

Disse fem aspekter af skriveridentitet som er tæt forbundet med hinanden og til stede i enhver 

skrivepraksis, danner baggrund for en nærmere undersøgelse af Safas tekstproduktion i forløbet om 

erindringsfortællinger. Formålet er at få indblik i de udfordringer underviserne møder når man skal 

tilrettelægge og gennemføre læse- og skriveundervisningen for en nyligt indsluset modtagelsesklasselev 

således hun støttes og styrkes i sin faglige udvikling på andetsproget. 
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Muligheder for selvfremstilling i arbejdet med forældrenes erindringsfortællinger  

Hvad angår de socialt tilgængelige ressourcer for selvfremstilling kan forløbet i et historiefagligt perspektiv 

betragtes som forberedelse til at møde historiefaglige tekster i skolen. Hensigten var at styrke elevernes 

læsning af de historiefaglige tekster der p.t. udgør historiefagets faglige diskurser. Som nedenstående 

oversigt viser, er historiefagets teksters formål at belyse historiske begivenheder i et samfundsmæssigt 

perspektiv. Under læsning af disse tekster kan nogle elever opleve stor afstand mellem tekstens verden og 

deres egen, og det kan vanskeliggøre elevernes mulighed for at identificere sig med tekstens verden og på 

den måde gøre det vanskeligt at udvikle nye forståelser af sig selv. Arbejdet med forældrenes 

erindringsfortællinger tager afsæt i konkrete hændelser i en nærtstående persons liv, først fortalt som en 

autobiografisk beretning og dernæst som en biografisk beretning hvor eleverne får mulighed for at etablere 

en tæt relation mellem tekstens verden og deres egen og på den måde skabe identifikation med tekstens 

univers. Og det er denne transformationsproces mellem den autobiografiske og den biografiske beretning 

der kræver et sprogstræk og dermed kan udfordre og styrke elevernes repertoire af skriveridentiteter. 

Genre  Formål Eksempler fra skolekontekst 

Autobiografisk beretning At berette om episoder i nogen 
liv som det vil blive fortalt af 
personen selv 

At forstå en persons livserfaringer 
fra et personligt perspektiv 
(personlig udvikling) 

Biografisk beretning At berette om episoder fra en 
anden persons liv 

Bemærkelsesværdige personers 
liv 

Historiske beretninger og 
forklaringer  

At berette, forklare og fortolke 
vigtige eller interessante 
historiske begivenheder i et 
samfund 

Den australske immigration i et 
historisk perspektiv. 

Børns leg i et historisk perspektiv 

 Uddrag fra Derewianka og Jones (2013:103), min oversættelse. 

 

Undervejs i skriveprocessen blev eleverne fortløbende stilladseret gennem fælles produktion af 

modeltekster på tavlen, gennem modeltekster ophængt i klasserummet og gennem lærer-elevsamtaler i 

små grupper. Alle tekster var udelukkende på dansk. På næste side ses en oversigt over de semiotiske 

ressourcer der blev stillet til rådighed undervejs i skriveprocessen. 
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Forfatterselvet. Eftersom stoffet til elevernes tekstproduktion skulle hentes fra elevernes egen verden, blev 

de positioneret som ejere af og forfattere til deres tekst, og da eleverne også er fortrolige med at 

producere en berettende tekst, antog skolegruppen at elevernes forfatterselv på den måde kunne styrkes 

og udvikles i forbindelse med forløbet. 

 

Det diskursive selv. Forløbet satte, som oversigten på forrige side viser, fokus på at arbejde sig frem til en 

biografisk beretning med en tydelig fortællerstemme på baggrund af interviews med forældre, noter fra 

interviewet og produktion af en autobiografisk beretning. Eleverne fik derved mulighed for at afprøve 

forskellige diskursive identiteter i form af en førstepersonsfortæller og en tredjepersonsfortæller. 

Endvidere aktualiserede arbejdet med tekstens stemmer hvilke muligheder fortælleren har for at bringe sin 

hovedperson implicit og eksplicit ind på tekstens scene. 

 

Skriveridentiteter som Safa skriver frem igennem forløbet  

I det følgende afsnit følges Safas arbejde i de forskellige faser med fokus på hvordan hun skaber sin 

skriveridentitet gennem brug af sit sproglige repertoire på arabisk og dansk og de semiotiske ressourcer der 

stilles til rådighed for hende i løbet af arbejdsprocessen. Særligt hendes brug af oversættelsesteknologi 

følges. Først en kort præsentation af elevens baggrund og hendes selvbiografiske skriverselv. Hun er født i 

Danmark af en far med irakisk baggrund og en mor med syrisk baggrund. Familien, der også inkluderer en 

tre år yngre lilebror, har boet skiftevis i Danmark og i Syrien, og Safa har derfor gået i skole i Syrien i fire år. 

Hun siger selv at hun var dygtig i skolen, og at hun kunne lide at gå i skole. Hun fremtræder som en stille og 

tilbageholdende elev der ikke siger meget hverken i fælles klassesamtaler eller i mindre fora, så hun er 

generelt svær at aflæse i forhold til hvor meget hun forstår. Selv oplyser hun at hun forstår, men bare ikke 

taler så godt dansk. Hun virker fortrolig med at skrive tekster i skolesammenhæng, og hun optræder som 

en motiveret elev der gerne vil være dygtig. I samtaler med hende om skole og skolegang giver hun ofte 

udtryk for at det i hendes familie tilskrives værdi at lære noget i skolen og være en flittig og dygtig elev.  
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I første fase forventes eleverne gennem interviews at skulle indhente informationer om vigtige 

begivenheder i deres forældres opvækst og liv. Disse informationer bearbejdes gennem det samlede 

undervisningsforløb til en biografisk tekst med en tydelig ’stemme’ fra den portrætterede eller som 

holdningsmarkører fra fortælleren. Som opstart på forløbet møder eleverne forskellige typer af 

erindringsfortællinger, både skrevne og visuelle tekster, og der arbejdes mundtligt og skriftligt med hvilke 

emner man kan spørge til og hvordan. Undervisningssproget er dansk, og der gives ingen særlige 

forklaringer til Safa på hvad der foregår fra underviserens side, men Fatima og Hanadi, som foruden dansk 

også taler arabisk, forklarer hende indimellem hvad undervisningen går ud på. Fra starten får hun at vide at 

hun kan bruge dansk, arabisk og andre sprog i sin skriveproces – det vigtigste er at hun får skrevet nogle 

spørgsmål som hun skal bruge til sit interview. Et blik på Safas tekstproduktion i denne arbejdsfase viser at 

hun starter med at skrive spørgsmålene på dansk. Nogle af spørgsmålene har hun formuleret direkte fra de 

forlæg klassen er blevet præsenteret for, mens andre som fx ’kunne du få et arbejde?’ og ’hvordan 

oplevede du Danmark? Hvad var anderledes? Var det svart?’ og ’hvorfor kommet du til Danmark?’ er 

eksempler på spørgsmål som hun ikke har kunnet finde på skrift i klasserummet, men som hun alligevel har 

fået produceret ved blandt andet at lytte til forslagene fra den fælles klassesamtale. 

 

I den næste arbejdsfase skal eleverne 

bruge deres forældre som informanter til 

erindringsfortællingerne, og med 

udgangspunkt i notater fra samtalen skal 

der produceres en sammenhængende 

autobiografisk tekst, altså en tekst hvor 

tekstens ’jeg’ er den interviewede 

forældre.  Safa vælger at interviewe sin 

mor, og her får hun brug for at tale arabisk. 

Eleverne bliver opfordret til at optage 

interviewet på mobilen så det er lettere at 

skrive notater bagefter. Der optræder 

ingen spørgsmål på arabisk på Safas arbejdspapir, så man må formode at hun kan oversætte spørgsmålene 

direkte til mundtligt arabisk uden hjælpemidler undervejs i interviewet, og hun producerer en sides sirligt 

håndskrevne notater på arabisk (se uddrag ovenfor). Disse notater udgør hendes grundtekst som hun i 

lighed med de andre elever skal redigere til en sammenhængende tekst ordnet efter emner fra interviewet. 

Efter i nogen tid at have forsøgt sig frem med at oversætte notaterne til dansk og samle dem til en 

sammenhængende tekst på dansk spørger hun om hun må skrive på arabisk, og det får hun lov til. På dette 

tidspunkt i skriveprocessen oplever Safa tilsyneladende at hun ikke kan indtage den skriveridentitet som 

hun ønsker når hun skal skrive en længere sammenhængende tekst på dansk, og hun foretrækker at skifte 

til arabisk i denne skrivefase. Det betyder at hun udskifter skolens pc’er med sin egen mobiltelefon hvor 

hun kan skrive på arabisk. 

Hverken denne tekst eller den tekst Safa producerer i næste fase hvor den autobiografiske tekst skal 

redigeres til en biografisk tekst, bliver oversat til dansk, så underviserne er her afskåret fra at følge 

skriveprocessen tæt, og undervisningen baseres på en implicit tillidsaftale mellem elev og underviser. Men 

de tekster som Safa producerer i arbejdsprocessen, vidner om stor tekstproduktion der tilsyneladende 
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foregår ubesværet. Der er således på dette tidspunkt grund til at antage at Safa- ligesom de andre elever i 

klassen- får arbejdet med at strække sproget med afsæt i de første notater fra interviewet der samles til en 

sammenhængende autobiografisk tekst.  

For at stilladsere eleverne til tredje fase hvor der skal indskrives ’stemmer’ i den biografiske tekst, 

præsenteredes klassen for nogle uddrag fra biografien om Astrid Lindgren hvor stemmen indskrives i 

teksten enten i form af et direkte gengivet evaluerende udsagn fra den portrætterede person eller som en 

fortolkende fortæller: ”Føj, hvor jeg syntes, at Stockholm var forfærdelig,” (Andersen 2014:97)er et 

eksempel på det første mens  følgende passage fra samme tekst er eksempel på det andet fortælletekniske 

greb: ”Mor og søn havde nogle paradisiske uger sammen på Näs, hvor Lasse kom med tilbage til alle de 

eventyrlige steder i sin mors barndom og legede alle de lege, Astrid havde leget med Gunner, Stina og 

Ingegerd” (Andersen 2014:116) Også i denne arbejdsfase er underviserne afskåret fra at følge Safa tæt fordi 

hun som nævnt skriver på arabisk, så i første omgang kan man ikke undersøge hendes diskursive selv trods 

disse aspekter af skriveridentiteten rent faktisk er vigtige i det literacyfaglige rum hvor intentionen er at 

give eleverne mulighed for at strække sproget. Til gengæld åbner muligheden for at skrive på arabisk for at 

Safa kan eksperimentere med at indskrive ’stemmer’ i teksten.  

Første gang underviserne igen kan følge skriveprocessen på dansk, sker når Safa afslutningsvis anvender 

Google Translate til at oversætte sin biografiske beretning på arabisk til dansk.  

Hanan er født og opvokset i Syrien med sin mor og hendes far og søskende i Syrien 

Hun gik i skole, da hun var 6 år gammel i første klasse, hun gik fra første til ottende klasse ”Jeg var så glad, når jeg gik i skole med 
min storesøster,” siger Hannan. 

Hun kunne godt lide selve den arabiske og stavning. 

Ikke lide skole er, at det bankende var tilladt, og der var alvorlige love skal overholdes, og ting, der var interesseret i, er at lærerne 
elsker og bekymrer sig om dygtige studerende til at studere, og som respekterer dem, og hun var en af dem. 

Efter afslutningen af skolen, hun var 14 år gammel, hun gik og arbejdede lab fløjtende syning, syning var hendes hobby. 

Det havde ikke fri tid, fordi hun arbejdede og hjælpe hendes familie. ”Da jeg blev 24 år gift med en irakisk mand og boede i 
Danmark, fik jeg gift og kom til Danmark, ”Jeg så en stor forskel mellem Syrien og Danmark, herunder forskelle atmosfære, folk, 
skikke, sprog og love….” 

Hun boede to år i Danmark sammen med hendes mand, Og derefter fødte hun en lille pige (Safa), derefter flyttede de til Odense og 
boede i fire år, efter næsten seks år med hendes børn rejste til Syrien og boet der i næsten 5 – 6 år og derefter blev der krig i Syrien, 
vendte derefter tilbage til Danmark. 

”Jeg fandt det svært at leve i Danmark uden min familie, fordi jeg er vant til at leve med min dem og dele alt med dem.” 

Hanan gerne leve i Danmark eller i syrien. 

Safa læser teksten op på dansk sammen med underviseren, og det er her at underviseren kan spørge til 

hvordan Safa har skrevet ’stemmer’ ind i sin tekst. Som de allerfleste i klassen har hun valgt at gengive  

replikker fra biografiens hovedperson. 

Det er også her at det afklares hvordan enkelte passager skal forstås. Oversættelsesteknologien indfanger 

ikke alle sproglige nuancer, og fx Safas arabiske tekst om at moderen ikke var så glad for at lærerne måtte 

slå eleverne bliver i Google Translate-versionen på dansk til at ’det bankende var tilladt’. Andre eksempler 

er oversættelsen af Safas ’strenge love’ der bliver til ’de alvorlige love’, og moderens oplevede forskel 
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mellem Syrien og Danmark i forhold til blandt andet klima bliver oversat til ’atmosfære’. På spørgsmålet om 

hvilke ord hun særligt har lagt mærke til undervejs i arbejdsprocessen, og som hun særligt vil rette 

opmærksomheden på at lære, svarer Safa ´respektere´, ’bekymre’ og ’strenge’. Disse ord bliver 

efterfølgende genstand for en sammenligning mellem ordene på arabisk og dansk.

  

Efter denne samtale med underviseren, der resulterer i at Safa på egen hånd redigerer teksten enkelte 

steder, kan hun gøre sig klar til at indsætte relevante fotos samt forberede sig på den mundtlige 

fremlæggelse der skal ledsages af erindringsfortællingen medieret i PP-format. Den færdige tekst, som hun 

fremlægger mundtligt, kommer til at se sådan ud: 

Hanan al ghazali 

født: 17/5/1976 i Syrien 

Hanan er født og opvokset i Syrien med sin mor hendes far og søskende og broder i Syrien Hun gik i skole, da hun var 6 år gammel i 
første klasse, hun gik fra første til ottende klasse ”Jeg var så glad, når jeg går i skole med min storesøster,” siger Hannan .Hun kunne 
godt lide fagene arabisk og stavning og at lærerne elsker og bekymere sig om dygtige studerende til at studere, og hun var en af 
dem. Og hun kunne godt lide at alle elever respekterer lærerne. Men hun kunne ikke lide at lærerne måtte slå og hun kunne heller 
ikke lide de strenge love skal overholdes.  

Efter afslutning af skolen, var hun 14 år gammel, så gik hun og arbejdede i syning, syning var hendes hobby. Hanan havde ikke fri 
tid, fordi hun arbejdede og hjulpet hendes familie. 

”Da jeg blev 24 år blev jeg gift med en irakisk mand. Han boede i Danmark også komet jeg til Danmark. 

Jeg så stor forskel mellem Syrien og Danmark fx folk(hårfarve) tøj(i Danmark tag de kort tøj på , men i Syrien er der ikke så mang 
der gør det, der fleste tag bukser og trøjer på skikke, sprog, steder, gader, love….” 

Hun boede to år i Danmark sammen med hendes mand, og derefter fødte hun en lille pige (Safa), derefter flyttede Hanan og 
hendes mand og Safa til Odense og boede i fire år, efter ca. seks år rejste hun med sine børn til Syrien og derefter blev der krig i 
Syrien, vendte derefter til Danmark. 

”Jeg fandt det svært at leve i Danmark uden min familie, min mor, far og alle mine søskende og broder og alle dem jeg kender, fordi 
jeg er vant til at leve med min dem og dele alt med dem.” 

Man kan se at Safa har foretaget nogle ændringer på såvel afsnitsniveau, sætningsniveau som ordniveau. 
Hun har desuden på underviserens opfordring indledt den biografiske beretning med en kort præsentation 
af den portrætterede. På afsnitsniveau har hun blandt andet ændret afsnittet om skolen til følgende 
formulering: 

Hun kunne godt lide fagene arabisk og stavning og at lærerne elsker og bekymere sig om dygtige studerende til at studere, og hun 
var en af dem. 

Og hun kunne godt lide at alle elever respekterer lærerne. Men hun kunne ikke lide at lærerne måtte slå og hun kunne heller ikke 
lide de strenge love skal overholdes. 

Afsnittet om moderens oplevelse af forskellen mellem Syrien og Danmark er også uddybet i den endelige 
udgave af teksten. 

bekymre 

respektere 
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Da jeg blev 24 år blev jeg gift med en irakisk mand. Han boede i Danmark også komet jeg til Danmark. 

Jeg så stor forskel mellem Syrien og Danmark fx folk (hårfarve) tøj(i Danmark tag de kort tøj på , men i Syrien er der ikke så mang 
der gør det, der fleste tag bukser og trøjer på skikke, sprog, steder, gader, love….” 

I et intersprogsperspektiv har Safa på mange måder produceret en velfungerende tekst i forhold til målet 

med erindringsfortællingerne, og hun kan på lige fod med sine klassekammerater fremlægge moderens 

erindringsfortælling mundtligt ved at støtte sig til den skrevne tekst, og kun ordet ’strenge’, som hun har 

arbejdet med undervejs i skriveprocessen, tøver hun med at udtale.   Med sikker hånd har hun indlagt 

’stemmer’ i teksten i form af udvalgte citater fra moderen der trækker den biografiske beretnings 

hovedperson tydeligt frem på tekstens scene. Hun demonstrerer på den måde at hun i løbet af 

arbejdsprocessen har haft mulighed for at bruge sit diskursive selv også på sit andetsprog og fået nye 

fortællerteknikker til at positionere sig med som skriver. Også afsnitsinddelingen fungerer hensigtsmæssigt 

i forhold til genren og er ordnet efter spørgsmålskategorierne fra interviewet. På det syntaktiske niveau 

fungerer rækkefølgen af led ganske udmærket. Teksten viser potentialet i Safa som skriver på 

andetsproget, men brug af oversættelsesteknologier betyder at vi ikke ad den vej kan få et retfærdigt 

indtryk af på hvordan Safa realiserer sine skriveridentiteter fra arabisk til dansk. Vi har således ikke et 

realistisk billede af Safas repertoire af skriveridentiteter, og det udfordrer den videre planlægning af 

hvordan vi kan tilrettelægge en læse- og skriveundervisning der styrker hendes faglige og sproglige 

udvikling. 

Oversættelsesteknologier –  udfordringer og potentiale i et sprogtilegnelsesperspektiv  

Først i forbindelse med skolegruppens refleksioner over aktionen er to af de tekster, som Safa har 

produceret som henholdsvis en autobiografisk tekst og en biografisk tekst på arabisk, blevet oversat til 

dansk af en arabisk-danskkyndig lærer, og det har givet lærerne mulighed for at få nærmere indblik i 

hendes tekstproduktion og skriveridentiteter på arabisk. 

 

 

Uddrag fra Safas autobiografiske tekst 

oversat fra arabisk til dansk af en 

arabisk- danskkyndig lærer. 

Uddrag fra Safas biografiske tekst 

oversat fra arabisk til dansk af en arabisk- 

danskkyndig lærer. 
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Her får vi bekræftet at Safa er en meget kompetent skriver på arabisk. Den arabiskkyndige lærer oplyser at 

Safa mestrer at når man på arabisk ændrer subjektet fra første til tredje person, som opgaven lyder på i 

arbejdsfase to, skal også verbernes form ændres. Teksten er endvidere tydeligt struktureret kronologisk 

hvilket giver god mening når der er tale om en erindringsfortælling. Sammenligner man Safas egen tekst på 

arabisk oversat af en arabisk-danskkyndig lærer på skolen og oversættelsen fra Google Translate, fremgår 

det tydeligt at brugen af Google Translate-versionen ikke indfanger Safas sikre skriveridentitet på arabisk 

hverken hvad angår variationen i sætningskoblinger, det syntaktiske niveau, ordniveauet eller det 

morfologiske niveau. Brugen af arabisk og dansk skaber således meget forskellige muligheder for hendes 

selvfremstilling i forhold til det diskursive selv og som oplevet skriver. Desuden må det formodes at Safas 

forfatterselv bliver udfordret af at måtte lade sin tekst blive transformeret fra et skriftsystem til et andet. I 

en undervisningsmæssig sammenhæng vil det være ideelt at læreren har mulighed for at fremskaffe en 

pålidelig oversættelse af den arabiske tekst for at få et helhedsbillede af Safa som skriver så man kan sætte 

fokus på udviklingen af andetsproget på baggrund af hvad hun rent faktisk mestrer på modersmålet. Men 

på den anden side giver samspillet mellem tekstproduktionen på modersmål og brug af 

oversættelsesteknologien Safa mulighed for at bruge og udvikle et diskursivt selv og et forfatterselv hvor 

hun forholdsvis ubesværet og uden lærerstøtte kan deltage i klassens undervisning sammen med de andre 

elever i klassen med udgangspunkt i sit selvbiografiske selv med alle de teksterfaringer som hun bringer 

med sig. Det er også dette selvbiografiske selv der har mulighed for at blive udviklet undervejs i forløbet 

idet hun klart oplever sig som tekstproducent på lige fod med den andre elever i klassen. På den måde kan 

oversættelsesteknologien betragtes som redskab til at strække andetsproget hvor Safa får mulighed for at 

producere tekster på det sprog som hun er mest fortrolig med – og disse tekster er mere komplekse end de 

tekster hun havde kunnet producere hvis hun kun måtte skrive på dansk undervejs i sin tekstproduktion. 

Således er der mulighed for at støtte andetsprogstilegnelsen på basis af mere komplekse tekster, og hun 

har selv har givet udtryk for at det var et godt emne. Brugen af det arabiske sprog er omdrejningspunktet 

der forbinder hendes selvbiografiske jeg med de positive oplevelser og erfaringer fra hendes tidligere 

skolegang i Syrien med en nutidig skriveaktivitet hvor arabisk bruges som bro til tekstproduktion på dansk – 

en erfaring der forhåbentligt peger ud mod fremtidige skriveaktiviteter der åbner for en mangfoldighed af 

selvfremstillinger.  

Didaktiske udfordringer i et foranderligt klasserum 
Forløbet med forældrenes erindringsfortællinger viser blandt en øget kompleksitet i udfordringerne til 

undervisernes praksis når der skal etableres et fælles læringsrum i en klasse der er i konstant flow. 

Udfordringen i det beskrevne forløb har været at tilrettelægge en læse- og skriveundervisning der også 

giver mulighed for faglig udvikling for de elever der er ankommet til klassen fra en modtagelsesklasse. Det 

didaktiske spændingsfelt udspiller sig mellem på den ene side ønsket om at styrke elevens muligheder for 

selvfremstilling i skriveaktiviteter ved at lade eleven bruge det sprog som hun er mest fortrolig med som 

afsæt for skrivearbejdet og på den anden side den didaktiske udfordring i at stilladsere og styrke elevens 

skriveproces når man ikke forstår sproget. Forudsætningen for at der kan skabes en sprogstrækkende 

arbejdsproces i dette spændingsfelt er blandt andet en ihærdig elev. At forløbet med erindringsfortællinger 

giver Safa muligheder for at udvikle sig som skriver på andetsproget, skyldes i høj grad hendes investering i 

skriveaktiviteten. Hun insisterer hele tiden på at ville lære dansk – så meget at hun skal overtales til ved den 

mundtlige fremlæggelse at sige hovedcitatet fra moderen på arabisk – som også de andre elever bliver bedt 

om når de fremlægger: ”Jeg var så glad når jeg gik i skole med min storesøster”.  
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En anden forudsætning er at læreren kan navigere i en undervisning hvor det sprogstrækkende arbejde 

indimellem bliver nødt til at tage afsæt i en tekst der er bearbejdet af en oversættelsesteknologi der på den 

ene side er af svingende kvalitet, men som på den anden side giver eleven mulighed for at skrive sig frem til 

nye skriveridentiteter på andetsproget med udgangspunkt i et sprog som hun er sikker i.  
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DIVERSER OG FYRSTER – FAGLIG LÆSNING OG 

ANDETSPROGSHED I FYSIK/KEMI I UDSKOLINGEN  

 
Line Møller Daugaard 

 

Vi er i en fysik/kemi-time i 7. klasse på Søndervangskolen i Aarhus. Timen er et led i forløbet At læse det 

periodiske system, og Asli, Serena og Amina har læst en kort tekst om grundstoffet arsen og skal 

efterfølgende lave en rap om arsen, som skal videooptages og præsenteres for klassen. Da deres video 

sættes på, toner følgende udsagn om arsen frem på skærmen: ”Den bruges som hjælp. Den hjælper med 

forskellige diverser og fyrster”.  

 

Denne artikel handler om, hvordan arsen for Asli, Serena og Amina blev til noget, der hjælper med diverser 

og fyrster, og artiklen diskuterer, hvad vi herudfra kan lære om faglig læsning og andetsprogshed i 

udskolingen. Artiklen indledes med en kort teoretisk rammesætning af forløbets fokus på tekst og 

tekstlæsning i naturfagsundervisningen i det flersprogede klasserum, hvilket følges af en beskrivelse af 

undervisningsforløbet At læse det periodiske system. Herefter retter jeg blikket mod Asli, Serena og Aminas 

arbejde med arsen, som jeg afslutningsvis diskuterer i lyset af norsk forskning i andetsprogslæsning. 

Tekst og tekstlæsning i naturfagsundervisningen i det flersprogede klasserum 
Flere undersøgelser peger på, at der knytter sig udfordringer til den skriftlige og tekstlige side af 

naturfagsundervisningen i skolen. I en candisk undersøgelse sætter Patricia Rowell og Margaretha Ebbers 

fokus på tilgængeligheden af det, de kalder ’skriftlige ressourcer’ i naturfagsundervisningen (Rowell & 

Ebbers 2004). De finder, at praktiske aktiviteter udgør den bærende del af undervisningen, men at eleverne 

kun sjældent oplever, at skriftlige ressourcer kan udgøre en primær kilde til information i 

naturfagsundervisningen (Rowell & Ebbers 2004:217). I en dansk sammenhæng har Helle Pia Laursen 

tidligere beskrevet en lignende usikkerhed i forhold til inddragelsen af skriftlige ressourcer i 

fysikundervisningen i udskolingen (Laursen 2004:22).  

 

Tilsvarende erfaringer har man på Søndervangskolen. Det er lærernes vurdering, at der i fysik/kemi-

undervisningen i overvejende grad er fokus på praktisk arbejde båret af mundtlighed, men mindre 

opmærksomhed på systematisk arbejde med skriftlighed, både i forhold til at læse fysisk/kemiske tekster 

og til at skrive i fysik/kemi. Vi vælger derfor at sætte fokus på målrettet og strategisk læsning i fysik/kemi i 

det første undervisningsforløb i 7. klasse, og vi vælger en specifik naturlig tekst, nemlig det periodiske 

system, som forløbets tekstlige omdrejningspunkt. 
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I det periodiske system organiseres 

fysisk/kemisk viden om verden på højt niveau. 

Det sker i en kompleks multimodal form, hvor 

der i sammensatte tekstlige strukturer og 

virkemidler trækkes på semiotiske ressourcer 

som farve, tal, forkortelser (herunder både store 

og små bogstaver), rækker og kolonner. Som 

tekst stiller det periodiske system således store 

krav til læseren – ikke alene i forhold til den 

faglige forståelse, men i høj grad også hvad 

angår de læsestrategiske aspekter (jf. Laursen 

2004). 
(http://www.ptable.com/Images/periodiske%20system.png) 

 

Undervisningsforløbet består af fem moduler, som veksler mellem hold- og klasseundervisning og arbejde i 

faste arbejdsgrupper bestående af 3-4 elever: 

Modul Tema Organiseringsform 

1 Hvad er det periodiske system, del 1 Holdundervisning i fysiklokalet + arbejdsgrupper 

2 Hvad er det periodiske system, del 2 Klasseundervisning + arbejdsgrupper 

3 At læse det periodiske system Klasseundervisning + arbejdsgrupper 

4 At læse og skrive om ét grundstof Primært arbejdsgrupper 

5 At formidle viden om et grundstof Primært arbejdsgrupper 
 

Tematisk følger forløbet en progression, hvor der indledningsvis sættes fokus på hvilken naturfaglig viden, 

der organiseres i det periodiske system, hvorefter der fokuseres på, hvordan man læser det periodiske 

system. Herefter flyttes fokus fra det periodiske system som helhed til enkelte grundstoffer. 

Arbejdsgrupperne læser om hver deres grundstof og udarbejder efterfølgende en rap om deres grundstof 

og præsenterer den for klassen. Denne tematiske progression følges op af en organisering, hvor forløbets 

første del foregår i en vekselvirkning mellem hold- og klasseundervisning og arbejde i arbejdsgrupperne, 

mens sidste del af forløbet har form af selvstændigt projektarbejde i arbejdsgrupperne. 

 

Målrettet og strategisk læsning af det periodiske system  
I forløbets første del er der fokus på det periodiske system. Forløbet indledes med holdundervisning i 

fysik/kemi-lokalet, hvor fysik/kemi-læreren Frank står for en naturfaglig introduktion til det periodiske 

system. Introduktionen finder sted gennem samtale på holdet, hvor Frank blandt andet inddrager 

konkreter i form af forskellige metaller og gennemfører et kort, illustrativt forsøg. Til anskueliggørelse af de 

enkelte grundstoffers opbygning trækker Frank på forskellige semiotiske systemer. Grundstoffet lithium 

præsenteres således både for eleverne i den abstrakte skriftlige form, det har i det periodiske system (1), i 

form af tredimensionelle atommodeller (2) og i en fleksibel todimensionel atommodel, hvor man selv kan 

opbygge modeller af forskellige grundstoffer ved at placere protoner og neutroner korrekt (3): 
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Herefter er det elevernes tur til selv at opbygge og beskrive forskellige grundstoffer ved hjælp af relevant 

fagterminologi. I arbejdsgrupperne vælger de et grundstof i en papirudgave af det periodiske system og 

opbygger herefter selv en todimensionel af deres grundstof på baggrund af deres læsning af det relevante 

udsnit af det periodiske system. Denne bevægelse på tværs af semiotiske systemer fører til aha-oplevelser 

for flere elever; eksempelvis Asli, som begejstret udbryder ”jeg vidste slet ikke, jeg er god til fysik”, mens 

hun ivrigt pusler proton- og neutronbrikker på plads i atommodellen, baseret på sin læsning af papir-

udgaven af det periodiske system. 

 

Efterfølgende tager dansklæreren Pia over og sætter fokus på læsning af det periodiske system fra et 

danskfagligt perspektiv. Hun tager afsæt i en kendt tekst, nemlig busplanen for en af busserne i 

nærområdet, og drager paralleller herfra til det periodiske system. Præcis som i en busplan er det 

nødvendigt at læse både vandret og lodret i det periodiske system, og herved synliggøres læsestierne i det 

periodiske system. Frank supplerer som fysik/kemi-lærer ved at specificere, hvilke informationer man kan 

uddrage ved at læse henholdsvis lodret og vandret i det periodiske system.  

 

Med dette eksplicitte arbejde med tekststrukturen i det periodiske system som afsæt får eleverne i deres 

arbejdsgrupper en række fokuserede læseopgaver. Læseopgaverne spænder fra enkle afkodningsopgaver, 

der sigter mod at gøre eleverne fortrolige med at læse vandret og lodret i det periodiske system og 

målrettet søge information gennem punktvise og afgrænsede nedslag (1) over mere komplekse 

læseopgaver, der kræver sammenfatning og kategorisering af information (2) til læseopgaver, hvor 

eleverne udfordres til at sætte ord på deres læsestrategier og reflektere herover (3): 

 

(1) Eksempler på enkle afkodningsopgaver 

- Hvad er grundstofnummeret for radium? 

- Hvilket grundstof har grundstofnummer 98? 

- Hvad er protontallet for beryllium? 

- Hvilket grundstof har det kemiske tegn Fe?  

  

1 2 

3 
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(2) Eksempler på læseopgaver, der kræver sammenfatning og kategorisering af information 

Der er 13 grundstoffer, hvis kemiske tegn kun består af ét bogstav. Find alle 13: 

 
(3) Eksempler på læseopgaver, som inviterer til bevidstgørelse om og refleksion over læsestrategier 

- Hvad kan man læse om, når man læser vandret i det periodiske system? Giv eksempler! 

- Hvad bruges tal til i det periodiske system? Hvad kan man læse ud fra tallene i det periodiske system? 

- Giv et godt råd til dem, der skal lære at læse det periodiske system! 

 

Mens der er naturlig variation i forhold til, hvor mange læseopgaver de enkelte arbejdsgrupper når, og hvor 

dybdegående og udtømmende deres besvarelser af de mere komplekse læseopgaver er, danner 

læseopgaverne i alle arbejdsgrupper udgangspunkt for fokuseret og koncentreret læsning af det periodiske 

system. Mange elever finder stor motivation i de fokuserede læseopgaver knyttet til det periodiske system, 

og nogle af de elever, som i andre sammenhænge oplever at have vanskeligt ved at læse, navigerer 

anderledes sikkert i læseopgaverne til det periodiske system. Det gælder eksempelvis for Said, som midt i 

læseopgaverne begejstret udbryder: ”Jeg kan godt læse det her!”.    

 

Diverser og fyrster: Læsestrategiske udfordringer 
Artiklens indledende undervisningsbillede stammer fra forløbets sidste del, hvor eleverne i deres 

arbejdsgrupper fokuserer på hver deres grundstof. Gruppen bestående af Asli, Serena og Amina har trukket 

grundstoffet arsen. Som de andre grupper får de en kort tekst fra Illustreret Videnskabs hjemmeside om 

deres grundstof. De skal nu sammen læse teksten og efterfølgende svare skriftligt på nogle grundlæggende 

spørgsmål om grundstoffet og herudover formulere og søge svar på egne spørgsmål til grundstoffet.  

 

På baggrund heraf skal de lave en rap om grundstoffet, optage 

rappen på video og vise den for klassen. Opgaven var tænkt 

som en transformationsøvelse, hvor elevernes arbejde med at 

transformere viden fra fagteksten til en rap ville understøtte 

en aktiv læsning og således virke befordrende for elevernes 

læseforståelse (jf. Daugaard 2008). Men som det indledende 

undervisningsbillede peger på, tyder meget på, at det ikke 

uden videre har været tilfældet i Asli, Serena og Aminas 

gruppe. 

 

Læsningen af teksten om arsen skaber udfordringer i Asli, Serena og Aminas gruppe, og de virker urolige og 

frustrerede. De er særligt optagede af et af tekstens tre afsnit; et centralt afsnit om arsens giftighed, der 

gør grundstoffet ”populært hos giftmordere”: 

 

 

Arbejdsspørgsmål: 

 

Hvornår blev grundstoffet opdaget? 

Hvilke egenskaber har grundstoffet? 

Hvordan anvendes grundstoffet? 

Hvor anvendes grundstoffet? 
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(http://illvid.dk/fysik/det-periodiske-system/det-periodiske-system-arsen) 

 

Undervejs i læsningen af teksten kalder Asli, Serena og Amina flere gange på en voksen. De spørger 

eksempelvis mig, hvad ’diverse’ betyder, og vi snakker kort om, at det i sammenhængen er en anden måde 

at sige ’forskellige’ på. Hvad der sker i pigernes arbejdsproces herefter, er uklart, men i det arbejdsark, de 

afleverer efter timens afslutning, anvendes ’diverse’ i en anden betydning (markeret med gult): 

 
 

Uddraget af arbejdsarket rummer pigernes svar på de fire spørgsmål, som alle arbejdsgrupperne er blevet 

bedt om at søge svar på i teksten om deres grundstof som et første afsæt for deres arbejde med at udvikle 

en rap om grundstoffet. Pigernes svar vidner om, at de har haft vanskeligt ved at forstå det centrale 

tekstafsnit – og/eller ved den stillede opgave i den givne sammenhæng.  

 

I denne sammenhæng fokuserer jeg på det udsagn, som indledte artiklen: ”Den bruges som hjælp. Den 

hjælper med forskellige diverser og fyrster”. Udsagnet er svar på spørgsmålet om, hvordan grundstoffet 

arsen bruges, og i deres svar karakteriserer pigerne arsen som en hjælp og specificerer, at arsen kan hjælpe 

”med forskellige diverser og fyrster”. Udsagnet efterlader en grundlæggende tvivl om, hvorvidt pigerne har 

forstået det overordnede budskab i beskrivelsen af arsen som et ”tronskiftepulver”, ved hjælp af hvilket 

giftmordere kunne forgifte fyrster og hertuger og herefter overtage tronen. Pigerne låner direkte fra 

verbalfrasen ’hjælpe med at fjerne’ fra tekstforlægget, men udelader ’at fjerne’, som præciserer, hvordan 

arsen hjælper. Mens arsen i tekstforlægget hjælper med at fjerne ”diverse fyrster og hertuger”, hjælper 
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arsen i pigernes udsagn med ”forskellige diverser og fyrster”. Her er ’hertuger’ udeladt, men muligvis 

erstattet af ’diverser’, og samtidig er ’forskellige’ tilføjet som en specifikation af diverser og fyrster’. Det ser 

ud til, ’diverse’ i pigernes tekst er transformeret fra et adjektiv til et substantiv, korrekt bøjet i flertal i 

lighed med ’fyrster’, og at det oprindelige adjektiv ’diverse’ er erstattet af nær-synonymet ’forskellige’, 

ligeledes korrekt bøjet i flertal:   

 

 

  Illustreret Videnskab:  … der kunne hjælpe med at fjerne diverse fyrster og hertuger 

 

  Asli, Serena og Amina:       Den           hjælper med                forskellige diverser og fyrster 

 

 

Mens udsagnet fremstår grammatisk og 

syntaktisk logisk og således på sin vis 

vidner om sproglig indsigt og kunnen, 

efterlader det en vis usikkerhed om 

pigernes forståelse af teksten. Har Asli, 

Serena og Amina reelt forstået, hvordan 

arsen fungerer, og for hvem arsen kan 

fungere som hjælp med hvilke hensigter 

og konsekvenser? Pigerne er 

tilsyneladende ikke selv i tvivl om deres 

forståelse; i hvert fald kopierer de 

udsagnet direkte over i deres rap og 

vælger ikke alene at synge det, men også 

lade det køre som undertekst på deres 

video. 

 

Fra diverser og fyrster til kviksølv – om metakognitiv indsigt i læsning 
Pigernes diverser og fyrster har klare paralleller til Lise Iversen Kulbrandstads ikoniske beskrivelse af 

andetsprogslæseren Shabanahs møde med en samfundsfaglig tekst om forurening i Japan (Kulbrandstad 

2003:213-234). Shabanah har pakistansk baggrund og går i 8. klasse i en norsk skole. Af de fire 

andetsprogslæsere, hvis læsning Kulbrandstad følger tæt, har Shabanah umiddelbart de bedste sproglige 

forudsætninger. Alligevel viser det sig, at Shabanah har alvorlige udfordringer i mødet med fagteksten.  

 

Kulbrandstad præsenterer indledningsvis Shabanah for den korte samfundsfaglige tekst ”Medaljens 

bakside” og beder hende læse overskriften og gætte på, hvad teksten vil handle om. Shabanah forstår 

imidlertid ikke udtrykkets overførte betydning, og derfor kan hun ikke udnytte tekstens overskrift til at 

foregribe tekstens indhold og som en ressource i den efterfølgende læsning af teksten. Herefter læser 

Shabanah teksten, som beskriver, hvordan en japansk fabrik udleder kviksølv i en nærliggende sø. Herved 

forgiftes fiskene i søen, og gennem fiskene optager menneskerne i byen kviksølv og bliver syge. Efter 

læsningen beder Kulbrandstad Shabanah vurdere tekstens sværhedsgrad, og Shabanah vurderer den som 

”veldig lett” (Kulbrandstad 2003:218). Men under de efterfølgende læseforståelsesspørgsmål bliver det 
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klart, at Shabanah ikke har forstået, at kviksølv er er skadeligt – tværtimod har hun en opfattelse af, at 

kviksølv har en opkvikkende virkning (Kulbrandstad 2003:216). Denne misforståelse gør, at der vendes op 

og ned på tekstens kausalitet, og det forhindrer Shabanah i at danne de inferenser, som er nødvendige for 

at forstå teksten. Men som Kulbrandstad påpeger, burde Shabanah have kunne udlede af den øvrige tekst, 

at kviksølv er skadeligt. Det tankevækkende er således ikke i sig selv den manglende sproglige forståelse af 

enkeltord, men at den manglende forståelse ikke får Shabanah til at stoppe op og vurdere det læste kritisk. 

Tværtimod mener Shabanah, at teksten er let, og denne mangel på metakognitiv indsigt i egen læsning gør, 

at hun ikke gør sig de nødvendige anstrengelser for at forstå det læste (jf. Kulbrandstad 2003:218).  

 

Noget tilsvarende kan gøres gældende for Asli, Serena og Aminas diverser og fyrster. Det er ikke i sig selv 

alarmerende, at adjektivet ’diverse’ tilsyneladende læses som et substantiv og bøjes i flertal – det 

alarmerende er snarere, at pigerne stiller sig tilfreds med denne forståelse af teksten, tager den med i 

deres rap og gengiver den på skrift i deres video. Som i Shabanahs tilfælde kan det tyde på, at pigerne 

mangler metakognitiv indsigt i egen læsning og ikke læser tilstrækkelig aktivt og kritisk. Og den udfordring 

er Asli, Serena og Amina ikke alene om. Deres klasse består med enkelte undtagelser af elever, som med 

uddannelsessystemets officielle betegnelse er ’tosprogede’, hvilket indebærer, at de har et andet sprog end 

dansk som modersmål og dansk som deres andetsprog. Helle Pia Laursen påpeger, at denne dikotomiske 

forståelse spænder over et bredt spektrum af ”forskellige andetsprogsheder”: 

 

”I Tegn på sprog-klasserne har det typisk ikke været elever med en klassisk andetsprogsprofil, vi har mødt,  

 forstået som elever, der først har lært ét modersmål og sidenhen et andetsprog. Det er derfor heller ikke 

 de typiske intersprogstræk, der er identificereret gennem studier af den klassiske andetsprogsprofil, som 

 er kendetegnende for hovedparten af flersprogede elever i Tegn på sprog, hvorfor det umiddelbart kan 

 være vanskeligt at identificere, hvori ’andetsprogsheden’ består”                                        (Laursen 2014:12) 

 

Begrebet ’andetsprogshed’ er et forsøg på på den ene side at anerkende, at elevernes sproglige repertoirer 

sætter dikotomiske forståelser af modersmål, andetsprog og tosprogethed under alvorligt pres, men 

samtidig fastholde, at der for elever som Asli, Serena og Amina er en form for andetsprogshed på spil, som 

får betydning i skolens didaktiske rum (jf. Laursen 2016). Denne andetsprogshed kan tage forskellige former 

og manifesterer sig blandt andet som intersprogs- eller multietnolektale træk i elevernes mundtlige eller 

skriftlige sprogbrug eller afspejler sig i elevernes læse- og lytteforståelsesstrategier, men den kommer 

ligeledes til udtryk som undvigelsesstrategier, som eleverne tilsyneladende har udviklet til dække over en 

manglende forståelse (jf. Laursen 2014:12). Mangfoldigheden i andetsprogsheder træder tydeligt i de Tegn 

på sprog-klasser, som de senere år har modtaget såkaldt ’nyankomne’ elever, der for nylig er kommet til 

Danmark. I modsætning hertil er eleverne i Asli, Serena og Aminas klasse i overvejende grad født og 

opvokset i Danmark og har gået i dansk skole siden skolestart. Men som pigernes diverser og fyrster peger 

på, kan der også for sådanne ’gamle tosprogede’ elever være andetsprogshed på spil.  

 

Udfordringerne med at læse fagtekster på et andetsprog løses således ikke alene ved en målrettet indsats i 

indskolingen og på mellemtrinnet. Der er også i fagundervisningen i udskolingen behov for systematisk at 

arbejde med at sikre, at eleverne opnår en højere grad af forståelse af fagtekster og at skabe rammer for, 

at eleverne forholder sig kritisk til egen læseforståelse og udvikler handlemuligheder og strategier – frem 
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for undvigelsesstrategier – når de oplever, at deres læseforståelse udfordres. Også i klasser, hvor 

størstedelen af eleverne har gået i dansk skole siden skolestart.  
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AT SKABE RELATIONER MED OG MELLEM SPROG OG MATEMATISKE SYMBOLER 

– NYE FAGLIGE UDFORDRINGER I OVERBYGNINGEN 
 
Uffe Ladegaard 
 

I Vejle har vi i forårets forløb arbejdet med ligninger i matematik. Et forløb, der på mange måder har 

udfordret os fagligt, og et forløb, der løbende har affødt erkendelser om nogle af de særlige udfordringer 

som matematikken står med i overbygningen set fra et sprogtilegnelsesperspektiv.  

 

Målet med forløbet var dobbelt. På den ene side ville vi arbejde med det at skabe en relation mellem 

verbalsproget og det matematiske symbolsprog. Hvilket i denne sammenhæng betød at vi ville arbejde med 

transformationen mellem matematiktekster og især typiske problemløsningsopgaver og matematiske tegn. 

På den anden side ville vi arbejde med at skabe relationer med både de verbalsproglige tegn og de 

matematiske tegn. 

 

 

 
 

 

Kigger vi på den matematiske tekst her, som stammer fra elevernes slutprodukt, skulle eleverne forstå, at 

verbalteksten kan oversættes til en matematisk formel hvor fx ordet ’i alt’ bliver oversat til et ’=’, men som 

samtidigt fortæller at relationen mellem de enkelte elementer i teksten er additiv og dermed kan 

oversættes til et ’+’. Udtrykket ”dobbelt så mange” fortæller noget om multiplikation og kan oversættes til 

et  ”x”1. 

 

Måske mere væsentlig og i hvert fald ud fra vores erfaringer med forløbet her mere vanskeligt for eleverne 

er at forstå, hvilke informationer, der står i relation til andre informationer. I teksten her er det fx ordet ”af” 

der fortæller at der ikke blot er fem røde bolde, men at det er fem bolde af en samlet mængde på tyve 

bolde. På samme måde fortæller ordet ”som”, at relationen mellem de blå og gule bolde er, at der er 

dobbelt så mange af de blå bolde i forhold til de gule. Det er således relationen til de gule bolde der 

fortæller noget om de blå bolde. Eleverne skal derfor forstå, at der i en tekst som denne er nogle 

indholdselementer, der styrer relationen til de andre indholdselementer. Det styrende indholdselement er 

det, som kan oversættes til den matematiske variable, som vi her kalder ’X’.   

 

Disse to mål blev udmøntet i et slutprodukt, hvor eleverne skulle lave minimum to matematiktekster med 

en dertilhørende ligning, men oversættelsen mellem tekst og ligning skulle optages, og det samme skulle 

                                                           
1
 I artiklen vil jeg skelne mellem multiplikationstegnet ’x’ og tegnet for den variable størrelse ’X’ 

Jesper har 20 bolde i alt og 5 af dem er røde. Der er gule bolde og dobbelt så 

mange blå som gule. Hvor mange gule er der.    
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løsningen på ligningen. Konkret havde vi fundet en app. som kunne optage mens eleverne tegnede, og på 

den måde skulle eleverne optage en verbal forklaring på, hvordan de løste opgaven, mens de tegnede og 

skrev. På den måde skulle de ikke bare klare oversættelsen mellem verbalsprog og matematiske tegn, men 

også forklare både de enkelte relationer i de to modaliteter og den matematiske teori som ligger bagved 

det at opstille og løse en ligning.  

 

De semiotiske ressourcer, vi satte fokus på i forløbet, var, hvordan man skaber komparative 

sætningskomplekser. Særligt satte vi fokus på adjektiverne ’dobbelt’ og ’lige’ og adverbierne ’end’, ’så’ og 

’som’. Disse betegnede vi som matematiske trylleord fordi de typisk skaber relationen mellem 

indholdselementer i en matematiktekst. Samtidigt satte vi fokus på adjektiver som ’stor’, ’lille’ og ’mange’ 

som sammen med trylleordene danner byggestene til sammenlignende sætningskomplekser som ’dobbelt 

så mange som’, ’lige så mange som’, ’færre end’ mv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Disse skulle sættes i relation til de matematiske tegn ’-’, ’+’ og ’x’ som igen repræsenterede de matematiske 

regneformer addition, subtraktion og multiplikation, vi ville arbejde med. Division var ikke en del af 

forløbet, da det var vores vurdering, at det ville blive for vanskeligt for eleverne. De tre forskellige 

regneformer blev samtidigt omdrejningspunktet for forløbet og den måde, som det blev struktureret. 

Endelig havde vi et særligt fokus på variablen ’X’ og dermed det indholdselement i teksten, som er styrende 

for relationen til de andre.  

 

Forløbet blev struktureret i forhold til den matematiske målsætning om at forstå og opstille en ligning og 

kan kort skitseret således:  

1. Identifikation af ’X’ – hvem styrer relationen? 

2. Ligninger med addition 

3. Ligninger med subtraktion 

4. Ligninger med multiplikation 

5. Produktion af egne matematiktekster og ligninger 

Endelig gik vi fra simple ligninger med én ubekendt og én regneform til mere komplekse ligninger med flere 

ubekendte og flere regneformer. De forskellige faser var tænkt som sløjfer eller cirkler med en høj grad af 

repetition. Den progression, der er tænkt ind i disse sløjfer, vil jeg vende tilbage til nedenfor.  

 

I forhold til den didaktiske refleksionsramme i Tegn på sprog er dette forløb hovedsageligt tænkt som et 

sprogstrækkende forløb. Den didaktiske opgave, som vi stod med, var derfor hovedsageligt at stilladsere 

dette sprogstræk i forhold til både en forståelse for de matematiske tekster og en stilladsering af 

produktionen af deres egne matematiktekster med dertilhørende ligninger.  

     dobbelt  

 lige  

stor           mange  

lille     få  

 end  så  som 

     -   + 

 =        x 

   X 
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Stilladsering skal i denne sammenhæng forstås som de muligheder for støtte vi har stillet til rådighed for 

eleverne under forløbet (Hammond & Gibbons 2005) både i form af den måde, vi har sat forløbet sammen 

på, indretning af klasserummet med de ressourcer i form af bøger, tekster, plancher og andet, som er 

tilgængelig, og den støtte som eleverne får gennem interaktion med hinanden og med klassens voksne 

både på klasseniveau og på individniveau. Stilladseringen kan således med udgangspunkt i Hammond og 

Gibbons forstås både på et mikro- og et makroniveau.  

 

Jeg vil i det følgende vise nogle af de strukturer, artefakter og aktiviteter, vi havde planlagt for at støtte 

elevernes matematiksprog med.  

 

Stilladsering på et makroniveau 
På et makroniveau kan organiseringen af undervisningen og den rækkefølge, som de enkelte aktiviteter 

bliver lagt i, ses som en stilladsering, fordi de bygger den nødvendige støtte op for eleverne.  

Lærerne havde således lavet et undervisningsmateriale, hvor der var en fast sekvensering af alle opgaverne. 

Nedenfor kan man se et eksempel på en sådan sekvensering  

 
 

Som opgavearket viser, er de enkelte aktiviteter bygget op, således at eleven først trækker de matematiske 

fagord og ikke faglige ord ud, som kan sige noget om de matematiske symboler, der skal bruges i ligningen 

fx lige antal. Derefter trækker de vigtige informationer ud af teksten. Her at det er de sorte biler, der bliver 
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spurgt til, og at det lige antal er mellem de tre forskellige farvede biler. Endelig er der et punkt, som kalder 

på en funktionel tegning, som er et forsøg på at få eleverne til at illustrere relationen mellem oplysningerne 

i teksten her i form af tre lige store kasser, hvor farverne på bilerne står, og hvor der er sat et 

spørgsmålstegn i hver kasse fordi vi ikke kender antallet på bilerne. Denne delaktivitet vil jeg vende tilbage 

til nedenfor. I den andensidste kasse skal eleverne skrive, hvad der er den ubekendte faktor i teksten altså 

at identificere ’X’. Her kan vi se, at denne elev allerede opstiller ligningen. Højst sandsynligt skyldes det, at 

hun på dette tidspunkt har forstået princippet og kan springe dette punkt over. Endelig skal de opstille 

ligningen og besvare spørgsmålet ved at løse ligningen. Sekvenseringen af opgaven er således et forsøg på 

at stilladsere øvelsen i at trække det relevante information ud af teksten og dermed at oversætte 

verbalteksten til matematiske symboler i en ligning.  

 

Ressourcer stillet til rådighed 
En anden måde at stilladsere på et makroplan er at stille en række semiotiske ressourcer til rådighed for 

eleverne, som de kan trække på i deres sprogstrækkende aktiviteter. Gibbons taler her om begrebet 

”message abundancy”  (Gibbons 2003) for at indfange den mangfoldighed af semiotiske, som man kan 

inddrage i didaktiske sammenhænge. I forløbet her havde vi derfor gjort os nogle overvejelser over ikke 

blot, hvilke ressourcer vi skulle til rådighed, men også hvordan de blev en aktiv del af elevernes sprogstræk. 

I forhold til oversættelsen fra verbalsprog til matematisk symbolsprog, besluttede vi at lave en traditionel 

vægordbog, hvor eleverne gennem forskellige 

øvelser selv skulle producere de enkelte 

elementer. Herunder kan man se en del af 

vægordbogen for adjektiver. Det var her planen 

at eleverne igennem hele forløbet skulle udvide 

denne ordbog med flere og flere ord og 

vendinger. Efterhånden som vi kom frem i 

forløbet, så det imidlertid ud til at elevernes 

behov for disse ord og vendinger var 

begrænset. I hvert fald opsøgte de dem ikke. Til 

gengæld dukkede der andre behov op, som vi 

voksne ikke havde ikke var forberedt på, og 

som vi derfor ikke havde med ind i 

makrostrukturen for forløbet. Fx viste det sig at tekster med en tidsstruktur var vanskelige for nogle af 

eleverne, og i det hele taget at tekstens kohærens og de kohæsive ressourcer i den var udfordrende i en 

oversættelse til et matematisk symbolsprog. Dette vil jeg komme ind på senere.  

  

I forhold til målet med forløbet om at forstå og forklare de vanskelige matematiske principper, som ligger 

bag funktionen i en ligning, måtte vi trække på nogle helt andre semiotiske ressourcer og inddrog her en 

bred vifte af andre semiotiske ressourcer end verbalsproglige. Et eksempel på dette er den funktionelle 

tegning i opgavehæftet. Endvidere var Centicubesterninger en fast bestanddel af de første opgaver til hver 

regneform, hvor eleverne skulle bygge opgaven i Centicubes for at visualisere relationen mellem de enkelte 

dele. Formålet med disse semiotiske ressourcer var, at de kunne fungere som medierende artefakter 

(Hammond & Gibbons 2005:17) for interaktionen og forhandlingen om løsningen på opgaverne. Når 

Centicubesene skal sorteres eller den funktionelle tegning tegnes, tvinges eleverne til at strække deres 
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sprog i forhold til at forklare de bagvedliggende principper i ligningerne. Skal jeg pege på en forbedring af 

disse ressourcer kunne der tilføjes en pose eller kasse, som bunken med de centicubes der repræsenterede 

’X’ puttes i for at visualisere det ubekendte i variablen ’X’. En anden måde hvorpå vi brugte andre 

semiotiske ressourcer, var i et forsøg på at skabe forståelse for variablen ’X’, og hvordan dette ’X’ er den 

der styrer relationen til de andre størrelser. Dette gjorde vi ved at stille nogle af eleverne op i forskellige 

positioner rundt om i klassen og bad de andre om at beskrive relationen til en elev i forhold til, hvor langt 

de andre elever stod i forhold til ham. Herefter skiftede vi elev og bad dem igen om at beskrive relationen. 

Dermed bliver eleverne igen presset til at strække deres sprog i forhold til relationer som dobbelt så langt, 

halvt så langt med videre, men samtidig er det en øvelse i at forstå, at en relation kun kan forstås hvis man 

har bestemt sig for, hvem eller hvad der styrer den relation, og at det i en ligning er ’X’. 

 

Stilladsering på et mikroniveau 
På et mikroniveau ligger den væsentligste stilladsering i interaktionen mellem voksne og eleverne og 

eleverne imellem. Jeg vil her tage udgangspunkt i en situation, hvor Mustafa, som er klassens 

matematiklærer, hjælper en gruppe med 

at løse en opgave. Opgaven ser således ud 

og er taget fra en af eleverne i gruppens 

opgaveark med de understregninger og 

tilføjelser, som hun har skrevet til opgaven 

undervejs i samtalen med Mustafa.  

 

Som det kan ses af matematikteksten er dette en af de opgaver som indeholder artefakten centicubes. 

Gruppen består af Hasti, Hodan, Naja og Abigail og første del af samtalen forløber således 

 

 
 

 

Mustafa:   Prøv at læse den første opgave 

Naja:  (Læser) Der er dobbelt så mange røde som hvide centicubes. Der er 12 i alt. 

Mustafa:  Prøv at sætte streg under de ord som er vigtige i opgaven. Som fortæller noget om (bliver afbrudt af Uffe der 

siger til Hodan: ”Det er den øverste”)  

Mustafa:  Det er den øverste. Det er ord. Ikke oplysninger kun ord. Flot Naja. Hvad har du som det første? 

Naja:  Dobbelt så mange røde 

Mustafa:  Dobbelt så mange røde. Kan I sige noget om hvilke tegn, hvilket matematisk tegn, man har med at gøre, når man 

siger ”dobbelt så mange”? 

Alle:  Gange, 

Mustafa:  Så sætter i et gangetegn ovenover. Når man siger dobbelt så mange, ved man så også, hvor mange gange det er? 

Hasti:  to 

Mustafa:  Så er det to gange. 

Mustafa:  Så har vi det næste ord, du har streget under (peger på Naja) 

Naja:  [I alt] 

Mustafa:  [I alt] Hvad er det for et matematisk tegn, det har med at gøre? 

Hasti:  Plus 

Mustafa:  Plus – så skriver I også det ovenover. Når I har de to ord, der bestemmer hvilke matematiske tegn, I skal bruge i 

den ligning, I laver, så skal man kunne se det i jeres ligning. Så skal man både kunne se gange og plus tegn i jeres 

ligning. (…..) 
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Kigger vi på samtalen mellem Mustafa og pigerne i gruppen, kan vi se, at stilladseringens struktur i høj grad 

følger strukturen fra undervisningsmaterialet. Mustafa starter med at oversætte de enkelte tegn i teksten 

til et matematisk symbolsprog. Det drejer sig om formuleringen ”dobbelt så mange” og ”i alt”, som bliver 

oversat til et gangetegn og et plustegn. Begge tegn bliver skrevet ovenover teksten, som man kan se i 

opgaven ovenfor. I anden del af samtalen vender Mustafa sit fokus mod bunkerne af Centicubes, som ligger 

på bordet: 

 

 
 

Med spørgsmålet ”Ved vi hvor mange hvide der er?” peger han ind i en anden udfordring i dette forløb 

nemlig at forstå en variabel størrelse, og i dette tilfælde at forstå en funktionel relation mellem to 

ubekendte størrelser. Når Hasti svarer ”ja” til spørgsmålet, viser det, at der her ligger en væsentlig 

udfordring i matematikfaget, nemlig at oversætte en relation mellem to konkrete størrelser, fx her to 

bunker med Centricubes, til relationen mellem to ubekendte størrelser og det matematiske symbol ’X’.  

Da Mustafa spørger videre ind til, om vi ved, hvor mange hvide der er og følger op med spørgsmålet, hvad 

vi kan kalde de hvide i et matematisk symbolsprog, stiller Hasti det rimelige spørgsmål, nemlig om vi ved, 

hvor mange røde der er og følger op på dette ved selv at svare ”dobbelt så mange røde som hvide”. Hasti 

udtrykker dermed en forståelse for, at der er to ubekendte faktorer, fordi vi heller ikke ved hvor mange 

røde der, men blot at der er dobbelt så mange som de hvide.  

Gennem Mustafas stilladsering får de sat de enkelte tegn sammen, så relationen mellem de enkelte 

oplysninger i teksten bliver symboliseret i ligningen ’X2 + X = 12’.  Den abstrakte transformation af de to 

bunker med et konkret antal centicubes over til et matematisk symbolsprog i ligningen, hvor centicubes 

bunkerne skal repræsenteres ved hjælp af to ubekendte faktorer (2X og X), ser således ud til at være den 

største udfordring for eleverne.  

 

 
 
 
 

Mustafa:  Har I bygget billedet af den opgave med centicubes? 

Hasti:  Ja den er lige her 

Mustafa:  Vi har otte røde og fire hvide. Okay. Ved vi hvor mange hvide der er?  

Hasti:  ja 

Mustafa:  Nu har vi jo regnet det ud , men ved vi hvor mange hvide der er (Hasti og Nada ryster på hovedet) . Nej. Hvad kan 

man kalde det som man ikke ved? 

Hasti:  Ved vi hvor mange røde der er? (UT)– dobbelt så mange røde som hvide. 

Naja:  Så dem kan vi kalde to gange 

Mustafa:  Nemlig så vi ved, at der er to gange så mange røde som hvide, og de hvide er dem vi kan kalde x – og hvor mange 

skal de være tilsammen?  

Hasti:  Tolv. 

Mustafa:  (nikker) Så mangler vi et matematisk tegn mere, som I har der i opgaven 

Naja:  plus 

Mustafa:  plus. Hvor skal der være et plus? 

Hasti:  (skriver det ned på sit papir og peger) Der. 

Mustafa:  Nemlig – (peger på Najas papir) så mangler du bare plus der, så passer det. Imellem de røde og 



Tegn på sprog – tosprogede børn lærer at læse og skrive Side 58 

 

Produktet 
 
Slutproduktet som eleverne skulle lave var to 

matematiktekster med dertilhørende ligninger. Vi brugte 

en forholdsvis simpel app til Ipads, hvor det var muligt at 

skrive, mens man optog et speak. Både tekst og ligning 

skulle derfor skrives og indtales på ipaden. Endelig skulle 

eleverne optage deres forklaring på, hvordan de opstiller 

ligningen ud fra teksten og forklare, mens de skriver og 

tegner, hvordan de løser ligningen. Den færdige tekst kom 

derfor til at ligne en tutorial. Dermed bliver de presset til at 

sætte ord på den matematiske tekst og funktionen i 

ligningen og skabe en kobling imellem verbalsproget og 

den abstrakte matematiske funktion i ligningen udtrykt 

med et matematisk symbolsprog.  

 
Det er slående her at se, at eleverne ser ud til på 

optagelserne at lægge langt større vægt på ligningerne og 

løsningen af ligningerne end den verbalsproglige tekst. 

Teksten er for mange et meget hurtigt overstået kapitel både I arbejdet med at producere dem, og i den 

energi de investerer i at forklare dem i deres præsentation. Det er måske ikke overraskende, når man ser 

på forløbet, og hvor de fleste kræfter er lagt i dette. Det ser nemlig ikke ud til, at de verbalsproglige tekster 

volder de store problemer for langt de fleste eleverne, i hvert fald ikke i forhold til de konkrete sproglige 

ressourcer som vi voksne havde valgt ud, og som er præsenteret ovenfor. Det betyder ikke, at der ikke er 

udfordringer i forholdet mellem verbalsprog og det matematiske symbolsprog, men måske ligger disse et 

andet sted, hvilket måske igen fortæller noget om de nye udfordringer, eleverne står med i matematik i 

udskolingen.  

 

Nye udfordringer i udskolingen  

En af de erkendelser vi nåede frem til under forløbet var, at der var andre sproglige ressourcer, som skaber 

relationer, end dem vi havde lagt vægt på i forløbet, der var langt mere udfordrende for eleverne. En af 

disse ressourcer er tid. En anden væsentlig erkendelse er den særligt betydning som de forskellige 

regneformer har for den sproglige kompleksitet. Her sker der et stort spring i sværhedsgrad, når vi fx går fra 

addition til subtraktion. Denne kompleksitet kan illustreres med de tre opgaver nedenfor.  

Jesper har 20 bolde i alt og 5 af dem er røde. Der er 

gule bolde og dobbelt så mange blå som gule. Hvor 

mange gule er der.    
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For at besvare den første opgave skal eleverne opstille følgende ligning: X + 27 = 53. Udfordringen her ligger 

i at identificere ’X’, men når denne er identificeret, er relationen rimelig enkel. Det er for eksempel 

ligegyldigt, om eleven skriver X + 27 eller 27 + X. I de næste to eksempler stiger kompleksiteten betragteligt, 

da rækkefølgen af de enkelte informationer i teksten bliver afgørende for, om opgaven bliver løst korrekt. 

Begge opgaver er opbygget så det tekststrukturelle princip er tid. Eleven må altså for at kunne løse opgaven 

skelne mellem, hvor mange biler, der holder på parkeringspladsen før, nu og efter. Eleverne må i opgave 2 

kunne skabe den sammenhæng, at der nu er 18 biler og før var der 61. For at nå frem til et resultat skal de 

trække et ukendt tal fra 61. Udover det tidsmæssige aspekt er der også et kausalt forhold mellem 

informationerne i teksten, som går på, at der er 61 biler på en parkeringsplads, der kører nogle biler væk, så 

nu er der færre biler, altså er det de biler, der kører væk, som skal trækkes fra dem, der var der før. 

Ligningen bliver derfor 61 – X = 18. I den næste opgave er det tidsmæssige og kausale forhold mellem 

informationerne det samme, men tekstens struktur og indhold er lavet om således, at vi får at vide hvor 

mange biler, der er kørt, og hvor mange biler, der holder der nu. Den ubekendte information er hvor mange 

biler, der holdt på parkeringspladsen før, altså er det 14 der skal trækkes fra X for at det bliver 42. Ligningen 

bliver derfor X – 14 = 42. Dette viste sig at være endog meget vanskeligt for en stor del af eleverne. Dette 

betyder højst sandsynligt ikke at tekster med subtraktion er vanskeligere end addition, men at forståelsen 

af relationen og rækkefølgen af de enkelte informationer får større konsekvenser for den matematiske 

løsning af opgaven. Havde teksten i stedet for at beskrive biler, der kørte væk, beskrevet biler, der kom til 

p-pladsen, havde teksten været lige så kompliceret, men den rækkefølge, hvormed informationen var 

transformeret over i en ligning, havde været mindre væsentlig for at løse opgaven. Det samme gør sig 

gældende i forholdet mellem multiplikation og division. Dette kunne pege på, at der i arbejdet med 

relationer mellem de enkelte information og især rækkefølgende mellem disse, bliver særligt relevant i 

forbindelse med regneformerne subtraktion og division. Dette kan også pege på at de 

sprogtilegnelsesmæssige udfordringer i matematik i udskolingen er tæt knyttet til den øgede kompleksitet i 

den matematikfaglige teori. Det er således ikke blot tekstens lingvistiske ressourcer som er udfordrende, 

men det at den skal sammenholdes med en kompliceret matematisk teori.  

 

Afslutning 
Oplevelsen af at der er sket noget fra mellemtrinnet til udskolingen, blev især tydeligt for mig som 

forskningsmedarbejder, idet jeg ikke har en matematikfaglig baggrund og havde oplevelsen af, at jeg i dette 

forløb i mange situationer kom til kort overfor at kunne svare på elevernes spørgsmål og hjælpe dem 

igennem en opgave. Dette skyldtes ikke, at jeg ikke forstod og kunne løse de matematiske udfordringer i 

opgaverne, eller forstod teksterne, men at det var vanskeligt at omsætte det til stilladserende forklaring, 

Opgave 1 

På Nettos og Kiwis p-plads holder der i 

alt 53 biler. På Kiwis p-plads holder de 

27 af dem.  

Hvor mange biler holder der på Nettos 

p-plads? 

Opgave 2 

Kiwis p-plads ser næsten fyldt ud 

med i alt 61 biler der holder der. 

En stor flok kunder er færdig med 

at handle og kører væk så der på p-

pladsen nu kun er 18 biler. 

Hvor mange biler er kørt væk fra p-

pladsen? 

Opgave 3 

Efter at 14 biler kørte væk fra 

Nettos p-plads, er der blevet 

bedre plads til at parkere der nu. 

Der holder 42 biler nu.  

Hvor mange biler holdt der til at 

starte med? 
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der var brugbare for eleverne. Den samme fornemmelse havde klassens dansklærer, og det ser derfor ud 

til, at der i 7. klasse opstår nogle faglige udfordringer, som kræver en mere specialiseret matematisk viden, 

end det har været tilfældet i de tidligere klasser. Det betyder selvfølgelig ikke at matematiklæreren er 

overflødig i de tidligere klassetrin, men at den sproglige støtte i matematikundervisningen i overbygningen 

ser ud til at kræve nogle særlige ressource i forhold til at forstå sammenhængen mellem den matematiske 

teori og det dertilhørende sproglige register. Især ser der ud til at ske noget meget spændende omkring 

arbejdet med variable størrelser og deres indbyrdes relationer. Disse relationer er imidlertid ganske 

komplicerede og kræver dyb indsigt i både matematik og sprog en indsigt, som jeg i øjeblikket ikke er i 

stand til at redegøre for. Dette peger måske på den største udfordring, som opstår i overbygningen, nemlig 

at den faglige, teoretiske viden indenfor de enkelte fag bliver mere og mere specialiseret og kræver stor 

faglig indsigt for at kunne støtte eleverne også sprogligt. Dette peger igen på et endnu tættere samarbejde 

mellem faglære og sproglære, et samarbejde, som også er nødvendigt i forskningsarbejdet.   
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PÅ SPROGET AF SPROG – FIKTIONSLÆSNING I SMS-NOVELLER  
Lone Wulff 

 

I en dataindsamling under projektet Tegn på sprog blev eleverne i 6. klasse interviewet om deres 

selvforståelse som læsere. Der var naturligvis store variationer i elevernes svar angående deres erfaringer 

og praksisser, men der var også nogle træk, som gik igen. Læsning og skrivning omtales som en 

hverdagspraksis og er ifølge eleverne uløseligt forbundet med de sociale medier. De omtaler i høj grad sig 

selv som læsere og skriver. Under interviewet spørges der til udfordringer med læsning, og af svarene 

fremgår det, at læsning af de fleste elever ikke opfattes som en udfordring eller en færdighed, de er i gang 

med at blive bedre til. Udfordringer med at læse omtaler mange med en reference til dengang, de skulle 

lære at læse i indskolingen. Samtidig omtaler eleverne en kommende literacypraksis i forbindelse med 

ungdomsuddannelse og videre uddannelse med forventning om udfordring, men som mere målrettet og 

motiverende, fordi de forventer at læse og skrive om emner, de er interesseret i. I et læringsperspektiv 

opfattes læsning altså som noget der ligger bag dem og noget der ligger foran (Laursen 2016).  

 

Faktum er naturligvis, at på trods af tilkendegivelser i dataindsamlingen er eleverne ikke er færdige med at 

udvikle sig som læsere. Alle elever i 7. klassen på Blågård skolen skal blive endnu bedre til at læse for at 

lære i skolens fag, om end de er udfordret på forskellige områder og niveauer, og de skal fortsat udvikle 

deres forståelse for hvordan der skabes betydning i tekster. Ambitionen bag forløbet i foråret i 7. klasse var 

derfor at tage afsæt i elevernes erfaringer med at skrive og læse på de sociale medier og samtidig at 

udfordre deres literacykompetencer, hvad angår læsningen af litteratur. Det skete gennem det danskfaglige 

forløb ’På sporet af sprog’, hvor omdrejningspunktet var fiktionslæsning af noveller, nærmere bestemt af 

undergenren sms-noveller. Hvad angår analyse og fortolkning var udfordringen at finde de sproglige spor, 

hvor fx relationer, konflikt og udvikling udfoldes. Dette fokus var inspireret af Tegn på sprog-forløbet ’På 

jagt – efter sproglig spor i teksten’ i Odense 2015. På et overordnet niveau var målet at tilvejebringe 

refleksioner over at tekster, i dette tilfælde fiktive tekster, er konstruktioner af sprog (Kabel 2016). Især i 

forbindelse med fortolkningsarbejdet blev elevernes egen sprogbrug udfordret, og sprogstrækkende 

aktiviteter synliggjorde og kvalificerede potentielt elevernes sprogbrug i den aktuelle faglige kontekst. 

 

I forhold til de didaktiske perspektiver, der er formuleret i Tegn på sprog-projektets refleksionsramme, 

sætter dette forløb dels fokus på det sociale identitetsperspektiv: Hvordan kan literacyundervisningen 

tilrettelægges, så der skabes rum for børnenes sproglige identitetsprocesser? og på det sprogstrækkende 

perspektiv: Hvordan kan undervisningen tilrettelægges, så børnene gives mulighed for at strække sproget? 

(Orluf et al 2012, s. 5). I teksten nedenfor vil jeg først komme ind på det sociale identitetsperspektiv og 

derpå gøre rede for de sprogstrækkende aspekter i forløbet. 

 

Ønskværdige identitetspositioner 
En central literacy-pædagogisk overvejelse er, hvordan undervisningen kan planlægges, så eleverne tilbydes 

ønskværdige identitetspositioner, forstået som positioner hvor man som elev oplever, at man er deltager 

og har noget værdifuldt at byde ind med i forbindelse med undervisningens fokus. Dette perspektiv står 

centralt i forskningsprojektet, som formuleret af Laursen: ”Klasserummets literacypraksisser bidrager til at 

forme elevernes identiteter og positionere dem i sociale relationer, der har betydning for deres investering i 
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literacy og dermed også for deres betydningsdannelses- og læringsprocesser. Det er således af betydning at 

overveje, hvordan literacyundervisningen kan tilrettelægges, så den åbner for identitetspositioner, der for 

børnene fremstår som ønskværdige.” (Orluf et. al 2012, s.15).  

 

Ved at arbejde med sms-noveller bliver elevernes literacyerfaringer fra hverdagens læsning og skrivning 

inddraget som en legitim erfaring i det litterære danskfaglige klasserum. Literacykompetencerne, vi møder i 

den pågældende klasse, er meget varierede. Det sammen gælder de flersprogede elevers andetsprogslige 

kompetencer, men de har alle, i følge dem selv, erfaringer med at udføre skriftlig kommunikation på de 

sociale medier, og de genkender da også umiddelbart sms-novellen som en tekst, de er fortrolige med. Ved 

at inddrage denne ekspertise som en central faktor for deltagelse i danskundervisningen, tilbydes elever en 

jævnbyrdighed som potentielt kan motivere alle elever til at deltage aktivt i det sprogundersøgende 

arbejde. Hypotesen er at afsættet i elevernes literacyerfaringer kan bidrage til at give forståelse for og 

ambitioner for arbejdet med analyse og fortolkning, og at afsættet i deres erfaringer dermed kan fremme 

literacykompetencer såvel som udvikling af andetsprog. 

 

Sms-noveller 
At læse i forskellige fag kræver forskellige tilgange, og eleverne skal lære at bruge netop de strategier, som 

er relevante for at forstå og lære af det pågældende fags tekster. Målet med læsningen er ikke det samme i 

biologi, dansk og matematik, eftersom disse fags tekster formidler viden forskelligt og vil læseren noget 

forskelligt. I det pågældende forløb blev der arbejdet med at udvikle eleverne læsestrategier i mødet med 

litterære tekster, nærmere bestemt i forbindelse med fortolkning af det litterære sprog i noveller. Her var 

opgaven at afdække og fortolke de sproglige spor, som forfattere har lagt ind i fiktionstekster, og at 

bevæge sig fra disse sprog-spor til personkarakteristik og fortolkning.  

 

Sms-novellens tekst realiseres gennem den genkendelige sms-udveksling mellem to eller flere personer. 

Det er dermed en skriftlig dialog båret af talesprogsnær sprogbrug, hvor aspekter som multimodale indslag 

samt sms’ernes kadence og pauser også er betydningsskabende. Når man modtager sms-novellen, får man 

de enkelte beskeder tilsendt fra forlag eller bibliotek over flere dage og i et tempo, som afspejler novellens 

tidsforløb. Sms-noveller er typisk meget åbne tekster, hvor læserens inferensdannelsen er afgørende for at 

indfange tekstens episke kerne (fortællingens aktører, relationer, konflikt og rum) og andre betydningslag. 

Teksten skal nærlæses for at få fat på nuancerne i især de interpersonelle aspekter. For forløbet ’På sproget 

af sprog’ betød det at de sproglige undersøgelser stod centralt, hvorfor intersprogstrækkende aktiviteter 

var vigtige for kvalificeringen af elevernes analyser og fortolkninger. 

 

Et eksempel på hvordan sprogstræk og fortolkning kobles i forløbet, finder vi i forbindelse med den første 

sms i Kim Fupz Aakesons sms-novelle Kaffe (novellen præsenteres nedenfor). Eleverne har dagen før 

modtaget de første fem sms’er, og klassen har netop diskuteret hypoteser om personernes relationer. På 

den baggrund dykker de sammen ned i en nærmere undersøgelse af det, læreren præsenterer som 

’sproglige spor’: 

Den ene af novellens to interaktører, Sanne, sender følgende sms: ”Nu har de en aftale, han kommer på 

søndag kl. 13, bare til kop kaffe og mor spørger om du ikke nok vil komme også?” 
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Lærer: hvad ligger der i bare til en kop kaffe? 

Abdi: ikke noget 

Lærer: hvad er forskellen, når der kommer sådan en her på: bare? 

Abdi: ikke noget særligt  

Hassan: ikke noget specielt 

Ifrah: (understreger bare med intonation): bare sådan en kop kaffe 

Naziha: hun får det til at lyde meget enkelt. Prøver at lokke. Narre... ved bare at sige: bare en kop kaffe. 

  

Sammen bliver klassen enige om at den første del af sms’en kan karakteriseres ved at tilføje på en stille og 

rolig måde, mens den anden del er karakteriseret ved at være mere bedende: 

 

Lærer: Hvad så med: Mor spørger om du ikke nok vil komme. 

Line: ikke nok er sådan lidt bedende, lidt please-agtigt. 

Lærer: Så vi skriver: Mor spørger om du ikke nok vil komme, sagde Sanne bedende 

 

Fortolkningsarbejdet ligger således i at finde spor, såsom bare og ikke nok, at aflæse hvilke betydninger 

forfatteren har skrevet ind ’mellem linjerne’ og at begrunde disse fortolkninger ved at vise tilbage til 

teksten. Det intersprogsstrækkende arbejde sættes i spil, idet eleverne skal præcisere deres forståelse af de 

enkelte sms’er ved at karakterisere den underliggende betydning. Det sker ved, at de enkelte sms’er tilføjes 

omstændigheder gennem adjektiver eller adverbielle led (fx sagde Sanne bedende) eller verbale processer 

(fx bad Sanne). I undervisningen blev disse tilføjelser samlet kaldt stemningsord. 

 

Forløbet  
Forløbet strakte sig over ca. 15 lektioner i danskfaget. Eleverne arbejdede analytisk med to noveller af Kim 

Fupz Aakeson; sms-novellen Kaffe og den konventionelle novelle Fællesgrav, og de producerede selv en 

sms-novelle. Klassen arbejdede i alle tekster med sproglige spor, som nævnt med henblik på at undersøge 

interpersonelle aspekter, altså om hvordan en ytring formidles, og dermed hvad det fortæller om 

personerne, relationen mellem dem og deres opfattelse af den konflikt, som dominerer i hver tekst.  

 

Kaffe er en sms-udveksling mellem bror og søster, Morten og Sanne, om farens kommende kaffe-besøg hos 

moren. Faren har som alkoholiker forpestet børnenes barndom og moren liv, han har været forsvundet fra 

deres liv i en periode og vil nu gerne møde dem igen for at få tilgivelse. Det bliver iscenesat som 

søndagskaffe hos moren. Sanne er klar til at tilgive, i lighed med moren. Hun bønfalder og nedtoner, mens 

Morten holder fast i sin ret til afstand og had, og han er markant fordømmende. Undervejs i novellen 

bygges der op til, om Morten vælger at deltage i søndagskaffen eller ej. Novellens sms’er løber over fem 

dage og modtages i en kadence, som svarer til personernes kommunikation. 

 

Novellen Fællesgrav handler om en pige, Mia, der mister sin far efter længere tids sygdom. Hun fortrænger 

aktivt sorgen, og i det spil overtager hun omsorgsrollen overfor moren. Først i mødet med farens grav 

bryder hun sammen, men fortsat med fornægtelse af sorg og savn. 
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I elevernes egen sms-novelle sender de to venner, Bilal og Morten, sms’er til hinanden. Konflikten sættes i 

gang af hærværk i nærheden af drengenes skole. Bandeaspiranten, den lidt ældre Allan, står bag 

hærværket, som alle elever straffes for. Fejlagtigt anklages Morten, og der opstår et dilemma, idet de to 

drenge ved, hvem der er skyldig, men ikke vil eller tør sladre. Mens eleverne skriver, tilføjes ’dramatiske 

benspænd’ som nye informationer, der skal indarbejdes i sms’erne: Første benspænd er, da Morten 

mistænkes, og andet benspænd finder sted, da Allan truer Bilal til tavshed.  

 

Sprogstrækkende aktiviteter 
Handlingen i Fupz Aakesons noveller bygger begge på en markant konklift. I Kaffe ligger konflikten i 

personernes uenighed, og deres sms-ytringer bliver en synliggørelse af denne splittelse.  Ytringerne kredser 

om hhv. svigt og tilgivelse. Netop i dette spændingsfelt finder vi temaet i novellen, og gennem elevernes 

arbejde med hver ytring og dens underliggende betydning, bliver både splittelse og tematik tydelig. I det 

intersprogstrækkende arbejde går forløbet fra en umiddelbar analyse af personerne til en næranalyse af 

hver sms og med tilføjelse af fortolkende ord, de såkaldte stemningsord. De mest udfordrende ord 

oversættes desuden til andre sprog og forbindes med synonymer og forklaringer. Derpå kategoriserer 

eleverne de fortolkende ord og kobler kategorierne tilbage til de to personer. 

 

Oversigt over analytisk og sprogstrækkende arbejde med sms-novellen Kaffe 

Sms-novelle ’Kaffe’ 

af Kim Fupz Aakeson. 

Analyse af sproglige spor med fokus på konflikt, personkarakteristik og tematik 

 

Sprogstrækkende arbejde:  

 Indsamling af og begrundelse for fortolkende stemningsord og -udtryk 

 Næranalyse af sms-ytringer som kobles med fortolkende stemningsord 

 Valg af fortolkende stemningsord synliggøres og udfordres af læreren 

 Forståelsen af udfordrende ord bearbejdes med oversættelser, synonymer 

og forklaringer 

 Fortolkende stemningsord kategoriseres og gives overskrifter. Læreren 

udfordrer kategoriernes indhold. 

 

I forlængelse af første fase, hvor eleverne 

analyserer personerne på baggrund af de første 

fem sms’er, udveksler de deres analyser med 

hinanden gennem en opsamling på tavlen 

(tekstboks 1). De bliver her afkrævet forklaringer 

på deres fortolkninger såvel som definitioner på 

de mere usædvanlige ord. Naziha forklarer bl.a. 

ordet tankefuld, som hun har koblet til en af 

Sannes sms’er: ’Tankefuld.. hun prøver give faren 

en chance. Det vil Morten jo ikke. Hun tænker 

meget over…’. Abdi forklarer ordet tilgivende ved 
Tekstboks 1: Fælles opsamling efter første analyse 
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at nævne formen ’tilgive’ og inddrager begrebet omsorgsfuld i sin forklaring. Læreren forklarer sammen 

med et par elever begrebet uforsonlig gennem omskrivninger og eksempler og nævner her andre former af 

ordet, såsom uforsonet og forsones. 

 

I næste fase næranalyseres hver ytring i grupper på tre, idet hver ytring tilføjes en fortolkning af hvordan 

det siges. Dette arbejde formidles til klassen gennem mundtlige  

 

præsentationer og plancher, som er tilgængelige som en synlig sproglig ressource for det efterfølgende 

arbejde (tekstboks 2). Derpå er opgaven at samle alle de fortolkende ord, kategorisere dem og at tilføje en 

overskrift til hver kategori (tekstboks 3). Her vælger eleverne fx god/dårlig stemning, lokkeord som i 

tekstboks 3, mens andre kategoriserer under overskrifterne glæde, vredt, irriteret og bedende. Sidste 

opgave er at koble tilbage til teksten og den forståelse af personerne som kategorierne indfanger.  

 

 

Hvad angår andetsprogstilegnelse, møder eleverne i disse 

faser af analyse- og sprogarbejdet en del nye ord samt ord, 

som de har en delvis forståelse af. I analyseprocessen får 

eleverne mulighed for at understøtte og nuancere deres 

forståelse af kendte og nye ord og begreber gennem 

gentagelser, forklaringer, oversættelser og eksempler fra de 

andre elever og lærere. Samtidig er dette sprogstrækkende 

arbejde forbundet med deres fortolkninger af teksten, så mens de potentielt lærer nye ord, diskuterer de 

personkarakteristik og relation.  

       

Sprogstrækkende og fortolkende aktiviteter med samme sigte gør sig også gældende arbejdet med de to 

andre tekster, novellen Fællesgrav og elevernes egen sms-novelle. I arbejdet med Fællesgrav arbejdes der 

især med meddigtende opgaver, hvor kravet er, at elevernes skal tydeliggøre tematikken (jeg-fortælleren, 

Mias, fortrængning af sorgen) gennem deres produktion. Scenen for meddigtningen er, at Mia udveksler 

sms’er med en opfundet veninde, at veninden forsøger at kommunikere om tabet af faren, mens Mia 

afviser omsorgen. Et krav i meddigtningsopgaven er, at eleverne bevidst forholder sig til deres sproglige 

 
 

Tekstboks 2: Tre eksempler 

på elevernes fortolkninger 

af sms’er 

 

  
Tekstboks 3: To eksempler på 

kategoriseringer af fortolkende ord 



Tegn på sprog – tosprogede børn lærer at læse og skrive Side 66 

valg, eftersom Mias sms’er skal afspejle den fiktive figur, vi møder i novelleteksten, og der lægges desuden 

op til at eleverne skal kunne begrunde de sproglige valg efterfølgende. Eleverne inviteres her til at anlægge 

et metaperspektiv på sprog ved at beskæftiger sig med sprog som udtryk for (i dette tilfælde) forfatterens 

valg. De inviteres til at undersøge teksten som en sproglig konstruktion, hvor de sproglige valg påvirkes af 

forfatterens hensigter med fx emnet, med de sociale aspekter og med relationer. I forhold til udvikling af 

elevernes literacykompetencer står det centralt at understøtte en udvikling af en reflekterende forståelse 

for tekster af alle slags. Tekster er netop konstruktioner, som er blevet til gennem et valg fx foretaget af en 

forfatter, og en forudsætning for danskfaglige analyser og fortolkninger, såvel som sproglige undersøgelser, 

er at eleverne kan anlægge et reflekterende metaperspektiv på tekster (Kabel 2016). 

 

I klassesamtalen om elevernes meddigtende sms’er bliver de bedt om at forholde sig kritisk til hinandens 

meddigtning og på den måde anlægge et reflekterende metaperspektiv på de aktuelle tekster. Abdi 

udtrykker sig fx kritisk overfor en meddigtning, hvor Mia inviterer veninden med til fest, og begrunder sin 

kritik med, at det ikke passer sammen med novellepersonen, som bliver beskrevet som mere lukket. 

Samme elev begrunder to sms’er fra egen tekst ved at tilføje stemningsord (i lighed med tidligere opgaver i 

forløbet) og begrunder sine valg med at det passer til hovedpersonens (fortrængte) følelser: Jeg har været 

ved graven, sagde hun udtryksløst. Og Jeg går derhen i morgen fortsatte hun i samme livløse tone. Klassen 

diskuterer, hvordan man kan formulere en sms, der udtrykker en afvisning af en venindes omsorg, uden at 

den støder hende helt væk og forholder sig dermed til at sprogbrugen i tekster er dynamisk og kan laves 

om. Et forslag fra eleverne er Jeg har ikke lyst til at snakke. Formuleringen kritiseres for at den gør Mia for 

bevidst om sig selv. I forbindelse med sms’en: Det er sødt af dig, men jeg tror bare at mig og min mor har 

brug for et øjeblik for os selv diskuteres det, om ytringen er markeret nok i sin afvisning af veninden. Nogle 

elever argumenterer for, at den både kan opfattes som bestemt og afvisende. Som svar på venindens 

opfodring om at besøge graven sammen, formuleres følgende svar: Jeg tager ikke derud (til graven) igen. 

Jeg orker ikke. Her diskuterer eleverne, om orker ikke er et godt valg, når det drejer sig om at undgå at 

besøge farens grav, og i forlængelse af det drøftes betydningsnuancer i orker ikke, gider ikke og har ikke 

lyst, altså refleksion over betydningsforskelle koblet til situation. Som en opsamling på en meget engageret 

klassesamtale gør læreren rede for, hvordan forfattere af litterære tekster bruger sproget til at pakke 

betydninger ind, mens det fortolkende arbejde, fx i en 7. klasse, går ud på at pakke sproget ud og finde 

betydninger. Det sammenholdes med den bevægelse eleverne har gennemgået i deres arbejde med 

novellen, hvor de skiftevis har pakket sproget ud (i analysen) og pakket ind (i produktionen). 

 

Samme bevægelse finder sted, da eleverne skal skrive deres egen sms-novelle. Forud for skrivningen har 

klassen i fællesskab sammensat personkarakteristikker af de to interaktører, Bilal og Morten, og læreren 

understreger, at deres sms’er skal afspejle disse to, så det er muligt at genkende personlighederne gennem 

deres sprogbrug, både hvad angår form og indhold. Eleverne er også bekendt med at de efterfølgende skal 

fremanalysere de sproglige spor, de har lagt ind i teksten. I lighed med opgaverne til Fællesgrav er målet 

her dels sprogstræk som følge af sprogligt præcise fortolkninger, dels sproglig bevidstgørelse og i 

forlængelse af den udvikling af literacykompetence koblet til danskfaget. 

 

I både produktions- og analysefase er eleverne meget aktive. De arbejder koncentreret med opgaverne, og 

under analysearbejdet af deres sms-noveller trækker mange på de fortolkningsressourcer, som de har 

afprøvet gennem forløbet, og som er tilgængelige i rummet. Analyseopgaven er dels at finde de spor i 
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sproget, som viser personernes karaktertræk, dels de sproglige spor, der viser tekstens såkaldte dramatiske 

benspænd. Elevanalyserne af sproglige spor er karakteriseret af at være på forskellige niveauer. Nogle 

elever understreger udelukkende de ord i ytringerne, som er særligt betydningsbærende, mens nogle 

supplerer ytringer med beskrivelse adjektiver eller verbale processer, i lighed med en tidligere 

analyseaktivitet, fx: Morten: Nej rolig nu os dig vi smasker ham. Vi to han er en. sagde han vredt.  

 

Andre elever skriver mere eksplicit analytisk om de sproglige spor, de har valgt at lægge ’i munden’ på 

deres fiktive personer: “Morten: JOV DIN SVANS!! vis vi begge hopper på ham så tæsker vi ham. Morten er 

meget aggressiv og sur og man ser også han kalder sin bedste ven for en svans så kan man også se at 

han er kold og hård. Han bruger mange skæls ord og det kan måske være et vendepunkt fordi han måske er 

bange og han lad alt (gå) ud mod Bilal. ” 

Opgaven løses med forskellige grader af fokus på hvordan sproget bruges og tilsvarende med forskellige 

grader af eksplicit analyse, men størstedelen af eleverne arbejder koncentreret med at analysere sproget i 

deres sms-noveller. Deres tilgang til at producere teksterne, deres analyser og diskussion af analyser bærer 

præg af jævnbyrdighed, hvor alle har en stemme og deltager ved at ytre sig kritisk, analytisk og 

anerkendende over for egne og andres tekster, og hvor mange har noget på hjertet. Denne jævnbyrdighed 

hænger sandsynligvis både sammen deres erfaringer med sms-udvekslinger som teksttype, deres ejerskab i 

forhold til de tekster, der er produceret, og at forløbet har stilladseret relevante sproglige ressourcer. 

Nye former for literacy – nye muligheder? 
Professor Gunther Kress peger på at skrivning og læsning forandres med den historiske ramme (2012); i 

nutiden netop karakteriseret af de sociale mediers muligheder. Han spørger, hvad det i en læringskontekst 

betyder for opfattelsen af skrivning og læsning, når der opstår literacy-fællesskaber, hvor skriftsproget 

bruges på nye måder. Kress stiller det retoriske spørgsmål, om de nye former for læsning og skrivning, de 

nye literacypraksisser og -fællesskaber, kan udnyttes i undervisningen, hvor målet fortsat er udvikling af 

literacykompetencer.  

 

I forløbet sms-noveller har vi netop forsøgt at udnytte elevernes literacypraksisser fra hverdagen til 

kvalificering af deres literacykompetencer, nærmere bestemt en reflekteret og sproglig bevidst tilgang til 

litterære analyse. De fleste elever var engagerede deltagere, de arbejdede vedholdende med at finde 

sproglige spor og fortolke tekster på baggrund af disse spor og indtog dermed positioner som elever, der 

analyserer og diskuterer sprog og tekster og indgår i den literacypraksis, som etableres i det danskfaglige 

klasserum. Indledningsvis er der dog en reaktion på, at skolen så at sige sniger sig ind på deres private 

sociale medie, sms. I åbningen af forløbet viser det sig, at en del elever aktivt tager afstand. De første 

sms’er dukker op på elevernes mobiltelefoner en eftermiddage efter skole, hvad eleverne både mundtligt 

og skriftligt er forberedt på. De er også forberedt på, at de i dansktimerne efterfølgende skal arbejde med 

den første dags sms’er. En del elever sletter på trods af det sms’erne. Nogle fordi de tror, det er en fejl, 

andre fordi de synes, det er ’for mærkeligt’, grænsende til intimiderende lyder det til, idet en siger: ”Det 

rager ikke os”. En elev har prøvet at svare på dem, mens andre siger, at det er mærkeligt, at man ikke får 

oplysninger om hvem personerne er, som det ofte sker i en konventionel novelle, og en undrer sig over, om 

alle får samme beskeder. 
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Kontrakten mellem tekst og læser er tydeligvis ikke på plads, og der er ikke mulighed for at forhandle med 

læreren i forbindelse med modtagelsen. Eleverne reagerer afvisende på, at der dukker noget skolerelateret 

op på deres private medie, om end med forskellige grader af afvisning. I den afsluttende evaluering af 

arbejdet med sms-noveller peger nogle elever igen på at det er mærkeligt, sandsynligvis pga. 

sammenblandingen af det private ved sms-udveksling og det offentlige ved skoletekster. Naziha skriver: 

”Det er lidt mærkeligt i starten men man vænder sig til det. Man har mere tid til at tænke over sms'erne 

istedet for at man hurtigt skal læse videre i en historie”. Andre elever peger på at teksttypen netop har en 

aktiverende effekt, måske fordi sms’er sædvanligvis er meget private: Abdi ”Det er sjovt Man føler lidt at 

man selv er en del af samtalen. Der er ligesom noget man skal forholde sig til”, og Ifrah: ”Jeg synes at det er 

mere spændene at læse/skrive en sms-novelle end at læse/skrive en alm. novelle. I en alm. novelle går det 

hele direkte man kører bare der ud af, men en sms-novelle er mere aktiv det er noget der bliver læst/skrevet 

på tværs og samme tid”. I lighed med Naziha og Ifrah er der en del elever, som giver udtryk for at selve 

formen, især den opsplittede tekst og dermed tidsfaktoren, er aktiverede for deres fortolkninger. En elev 

skriver at det betyder at hun er ’med i teksten’. 

 

Svaret på Kress’ retoriske spørgsmål er naturligvis bekræftende: Vi kan godt bruge de nye 

literacyfællesskaber, som i dette forløb hvor eleverne har indtaget positioner, som giver mulighed for faglig 

og sproglig udvikling. På den anden side er det også vigtigt at forholde sig til den begrænsning, der ligger i 

de sociale medier. Sprogbrug og tekster er bestemt af målet med kommunikationen. På et kontinuum fra 

en hverdagsproglig til en skolesproglig diskurs ligger sms-sproget tæt på den talesprogsnære 

hverdagsdiskurs. Forløbets tekster har dermed ikke udfordret eleverne ved fx at ligge en smule over deres 

andetsproglige niveau. Der har derimod været arbejdet med tekster, som eleverne umiddelbart kunne 

forstå, og pointen har været at alle på den måde kunne få adgang til det literacyfællesskab, som 

undervisningen gerne vil etablere, samtidig med et særligt fokus på sprogstræk i forbindelse med 

fortolkningsarbejdet.  Arbejdet med sms-novellers lettilgængelige sprogbrug har gjort det muligt for alle at 

deltage i analyser af sprog, at forhandle fortolkninger og at forholde sig bevidst til hvad det vil sige at 

analysere og fortolke litteratur. 
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BRUG AF PROCEDUREBERETNING TIL AT SAMLE OG UDVEKSLE FAGLIG VIDEN I 

BIOLOGI   
 

Winnie Østergaard  

 

 

Ved skolegruppens evaluering af forårets forløb ”Når 7. C læser om nedbrydning” bemærkede 

biologilæreren Flemming, hvor overraskende god en aktivitet han oplevede det havde været, at lade 

eleverne skrive beretninger om deres tur i felten inden de videndelte deres fund med hinanden. Blandt 

andet fungerede det som en god måde at bearbejde og konsolidere den faglige viden på, lød det i 

vurderingen. Og Mette, klassens anden biologilærer, erklærede sig med det samme helt enig. Faglærernes 

klare værdsættelse af skriveaktiviteten i relation til det mere praktiske feltbiologiske arbejde gjorde indtryk 

på undertegnede, blandt andet fordi vi i planlægningsfasen indgående havde drøftet om vi overhovedet 

skulle bruge tid på denne aktivitet. Oftest ville lærerne nemlig lade eleverne lave en mundtlig 

mobiloptagelse på stedet.  Denne artikel har derfor fået denne ene tekstaktivitet fra forløbet som sit 

omdrejningspunkt. 

I artiklen beskrives hvordan procedureberetningen konkret blev brugt af elever og lærere og 

hvilke sammenhænge den på forskellig vis kom til at indgå. Det sker ved hjælp af nedslag, der følger en 

andetsprogselevs arbejde på langs af forløbet. Endelig diskuteres hvilke potentialer procedureberetningen 

som tekstaktivitet kan have i naturfagsundervisningen set i et literacy- og andetsprogsperspektiv.   

 

Om planlægning af forløbet     
Da vi planlagde forløbet, ønskede vi at sætte den faglige læsning i fokus. Derfor valgte vi titlen ”Når 7. C 

læser om nedbrydning”, og et literacyfagligt nøglebegreb i forløbet blev brugen af nominaliseringer set som 

en faglig ressource. Vi ønskede at skabe et rum for selvstændig faglig læsning hvor eleverne selv skulle 

’samle informationer ind’, jf. den ældre betydning af ordet ’læse’ (se også Laursens beskrivelse af 

dataindsamlingsaktiviteten Legogloss som vi også var inspirerede af (Laursen, 2015). Vi var dog enige om at 

de skulle læse ud fra et udgangspunkt, ud fra en indledende viden, og delte derfor forløbet op i to faser. En 

første fase hvor de skulle ud i felten og foretage en jordbundsundersøgelse, og en anden fase hvor de på 

baggrund af den nyerhvervede viden og oplevelserne i felten selv skulle læse sig frem til mere viden, dvs. 

her skaffe sig mere viden udelukkende gennem tekstlige kilder. Vi var her bl.a. inspireret af Pauline Gibbons 

anbefaling ”Move Toward complex Texts, Don’t begin with Them”, som en af undertitlerne lyder i kapitlet 

”Engaging with Academic Literacy” (Gibbons, 2009, p. 60).  

 

Vi opstillede følgende faglige mål for forløbet: Eleverne skulle opnå viden om forskel på jordbund i nåleskov 

og løvskov, kunne foretage en jordbundsanalyse, lære om forskellige og ligheder på nåleskove og løvskove, 

blive bevidst om ph’s betydning for omsætning i skoven, opnå viden om regnormens betydning for 

omsætning i skoven og opnå viden om nedbrydere (regnormen), nedbryderkæder og stofkredsløb. Og dertil 

kom to sproglige mål: Eleverne skulle opnå kendskab til begrebet ’nominalisering’ og til hvilken funktion 

nominaliseringer har i fagtekster (sætter fokus på sagen/tingen frem for personerne, jf. nedbrydning af 

blade versus regnorme nedbryder blade) samt kende til sprogbrugskontinuet mellem hverdagssprog og 

fagsprog og kunne fortælle om forskelle på hverdagssprog og fagsprog. 
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I oversigtsform så forløbet således ud:  

Undervisningsgang Indhold og organisering 

Første gang 

(4 lektioner) 

Hvad tror du nedbrydning vil sige? (før-øvelse på storhold med alle 36 elever) 

Opstilling af hypoteser (inddelt på to hold: løvskov og nåleskov) 

Udførelse af jordbundsundersøgelse (i grupper af tre eller fire) 

Lærerledt opsamling på undersøgelsen, derpå skrivning af procedureberetning (individuelt, i 

makkerpar eller i grupper på de to hold) 

Anden gang 

(4 lektioner) 

Repetition af gårsdagens arbejde på eget hold (nåleskov eller løvskov) 

Udveksling af feltundersøgelse i grupper sammensat på tværs af de to hold 

Lærerledt opsamling tilbage på de to hold (supplering med ny viden) 

Fotojagt ved skolen (i par tager eleverne fotos af eksempler på nedbrydning) 

Sprogligt fokus: introduktion til begrebet ’nominalisering’, læsejagt (scanne) efter 

nominaliseringer (på de to hold) 

Tredje gang 

(2 lektioner) 

Selvstændig faglig læsning, storholdet fordeles på tre hold og arbejder med hver sit tema: 

Regnormens livscyklus (mindre DSA-hold ved DSA-læreren Jeanette, 9 elever) 

Nedbryderkæder (ved biologilæreren Flemming, 13 elever) 

Næringsstofkredsløb (ved biologilæreren Mette, 14 elever ) 

På hvert hold dykker eleverne, i par eller i mindre grupper, ned i tilgængelige tekster (udvalgt 

af læreren eller tekster de selv opsøger) om holdets tema 

Fjerde gang 

(4 lektioner) 

Fortsat faglig læsning samt forberedelse af vidensformidling om det læste 

Fremlæggelser/præsentationer af læst stof (i tre storgrupper sammensat af makkerpar på 

tværs af de tre faglig læsnings-hold, med en lærer som tovholder i hver gruppe) 

Afsluttende opsamling på forløbet på de to hold (løvskov og nåleskov) med to efter-øvelser:  

”Hvad ved du nu om nedbrydning?” og ”forskellige måder at tale om nedbrydning på”  

 

Og oversigten til eleverne over hvad de skulle lave de fire gange i forløbet, så sådan ud:  

 Vi undersøger jordbunden i to skovtyper: løvskov og nåleskov 

 Vi udveksler viden med hinanden om jordbund i henholdsvis løvskov og nåleskov på baggrund af 

vores undersøgelser. Vi undersøger et sprogligt træk ved fagsprog – at tale om ting/sagen i stedet 

for personer 

 Vi arbejder i tre grupper – med en nedbryders livscyklus (regnormen), med nedbryderkæder og 

med stofkredsløb 

 Vi udveksler viden om nedbrydere, nedbryderkæder og stofkredsløb og reflekterer over vores brug 

af fagsprog  

 

Procedureberetning på skrift  
Som nævnt udgjorde tidsspørgsmålet et centralt aspekt undervejs i vores planlægningsdrøftelser: Ville vi 

bruge kostbar undervisningstid på at eleverne skrev procedureberetninger? Vi endte med at vælge at 

afsætte tiden til det, blandt andet ud fra den argumentation at det at skrive en procedureberetning ned 

efterfølgende også kunne ses som progression i forhold til elevernes skrivning af eksempelvis fysik/kemi-

rapporter hvilket Mette, der også underviser klassen i fysik/kemi, var optaget af at forberede eleverne godt 

på. 
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Når man beretter, bruger man sproget til at rekonstruere noget der er sket eller hændt. Christie og 

Derewianka har i deres undersøgelse af børns skrivning på langs af uddannelsessystemet i Australien (fra 5 

til 18 år) opstillet en topologi over forskellige ”experimental/investigative genres” i naturfag i skolen som 

bruges til at beskrive naturen og dens fænomener med (Christie & Derewianka, 2008, p. 153). Genrer 

forstås her som en ”målorienteret, trinvis, social proces”. Procedureberetninger (procedural recounts), 

skriver de, præsenterer et mål, en række af observerede hændelser og en konklusion og er en prototypisk 

naturvidenskabelig genre som læres i barndommen og genbruges af naturfagsstuderende og 

videnskabsmænd igen og igen. Genren udvikler sig i to retninger når eleverne når mellemtrin og 

overbygning (mid- to late adolescence), nemlig en demonstrationsgenre (Demonstration genre) der handler 

om at udføre et eksperiment for at bekræfte et videnskabeligt princip, og i anden retning når der gælder 

forskningsartikler (Research Article). Endelig er der feltstudier (Field studies).  Fælles for alle fire genrer er 

en omhyggelig udført procedure for at undersøge fænomenet. Så at fokusere på procedureberetningen gav 

god mening for os. 

 

I skolegruppen udarbejdede vi en modeltekst, som kunne anvendes på de to hold. I forhold til den 

modeltekst vi ville opstille, var det blandt andet vigtigt at eleverne nedskrev og forholdt sig til deres 

hypoteser. Det skulle derfor indgå i diskussionen af resultaterne. Trinene i vores modeltekst blev derfor: 

titel, der på en orientering (hvornår, hvem, hvad og evt. også hvorfor), hændelserne i den rækkefølge de 

fandt sted (og evt. kombineres med fotos taget undervejs), derpå resultater og så en diskussion af 

resultaterne hvor hypotesen skulle trækkes med ind. Til slut en re-orientering i form af en opsummering af 

undersøgelsen. Modelteksten var sat op i to kolonner, hvor trinene var angivet i den venstre kolonne, og i 

højre kolonne var der løseligt skrevet et bud på hvad der måske ville komme til at stå. Fx lød teksten under 

trinnet ’orientering’ således: ”I dag, i biologi, foretog vi en undersøgelse. Vi tog ud til skoven ved X kirke 

hvor vi undersøgte hvor mange regnorme vi kunne finde i et udsnit af jorden. Derudover tog vi også fotos af 

løvskoven fra mange forskellige vinkler. Vi skulle finde ud af hvad der karakteriserer løvskov og nåleskov. 

Min gruppe, x, y og x, undersøgte en løvskov”. Modelteksten var tænkt som et redskab som lærerne kunne 

vise på SmartBoard, og så de selv kunne vælge om de ville fokusere på andet og mere end de trin 

beretningen skulle bestå af. 

 

Forud for skrivningen af procedureberetningen lå arbejdet med selve jordbundsundersøgelsen. Inden 

eleverne overhovedet bevægede sig ud i skoven, opstillede de en række hypoteser om hvad de ville 

observere, og til støtte for opstillingen af hypoteserne fik de udleveret et ark, hvor de skulle skrive eller 

tegne deres hypoteser: Hvordan ser jordbunden ud? Hvordan ser den jord ud som I graver op? Hvordan ser 

billedet som tages opad ud? Hvad vil I finde (dyr, planter) i skovbunden? Hvor mange regnorme vil I finde i 

jordprøven? Hvad vil PH-værdien være? Høj? Lav? De fik også udleveret et instruktions- og resultatark, hvor 

de tilbage på skolen skulle svare på følgende spørgsmål: Hvor mange regnorme fandt I? Hvad var PH i jeres 

skov? Hvordan så jordbunden ud? Hvordan så jorden ud? Fandt I noget interessant? Var der lyst eller mørkt 

inde i skoven? 

 

Her ses et eksempel på en procedureberetning, sådan som en gruppe elever fra nåletræsholdet fik skrevet 

den: 
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Teksten har fået overskriften 

”Beretning om undersøgelse 

af løvskov”, et direkte lån fra 

modelteksten som skriverne 

aldrig helt fik tilpasset til 

deres egen undersøgelse af 

nåleskov. Teksten er 

udarbejdet af Mi Mi og 

Helene på baggrund af 

gruppens arbejde, med Mi 

Mi i rollen som skriver 

hovedparten af tiden. 

Pigerne sad med hver deres 

computer og skrev i et delt 

googledokument. 

 

Teksten er bygget op over 

modeltekstens trinopbygning 

med orientering, hændelser, resultater og diskussion af resultater. I tekstens sidste trin (diskussion af 

resultaterne) præsenterer de deres hypoteser, dvs. de ekspliciterer en af dem – at PH-værdien var neutral – 

hvorimod ”de andre ting” (de øvrige hypoteser) fremstår indforstået.  

 

Udover at trække på modelteksten for procedureberetningen trækker de også på andre ressourcer i 

skriveprocessen, og det kan iagttages i teksten. Man kan se input fra deres individuelt udfyldte instruktions- 

og svarark med resultaterne af jordbundundersøgelsen. Her overføres fx deres iagttagelser af den mørke 

skov og den bløde skovbund.  Til venstre ses hvad Mi Mi havde noteret på sit instruktions- og resultatark. 

Gruppen fandt ingen insekter, og hun beskriver jordbunden som blød, og jorden som brun og fyldt af 

rødder. Ud over instruktions- og svararket trak de også på lærerne som ressourcer i skriveprocessen idet de 

undervejs havde korte samtaler, både med Flemming 

og Jeanette.   

 

 Procedureberetningen bærer enkelte steder præg af 

at de skriver med AppWriter og har accepteret 

programmets ordforslag. Med ’trappen’ menes 

toppen/trætoppen, ’stadig’ for sted, ’måljord’ er 

muldjord og ’smape’ skal læses som svampe. 

Undervejs i skriveprocessen henvender Mi Mi sig til 

Jeanette for at få hjælp til stavning af forskellige ord, 

og Jeanette betoner at det gælder om at få skrevet ned 

hvad de foretog sig og fandt ud af, og hun understreger 

at stavningen skal de se stort på. Ikke desto mindre 
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kæmper Mi Mi blandt andet med det danske nominalsystem (se også Laursens indledende artikel ”Sproglig 

mangfoldighed og deltagelse” i denne statusrapport), og det afspejles som intersprogstræk i 

procedureberetningen, fx ”hvordan jord ser ud”.  

 

Vidensudveksling på tværs af de to hold – en reel informationskløftopgave 
I planlægningen af forløbet drøftede vi også hvordan vi kunne sikre os at der netop for eleverne med dansk 

som andetsprog ville blive tilstrækkeligt med muligheder for aktivt at bruge og gentage det nye fagsprog (jf. 

Helles model fra seminaret). Vi var inspireret af Gibbons studie af måder at skabe stilladsering i 

naturfagsundervisning.  Især grebet med at skabe en ramme, hvor eleverne indbyrdes udveksler viden på 

en ’autentisk’ måde gennem at lade eleverne arbejde med forskellige eksperimenter inden for et fælles 

fagligt felt, sådan så de har noget ’nyt og ukendt’ at fortælle hinanden som klart har forbindelser til det de 

selv har undersøgt (Gibbons, 2006, p. 143).  Som en konsekvens af dette ønske om at skabe en 

informationskløft besluttede vi at eleverne kun skulle undersøge en lokalitet – enten nåleskov eller løvskov.  

 

Målet med vidensudvekslingen var dels at dele og videreformidle den opnåede viden om den biotoptype 

som eleven selv havde undersøgt og sad inde med ’ekspertviden’ om, dels at opnå viden om den anden 

biotoptype sådan så eleverne efterfølgende sammen med lærerne kunne drøfte og samle op på forskellen 

på de to biotoptyper. Eleverne blev derfor samlet i grupper på tværs. Både på tværs af den biotop de havde 

undersøgt, men også på tværs af de grupper de havde udført undersøgelsen i for på den måde at 

understøtte at hver enkelt elev sad inde med en hel unik viden, nemlig viden om hvordan den konkrete 

undersøgelse faldt ud hos netop hos deres gruppe. Det havde vi gjort for at skabe den mest ’reelle’ 

informationskløft sådan så alle fik mulighed for at fortælle de andre noget som de andre ikke vidste på 

forhånd. 

 

Anden undervisningsgang repeterede eleverne, med hjælp fra deres procedureberetning og deres noteark 

om fund i skoven, hvad de havde fundet ud af og forberedte sig på denne måde til vidensudveksklingen.  

På nåletræsholdet blev eleverne delt op i to store grupper, sådan så de to lærere, biologilæreren Flemming 

og DSA-læreren Jeanette, hver ledte arbejdet i en af grupperne med at repetere elevernes viden og spørge 

uddybende. Som biologilærer trak Flemming også på perspektivet om hvad der kunne have stået i 

procedureberetningen hvis eleverne havde brugt endnu mere tid på at udarbejd den, fx i hvilken grad 

oplysningerne kunne have været præciseret yderligere.  

 

I det følgende følger vi lidt af vidensudvekslingen i den gruppe Mi Mi blev en del af.  Her sad Mi Mi sammen 

med Naima, der også havde undersøgt nåleskov, samt Salman og Sara som begge havde undersøgt løvskov i 

hver deres gruppe.  Endelig deltog også Signe i gruppen. Hun havde faktisk været i samme gruppe som Mi 

Mi dagen før, men havde kun været med til undersøgelsen i felten dagen før og havde ikke deltaget i 

skrivningen af procedureberetningen. Inden grupperne går i gang med vidensudvekslingen, sikrer Mette sig 

at alle i de fire grupper i fysiklokalet har et tomt ark til at notere resultaterne fra den biotop, de ikke selv 

har undersøgt, ned og sætter dernæst vidensudvekslingen i gang ved at udpege hvem der i hver gruppe 

skal lægge for med at læse sin procedureberetning højt. 
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I Mi Mis gruppe lægger Salman for. Da han er færdig med oplæsningen, stiller Naima ham det første 

spørgsmål: ”Fandt I ikke noget interessant”, hvortil han svarer: ”kun en meget lang regnorm”, og Mi Mi 

følger prompte efter: ”Hvordan så jordbunden ud? Normal?”, hvortil Salman svarer: sortbrun eller 

mørkebrun, lidt det samme”. Eleverne bruger spørgsmålene på arbejdsarket som hjælp og spørger både 

Salman og Sara for at få noteret deres løvskovsresultater. Da resultaterne fra jordbundsundersøgelsen af 

løvskov er noteret hos alle, læser Naima sin procedureberetning om undersøgelse af nåleskov højt. Mi Mi 

og Signe læser ikke deres beretning højt (computeren er tilsyneladende gået tør for strøm?), men de 

supplerer med oplysninger fra deres undersøgelse ud fra deres notatark og hukommelsen. Mi Mi deltager 

aktivt i aktiviteten, spørger interesseret til de andres undersøgelser og redegør også for resultaterne af 

hendes egen gruppes undersøgelse.  

 

På et tidspunkt drøfter gruppen hvordan jordbunden var forskellig i nåleskoven hos de to grupper, mudret 

hos Naima, mere tør hos Mi Mi og Signe, og Salman spørger interesseret hvordan den (jordbunden) ser ud 

oppefra, hvortil Mi Mi svarer: ” Der var mange grannåle og gran … gran … kugler (hun gestikulerer med 

højre hånd og ser appellerende hen mod Signe)” og Signe supplerer: ”kogler”.  For Mi Mi er faget biologi, så 

vel som andre fag, fyldt med før-fagligt ordforråd, og et ord som grankogler viser sig tydeligvis at være nyt 

for hende. Da hendes gruppe er ude i nåleskoven, møder hun ordet da Jeanette opsamlende beskriver hvad 

der ligger på jorden i nåleskoven, og hun bruger det selv kort efter da Flemming spørger hvad de kan se og 

hun svarer: ”der er grankugler og det der grannåle”. I procedureberetningen er grankoglerne beskrevet 

(bemærk i to ord) og her får hun mulighed for i en faglig sammenhæng at få gentaget ordet gennem den 

prompte respons hun får fra Signe på sin anmodning om hjælp.  

 

Efter vidensudvekslingen vendte eleverne tilbage til deres ’stamhold’, i form af enten nåletræsholdet (med 

Flemming og Jeanette) eller løvtræsholdet (med Mette). På nåletræsholdet hvor Mi Mi sad, delte lærerne 

igen eleverne ind i to store grupper hvor de så samlede op på resultaterne fra undersøgelserne og 

snakkede om forskellene på løvskov og nåleskov. Derefter blev eleverne samlet, og Flemming gav nyt input. 

Blandt andet ved at lærerne og eleverne sammen læste et uddrag af en lærebogstekst om skovbunden og 

omsætningen i jorden højt fra tavlen og gennem dialog sammen uddybede deres forståelse af kredsløb 

knyttet til jordbunden i nåleskov og løvskov.    

 

Mi Mis udbytte af forløbet set i et intersprogsstrækkende perspektiv     
En af de måder vi evaluerede elevernes udbytte af forløbet, skete ved at gennemføre en enkelt før- og 

efter-aktivitet. Den første dag, inden eleverne overhovedet var blevet præsenteret for forløbet eller dets 

titel, fik de udleveret et ark, hvor de blev spurgt om hvad ordet ’nedbrydning’ kunne betyde, og hvilke 

sammenhænge det mon kunne bruges i. Lærerne, de to biologilærere og DSA-læreren, cirkulerede rundt i 

lokalet og gik undervejs i dialog med 

eleverne.   

 

Her ses Mi Mis før-tekst. Hun har muligvis 

selv sat en cirkel om det centrale begreb 

nedbrydning. Hendes tekst viser at hun 

placerer begrebet nedbrydning i et fagligt 
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domæne (naturen, det biologiske domæne), og hun nævner også et eksempel på et objekt (affald) i form af 

plastic og demonstrerer sin viden om at det tager lang tid at nedbryde plastic i naturen. Ser man på Mi Mis 

før-tekst, kan man også lægge mærke til at hun gentager ordet ’nedbrydning’ ordret og ikke opløser det til 

en proces (til udsagnsordet ’nedbryde’), sådan som man ville forvente det i den sætning hun formulerer. 

Måske er det et tegn på at fagordet er uvant for hende. 

 

Ved forløbets slutning fik eleverne deres før-tekst udleveret og blev bedt om at skrive deres nye viden om 

nedbrydning på bagsiden af arket.  

Her til venstre ses Mi Mis efter-tekst. Hendes tilføjelse af sin 

nye viden afspejler klart temaet for det selvstændige 

arbejde med faglig læsning hun deltog i: fordybelsen i 

regnormens livscyklus. Teksten demonstrerer hendes 

forståelse af regnormen som en afgørende faktor i 

nedbrydningsprocessen (”Regnorme er en af de vigtigst 

nedbryder på jord”), og hun placerer regnormen som en 

blandt flere nedbrydere og foretager en taksonomisk 

inddeling, hvor pladser til andre nedbrydere end regnormen 

så at sige holdes åbne. Bemærk at hun nu bruger formen 

’nedbryder’, altså navneordet der betegner den der foretager nedbrydningen. Næste sætning indledes med 

en ledsætning, der sætter fokus på hvad der ville ske uden regnorme, og den afsluttende sætning 

konkluderer hvad hun nu ved om regnormens afgørende betydning. Den lille tekst kan læses som et 

selvstændigt udtryk for den viden hun har tilegnet sig, jf. en af målene for forløbet formuleret som 

læringsmål til eleverne: ”I skal indsamle og sortere – læse jer til – fagviden inden for et bestemt biologisk 

emne, og I skal opnå specialistviden om enten regnormens livscyklus, nedbryderkæder eller 

næringsstofkredsløb”. 

 

Det virker til at arbejdet med jordbundsundersøgelsen og formidlingen af og opfølgningen af denne 

etablerede et godt afsæt for hendes videre selvstændige læsearbejde om regnormen. Når vi følger hende 

gennem forløbet på videooptagelserne, kan vi også iagttage hende i dialog med kammerater og lærere i 

fuld færd med at danne og afprøve hypoteser.  

 

Procedureberetningens potentialer i faglige forløb  
I forløbet blev procedureberetningen og arbejdet med at fremstille den og efterfølgende videreformidle 

den et centralt omdrejningspunkt i de mange bearbejdninger af det biologifaglige stof. I sig selv tilbyder 

procedureberetningen at ordne og samle stoffet for eleverne, jf. hvad de foretog sig og hvilke resultater de 

fik, og det sammen med måden den blev bragt i spil på i forløbet, gjorde at her viste den sit potentiale for 

gentagelse og ordning af det faglige stof. Samtidig var den ikke den altafgørende aktivitet i forløbet. 

Vægten var lagt på elevernes selvstændige, faglige læsning og det at udvikle deres bevidsthed om hvad 

fagsprog er og hvordan man kan udtrykke sig fagligt – både på hverdagslige måder og på mere faglige 

måder. Skrivningen af procedureberetningen gav alle elever mulighed for at være med, jf. at nogle elever 

skrev meget udførlige procedureberetninger og andre skrev klart intersprogsprægede tekster, men begge 

tekster kunne med værdi indgå i undervisningen og i tilegnelsen af det faglige stof.  
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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 
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Portræt af mig som læser 

 

 
 

 

At få indsigt i, hvordan eleverne 

italesætter sig selv som læsere. 

Forår 2015 

Jubilæum 

 
 

 

At få indsigt i børnenes 

’forestillede fællesskaber’ set i 

relation til deres skolegang, som 

de italesættes i en videohilsen 

 

Efterår 2016 

Legogloss II 

 
 

At få indsigt i elevernes 

læseforståelse og forhandling af 

betydning – også i et 

andetsprogsperspektiv. 

 

 

 

 

Forår 2017 
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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 
 
 
7. 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 

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

 
 
 
 
 

Kommune Vejle 

Klassetrin Overskrift for forløb/aktiviteter 
0. klasse   Alverdens eventyr  

 Geometri på flere sprog 

1. klasse  Bogstavernes verden og verdens bogstaver 

 At give betydningen form 

2. klasse 
 
 
3. klasse 
 
 
 
4. klasse 
 

 Klassens leksikon 

 Vittighedernes verden 
 

 Læsestrategier i billedromaner 

 Ord der driller på flere sprog - homonymer og 
falske venner 
 

 Instruktioner på tværs 

 Læsestier i matematik 
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5. klasse 
 
 
6. klasse 
 
 
7. klasse 

 

 At male med ord 

 Matematiske orienteringer 

 Vores sprogverden på NOVA 
 Gadeslang på NM  

 

 Essays om identitet –  at forsøge at levere stof 
til eftertanke 

 At skabe relationer med og mellem sprog og 
matematiske begreber 

 
 

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 
 
 
7. 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 
 

 Matematiske forklaringer. Elever med 
ekspertstemmer. 

 På sproget af sprog i SMS-noveller. Sprogstræk 
og fiktionstekster 

 
 

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 
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2. klasse 
 
 
3. klasse 
 
 
 
 
 
4. klasse 
 
 
 
 
5. klasse 
 
 
 
 
 
6. klasse 
 
 
 
 
7. 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 
 

 ”Jeg kan bedre finde ud af matematik, når jeg har 
skrevet det ned”. Faglig læsning og skrivning i 
matematik. 

 Spejlbilleder af Børnenes Ænsyklopædi- et arbejde 
med tekst og betydning i 5. klasse 

 Hvorfor kan vi ikke bare sige ’hypoteser’ – faglig 
læsning og skrivning i n/t 

 På jagt efter sproglige spor i en roman – et arbejde 
med personkarakteristik 

 

 Fra Blokhus til Beirut – erindringsfortællinger i 
historie 

 Mit drømmeværelse – fra skitse til model 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 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 
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5. klasse 

 

 

 

6. klasse 

 

 

 

7. klasse 

 

 

 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 

 

 Sådan øges pulsen – spiludvikling og 
spilforklaring 

 Når 7. C læser om nedbrydning 
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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 2015/2016 Forsknings- 

medarbejder 

København Blågård 

skole 

Flemming 

Lunde 

Østergaard 

Hansen 

Karen 

Maass 

Pia 

Madsen, 

skoleleder 

Susanne Drowe Pedersen 

Martin Drange 

Lektor 

Lone Wulff, 

UCC 

Odense Abildgårds

kolen 

Hanne 

Hermansen 

Hanne 

Herman-

sen 

Allan 

Feldskou, 

skoleleder 

Jeanette M. Martinsen 

Vibeke Myhre Hansen  

Jørgen Peder Jochumsen 

 

Lektor 

Birgit Orluf, 

UCL 

Vejle Nova-

skolen 

Pernille 

Damgaard 

Freund 

Olga Snor Heidi 

Krogh 

Lodahl, 

afdelings- 

leder 

Helle Sørensen 

Lars Baes  

Mustafa Purivatra 

Lektor 

Uffe Ladegaard, 

UCL 

Aalborg  Herningvej 

Skole 

Faten El-

Ibari, 

Indira 

Karamehme-

dovic 

 Marianne 

Dausel, 

konst. 

skoleleder 

Jeanette Nielsen 

Mette Ditlev Holm 

Flemming Lind 

Lektor 

Winnie Østergaard, 

UCN 

Aarhus Sønder- 

vang- 

skolen 

Karsten 

Baltzer- 

sen 

 Rani 

Hørlyck, 

skoleleder 

Pia Løkke Ottesen 

Frank Rieper Jensen  

Sabah Charif 

 

Lektor 

Line Møller 

Daugaard, 

VIA  
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Styregruppemedlemmer for Tegn på sprog 2015-16 

 

 

 

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 Jørgen Hansen, 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 

 

 

 

 
 

 

 

  

 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  

 

 

  

 


