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Abstract (mellem 400-500 ord; skal overholdes): 

Sproglig mangfoldighed er en del af hverdagens pædagogiske praksis i danske skoler og 

institutioner. Et stort antal børn i Danmark vokser op med flere sprog end dansk; de får sproglige 

erfaringer på arabisk, somali eller kinesisk sideløbende med deres erfaringer med det danske sprog, 

og sådanne sprogligt komplekse miljøer udgør rammen for udviklingen af børnenes forståelser af 

sprog og literacy.  

 

De flersprogede børn bevæger sig ofte mellem flere forskellige læringssammenhænge, og deres 

forståelser af sprog og literacy formes bl.a. i disse forskellige kontekster, som her tentativt betegnes 

’literacy rum’. Skolens danskundervisning udgør et oplagt eksempel på et sådant literacy rum, men 

på ingen måde det eneste; andre literacy rum er fx skolens eventuelle undervisning i børnenes 

modersmål, hjemmeundervisning og fritidstilbud som sprogundervisning eller koranskole. Literacy 

rummene er præget af forskellig grad af formalisering og institutionalisering, og de går på tværs af 

de sprog og skriftsystemer, som spiller en rolle i børnenes hverdag.  Mens danskundervisningen 

foregår på dansk og i dansk, er de sproglige mønstre i andre literacy rum mere komplekse. Til disse 

øvrige rum knytter der sig en række myter og forestillinger, men i mindre grad reel viden og indsigt. 

For de danske koranskoles vedkommende findes de eksempelvis beskrevet i et sociologisk lys eller 

i et religionsvidenskabeligt perspektiv, men ikke anskuet som et sprogundervisningsrum, der kan 

bidrage til at forme børns forståelser af sprog og literacy i samspil med andre literacy rum.  

 

I denne fremlæggelse præsenteres et nyligt påbegyndt ph.d.-projekt, hvis sigte er at undersøge, 

hvordan flersprogede børns forståelser af sprog og literacy udvikles i forskellige literacy rum 

gennem de første år i skolen. Projektets teoretiske afsæt er socialsemiotisk (Kress 1997, 1998; 

Kenner 2000; Kenner m.fl. 2004), og projektet sigter således mod at belyse, hvordan de 

flersprogede børn i deres sprog- og literacytilegnelse gør brug af og skaber mening ud af de 

repræsentationelle ressourcer, der står til rådighed for dem i de forskellige sociokulturelle 

sammenhænge, de indgår i. Projektets interesse for literacy rum knytter an til den forståelse af 

literacy, som findes i New Literacy Studies (fx Barton & Hamilton 1998, Street 1984), og som 

betoner, at literacy ikke alene kan opfattes som et psykologisk og individrelateret fænomen, men i 

høj grad også som historisk situeret, indlejret i samfundsmæssige magtstrukturer og som sociale 

praktikker (Holm 2006). Projektet tilrettelægges som komparative casestudier, hvor fire 

flersprogede børns forståelser af sprog og literacy følges gennem indskolingen i en etnografisk 

inspireret undersøgelse, der bl.a. trækker på observationer, videooptagelser og interviews. 

 

I fremlæggelsen præsenteres ph.d.-projektet Flersprogede børns forståelser af sprog og literacy 

med henblik på at anskueliggøre, hvordan projektet søger at gøre socialsemiotikken til en ressource 

i en didaktisk udforskning af flersprogede børns forståelser af sprog og literacy. 
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