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Tegn på sprog – tosprogede børn lærer at læse og skrive 
 

Dette er den ellevte 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, Københavns Professionshøjskole, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) 

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

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

Universitet (DPU) samt Undervisningsministeriet.  

Projektet blev igangsat i 2008 med det overordnede mål   

 

- at få indsigt i tosprogedes børns møde med skriftsproget  

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

og skriveundervisningen i indskoling og mellemtrin. 

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

pædagogiske praksis i folkeskolen og i grund-, efter- og videreuddannelse af lærere og 

pædagoger.  

 

Projektet har fra 2008 fulgt fem klasser hen over indskolingen og mellemtrinnet. Det blev senere besluttet 

at forlænge projektet, så klasserne følges gennem hele skoleforløbet fra 0. til 9. klasse. Forlængelsen tog 

udgangspunkt i, at projektets foreløbige resultater har betydet, at der er skabt en solid indsigt i 

flersprogede børns faktiske sproglige repertoirer og praksisser og i deres skriftsprogudvikling samt i skolens 

muligheder for at udvikle en læse- og skriveundervisning, der tager højde for den sproglige diversitet, der er 

et vilkår de fleste steder.  

 

Formålet med forlængelsen af projektet, så det blev muligt at dække det samlede skoleforløb, blev i 

forlængelse af projektets oprindelige formål beskrevet således: 

 

- at få indsigt i tosprogedes børns møde med skriftsproget og udvikling deraf i udskolingen – i 

lyset af den øgede sproglige diversitet, de ændrede krav til læse- og skriveundervisningen og de 

unge menneskers orientering mod, hvad der skal ske efter grundskolen, 

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

læse- og skriveundervisningen med henblik på at skabe de bedst mulige vilkår for alle også i 

forhold til deres videre uddannelsesforløb 

- 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.  

 

 



 

 

Fokus på formidling 

 
Denne statusrapport sætter fokus på formidling af erfaringerne fra Tegn fra sprog. Tegn på sprog blev i 

2008 sat i verden med en ambition om, at den viden, der skabes, både er forskningsbaseret og 

praksisorienteret, og dermed også at den genererede viden både er målrettet og relevant for 

videreudviklingen af praksis, og at den skriver sig ind i og bidrager til en national og international forskning. 

Denne ambition har haft betydning for den overordnede tilrettelæggelse af projektet, hvor det fra start af 

blandt andet har været prioriteret, at der løbende skulle finde en formidling sted til det pædagogiske 

praksisfelt. I hele projektets tiårige løbetid har vi i forskningsgruppen vægtet denne del højt og i lyset af 

vores erfaringer og de mønstre, der hen ad vejen tegnede sig, har vi reflekteret over vores muligheder for 

at bidrage til pædagogisk videreudvikling gennem formidling, vel vidende at mange andre pædagogiske og 

uddannelsespolitiske dagsordner også trænger sig på, og at man ikke kan – og formentlig heller ikke bør – 

drømme om at skabe omvæltende pædagogiske forandringer fra dag til anden.  

 

Dette er den sidste årlige statusrapport fra Tegn på sprog, der som forsknings- og udviklingsprojekt 

afsluttes i sommeren 2018. Som en del af denne sidste statusrapport indgår et inspirationsmateriale 

(Literacy og andetsprog. Ni forløb fra Tegn på sprog), der ligger som et selvstændigt dokument på 

projektets hjemmeside. Gennem Tegn på sprog-forløbet har vi udgivet i alt fire inspirationsmaterialer, som 

vi har givet forskellige former, og som vi derfor håber hver for sig på forskellige måder og ikke mindst i et 

indbyrdes samspil og – afhængig af den enkelte læsers mål med og rammer for læsningen – i sammenhæng 

med de mere udfoldede analyser i statusrapporter, formidlings- og forskningsartikler kan bidrage med 

inspiration til den pædagogiske praksis og videre forskning i og udvikling af feltet.  

 

I det følgende vil vi her samle op på nogle af de refleksioner, der har været med til at forme formidlingen. 

Nogle har vi haft med os fra starten i kraft af det videnskabsteoretiske grundlag for projektet og vores 

tidligere erfaringer, nogle udspringer af det specifikke fokus i projektet, andre er skabt af de 

forskningsmæssige fund, og atter andre er vokset frem gennem vores forskellige formidlingsaktiviteter og 

drøftelser med lærere og andre undervisere og konsulenter. Og langt de fleste er blevet til i et samspil 

mellem disse faktorer. Vi retter her i særlig grad opmærksomheden mod den praksisrettede del af 

formidlingen, hvormed vi tænker på den del, der primært henvender sig til lærere, lærerstuderende og 

læreruddannere. Denne del af formidlingen kan dog ikke ses isoleret fra den del af formidlingen, der mere 

specifikt er rettet mod forskningsmiljøet og præget af de særlige forventninger, der er til denne form for 

formidling. Uden den analytiske bearbejdning af materialet og de forskningsmæssige fund og overvejelser, 

der løbende er kommet til, ville store dele af de praksisrettede erfaringer aldrig været blevet til, og uden 

disse praksisrettede erfaringer ville store dele af de forskningsmæssige spørgsmål aldrig være blevet stillet. 

Så selvom vi i denne statusrapport primært koncentrerer os om den praksisrettede formidling, håber vi, at 

der er læsere, der vil få lyst til og mulighed for at forfølge nogle af de temaer, der her rejses, videre i det 

samlede materiale. Af denne grund vil der sidst i denne del af rapporten være en bibliografi, hvori samtlige 

Tegn på sprog-publikationer er optegnet. 

 

 

 



 

 

Anslag 
 

På kandidatuddannelsen i danskdidaktik underviste jeg (Helle) i literacy og biliteracy. Som forberedelse 
havde de studerende blandt andet læst artiklen ”Alverdens alfabeter. At få øje på det alfabetiske princip via 
tværsprogligt arbejde” (Østergaard 2013), der fortæller om, hvordan man i en af klasserne, der deltager i 
Tegn på sprog, på 1. klassetrin havde arbejdet med at skrive alle børns navne på arabisk. Målet var ikke, at 
børnene skulle lære arabisk, men – gennem inddragelse af et andet alfabetisk sprog end dansk – at 
illustrere, hvordan bogstaver har et navn, en form og en lyd. Det var mit indtryk som underviser, at de 
studerende på holdet generelt så forløbet som et interessant bud på, hvordan der kan tages højde for 
sproglig diversitet i læse- og skriveundervisningen, og analyserne af den pædagogiske praksis og den 
konkrete interaktion, som den i dette tilfælde afstedkom, gav anledning til fagligt relevante drøftelser i 
relation til begynderlæsning og –skrivning. Undervejs i undervisningen gav en studerende udtryk for, at det 
kan jo kun lade sig gøre, hvis der er en arabiskkyndig lærer til stede. 

 

Den studerende, hvis kommentar gengives i vignetten ovenfor, har helt ret. Det kan kun lade sig gøre, hvis 

der er arabiskkyndig lærer til stede. En, der kender såvel det danske som det arabiske alfabet og i øvrigt ved 

noget om alfabetiske skriftsprogs måde at skabe skrift på. I Aalborg kommune var det på det tidspunkt 

politisk besluttet, at man arbejdede efter en såkaldt tokulturel model, hvilket blandt andet betød, at der på 

en række skoler var oprettet tokulturelle klasser, der af skoleudvalget beskrives sådan: ”En tokulturel klasse 

er en normalklasse med såvel et- som tosprogede elever. I den tokulturelle klasse er der integreret en 

mindre gruppe tosprogede elever med samme modersmål. Klassen har tilknyttet en tosproget 

lærer/børnehaveklasseleder, som støtter børnenes læring på modersmålet” (Skoleudvalget, møde den 

07.04.2015). 

 

Den pågældende klasse var en sådan tokulturel klasse. På daværende tidspunkt var der i klassen 22 elever, 

hvoraf de fem havde en arabisktalende baggrund. Til klassen var knyttet en arabisktalende lærer, der i 

dette forløb blandt andet stod for at skrive klassens navne med arabisk skrift. På billedet nedenfor har hun 

skrevet LONE, der er navnet på en af klassens lærere. Billedet viser Sophus, der peger på et af bogstaverne, 

som han synes ligner et dansk ’i’. 

 

 

 

Figur 1: Alverdens alfabeter (Østergaard 2013, s. 78) 

 



 

 

Denne organisering efter den tokulturelle model gav de betingelser, der gjorde den ovenfor beskrevne 

undervisning mulig i netop denne klasse.  

 

Tegn på sprog er et projekt med såvel et længde-, bredde- og dybdeperspektiv. Et længdeperspektiv i kraft 

af dets tiårige levetid; et breddeperspektiv i kraft af dets parallelle forløb fem steder i landet og et 

dybdeperspektiv i kraft af dets tilrettelæggelse, der åbner for næranalyser af det empiriske materiale. Lige 

her er det breddeperspektivet, der kan fremhæves, for det muliggjorde i dette tilfælde, at der i den 

efterfølgende undervisningsgang på kandidatuddannelsen kunne inddrages et videoklip fra en af de andre 

klasser, hvor elevsammensætningen så ganske anderledes ud. I Aarhus-klassen var der dengang 23 elever, 

der alle var vokset op i flersprogede hjem, hvor der både taltes dansk og et eller flere andre sprog.  De 

registrerede modermål omfattede kinesisk, rumænsk, urdu, pashto, arabisk, dari, somali, fransk og swahili. 

Ingen ad de tilknyttede lærere talte de ovenstående sprog. Videoklippet på omkring seks minutter var fra et 

undervisningsforløb i 0. klasse. Forløbet hed ”Ord på flere sprog – udforskning af skrift på tværs af sprog” 

og tog udgangspunkt i et remseeventyr, som børnene havde fået læst højt i klassen. Som del af forløbet 

blev børnene delt ind i grupper. Hver gruppe fik et centralt ord fra eventyret med hjem (konge, appelsin …) 

og fik til opgave at spørge forældrene, om de ville skrive ordet på et sprog, de kendte til. På billedet 

nedenfor ses ’kongegruppens’ tekster. 

 

 

 

Figur 2: Ord på flere sprog 

 

I den efterfølgende gruppesamtale mellem børnehaveklasselederen og kongegruppen, der blev optaget på 

video, udspandt der sig en engageret samtale på godt 20 minutter, hvor børnehaveklasselederen, der ikke 

havde kendskab til de pågældende sprog, spurgte nysgerrigt ind til skriften, og hvor børnene ivrigt 
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udvekslede erfaringer om en række forskellige sproglige dimensioner spændende fra de enkelte skrifttegns 

form og lyd til sociolingvistiske forhold i forskellige lande. 

 

De to eksempler fra undervisningsforløbene i Tegn på sprog illustrerer således forskellige måder at 

inddrage den sproglige diversitet i læse- og skriveundervisningen i indskolingen. I begge de to klasserum 

blev elevernes samlede repertoire inddraget med henblik på at skabe opmærksomhed på skriftens 

elementer og bane vej for, at eleverne kunne aktivere al den viden om skrift, de måtte have og få, i deres 

læse- og skrivetilegnelse. Men inddragelsen fandt sted på forskellige måder, der afspejlede de forskellige 

forhold i og omkring de to klasser.  

 

I Tegn på sprog giver de forskellige forhold, hvorunder inddragelsen af den sproglige diversitet kan finde 

sted, nogle særlige udfordringer til en praksisrettet formidling, idet formidlingen gerne skulle kunne give 

mulighed for en form for generaliseret overførbarhed af fundene. Disse udfordringer handler om, at 

måden, hvorpå sproglig diversitet kan inddrages i læse- og skriveundervisningen konkret praksismæssigt 

ikke er nemt at indfange i universelle termer, men må afhænge af de konkrete forhold og 

undervisningsmuligheder, der er i og omkring den enkelte klasse. Det vender vi tilbage til efter en kort 

introduktion af den konkrete tilrettelæggelse og formidling af Tegn på sprog. 

 

 

Tilrettelæggelse og formidlingen af Tegn på sprog – kort fortalt 
 

Tegn på sprog rummer som tidligere nævnt en ambition om, at såvel vidensskabelsen som 

vidensformidlingen hviler på et grundlag, der er både praksis- og forskningsbaseret. Denne ambition 

betyder, at projektet er tilrettelagt, så det foregår i et tæt samarbejde mellem repræsentanter fra det 

pædagogiske praksisfelt og fra forskningsfeltet, således at vidensskabelsen ikke alene finder sted på 

forskerens kontor, men på forskellige måder i forskellige arenaer. Organiseringen er tidligere (Laursen 

2010) forsøgt indfanget i nedenstående model, hvor de røde ringe markerer det rum, vi har kaldt 

skolegrupperne. Skolegrupperne består af de involverede lærere i hver af de fem deltagende klasser og 

forskningsmedarbejderen fra den lokale professionshøjskole. Den grønne ring er forskningsgruppen. Den 

består af forskningslederen, forskningsmedarbejderne og de eksternt tilknyttede forskere. Endelig 

markerer den blå ring de seminarer, hvor alle faste deltagere i skolegrupperne og forskningsgruppen samt 

konsulenter fra de deltagende kommuner og til tider eksterne forskere eller andre specialister mødes. 

 

 



 

 

 
 

 

Figur 3: Organisering 

 

Ambitionen om at bidrage såvel til udviklingen af den pædagogiske praksis som til den nationale og 

internationale forskning har også ligget bag de formidlingsmæssige overvejelser i projektet. Som del af 

aftalen, som lå til grund for projektbeskrivelsen i 2008, indgik en løbende formidling i form af udarbejdelsen 

af en årlig statusrapport samt to inspirationsmaterialer, som vi siden valgte at gøre til tre og med 

forlængelsen af projektet i udskolingen er blevet til fire. Derudover indgik afholdelse af to konferencer, der 

fandt sted i 2010 og 2014, samt med forlængelsen en lokalt forankret workshop i hver af de deltagende 

kommuner i 2018. 
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Figur 4: To konferencer 

 

Samtidig betød projektdesignet og forankringen i kommuner, professionshøjskoler og universitet, at der 

blev skabt mulighed for, at erfaringerne smidigt og hen ad vejen kunne spredes i og imellem de forskellige 

fora. Konkret er det blandt andet foregået ved, at de tilknyttede forskningsmedarbejdere, der er ansat på 

de lokale professionshøjskoler, har kunnet inddrage den erhvervede indsigt i arbejdet med de studerende, 

ligesom de studerende har kunnet inddrages i observationer på skolen etc. og derfor har haft mulighed for 

at få forskningsmæssige erfaringer i tæt tilknytning til de lokale forhold. I professionshøjskoleregi har der 

samtidig fundet en løbende spredning til kolleger sted gennem forsknings- og udviklingsarbejde, 

studiekredse og foredrag, således at der lå en mulighed for, at projektet kunne bidrage til videreudvikling af 

den forskningsbasering af professionsuddannelserne, der stod og fortsat står højt på den 

uddannelsespolitiske dagsorden. Projektet blev endvidere tilrettelagt sådan, så også de tilknyttede 

kommunale konsulenter løbende har kunnet inddrage og videreformidle resultaterne kommunalt. Endelig 

har erfaringerne også været inddraget i de pædagogiske kandidatuddannelser og i andre 

kandidatuddannelser og bidraget til at udvikle den pædagogiske og didaktiske forskning, dels gennem 

forskningslederens tilknytning dertil, dels gennem projektets ph.d. projekter og dels gennem de eksterne 

forskere, der har været knyttet til programmet. 

 

  



 

 

 
 

Figur 5: Vidensskabende rum 

 

Ser vi tilbage på den samlede formidling, der løbende har fundet sted i tilknytning til Tegn på sprog, kan vi 

pege på følgende formidlingsformer og –fora. 

 

- Inddragelse af TEPS-erfaringer i grund-, efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger i 

Danmark 

- Inddragelse i pædagogiske og andre kandidatuddannelser i Danmark 

- Inddragelse i en række uddannelser i andre nordiske lande 

- Inddragelse i grundbøger til læreruddannelsen i Danmark og andre nordiske lande 

- Elleve årlige statusrapporter 

- Fire inspirationsmaterialer 

- En række forskningsartikler til nationale og internationale tidsskrifter 

- En række formidlingsartikler til nationale og internationale tidsskrifter 

- Afholdelse af to Tegn på sprog-konferencer 

- Foredrag på nationale og internationale forskningskonferencer 

- Foredrag på en række nationale og internationale formidlingskonferencer 

- Oplæg i forskellige kommunale og ministerielle sammenhænge 

- Oplæg i forskellige videnskabelige netværk 

- Presseomtale 

- Hjemmeside – søg på Tegn på sprog 

 

Af betydning for projektets udbredelse har også været tildelingen af Den europæiske sprogpris 2014. Som 

begrundelse derfor udtalte ekspertgruppen bag tildelingen: 



 

 

 

’Tegn på sprog’ er et samarbejdsprojekt mellem fem skoleklasser i fem kommuner, fire professionshøjskoler 

og Aarhus Universitet. Et sådant samarbejde, der samler alle aktører med viden og erfaring inden for både 

den sprogpædagogiske praksis og den fagteoretiske udvikling er et rigtig godt grundlag for skabelse af 

længerevarende resultater, som kommer både eleverne og lærerne til gode. Der tages udgangspunkt i de 

enkelte elevers sproglige forudsætninger i sprog- og læseundervisningen for derefter at kunne tilpasse den 

sprogpædagogiske praksis samt uddannelsen af lærere og pædagoger til de tosprogede elevers 

indlæringsbehov, hvilket er meget positivt. Projektet sker under inddragelse af europæiske forskere på 

området, og målet er at skabe de bedste rammer for alle børn i klasserummet – uanset deres sproglige 

baggrund. Som vigtige elementer har man både fokus på de tosprogede børns andetsprog samt deres viden 

om sprog fra andre sprog end dansk. Derudover bliver der lagt vægt på sprogets rolle i sociale 

identitetsprocesser, sådan at det at være tosproget bliver taget som værende en fordel og ikke en ulempe. 

Det er væsentligt at understrege som positivt, hvordan ”de ekstra sprog” ses som et aktiv og blandt andet 

også bruges til at forstå det andet sprog. Ligeledes er det vigtigt, at man ikke tvinger børnene til at 

fornægte den identitet, som det ekstra sprog er begrundet i, og alt i alt virker dette projekt rigtig 

spændende. 

 

 

Baggrund for formidlingen – bredde-, længde- og dybdeperspektiver på Tegn på 

sprog 
 

Erfaringerne fra Tegn på sprog har med al tydelighed vist os, hvordan den sproglige diversitet tager sig 

forskelligt ud i forskellige dele af landet, hvordan rammerne for den organisatoriske håndtering af den 

sproglige diversitet varierer fra kommune til kommune og fra skole til skole, hvordan den forandrer sig over 

tid, og hvordan det influerer på de pædagogiske muligheder i det enkelte klasserum. 

 

Et breddeperspektiv  

 

Vender vi tilbage til eksemplet fra introduktionen, har vi gennem projektets breddeperspektiv set, hvordan 

det for alle klasserne gælder, at en central del af læse- og skriveundervisningen på 0. og 1. klassetrin var 

knyttet til forståelsen af alfabetisk skrift og indlæring af det danske alfabet. Det overordnede faglige 

omdrejningspunkt var således det samme, hvad enten vi befandt os i Aalborg eller Aarhus eller i en af de 

øvrige deltagende kommuner. I Aalborg brugte de ”Hop om bord i lyd og ord” (Forlaget Æsop) som 

grundlag for læse- og skriveundervisningen, mens de i Aarhus arbejdede ud fra ”Læsefidusen” 

(Dansklærerforeningen), men for begge materialer gjaldt det, at fokus var på det danske alfabet og de 

principper, dette er baseret på. Som man ser på billedet fra Aalborg side 5, prægede det også 

klasserummets materielle fremtræden, hvilket også var tilfældet i Aarhusklassen og de øvrige klasser. 

 

I alle klasserne bestod en betydelig del af læse- og skriveundervisningen også af lærerens gennemgang af 

de enkelte bogstaver og forskellige aspekter af at sætte bogstaver sammen til ord samt af elevernes 

arbejde med at løse opgaver med fokus for eksempel på bogstavgenkendelse, identifikation af forlyd i ord, 

markering af vokaler og stavelsesantal, samlydering, egen skrivning etc. 



 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 6: Indtryk fra den første læse- og skriveundervisning 

 

Så vi taler altså ikke om en undervisning, der i bund og grund afveg fra hinanden i de fem klasser i Tegn på 

sprog og formentlig heller ikke fra undervisning i mange klasser uden for Tegn på sprog. Den faglige 

substans og de faglige mål var overordnet set grundlæggende de samme på tværs af klasserne og den 

faktiske udførsel lige så forskellig, som den altid vil være fra én klasse til en anden. Samtidig har vi set, 

hvordan måden at inddrage flersprogede elevers (skrift)sproglige erfaringer i læse- og skriveundervisningen 

blev tilpasset de demografiske forhold i lokalområdet og dermed det konkrete elevgrundlag i klassen samt 

de institutionelle rammer omkring undervisningen. 

 

 



 

 

Line Daugaard Møller 

Et eksempel på den nødvendige tilpasning af arbejdet med sproglig diversitet finder vi i inddragelsen af 

grønlandsk som literacydidaktisk ressource i to undervisningsforløb gennemført i Aalborg i 2. klasse og 

Aarhus i 8. klasse.  

Begge undervisningsforløb havde en læsestrategisk målsætning og sigtede mod at bevidstgøre eleverne om 

vigtigheden af aktivt arbejde med læseforståelse; i 2. klasse i Aalborg som et led i den første 

læseundervisning og med særlig opmærksomhed på forskellen mellem afkodning og forståelse, i 8. klasse i 

Aarhus med særligt fokus på overvågning af egen læsning. I begge forløb spillede læsetekster på grønlandsk 

en central rolle, men på forskellige måder tilpasset den lokale kontekst.  

I 2. klasse i Aalborg møder eleverne et uddrag af en grønlandsk billedbog, Sara nanorlu, i den første af tre 

metasamtaler om, hvordan man gør, når man læser. Teksten bruges som afsæt til at introducere 

begreberne afkodning og forståelse. Klassen rummer en større gruppe elever med arabisksproget baggrund, 

en række elever med forskellige sproglige baggrunde og en enkelt elev med grønlandsk baggrund, Nujalina. 

Nujalina har særlige forudsætninger for ikke alene at afkode, men også forstå det grønlandske, men under 

arbejdet med teksten viser det sig, at flere af eleverne i klassen i kraft af deres relationer til Nujalina har 

erfaringer med grønlandsk, som de trækker på i arbejdet med teksten. Arbejdet med denne tekst, som alle 

til en vis grad kunne ’læse højt’, men som kun Nujalina kunne forstå, bidrog til at give ordene afkodning og 

forståelse konkret betydning for alle og gøre det til en del af klassens fælles ordforråd. 

I 8. klasse i Aarhus har ingen af eleverne i klassen tilknytning til Grønland eller kendskab til grønlandsk. 

Undervisningsforløbet er bygget op omkring suluk, som er Air Greenlands inflight magazine, der er 

gennemført tresproget på grønlandsk, dansk og engelsk. Sigtet med at inddrage grønlandske tekster er i 

denne sammenhæng ikke at invitere eleverne til at trække på erfaringer med grønlandsk, men derimod at 

de gennem mødet med samme tekster på tre forskellige sprog – hvoraf ét er særdeles velkendt (dansk), et 

andet relativt kendt (engelsk) og det sidste ganske ukendt (grønlandsk) – at sætte fokus på de strategier, 

man tager i anvendelse, når man angriber tekster og  forsøger at skabe mening i det læste. 

Eksemplet peger på, hvordan inddragelse af grønlandske tekster kan udgøre en literacydidaktisk ressource i 

to vidt forskellige sammenhænge – på forskellige måder og med forskellige målsætninger tilpasset den 

lokale klassedemografi.  

 

Måden at tage højde for variationen i elevgrundlaget fra skole til skole og fra klasse til klasse handler også 

om andetsprogsdimensionen og om relationer mellem dansk som andetsprog og mainstream-

undervisningen. ”Det er det dansk, der er her”, siger dansklæreren i en af klasserne, da hun i forbindelse 

med en samtale om de elevtekster, vi har indsamlet under en af dette års dataindsamlingsaktiviteter, bliver 

spurgt til, hvordan de arbejder med dansk som andetsprog. Med det henviser hun til, at alle eleverne i 

denne klasse i en eller anden forstand kan siges at have dansk som andetsprog, idet de ikke er vokset op 

med dansk som det eneste sprog, der til daglig tales i hjemmet. I andre af klasserne er sammensætningen 

anderledes, sådan at kun en del af eleverne er vokset op i flersprogede hjem.  

 

For samtlige fem klasser gælder det, at der er et væld af forskellige dansksprogetheder til stede, hvilket 

også skaber forskellige organiseringsmæssige behov. Det er tydeligvis noget, der optager lærerne i de 

interview, vi har gennemført. I deres overvejelser over dansk som andetsprog står strukturelle forhold om 

undervisning i dansk som andetsprog centralt. I alle interviewene peger lærerne på en række dilemmaer, 



 

 

der har at gøre med relationer mellem dansk som andetsprog og mainstream-undervisningen, set i forhold 

til skolens og klassens specifikke demografiske profil og de ressourcer, der er til rådighed. De fremhæver 

alle behovet for at kunne give målrettet sprogundervisning til mange af eleverne og peger samtidig på, at 

det langt fra altid er entydigt, hvornår dette behov kan ses som et specifikt andetsprogsbehov, når ikke der 

er tale om elever, der er kommet senere til Danmark. 

 

Winnie Østergaard 

 

Et eksempel på hvordan strukturelle forhold muliggør det at kunne give målrettet sprogundervisning til 

elever med behov for dansk som andetsprog inden for rammen af mainstreamundervisning, finder vi i 

organiseringen af to klasser som en storklasse med to tilknyttede dansklærere, sådan som det var tilfældet i 

Aalborg i 5.-7. klasse. I storklassen er der blandt andet seks elever, som nyligt er udsluset fra 

modtagelsesklassen til almenklassen. Organiseringen giver lærerne mulighed for løbende at anvende en 

fleksibel holddeling, hvor den ene lærer kan samle en mindre gruppe af dansk som andetsprogs-elever til 

særskilt dansk som andetsprogsundervisning, sådan som der aktuelt viser sig et behov for det, i forhold til 

hvad storklassen arbejder med, samtidig med at den anden lærer arbejder med resten af klassen. 

 

Storklassen 6.C er i gang med forløbet ”Aalborg Øst – vores kvarter”, hvor de i par udarbejder en beskrivelse 

af et sted i   lokalområdet. De er nået til den afsluttende fase, og klassens to dansklærere Jeanette og 

Marianne er i færd med at gennemføre en undervisningsgang med fokus på korrekturlæsning. Eleverne har 

fået ny viden om jobbet som korrekturlæser, set på udvalgte fejltyper og er blevet introduceret til de 

tilsvarende professionelle korrekturlæsertegn. I makkerpar har de øvet sig på brugen af de nye 

korrekturlæsertegn ved at læse korrektur på et kort, manipuleret uddrag af romanen Skelettet på hjul, en 

roman de lige har læst på klassen. Og nu skal de så til at læse korrektur på hinandens tekster om de 

forskellige steder. 

 

Ikke alle klassens elever deltager i denne sidste korrekturlæsningsaktivitet. Gruppen af dansk som 

andetsprogs-elever udsluset fra modtagelsesklassen samles på et hold, hvor Jeanette tager rollen som DSA-

lærer. For elever, der først er begyndt at lære dansk efter skolestart, giver det ikke nødvendigvis mening at 

arbejde med at læse korrektur på klassekammeraternes tekster, da de ikke i samme grad som 

modermålstalende elever sidder med en intuitiv fornemmelse for at ’se’ eller ’høre’, hvad der er galt med en 

tekst.  

 

På dansk som andetsprogs-holdet sættes der fortsat fokus på skriftlig korrekthed, men her bliver det til en 

metasamtale om, hvad eleverne oplever som særlige udfordringer ved det skriftlige arbejde, og hvilke 

strategier de bruger for at få rettet deres tekster. Udgangspunktet tages i den netop gennemførte 

korrekturlæsningsøvelse på storklassen. Eleverne er enige om, at det var en svær opgave, og Tora 

bemærker, at det er ”nemt nok, hvor der skal være komma og mellemrum mellem to ord, men det med at 

stave” er svært. Hun understreger, at der var nogle ting, de godt kunne finde ud af, fordi de kendte teksten 

på forhånd, hvorpå Mi Mi fortæller, at hun kunne huske udtrykket ’til fods’ og derfor se, at der var noget 

galt med ”… en lang rejse til langs fods jernbanen”.  

 



 

 

Eleverne taler om, hvad de generelt gør, når de nu har svært ved selv at læse korrektur på deres egne 

tekster. Nogle bruger ordbog, andre AppWriter, nogle får teksten læst højt af en lærer, andre bruger en 

klassekammerat. Hver elev beskriver, hvad der opleves som særligt udfordrende i forhold til sproglig 

korrekthed. Tora med israelsk baggrund synes, det at stave er svært, Mi Mi med burmesisk baggrund peger 

på ’den der sætning’ og Amelia med polsk baggrund svarer prompte ’grammatik’. Til slut taler de om deres 

erfaringer med at bruge klassekammerater som responsgivere. Herefter vender de tilbage til resten af 

storklassen, og de makkerpar de hver især indgår i. Opgaven er nu at foretage den afsluttende finpudsning 

af deres tekst, ud fra den korrekturlæsning som et andet makkerpar netop har udført på deres tekst. 

 

 

Lone Wulff 

 

I København er klassens lærere optaget af at tilgodese elevernes individuelle behov for sproglig støtte 

gennem de forskellige former for elevsamarbejde og varierede grader af lærerstøtte. Især for en mindre 

gruppe af elever er det afgørende for kvaliteten af deres sproglige arbejde, og dermed for deres tilegnelse af 

andetsproget, at de fastholdes og vejledes under skrivningen.  

 

I 6. klasse skal eleverne omskrive interviews til biografiske tekster, og kravet er, at disse omskrivninger skal 

være præcise og nuancerede, så de skriftligt fortolker den interviewedes udsagn. For at imødekomme disse 

krav, planlægges aktiviteter og organisering, som imødekommer elevernes andetsprogstilegnelse. Det sker 

dels gennem andetsprogsdidaktiske aktiviteter - ved at lade klassen indsamle, bruge og diskutere relevant 

sprogbrug, dels ved at organisere undervisningen, så eleverne understøttes alt efter behov, især når de skal 

formulere sig skriftligt. 

 

Klassen gennemgår forskelligartede aktiviteter, hvor målet er dels at sikre alle elevers adgang til relevant 

sprog, dels understøtte deres forståelse for, hvad det kræver af dem at skrive den biografiske tekst. For at 

muliggøre elevernes sprogstærk, læser de beretninger og biografiske tekster inden for det faglige emne og 

får opgaven at finde eksempler på sprogbrug, hvor tekstens forfatter sætter ord på følelser. De omskriver 

ligeledes teksteksempler, fra interview til biografisk fortolkende tekst, og diskuterer her deres sproglige valg 

i forbindelse med fortolkninger. De møder nyt sprog, afprøver det i en relevant kontekst, og alt hvad de 

indsamler fastholdes på plancher og i mapper, så det er tilgængeligt til næste fase. 

 

Mange aktiviteter er bygget op af en indledende fælles lærermodellering af en given opgave, efterfulgt af 

en eksemplarisk opgave, som løses af eleverne i makkerpar i klassen og samles op i fællesskab. Derpå følger 

individuelt arbejde med egen tekst. Især under det individuelle arbejde har eleverne forskellige behov for 

støtte, hvorfor organisering af klassens samarbejde tilrettelægges derefter. Nogle elever arbejder 

individuelt med makkerstøtter. Makkerstøtten betyder, at de har en at spørge, og makkerparret tildeles 

desuden et gensidigt ansvar for hinandens tekster. Andre elever har brug for mere intens lærerstøtte, og de 

samles i en mindre gruppe, hvor læreren deltager som vejleder.  

 

I fasen, hvor eleverne skal omskrive deres egne interviews til biografiske tekster vejleder læreren en mindre 

gruppe på fem elever. Vejledningen går i to retninger, dels hjælper læreren med at fastholde målet om, at 



 

 

sproget skal være nuanceret og dækkende for den interviewedes udsagn, dels henleder hun elevernes 

opmærksomhed på de sproglige ressourcer, de allerede har indsamlet og afprøvet i forløbet. 

Læreren taler med en af eleverne, Abdi, om de punkter, han har trukket ud af interviewet med sin farfar og 

siger, at han nu skal fortolke den følelse, der ligger bag farfarens udsagn om første møde med Nørrebro. 

Eleven svarer, at farfaren ’havde det godt’, hvorpå læreren efterspørger mere præcise ord til gengivelse af 

farfarens udsagn. Hun opfordrer Abdi til at undersøge, om han kan bruge nogle af de ord og vendinger, som 

klassen har indsamlet. Abdi finder papirerne frem og foreslår ’han følte sig særlig’ og ’han var glad’. Derpå 

taler læreren og Abdi om, hvorvidt og hvorfor det passer på farens udsagn, og derpå arbejder Abdi videre 

med teksten. Samme vejledningsproces går igen med de øvrige elever i gruppen.  

 

 

  



 

 

Et længdeperspektiv 

 

Den store variation i den sproglige diversitet er ikke alene knyttet til de demografiske forhold i 

lokalområdet og de institutionelle rammer omkring klassen, men handler i høj grad også om forandringer 

over tid. Vi er nok mange, der helt umiddelbart tænker på ’klassen’ som noget relativt stabilt, men 

projektets længdeperspektiv har klart sat spørgsmålstegn ved sådan en forestilling og for os skabt behov 

for at søge en slags definition af, hvad en klasse er for en størrelse. Det nærmeste, vi har kunnet komme 

det, er, at det er ’en institutionelt indlejret flydende ramme omkring et flow af mennesker’ (Laursen 2014). 

Ser vi henover de fem klasser over de ti år, de er blevet fulgt, har der været en række institutionelle 

omlægninger i form af skolesammenlægninger, klassesammenlægninger og –opdelinger. 
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Figur 7: Institutionelle omlægninger 
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Disse institutionelle omlægninger har sammen med almindelige til- og fraflytninger også haft indvirkning på 

elevflowet, som for hver af de fem klasser er illustreret i diagramform nedenfor. Hver enkelt streg 

symboliserer en elev, der har været del af den pågældende Tegn på sprog – klasse. Eksempelvis har der 

altså på det, der nedenfor er angivet som skole 1, i alt gået 55 elever henover de ti år. Heraf har ni gået i 

klassen i alle ti år, men andre har gået der i færre år. 
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Figur 8: Elevflow på skole 1 



 

 

 
Skole 2 
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Figur 9: Elevflow på skole 2  



 

 

Skole 3 
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Figur 10: Elevflow på skole 3 
  



 

 

Skole 4 
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Figur 11: Elevflow på skole 4 
  



 

 

Skole 5 
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Figur 12: Elevflow på skole 5  



 

 

Vi har således over de ti år mødt sammenlagt 267 børn, der er gået ind og ud af de fem klasser, som i sig 

selv har været under forandring både gennem elevers til- og fraflytninger og gennem de i alt ti 

institutionelle omlægninger, der har påvirket fire af de fem klasser. I alt 28 af de 267 elever har gået i Tegn 

på sprog-klasserne fra 0. til 10. klasse. 

 

De institutionelle omlægninger og elevflowet betyder også, at den sproglige diversitet er et fænomen, der 

vedvarende er under forandring i takt med at klassen forandrer sig. Også de seneste års forandringer på 

immigrationsområdet har bidraget til at ændre karakteren af den sproglige diversitet i flere af klasserne. 

Mellem 2014 og 2016 steg antallet af asylsøgere i Danmark betragteligt, hvilket også satte sit præg på flere 

af klasserne, ligesom der løbende kommer andre elever til, der har fået opholdstilladelse i Danmark blandt 

andet grundet arbejde og familiesammenføring. Det har især præget klasserne i Aalborg, Vejle og Odense.  

 

Uffe Ladegaard 

 

I 8. klasse kommer der for første gang to elever til klassen, som ikke er født og opvokset i Danmark, og som 

har boet i Danmark i en forholdsvis kort årrække. Alligevel indtræder de to elever i klassen og i klassens 

faglige undervisning på mere eller mindre samme betingelser som de øvrige elever, hvilket selvsagt er en 

stor udfordring både for de to elever, de øvrige elever og selvfølgelig også for lærerne i klassen. I et forløb 

arbejder vi derfor på at inddrage de to elever i undervisningen ved at give dem den støtte, der er nødvendig 

for at kunne følge med i undervisningen og ved at inddrage elevernes samlede repertoire af sprog og viden.  

 

Særlig interesse vækker eleven Husna. Husna har en flersproget pashtobaggrund fra Afghanistan og har 

opholdt sig i Danmark i to år. Hvor meget danskundervisning, hun har fået i den periode, er usikkert, på 

samme måde som det er usikkert, hvor meget skolegang Husna har haft, før hun kom til Danmark. Den 

pædagogiske konsulent, som har kontakt med familien, forklarer at hun ingen skolegang har haft, men selv 

fortæller hun at hun har gået tre år i skole. Husnas skolemæssige baggrund er derfor væsentlig anderledes 

end hendes klassekameraters, der alle har gået i skole i næsten ni år på dette tidspunkt, og hvor de i alle 

årene er blevet undervist i og på dansk. Udfordringen er derfor, hvordan vi kan give Husna den nødvendige 

støtte, der sætter hende i stand til at deltage i undervisningen på nogenlunde lige fod med de øvrige elever, 

men samtidigt med at hendes samlede viden, interesser og ikke mindst hendes sproglige repertoire bliver 

inddraget i arbejdet.  

 

Vi planlægger derfor et projektarbejde, fordi projektarbejdet på den ene side giver mulighed for at eleverne 

selv kan træffe en række valg omkring emne, valg af materialer og teknologier, men samtidigt er det en 

styret proces igennem faste faser, hvor det er muligt for lærerne at indlægge en række stilladserende 

aktiviteter. Forløbet tilrettelægges således, at der både før, under og efter hver fase bliver gennemgået, 

hvad der ligger i hver enkel arbejdsproces som emnesøgning, problemformulering, informationssøgning og 

selvfølgelig selve skrivefasen. Der sættes særlig fokus på forholdet mellem spørgsmål og svar og særligt de 

sproglige ressourcer, der skal til for at besvare spørgsmål med ’hvad’, ’hvilke’, ’hvordan’ og ’hvorfor’. 

Udover detaljerede gennemgange på tavlen, hænges der modeltekster, stikord og faste formuleringer op 

rundt om i klassen. Lærerne opfordrer hele klassen til at bruge deres samlede repertoire af sprog til at søge 

efter emner og materialer til deres projekt og forklarer, hvordan de med fordel kunne bruge flersprogede 



 

 

resurser til at brede deres søgning ud til at omfatte andre steder i verden. De opfordres også til at skrive 

noter, udkast med videre på de sprog, de har lettest ved at bruge.  

 

Husna placeres i en gruppe med tre andre elever, som også har pashto som en del af deres sproglige 

repertoire, så hun kan få støtte i sit arbejde på pashto, men også få hjælp til oversættelsesarbejdet mellem 

pashto og dansk. Gruppen beslutter sig for at skrive om integration, og Husna tager den specifikke opgave 

at skrive om Afghanistan og det at komme til Danmark. Hun investerer meget i dette arbejde og undervejs 

finder vi voksne ud af at hendes foretrukne teknologi er internettet og særligt oversættelsesmaskiner på 

nettet, hvor hun kan skifte mellem søgninger på pashto og dansk, mens hun oversætter tekster, ord og 

vendinger mellem de to sprog  

 

 

 

Birgit Orluf 

 

”Må jeg skrive på arabisk?”. Spørgsmålet stilles af Safa, der for lidt over et halvt år siden kom ind i klassen 

fra skolens modtagelsesklasse. Vi er midt i et historieforløb i starten af syvende klasse, hvor der arbejdes 

med erindringsfortællinger med udgangspunkt i interviews af elevernes forældre. Lærerne har på flere 

måder været opmærksomme på Safa i planlægningen af dette forløb. Valget af forældre som informanter til 

erindringsfortællingerne betyder, at Safa på lige fod med de andre elever i klassen kan få adgang til de 

informationer, der senere skal bearbejdes til en erindringsfortælling.  Desuden har lærerne opmuntret Safa 

til at bruge arabisk, hvis det kunne lette hendes arbejdsproces. Hun er endvidere placeret i gruppe med 

Haura og Faten, fordi de kan tale arabisk, der er det sprog, som Safa er mest fortrolig med. Lærerne har 

opfordret hende til at hente hjælp hos de to klassekammerater, hvis der er noget, som hun er usikker på. 

Indtil nu har Safa brugt skiftevis dansk og arabisk i sin arbejdsproces. Spørgeguiden er udarbejdet på dansk, 

mens hun har interviewet sin mor på arabisk. Interviewet har hun – som de andre elever i klassen – optaget 

på mobil, og hun har valgt at skrive noter på arabisk. Noterne fra interviewet skal nu omskrives til en 

sammenhængende autobiografisk beretning.  Her er det, at Safa kalder på læreren og spørger, om hun må 

skrive videre på arabisk, efter at hun i længere tid har forsøgt sig med at ordne noterne på arabisk til 

sammenhængende tekst på dansk. Denne arbejdsproces, hvor hun både skal ordne og omskrive teksten 

samt oversætte fra arabisk til dansk, er udfordrende for hende. Klassens lærere har som nævnt allerede ved 

forløbets start aftalt, at Safa gerne må skifte mellem dansk og arabisk, for det vigtigste er, at hun ikke bliver 

forhindret i sin skriveproces på grund af et krav om at skrive kun på dansk. Hun får lov til at fortsætte det 

videre arbejde på arabisk, selvom ingen af klassens lærere kan sproget. De kan derfor ikke umiddelbart 

følge hendes skriveproces og vejlede hende i det videre arbejde, hvor den autobiografiske beretning skal 

omskrives til en biografisk beretning. I en af de sidste skrivefaser foreslår lærerne, at Safa oversætter sin 

tekst via Google Translate. Skønt denne oversættelsesteknologi ikke producerer præcise oversættelser, viser 

det sig at være en konstruktiv løsning, der i de følgende arbejdsfaser gør det muligt for lærerne at tale med 

Safa om såvel makro- som mikrostruktur i hendes tekst. At hun får mulighed for at skrive på arabisk i løbet 

af arbejdsprocessen betyder, at Safa kan deltage i den faglige aktivitet og få produceret en 

erindringsfortælling og dermed styrket sin skriftsproglige udvikling på andetsproget. Og da eleverne i 

klassen afslutningsvis skal fremlægge deres erindringsfortælling, deltager Safa og bidrager med moderens 

erindringsfortælling. 



 

 

 

Et dybdeperspektiv 

Som det fremgår af ovenstående beskrivelse af Tegn på sprog i et bredde- og længdeperspektiv, er der stor 

variation i den sproglige diversitet. Variationen kommer forskelligt til udtryk fra sted til sted grundet de 

demografiske forhold i det omgivende samfund og de institutionelle rammer omkring undervisningen, 

ligesom den forandrer sig over tid som følge af den samfundsmæssige udvikling og kommunale 

uddannelsespolitik, skole- og klassesammenlægninger samt til- og fraflytninger. Vi har vist, hvordan denne 

foranderlighed har givet sig udslag i de enkelte klasser, og givet eksempler på, hvordan forskelligheden har 

præget undervisningstilrettelæggelsen i de enkelte klasserum. 

 

Men undervisning er mere end tilrettelæggelse. Uanset om to lærere i fællesskab har planlagt ’den samme’ 

undervisning i to parallelle klasser på samme klassetrin, vil det faktiske udfald aldrig være det samme, og 

uanset hvor nøje en lærer har forberedt en undervisning, vil der altid være en uforudsigelighed, når det 

kommer til den aktuelle praksis. Bloome & Brown (2012) sammenligner undervisning med ’jazz-praksis’. I 

det ligger, at al undervisning på samme måde som jazz-performansen kombinerer konvention og 

improvisation i et socialt arrangement.  

 

Lærerens tilrettelæggelse af undervisningen på baggrund af hans eller hendes faglige ballast og kendskab til 

de konkrete elever spiller uden tvivl en helt central rolle. Det er også læreren, der med sit faglige overblik 

og forberedelse, hvis vi skal blive i jazz-metaforikkens verden, står for den overordnede orkestrering af 

arrangementet. Samtidig er den faktiske betydningsdannelse omkring læring altid social. Læreren er aldrig 

alene om at skabe arrangementet. Der vil altid være tale om en fælles konstruktion i et samspil mellem alle 

aktører i rummet. Det skal der ikke mange minutter i et klasserum til at se. Selv i de dele af undervisningen, 

der umiddelbart vil kunne karakteriseres som mest monologiske, i den forstand at den består af sekvenser, 

hvor læreren alene gennemgår et fagligt stof, er der tale om et møde mellem lærer og elever. Afbrud og 

mere eller mindre hørbare udbrud fra elevernes side bærer også betydning og udgør en del af mødet, 

ligesom også forskellige typer af tavshed fra elevernes side er betydningsbærende og influerer på det 

konkrete møde. Og undervisning er jo også meget mere end sådanne sekvenser. Sletten og Buchs (2008) 

undersøgelse af undervisning som samtaleform illustrerer meget godt de mange interaktionsformer, der 

udgør det, vi kalder undervisning. Gennem en næranalyse af de forskellige interaktionsmønstre synliggør 

de, hvordan undervisningen tager form som et projekt mellem elever og lærer, og de viser, hvordan den 

faglige kommunikation også altid er ramme om identitetsprojekter. Det skaber en uforudsigelighed, der 

gør, at lærere med Schöns (1983) ord må “think on their feet”. 

 

Dybdeperspektivet i Tegn på sprog har gjort det muligt for os at komme tæt på, hvordan undervisningen i 

de fem klasser udfolder sig i et spændingsfelt mellem stabilitet, forudsigelighed og planlægning på den ene 

side og på den anden side forskellighed, uforudsigelighed og improvisation.  

  



 

 

 

 

Birgit Orluf 

 

Selvom der er arbejdet fokuseret og grundigt med introducerende aktiviteter til en arbejdsopgave, og 

selvom undervisningen er planlagt i detaljer, opstår der i undervisningen øjeblikke af uforudsigelighed. 

 

I forbindelse med et forløb, hvor der er fokus på læseforståelsesstrategier, har lærerne på forskellige måder 

stilladseret eleverne til at udarbejde en oversigt over forståelsesstrategier til brug før, under og efter 

tekstlæsning. Efterfølgende skal eleverne bruge denne oversigt som hjælp til makkerlæsning af fagtekster. 

Ibrahim og Sebastian har fået udleveret en fagtekst om deres yndlingsemne, fisk. Teksten er hentet på 

nettet, og den udreder årsager til manglen på ørredyngel i Gudenåen. På forhånd har læreren gjort de to 

elever opmærksomme på, at teksten godt kan være noget svær at læse. Efter en ti minutters tid erklærer 

makkerparret, at de er færdige og at: ”Den er ikke så svær, som I fortæller.” Da de bliver spurgt om, hvorfor 

der ikke er så meget ørredyngel tilbage i Gudenåen, kigger drengene lidt på hinanden og siger undvigende, 

at det kan de ikke svare på, for det har de ikke forstået helt. Eftersom årsagerne til den reducerede mængde 

af ørredyngel i Gudenåen udgør tekstens centrale tema, finder læreren det derfor nødvendigt nærmere at 

undersøge, hvilke udfordringer teksten giver makkerparret. I den næste halve time læser elever og lærer 

teksten sammen afsnit for afsnit, og efter hvert afsnit refererer eleverne hovedindholdet med deres egne 

ord. Undervejs i læsningen møder eleverne forskellige udfordringer, men den lærervejledte læsning af 

teksten synliggør, at afsnittet Kommer søørreden tilbage til Tørring? udgør den væsentligste udfordring for 

eleverne. Lokaliteter som fx Mossø, Vestbirk Vandkraft og Vilholt Mølle kender eleverne ikke og kan derfor 

ikke placere dem geografisk i forhold til hinanden. Desuden er eleverne ikke helt fortrolige med betydningen 

af ordene strøm, dæmning, vandmølle og kan derfor ikke etablere den kæde af kausaliteter, der kan 

begrunde, hvorfor ørredynglen ikke kan finde vej gennem dele af Gudenåen. Sammen undersøger elever og 

lærer, hvor vi er henne i Danmark, og hvordan de nævnte lokationer ligger i forhold til hinanden. Efter 

samtale om og konkretisering af hvad en vandmølle er, og hvordan den fungerer, og om dæmninger og 

deres funktion, skaber makkerparret en gryende forståelse for kausalitetskæderne i teksten:  

1)Dæmning->  øget vandstrøm ->  vandmøllens hjul drejer rundt-> der produceres energi.  

2)Dæmning-> øget vandstrøm-> ringe betingelser for at ørredyngel kan overvinde strømmen og svømme 

videre. Først efter denne lærervejledte læsning af fagteksten kan de to elever fortsætte arbejdet med at 

skrive margennotater og forberede sig på at referere tekstens hovedtema for deres samtalegruppe, som er 

et makkerpar fra klassen, der har læst en anden tekst, som de er ansvarlige for at referere. 

 

 

Formidlingsmaterialer – almengørelse og levendegørelse 
 

De ovenstående perspektiver ligger til grund for de overvejelser, vi har gjort os om den skriftlige formidling, 

der fra start var tænkt ind – og som vi undervejs har valgt at tænke ind – i projektet. Vi skelner her mellem 

to hovedtyper af formidling. Dels en, der har sit primære udspring i bredde- og længdedimensionen, og 

som sigter mod almengørelse i form af nye begrebsdannelser og kategoriseringer. Og dels en, der har sit 

primære udspring i dybdedimensionen og sigter mod levendegørelse i form af casestudier og næranalyser. 

Hvor det første type tilstræber en kondenserende generalisering af erfaringerne fra projektet, der gør 



 

 

overførsel fra én kontekst til anden så umiddelbart tilgængelig som muligt, går bestræbelsen i den anden 

type på at tydeliggøre konteksten og de konkrete praksisser så detaljeret som muligt. Denne tydeliggørelse 

gør det muligt at følge det sociale arrangement, som det skrider frem, og de valg, der træffes ”on the feet”, 

inden for det analytiske perspektiv, der er lagt ind over materialet. De to tilblivelsesprocesser er for os 

indbyrdes forbundne, idet næranalyserne og præsentationen af dem udgør det stof, hvoraf 

begrebsdannelserne og kategorierne skabes, ligesom begrebsdannelserne og kategoriseringerne skærper 

det analytiske blik på casestudierne. Formidlingstyperne er derfor heller ikke skarpt adskilte, idet den 

almengørende formidling ofte inddrager eksempler, der er blevet til og tit også på forhånd er beskrevet i 

næranalyserne. Tilsvarende bygger den levendegørende formidling videre på og rummer referencer til de 

allerede skabte og beskrevne begrebsdannelser og kategoriseringer.  

 

 

Almengørelse: Udvikling af begrebsdannelser og kategoriseringer 

 

Genralisérbarheden ligger i et projekt som Tegn på sprog ikke i statistisk signifikans, men i udviklingen af 

faglige begrebsdannelser og kategoriseringer, der bygger på næranalyser af konkrete interaktioner situeret 

i specifikke kontekster under særlige omstændigheder. Et formidlingsmæssigt vigtigt resultat i Tegn på 

sprog er den didaktiske refleksionsramme, hvormed vi identificerer nogle overordnede temaer, som vi har 

fundet væsentlige at inddrage i de pædagogiske overvejelser omkring det at tage højde for den sproglige 

diversitet og børnenes forskellige literacyerfaringer på forskellige sprog i læse- og skriveundervisningen 

(Orluf et al. 2012, Østergaard et al. 2014).  

 

 
 

Figur 13: Den didaktiske refleksionsramme 

 

De første to temaer i den didaktiske refleksionsramme har siden dannet grundlag for det 

inspirationsmateriale, der primært var baseret på erfaringerne fra undervisningsforløbene på 3.-6. 



 

 

klassetrin: Inspiration til literacyundervisningen i flersprogede klasserum. Erfaringer fra Tegn på sprog 

(Daugaard et al. 2016). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 14: Inspiration til literacyundervisningen i flersprogede klasserum 

 

Her udviklede vi for hvert af de to temaer – literacyundervisning i et intersprogsstrækkende perspektiv og 

literacyundervisning i et tværsprogligt perspektiv – nogle kategoriseringer over aktivitetstyper, som vi 

illustrerede med korte eksempler fra undervisningsforløbene.  

 

Literacyundervisning i et intersprogsstrækkende 

perspektiv 

Literacyundervisning i et tværsprogligt perspektiv 

- At strække sproget horisontalt og vertikalt - Tværsproglighed som udforskning 

-  

- At strække sproget gennem sproglig 

import 

- Tværsproglighed som sammenligning 

 

- At strække sproget gennem forhandling - Tværsproglighed i arbejdet med læse- og 

lytteforståelse 

- At strække sproget i et metaperspektiv - Tværsproglighed som oversættelse 

-  

 - Tværsproglighed som sprogblanding 

 

 

 

For hver af de ovenstående ni aktivitetstyper identificerede vi videre fire underkategorier. Det første af de 

fire kategorier under det sprogstrækkende tema (at strække sproget horisontalt og vertikalt) blev 

eksempelvis underinddelt i fire underkategorier: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15: At strække sproget horisontalt og vertikalt 

 

Og som et eksempel fra det tværsproglige tema kan vi tage underkategorien tværsproglighed i arbejdet 

med læse- og lytteforståelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Figur 16: Tværsproglighed i arbejdet med læse- og lytteforståelse 

 

 

 

                                                                                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vores ambition har her primært været at komprimere erfaringerne på en måde, hvor de som mere almene 

begrebsdannelser kan flyttes fra ét sted til et andet, hvor den sproglige diversitet ser anderledes ud, og 

tænkes med ind i andre typer af undervisningsforløb. Samtidig illustreres hver underkategori af 

aktivitetstyperne med et kort eksempel fra et Tegn på sprog-forløb for konkretiseringens skyld. 

 

        

Levendegørelse: Casestudies 

 
Hvor den primære bestræbelse i den didaktiske refleksionsramme og Inspiration til literacyundervisningen i 

flersprogede klasserum går i retning af kondensering og almengørelse, bygger andre af projektets 

inspirationsmaterialer på casestudier med henblik på at komme tæt på undervisningen og følge den 

pædagogiske interaktion, som den udfolder sig i det aktuelle klasserum, så nært som muligt med afsæt i 

det overordnede perspektiv, der danner ramme om analysen. 

 

Det gælder dels inspirationsmaterialet Tegn på sprog. Skrift og betydning i flersprogede klasserum (Laursen 

2010), der samler op på centrale erfaringer fra undervisningsforløb og forskergenererede aktiviteter i 0. 

klasse, og Literacy og sproglig diversitet (Laursen 2018), der rummer en række næranalyser af 

undervisningsforløb og forskergenererede aktiviteter på 1-2. klassetrin. 

 

 

  
 
Figur 17: To casestudie-baserede inspirationsmaterialer 

 

I Literacy og sproglig diversitet kommer vi for eksempel tæt på det forløb fra 2. klasse, der kort er omtalt i 

vignetten side 13. Forløbet hedder Hvordan gør man, når man vil forstå det, man læser? Her beskrives 

metasamtalen som begreb og metode, og der redegøres for baggrunden for og opbygningen af forløbet. 

Samtidig indgår der udskrifter fra samtalen om den grønlandske tekst, der var i fokus under den første af i 

 



 

 

alt tre metasamtaler, så læseren har mulighed for at følge, hvad der helt konkret sker under netop denne 

samtale i netop dette klasserum, og derudfra overveje, hvordan det kunne tage sig ud i andre 

sammenhænge, og måske gøre sig forestillinger om, hvordan man selv ville have handlet som lærer eller 

som elev i en tilsvarende situation. I nedenstående uddrag har læreren, Jeanette, spurgt, om teksten er 

dansk, og Nujalina, der har grønlandsk baggrund, genkendt, at den er grønlandsk. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 18: Uddrag fra metasamtale om grønlandsk tekst  (Østergaard 2013) 
 

En tilsvarende samtale ville uden tvivl forløbe anderledes i et andet klasserum, og der ville i situationen 

blive truffet andre valg. Her kommer vi altså tæt på det mikroniveau, der er en helt central del af både 

elever og læreres dagligdag med afhørende betydning såvel for elevernes udbytte af den undervisning, der 

finder sted, som for læreres professionelle udvikling.  

 

I de casestudie-baserede inspirationsmaterialer og i de årlige statusrapporter, der for de flestes 

vedkommende også rummer casestudier fra det pågældende års undervisningsforløb og forskergenererede 

aktiviteter, er ambitionen at indfange bevægelserne på mikroniveauet med henblik på at give læseren et 

nærbillede af det, der sker. Ikke af hvad som helst, der foregår i undervisningen, hvilket også ville være en 

umulighed, men af det analytiske perspektiv, der er lagt ned over undervisningen på baggrund af projektets 

formål; her metasamtalen som potentiale i literacyundervisningen i flersprogede klasserum.  

 

Dette års inspirationsmateriale: Literacy og andetsprog i udskolingen. Ni forløb fra  Tegn 

på sprog. 

 
Dette års inspirationsmateriale, der er blevet til som en del af denne statusrapport med fokus på 

formidling, består af ni undervisningsforløb fra 7.- 9. klassetrin. I flere sammenhænge, hvor vi har 

præsenteret erfaringer fra Tegn på sprog, har vi mødt et ønske om at få en præsentation af 

undervisningsforløb med tilhørende materialer og aktivitetstyper. Det ønske har vi forsøgt at opfylde i dette 

inspirationsmateriale: Literacy og andetsprog i udskolingen. Ni forløb fra Tegn på sprog. 

 

Nujalina:  Nej, det er grønlandsk! (sagt med et smil) 

Nils: Det er ikke dansk. 

Jeanette:  Nujalina siger, det er grønlandsk. Må jeg spørge om, hvorfor du kan 

vide det? 

Nujalina: For jeg kan læse. 

Jeanette: Må jeg høre? 

Nujalina Nej, det tror jeg ikke. 

Jeanette Skal jeg starte med at læse? Så kan du rette mig, hvis jeg læser forkert? 

 (…) 

Mikkel: Det betyder mor (kommenteres mens Jeanette læser ordet ’anaana’ 

højt). 

Jeanette: Hvordan ved du det? 

Mikkel: Det har hun [Nujalina] sagt. 

 



 

 

Ud af i alt 24 gennemførte på 7.-9. klassetrin forløb har vi valgt ni ud, som repræsenterer forskellige fag og 

fagkombinationer og forskellige måder at tage højde for den sproglige diversitet i klasserne. 

  

Forløbsbeskrivelserne i dette materiale er skrevet på baggrund af de forløb, der har været gennemført. Der 

er altså ikke tale om tro kopier af forløbene. Derimod har vi ud fra erfaringerne fra gennemførelsen udvalgt 

det, vi ser som de bærende elementer i forhold til de centrale tanker bag forløbet og dets måde at 

medtænke literacy og sproglig diversitet. 

 

Beskrivelsen af samtlige ni forløb er bygget op, således at der indledes med en introduktion til forløbets 

faglige fokusområde og målsætning samt dets perspektiv på literacy og sproglig diversitet. Herefter følger 

en grafisk fremstilling af forløbets faser og en uddybende beskrivelse af disse faser samt inspiration til 

videre læsning. Sidst finder man så en række aktivitets- og materialeeksempler, der indledningsvist 

introduceres i et oversigtsskema. Aktivitets- og materialeeksemplerne kan have forskellig karakter. Nogle 

rummer opgaveformuleringer til eleverne og/eller eksempler på elevprodukter. Andre giver eksempler på 

lærerintroduktioner eller lærermodeltekster. Hvert eksempel indledes med en kort kursiveret tekst, der 

rammesætter det konkrete materiale. 

 

Vi har bestræbt os på at gøre beskrivelserne så konkrete som muligt og samtidig så åbne, at de kan 

tilpasses de faktiske forhold, der er i de klasser, hvor materialet bringes i anvendelse. Vi håber, at dette – og 

de tidligere materialer – kan være til inspiration for alle, der vil bidrage til den fortsatte udvikling af 

literacyundervisningen i flersprogede klasserum.  

 

Og med disse ord vil vi sige tak for ti år med Tegn på sprog til alle de 267 børn og unge mennesker, der har 

været del deraf, til alle de lærere og pædagoger, der har lagt energi og engagement i udviklingen af 

projektet, til skolelederne, der har åbnet deres skoler for os, til de kommunale repræsentanter, der har 

banet vejen og støttet spredningen af erfaringerne, til alle de institutioner, der har bakket op både 

økonomisk og fagligt, til de eksterne forskere og de videnskabelige assistenter, der har bidraget med hver 

deres faglige ekspertise, og til alle læsere, både dem, der har fulgt os gennem alle årene, og dem, der er 

kommet til undervejs. 
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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 



 

 

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 



 

 

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 



 

 

Dictogloss 

 

 
 

 

 

At få indsigt i børnenes 

tekstforståelse og 

forståelsesstrategier samt i deres 

sprogbrug og interaktion om 

sprog i genskabelsen af en tekst. 

Forår 2013 

Hvem er du fan af? 

 
 

 

 

At få indsigt i, hvordan eleverne 

opfatter deres egen tekst og 

skriveproces, og hvordan de 

formulerer sig om de valg, de har 

truffet undervejs i 

skriveprocessen.  

 

Efterår 2013 

Min sprogverden

 
 

 

 

At få indsigt i, hvordan eleverne 

italesætter deres sprogverden 

med afsæt i egne erfaringer, 

knyttet til forskellige steder. 

Forår 2014 

Legogloss 

 

 
 

 

 

At få indsigt i elevernes 

læseforståelse og forhandling af 

betydning – også i et 

andetsprogsperspektiv. 

Efterår 2014 



 

 

Portræt af mig som læser 

 

 
 

 

At få indsigt i, hvordan eleverne 

italesætter sig selv som læsere. 

Forår 2015 

Jubilæum 

 
 

 

At få indsigt i børnenes 

’forestillede fællesskaber’ set i 

relation til deres skolegang, som 

de italesættes i en videohilsen 

 

Efterår 2015 

Legogloss II 

 
 

At få indsigt i elevernes 

læseforståelse og forhandling af 

betydning – også i et 

andetsprogsperspektiv. 

 

 

 

 

Forår 2016 

Multiliteracy 

 

 
 

At få indsigt i elevernes brug af og 

refleksioner over multiliteracy, 

som det kommer til udtryk under 

udarbejdelse af en reklametekst 

og i samtale med 

forskningsmedarbejder og andre 

elever. 

 

Efterår 2016 



 

 

Forventninger 

 

 
 

 

At få indsigt i elevernes 

forventninger til fremtiden og 

forestillinger om forventninger 

om dem, som de kommer til 

udtryk på skrift og i samtale med 

forskningsmedarbejder og andre 

elever. 

Forår 2017 

Literacy i et andetsprogsperspektiv 

 

 
 

 

At få indsigt i elevernes skrivning 

på dansk og i lærernes 

refleksioner derover. 

Efterår 2017 

På vej videre 

 

 

At sige tak og farvel og få indsigt i 

elevernes overvejelser over 

afslutningen af deres folkeskoletid 

og tiden derefter. 

 

 

 

 

 

Forår 2018 

 

 
 
  



 

 

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 
 
 
8. klasse 
 
 
 
9. 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 
 

 Giver det mening? Læseforståelse og læsestrategier i 
8.A 

 Læs- read – atuaruk! Sammen om læsning 
 

 Sprogportrætter i 9. A 

 
  
  



 

 

 

Kommune Vejle 

Klassetrin Overskrift for forløb/aktiviteter 
0. klasse   Alverdens eventyr  

 Geometri på flere sprog 

1. klasse  Bogstavernes verden og verdens bogstaver 

 At give betydningen form 

2. klasse 
 
 
3. klasse 
 
 
 
4. klasse 
 
 
5. klasse 
 
 
6. klasse 
 
 
7. klasse 
 
 
 
 
8. klasse 

 Klassens leksikon 

 Vittighedernes verden 
 

 Læsestrategier i billedromaner 

 Ord der driller på flere sprog - homonymer og 
falske venner 
 

 Instruktioner på tværs 

 Læsestier i matematik 
 

 At male med ord 

 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 

 

 Projektarbejde i et flersproget perspektiv 

 Tekstverdener – langt fra og tæt på. Et møde med 
geografifagets tekster og elevernes verden 

 
  



 

 

 

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 
 
 
 
 
8. klasse 
 
 
9. 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 sporet af sprog i SMS-noveller. Sprogstræk og 
fiktionstekster 

 

 Skriftsprog, der vil have dig til at gøre noget 

 Læsestrategier. Værd at forstå 
 

 Samfundskritiske tekster 

 
  



 

 

 

Kommune Odense 

Klassetrin Overskrift for forløb/aktiviteter 
0. klasse   Skrift på vej(en) 

 Dyr på mange måder 

1. klasse  Verden i klassen - klassen i verden 

 Min livret 

2. klasse 
 
 
3. klasse 
 
 
 
 
 
4. klasse 
 
 
 
 
5. klasse 
 
 
 
 
 
6. klasse 
 
 
 
 
7. klasse 
 
 
 
8. klasse 
 
 
 
 
9. 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 
 

 Veje ind i og inde i tekster. 8. klasse læser 
samfundsfaglige tekster 

 At skabe rum for mening i tekster. Et arbejde med 
læseforståelsesstrategier i 8. klasse 

 

 Det korte af det lange 

 

 

  



 

 

 

 

Kommune Aalborg 

Klassetrin Overskrift for forløb/aktiviteter 
0. klasse   At udforske skrift fra køkkener 

 Pengesedler og købmandsværksted 

1. klasse  Alverdens Alfabeter samt Et bogstav har en form 

 Alfons Åberg – på dansk og på arabisk  

2. klasse 
 
 
3. klasse 
 
 
4. klasse 
 
 
5. klasse 
 
 
 
6. klasse 
 
 
 
7. klasse 
 
 
 
8. klasse 
 
 
 
 
 
9. klasse 

 At læse tegneserier på flere sprog 

 Hvordan gør man når man vil forstå det man læser?  
 

 At beskrive vinger og fugle 

 At beskrive et stykke af verden 
 

 At være blogger 

 4. klasse som lingvister 
 

 Beretningerne om at lære engelsk og andre sprog - 
før og nu  

 Københavnske steder – set og beskrevet af 5.C 

 Aalborg Øst – Vores kvarter 

 På danske læber – internationale sangtekster 
fortolket af 6. C 

 

 Sådan øges pulsen – spiludvikling og spilforklaring 

 Når 7. C læser om nedbrydning 
 

 Hvad gør sprog og spørgsmål i naturfag og i 
naturfagsprøven? 

 Hvordan kan man læse tekster i kulturfag? Om at 
udvikle bevidsthed om og strategier til selvstændig 
læsning 

 

 Når lægmand og fagperson udtrykker holdninger og 
tager stilling 

  



 

 

Bilag 3 
 

Deltagere i programmet – skoleåret 2017-18 

 

 

 
  

Forskningsleder

Helle Pia Laursen

DPU v. AU  

Forskningsmedarbejder
Docent Line Møller Daugaard 

VIA

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

Aalborg

Forskningsmedarbejder

Lektor Uffe Ladegaard

UCL

Klasserum 5

Nørremarksskolen

Vejle

Eksterne  forskere:  Lektor Lars Holm, 
Aarhus universitet, Lektor Mette 

Buchardt, Aalborg Universitet; 
Professor Lise Kulbrandstad, 

Høgskolen i Innlandet, Professor Anne 
Pitkänen-Huhta, Jyvâskylä Universitet



 

 

 
 

 Skole Kommunal 

kontakt- 

person 

Læsekon- 

sulent 

Kontakt- 

person på 

skolen 

Lærere 2017/2018 Forsknings- 

medarbejder 

København Blågård 

skole 

Christina 

Haahr Bach  

Karen 

Maass 

Pia 

Madsen, 

skoleleder 

Sofie Nielsen 

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 

Lars Baes  

Mustafa Purivatra 

Lektor 

Uffe Ladegaard, 

UCL 

Aalborg  Herningvej 

Skole 

Faten El-

Ibari, 

Indira 

Karamehme

-dovic 

 Jette 

Hansen,  

skoleleder 

Mette Ditlev Holm 

Rachel Hjort Møller 

Rikke Flyvholm 

Jeanette Nielsen 

Lektor 

Winnie Østergaard, 

UCN 

Aarhus Sønder- 

vang- 

skolen 

Tina Mohr 

Nickelsen 

 Rani 

Hørlyck, 

skoleleder 

Pia Løkke Ottesen 

Sabah Charif 

 

Docent 

Line Møller 

Daugaard, 

VIA  
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 Forskningschef Jørgen Thorslund, Professionshøjskolen UCC 

 Forskningskoordinator Vibeke Christensen, Professionshøjskolen University College 
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 Konsulent Faten El-Ibari, Aalborg kommune 

 Programleder Marie Falkesgaard Slot, University College Lillebælt 
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 Lektor Mette Buchardt, Aalborg Universitet 
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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. 
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