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”Et dari-agtigt A” – skriftsprogstilegnelse og biliteracy
 
AF LEKTOR HELLE PIA LAURSEN & PH.D.-STUDERENDE LINE MØLLER DAUGAARD

Som det fremgår, optræder prikkerne på 
dari enkeltvis, i par eller tre ad gan-
gen, men aldrig i grupper på fire som i 
Farids tegn og naturligvis ikke i selskab 
med latinske bogstaver; den kombina-
tion er Farids helt egen. I sit ”dari-
agtige A” kombinerer Farid således 
aktivt og kreativt sin viden om skrift på 
dansk og dari og skaber sit eget unikke 
tegn i en proces, som vi med inspiration 
fra Mor-Sommerfelds (2002) begreb 
’sprogmosaik’  har valgt at betegne som 
skriftmosaik. 

Farids ”dari-agtige A” er fremtryllet 
inden for rammerne af det seksårige 
forsknings- og udviklingsprogram ”Tegn 
på sprog – tosprogede børn lærer at 
læse og skrive” og fungerer som logo 
for projektet.  ”Tegn på sprog – to-
sprogede børn lærer at læse og skrive” 
er et seksårigt forsknings- og udvikling-
sprogram, der er etableret 

og finansieret i et samarbejde mellem 
fire professionshøjskoler, Danmarks 
Pædagogiske Universitetsskole ved 
Aarhus Universitet, fem kommuner og 
to ministerier, Undervisningsministeriet 
og Integrationsministeriet (Laursen, 
2008; 2009; 2010). Programmet har 
som overordnet mål: 

• at få indsigt i tosprogedes børns 
møde med og udvikling af skriftsproget,
• at få indsigt i og at udvikle 
skolens læse- og skrivepædagogik i 
flersprogede klasserum, så den i højere 
grad sikrer de tosprogede elevers læse- 
og skrivetilegnelse.

Programmet følger tosprogede børn 
og deres lærere og pædagoger i fem 
klasser fordelt over landet, fra bør-
nene startede i 0. klasse i 2008, til 
de afslutter 5. klasse i 2014. I denne 
artikel redegør vi gennem glimt fra 
det omfattende datamateriale, der 
indsamles i projektet, for projektet og 
det forskningsfelt, som projektet skriver 
sig ind i.

At lære at læse og skrive på to eller 
flere sprog
Når flersprogede børn som Farid lærer 
at læse og skrive, møder de ofte andre 
skriftsystemer end det danske side-
løbende med deres tilegnelse af læse- 
og skrivefærdighed på dansk. Det kan 
være i bøger, breve og aviser, på skilte 
og madvarer i lokale butikker, i koran-
skolen eller på internettet. Samtidig 
med, at de lærer de danske bogstaver 
at kende, vil de således begynde at 
forstå grundlæggende principper i an-
dre skriftsystemer som tyrkisk, arabisk 
eller kinesisk.

Dette eventyrlige A fremtryllede Farid på 
seks år kort tid efter, at han var startet 
i 0. klasse. Farid har afghansk baggrund 
og taler dari hjemme, og i sit eventyrlige 
A eksperimenterer han på sofistikeret vis 
med sin gryende viden om skrift på tværs 
af sprog. Han skriver først et velkendt 
dansk A, og herefter placerer han om-
hyggeligt fire prikker over A’et, hvorefter 
han veltilfreds erklærer, at han har lavet 
”sådan et dari-agtigt A”. 

Prikker udgør da også ganske rigtigt en 
væsentlig del af bogstavarkitekturen på 
Farids modersmål dari, der skrives med 
en modificeret udgave af det arabiske 
skriftsystem. 

Når flersprogede børn lærer at læse og skrive, møder de ofte andre skriftsystemer end det danske sideløbende med deres tilegnelse af 
læse- og skrivefærdighed på dansk. Samtidig med at de lærer de danske bogstaver at kende, vil de også begynde at forstå grund-
læggende principper i andre skriftsystemer. Med afsæt i erfaringer fra forsknings- og udviklingsprojektet Tegn på sprog beskrives 
gennem nedslag i datamaterialet, hvordan flersprogede børn udvikler deres forståelse af de underliggende principper i de forskellige 
skriftsprog, og hvordan de i deres fortolkninger anvender og transformerer det input, de møder omkring sig.
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örümcek
’Edderkop’ på tyrkisk      

’Hunden’ på arabisk (al-kalb)         

’And’ på kinesisk (yã)

Det tyrkiske barn møder et skriftsystem, 
der som det danske er alfabetisk, men 
som rummer både bogstaver og lyde, 
der ikke umiddelbart kan genfindes i det 
danske alfabet. Børn, som lærer at læse 
og skrive på arabisk, skal herudover lære, 
at læse- og skriveretningen er modsat 
den danske, og at hvert bogstav kan 
have op til fire fremtrædelsesformer 
afhængig af bogstavets placering i det 
ord, det indgår i. Og kinesiske børn står 
over for den helt særlige udfordring, at 
kinesisk er en såkaldt logografisk skrift, 
hvor en betydningsenhed gengives med 
ét komplekst tegn, og de står således 
over for et skriftsystem, der bygger på 
helt andre grundlæggende principper end 
fonem-grafem forbindelsen i alfabetiske 
skriftsprog.
Kreative processer som denne findes der 
ingen forskningsbaseret viden om i en 
dansk sammenhæng - og indtil videre 
kun en sporadisk international forskning i 
’emergent biliteracy’, dvs. tidlig udvikling 
af læse- og skrivefærdighed på to eller 
flere sprog (se fx Kenner et al., 2004; 
Reyes, 2006). 

Tilegnelse af skriftsystemer : Transforma-
tion og fortolkning
I ”Tegn på sprog” følger vi fem 
flersprogede klasserum forskellige steder 
i landet fra 0. klasse til og med 5. klasse. 
I hver klasse har vi udvalgt et antal 
fokusbørn, hvis (bi)literacypraksisser 
og -forståelser vi gennem indsamling 
og analyse af en række forskellige data 
følger særlig tæt. Samtidig indgår der i 
hver klasse to årlige interventionsforløb, 
der sigter mod mod udvikling af pæda-
gogiske praksisser, der tager højde for, at 
der i klasserne er flersprogede elever, hvis 
skriftsprogsudvikling er knyttet til flere 
skriftsprog. Disse forløb videooptages og 
analyseres. 
Forskningsmæssigt tager projektet afsæt 
i en socialsemiotisk teori om skrift-
sprogstilegnelse (se fx Hodge & Kress, 
1988; Kress, 2001; Kenner, 2004 a&b; 

Laursen, 2009a). Inden for socialsemio-
tikken ses tilegnelse af skriftsystemer 
som en proces, hvorigennem børn skaber 
betydning ud af den information, der er 
tilgængelig for dem i de sociale fæl-
lesskaber, de indgår i. Socialsemiotik-
ken understreger, at denne information 
ikke bare absorberes af børnene, men 
at børnene derimod aktivt bearbejder 
og transformerer den information, som 
omgivelserne tilvejebringer. Denne trans-
formation opstår, fordi børnenes for-
tolkninger ikke alene beror på det input, 
de præsenteres for, men også udspringer 
af deres interesser og erfaringer som 
individer med en specifik sociokulturel 
baggrund (Kress, 1997). 
Når børn har adgang til flere skriftsyste-
mer, vil de typisk - som Farid - lede efter 
forskelle og ligheder mellem de grafiske 
repræsentationer og de bagvedliggende 
principper i skriftsystemerne (se fx Ken-
ner et al, 2004). Ofte er børnene også i 
stand til at forklare forskellene, selvom 
de ikke nødvendigvis udtrykker sig i 
lingvistiske termer derom, og selv om 
man også støder på hypoteser, der måske 
er relativt hjemmelavede.

Mehdis  arbejde med M og N på dari: 
Skriftsprogsforståelse i bevægelse
Det gælder blandt andet  for Mehdi, der i 
et interview midt i 0. klasse fortæller om, 
hvordan han skriver ’afghanisk’ hjemme. 
Han fortæller, at han øver sig meget og 
giver så en lille lektion i, hvordan en prik 
for ham at se udgør forskellen på et M 
og et N på hans modersmål dari:

I sin sammenligning af de to skriftsprog  
udnytter Mehdi tilsyneladende - ligesom 
Farid - sin viden om, hvordan en eller 

flere prikker kan have betydningsad-
skillende funktion på dari – præcis på 
samme måde som skråstregen på dansk 
udgør forskellen mellem O og Ø og bol-
len forskellen mellem A og Å. Som det 
fremgik af Farids eksempel, er netop 
prikkernes betydningsadskillende funk-
tion da også et væsentligt princip bag 
bogstavarkitekturen på dari. Princippet 
kan imidlertid ikke forklare forskellen 
mellem M og N, som nok ligner hinanden 
grafisk på dansk men har vidt forskel-
lig bogstavarkitektur på dari. Mehdi 
har identificeret et væsentligt skrift-
sprogsprincip, som er virksomt på både 
dansk og dari, men han overgeneraliserer 
tilsyneladende dets anvendelse på dari. 
Han formulerer således midt i 0. klasse 
en foreløbig hypotese, som på dette 
tidspunkt får lov at stå uanfægtet.

Men historien stopper ikke her. Et halvt 
år senere – ved slutningen af 0. klasse 
– bliver Mehdi i en anden sammenhæng 
spurgt, om han kender bogstaver på 

andre sprog end dansk. Uopfordret og 
uden indledning siger han, lettere und-
skyldende, at han tog fejl. Han kopierer 
samtidig sit intersproglige dari-M fra 
interviewet seks måneder tidligere og 
forklarer, at der slet ikke er den grafiske 
lighed mellem M og N, som han gav 
udtryk for under interviewet. Mehdi har 
altså i løbet det halve år, der er gået 
siden interviewet, fået en ny viden om 

Jeg skriver også afghanisk hjemme ved mig. Jeg prøver 
at øve mig. […] Jeg øver mig. Og jeg prøver. Jeg kan også 
skrive en M. Men N og M, det ligner samme. Se, jeg kan 
lave M og N på afghanisk. M først (skriver det øver-
ste bogstav). Helt heroppe, og så en lille prik. Det er M 
på afghansk. N er det samme (skriver det nederste bog-
stav). Det ligner sådan en, men der skal ikke være en prik.                                                                                                                              
Mehdi

Men jeg tog fejl. En M ser ikke 
sådan… (skriver en kopi af det 
intersproglige dari-M). Jeg tog fejl 
(trækker på skuldrene og smiler).   
Mehdi
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dari, der har fået ham til at revidere sin 
tidligere hypotese. Som regel er denne 
proces skjult for os andre og bliver måske 
også hurtig glemt af barnet selv, men i 
dette tilfælde har vi altså fået en unik 
adgang til Mehdis betydningsskabelses- 
og fortolkningsproces. 

I ”Tegn på sprog” rettes opmærk-
somheden således blandt andet mod, 
hvordan  flersprogede børn forstår de 
underliggende principper i de forskellige 
skriftsprog, og hvordan de i deres for-
tolkninger anvender og transformerer det 
input, de møder omkring sig. At udforske 
skriftsprogstilegnelse i et socialsemiotisk 
perspektiv gør det også muligt at få øje 
på sammenhænge mellem den sociale og 
kulturelle kontekst, som børnene er del 
af,  og deres fortolkning og forståelse af 
skriftsprog - i ental eller flertal.

Skriftsprogsoplevelser i og uden for 
skolen
Hvad der er foregået i perioden mellem 
interviewet og Mehdis udsagn ved slut-
ningen af 0. klasse, og hvad der har fået 
Mehdi til at revidere sin hypotese, kan vi 
ikke vide i detaljer eller med sikkerhed.  
Men i et af de årlige interventionsforløb 
i undervisningen i Mehdis klasse får vi 
glimt ind i hans løbende fortolknings-
arbejde. Interventionsforløbet sigtede 
mod at afdække og synliggøre børnenes 
erfaringer med skrift på tværs af sprog 
(se også Daugaard, 2010, Laursen et 
al., 2010). Centralt i forløbet stod den 
genkommende aktivitet ’Skriftsprogs-
oplevelser med Fidus’. Børnene havde 
på skift Fidus (= Læsefidusen, kendt fra 
klassens danskundervisningsmateriale). 
Børnene havde på skift Fidus med hjem 
for sammen med ham at kunne opleve 

noget, der havde med skrift og tegn at 
gøre. Den følgende dag vendte barnet og 
Fidus tilbage til klassen for at fortælle 
om deres fælles skriftsprogsoplevelse.

Da det bliver Mehdis tur  til at fortælle 
om sin skriftsprogsoplevelse med Fidus, 
fremviser han stolt en liste, som han selv

har skrevet med hjælp fra sine forældre. 
På listen har han til venstre skrevet en 
række dari-bogstaver og til højre de 
danske bogstaver, der svarer mere eller 
mindre til dari-bogstaverne. Som det 
fremgår, har han nu fået differentieret M 
og N, der på hans liste optræder i korrekt 
form. Eksemplet peger på, hvordan bør-
nenes skriftsprogstilegnelse påvirkes af 
de sociokulturelle kontekster, som børn-
ene bevæger sig i. Samtidig sætter eks-
emplet fokus på den del af skriftsprogsti-

legnelsen, som foregår uden for skolens 
skemalagte danskundervisning – og ikke 
mindst på, hvordan børn som Mehdi kan 
etablere et samspil mellem forskellige 
mulige rum for skriftsprogstilegnelse.

Skriftsprogsoplevelser med Fidus

Gennem arbejdet med skriftsprogsoplevelser med Fidus skal børnene erfare, at:

• man kan opleve ved hjælp af skriftsprog
• man kan opleve skriftsprog både i skolen og hjemme
• skriftsprogsoplevelser hjemme har værdi i skolen
• at skriftsprogsoplevelser ikke kun er knyttet til danske bogstaver men til  
 mange slags skrift
• at børnene i klassen sammen med deres familie bruger forskellige slags 
 skrift i hverdagen
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Larissas snydebogstav
Også andre børn end Mehdi arbejder 
aktivt på at etablere forbindelser på 
tværs af sprog. Det gælder eksempel-
vis i afghanske Sahars leg med dari og 
rumænsk, som udspringer af samme 
interventionsforløb. Larissa, hvis mor er 
rumænsk, er vendt tilbage til klassen med 
en rumænsk børnebog. I klassesamtalen, 
der følger, bliver børnene bl.a. optagede 
af de rumænske bogstaver. Larissa retter 
selv børnehaveklasselederens og de andre 
børns opmærksomhed mod de rumænske 
bogstaver, som er ligesom de danske – og 
så alligevel ikke. Flere af dem har nemlig 
forskellige diakritiske tegn over eller 
under sig, og nogle af dem bliver skrevet 
på tavlen, herunder ã.

Senere samme dag kan man se Larissas 
klassekammerat Sahar, som har dari som 
modersmål, dybt optaget af at granske 
Larissas bog og de på samme tid vel-
kendte og helt anderledes bogstaver i 
den. Nogle timer senere finder den lokale 
forskningsmedarbejder Sahar i skolens 

maleværksted, hvor hun har skrevet en 
række dari-bogstaver. 

Sahar beder ivrigt forskningsmedar-
bejderen gætte på, hvad bogstaverne 
hedder, og snakken falder blandt andet 
på  - der i øvrigt i Sahars udgave er 
spejlvendt, ganske som vi ser det i tidlig 
skrivning af latinske bogstaver. Da for-
skningsmedarbejderen til Sahars ærgrelse 
benævner  korrekt, kigger Sahar på 
forskningsmedarbejderen med et listigt 
udtryk i øjnene, hvorefter hun forvent-
ningsfuldt tilføjer et tilsynela-dende 
rumænsk-inspireret diakritisk tegn oven 
over sit spejlvendte dari- . 

Hun venter spændt på forskningsmedar-
bejderens respons, men før der kommer 
nogen respons, bryder Sahar ud i latter 
og siger: ”Jeg snyder dig – det er Larissas 
nu”.

Som det var tilfældet i Farids ”dari-
agtige A”, kan vi i Sahars eksempel se, 
hvordan børnehaveklassebørn aktivt 
kombinerer skriftsprog. I sin skriftmosaik 
kombinerede Farid et velkendt dansk 
A med de prikker, som er en væsentlig 
del af skriftbilledet på hans modersmål 
dari. Sahars mosaik er anderledes. I sin 
mosaik trækker hun på alle de repræsen-
tationelle ressourcer, der står til hendes 
rådighed, og ikke alene dem, der knytter 

sig til modersmål og andetsprog. Sahars 
skriftmosaik afspejler hendes personlige 
interesse for skrift her-og-nu og in-
volverer aktiv genfortolkning og kreativ 
transformation af det skriftsproglige 
input, hun har modtaget. Sahars leg med 
skrift er således ikke udtryk for forvir-
ring eller manglende evne til at adskille 
skriftsystemerne; tværtimod viser hendes
bemærkning om snydebogstavet os, at 
der er tale om en intentionel handling, 
der rummer en legende udforskning af 
de grafiske symboler, hun har lært at 
kende, og som for hende er en måde at 
repræsentere den sociale og semiotiske 
verden, hun er del af. Hendes transfor-
mation af de semiotiske ressourcer kan 
derfor opfattes som et led i en afsøgning 
af egen social identitet.

Fra den relativt sporadiske forskning i 
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biliteracy ved vi, at børn, der vokser op 
med flere sprog, potentielt har en meta-
lingvistisk fordel, idet deres umiddelbare 
adgang til flere sprog og flere skriftsy-
stemer kan gøre det nemmere for dem at 
se sproget udefra og dermed udvikle en 
metasproglig bevidsthed (se fx Bialystok 
1997). Vi ved også, at den forståelse af 
skriftens symbolske karakter og andre 
ortografiske egenskaber, som man har 
tilegnet sig på et sprog, ofte overføres 
fra et sprog til et andet – at der altså 
finder en transfer sted (se fx Buckwalter 
& Lo, 2002). I andetsprogstilegnelseste-
orien anvendes termen transfer primært 
enkeltrettet, forstået sådan at viden fra 
modersmålet overføres til andetsproget 
(se fx Laursen & Holm 2010). Men når 
det gælder børn, der tilegner sig to eller 
flere skriftsprog samtidig, vil transferpro-
cessen typisk være dobbeltrettet. Hvad 
der mere præcist overføres, afhænger 
naturligvis af, hvilke sprog der er tale 
om og om en række andre kontekstuelle 
forhold. Og ikke mindst handler det om, 
hvordan omgivelserne skaber rum for, at 
børnene aktiverer og udnytter den viden, 
de har om andre sprog.”Tegn på sprog” 
finder sted i klasser, hvor lærere og 
pædagoger er engageret i at skabe så-
danne rum og vil frem til 2014 fortsætte 
udforskningen af, hvad der kan ske, når 
der i undervisningen stræbes mod at give 
mulighed for, at børnene aktiverer deres 
biliteracyerfaringer.

Læs mere på projektets hjemmeside: 
http://didak.ucc.dk/videncentre/uc2/teg-
paasprog/
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