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Undervisningen af elever med et andet modersmål end dansk kan være en svær størrelse at få 
greb om. Undervisningen kan pege i mange retninger og skal ifølge Fælles Mål for DSA faget  
foregå i alle fag.  
  
Der er mange faktorer, der kan vanskeliggøre arbejdet i og med DSA både i forhold til 
skolernes organisering, samarbejde og undervisningens indhold. Faktum er, at dansk som 
andet sprog i den danske folkeskole, er et såkaldt timeløst fag, som er op til det enkelte 
skoledistrikt at håndtere og som samtidig er målrettet en bred og broget gruppe af elever, 
både, hvad angår elevernes individuelle modersmål, alder, niveauet af modersmålstilegnelse, 
tidspunktet for, og oplevelsen af elevens møde med det danske skolesystem, almen og 
sproglig stimulering i hjemmet, sociale kompetencer og kultur.1 Listen er lang og kan uden 
tvivl blive længere. Det er netop denne kompleksitet der gør undervisningen i DSA til en 
uhåndterbar størrelse for rigtig mange. Det er ikke kun lærere og ledere på skolerne, der til 
tider ”bokser” med DSA undervisningen, for også politisk er håndteringen af DSA faget og 
modersmålsundervisningen et nærmest evigt stridsmål.  
 
Sideløbende med hele DSA fag- problematikken, konstaterer bl.a. undersøgelser som Pisa og 
Pisa etnisk2 at specielt 1. generations indvandreelever med også 2. generations 
indvandreeleverne klarer sig markant dårligere i det danske skolesystem end deres 
jævnaldrene danske skolekammerater. Men hvorfor? 
 
Samtidig møder jeg flere steder i min egen praksis lærere, der deler min holdning til at 
elevernes identitetsdannelse og sociale kompetencer, som tidligere var en stor del af 
folkeskolens opgave, går tabt i ”jagten” på bedre resultater i undersøgelser som Pisa.  
Jeg hører til de lærere, der ser folkeskolen som en UD-dannelsesinstitution, hvor den 
menneskelige udvikling og identitetsdannelse af ALLE børn, bør stå ligeså centralt som den 
faglige uddannelse. Man kan ikke prioritere uddannelse før identitetsdannelse og ikke 
identitetsdannelse før uddannelse, da disse to størrelser er to sider af samme sag! Man kan 
sige : Ingen uddannelse uden identitetsdannelse og ingen identitetsdannelse uden 
uddannelse.  
 
Med det in mente må vi konstatere, at der et eller andet sted imellem Folkeskolens Fælles mål,  
slutmålet for DSA som fag og resultaterne i Pisa etnisk er noget der er fejlet.  
Det er netop i dette dilemma at denne opgave tager sit udspring. 
I mit møde med DSA undervisningen i praksis, oplevede jeg et stort fokus på den 
instrumentaliserede og deduktive sprogundervisning, som ikke stemte overens med mit eget 
pædagogiske grund-, menneske- og læringssyn. Dette krydsfelt mellem identitetsdannelse og 
uddannelse i praksis, tvang mig til at overveje om, hvorledes jeg med min undervisning kan 
skabe en ramme der i-tænker netop uddannelse og identitetsdannelse for DSA eleverne i et 
hele. 
Med det fokus blev mit mål for min praktik at forsøge at skabe et læringsmiljø, der er præget 
at undervisningsmetoder, der afspejler løsningsforslag på dette dilemma. 
 

                                                        
1 Tosprogede børn i det danske samfund. Kap. 5. 
2 www.dpu.dk 
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Valget af undervisningsmetode faldt på den procesorienterede skrivepædagogik,  som er en 
læringstilgang jeg identificerer mig med som underviser. Metodens dynamiske tilgang til 
skriveundervisning appellerer til mig og mit læringssyn da den indeholder vigtige 
komponenter fra socialkonstruktivismen som jeg bekender mig til som underviser.  
 
Samtidig findes der mange gode argumenter for at fokusere på skrivning og skriveprocesser i 
(DSA-) undervisningen. Arne Trageton3 peger eksempelvis i sit forskningsprojekt på, hvordan 
elever faktisk kan skrive sig til at blive en bedre læsere. Og hvordan motivationen fra 
skrivning af egne tekster ikke alene højner niveauet i dansk (….og DSA) men også vil kunne 
transformeres til skolens øvrige fag, ligesom principperne fra den procesorienterede 
skrivning kan anvendes som didaktisk redskab i fagene.  
Jeg satte mig derfor for, at undersøge mulighederne for at anvende den procesorienterede 
skrivepædagogik, både som et faktisk undervisningsredskab, men også som et dynamisk led i 
DSA elevernes identitetsdannelse. 4 
 
Dette dilemma-fyldte møde med DSA i undervisningspraksis og oplevelsen af, hvordan DSA 
eleverne mødes i den danske folkeskole, har derfor ført til en problemformulering for denne 
opgave som lyder således: 

 
 
Problemformulering 
 

Hvilke didaktiske muligheder og udfordringer ligger der i at anvende den 
procesorienterede skrivepædagogik i arbejdet med egen produktion af informerende tekster i 

modtagerundervisningens udskolingsklasser, hvis målet er, både at udvikle elevernes 
sproglige bevidsthed og identitetsdannelse? 
 
 

Opgavens formål 
 
Opgaven har til formål at problematisere, argumentere og diskutere mulighederne for at 
opkvalificere DSA undervisningen ved at stille uddannelse og identitetsdannelse som 
ligeværdige elementer i undervisningen. Jeg vil undersøge de didaktiske muligheder for at 
tænke disse to elementer sammen i DSA undervisningen og se på hvilke udfordringer  vi som 
DSA lærere her kan støde på. Samtidig håber jeg, at kunne belyse væsentlige gevinster for DSA 
eleverne såvel som DSA underviseren herved.  
 
 
 
 

Opgavens metode 

                                                        
3 ”At skrive sig til læsning” Arne Trageton. 
4 Netop i dette tilfælde er praktikken foregået i en modtager-klasse hvor undervisningen også 
nødvendigvis må indeholde en stor del pragmatisk sprog- og almendannende undervisning. 
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Opgaven deles i to dele. Første del vil have fokus på identitetsdannelse og anden del vil have 
undervisning som overskrift.  
I behandling af problemformuleringen vil jeg ligge ud med nogle teori afsnit som skal bidrage 
til at afklare det menneske- og læringssyn som danner fundament for min tilgang til 
undervisning.  
Med Axel Honneth teori om anerkendelse som overordnet tilgang til mødet mellem mennesker 
vil jeg belyse de tilgange, der ses i folkeskolens møde med etniske minoriteter. Dernæst vil jeg 
bringe Erik Holmburger Eriksons teorier om identitet og identitetsdannelse. I dette afsnit vil 
jeg specifikt se på sprogets betydning for menneskets identitetsdannelse, derfor vil jeg I 
Eriksons teori specificere sprogets betydning med argumenter fra Per Shultz Jørgensen og 
derefter inddrage Thomas Gitz-Johansens interkulturelle pædagogik som et vigtigt element i 
DSA elevernes identitetsdannelse. Her vil jeg med et enkelt nedslag i Anthony Giddens socio-
psykologiske teori om individets refleksivitet i det senmoderne, som i kombination med de 
øvrige teorier ligger til grund for valg af didaktiske metoder i det efterfølgende 
undervisningsforløb. Jeg vil herefter med udgangspunkt i to kvalitative interviews med to 
forskellige DSA lærere diskutere, hvad der er på spil i DSA elevers møde med det danske 
uddannelsessystem og argumentere for, at anvende ovenstående teori som et meta-lag i al 
undervisning. 
 
Disse teori afsnit skal lede mig frem til en detaljeret redegørelse af den procesorienterede 
skrivepædagogik set hovedsageligt gennem Olga Dysthes bog ”Ord på nye spor” og SKRIV!5 
som i højere grad drager DSA aspektet ind i den procesorienterede skrivning. Jeg vil analysere 
et undervisningsforløb baseret på den procesorienterede skrivepædagogik brugt i egen 
praksis.  I analysen vil jeg diskutere den procesorienterede skrivning i DSA undervisningen, 
ikke alene som en fagdidaktisk undervisningsmetode, men også som ramme for elevernes 
identitetsudvikling. Her vil jeg også diskutere den procesorienterede skrivnings arbejds- og 
undervisningsmetoder og  vil jeg redegøre for min holdning til den ”fejlfindingskultur” eller 
”en sandheds virkelighed” vi lever i og se på om disse ”sandheder” kan stå i vejen for DSA 
elevers sproglige udvikling og identitetsdannelse.  
 
Herefter vil jeg beskrive og analysere et praksiseksempel, i form af en elevtekst på den 
procesorienterede skrivning. Jeg vil analysere den procesorienterede skrivning som 
undervisningsmetode i DSA undervisningen i arbejdet med informerende tekster med 
elevteksten som udgangspunkt. Undervisningsmetoden diskuteres kritisk både i forhold til 
elevernes sproglige bevidsthed og almene dannelse.  
 
Slutteligt vil jeg ræsonnere over undervisningen som hele og reflektere over, hvor det 
lykkedes at inddrage både elevernes sproglige bevidsthed og identitetsdannelse som 
ligeværdige  elementer i undervisningen og hvor der opstod undervisningsmæssige 
udfordringer.  
 
Opgavens første del omhandlende identitetsdannelse vil i høj grad tage udgangspunkt i den 
måde jeg selv ønsker at møde eleverne. Denne del skal derfor hovedsageligt belyse og afklare 

                                                        
5 ”SKRIV! –procesorienteret skrivning i dansk som andetsprog” P.R. Frederiksen og S.K. 
Knudsen. 
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nogle af de dilemmaer man (især) som DSA lærer kan komme til at stå i. Det vil efterfølgende 
blive brugt som argumentation for, i undervisningen, at kunne arbejde med elevernes 
sproglige udvikling og identitetsdannelse under et. 
 

Afgrænsning 
- og definition. 
 
Når jeg i opgaven taler om ”DSA elever”, så er der tale om elever med anden etnisk oprindelse 
end dansk generelt. Jeg skal dog pointere, at mit praksisarbejde og dermed min empiri, 
stammer fra et praktikophold i en modtagerklasse.  Jeg vil forsøge gennem hele opgaven at 
holde mig for øje ikke at falde i ”dem og os fælden”, og udelukkende bruge den form for 
generaliseringer for at fremhæve eventuelle pointer.  
Empirien er indhentet i en modtagerklasse på 7 elever, 3 thailandske elever, 1 kinesisk elev, 
en afghansk elev, en tyrkisk elev (som næsten er fuldt udsluset til almenundervisning på 
samme skole) og en elev fra Uganda. 
Det er elevtekster skrevet af den afghanske elev, der danner empiri for analyse af de 
procesorienterede skriveforløb med egenproduktion af informerende tekster. Jeg har valgt 
udelukkende at forholde mig til en elevtekst, produceret af samme elev i alle skrivefaserne af 
to grunde.  
 

1. For ikke at inddrage kompleksiteten af at arbejde med elever med forskellige 
modersmål, som jeg finder både væsentligt og interessant, men for kompleks og 
irrelevant for  denne opgave. 

2. Denne elev kunne man med sikkerhed (til forskel fra klassens øvrige elever) sige, ikke 
havde specialpædagogiske behov.  

 
 

Opgavens 1. Del 
 
Jeg vil i nedenstående kort redegøre for Axel Honneths anerkendelsesteori. Teorien inddrages 
da jeg gerne vil undersøge, hvilken betydning det har for menneskets identitetsdannelse at 
blive mødt anerkendende og hvad der sker, hvis vi oplever det modsatte? Derefter vil jeg 
beskrive Eriksons teorier om identitetsdannelse  med nedslag fra Per Shultz Jørgensen og 
Thomas Gitz-Johansens kritiske blik på kultur og pædagogik for at bringe disse i anvendelse i  
analyse empiri. 

 
Anerkendelse  
-Axel Honneth og anerkendelse som pædagogisk grundholdning. 
Socialkonstruktivistiske psykologi, hvor mennesket er dialektisk forbundet med samfundet. 
Honneth deler anerkendelsesbegrebet i tre anerkendelsessfære:6 
 
 

1. Privatsfæren; familie og nære venskaber. Anerkendelse her bringer individet 
emotionel værdsættelse, som udruster individet med selvtillid. Honneth mener at 

                                                        
6 ”Behovet for anerkendelse” Kap.3.  
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denne sfæres affektive præmis (altså kærlighed) så at sige skal være basis hvis 
individet skal have mulighed for at træde ind i  intersubjektive forhold. Anerkendelsen 
i denne sfære er udelukkende affektiv. 

 
2. Den retslige sfære; Individets universelle rettigheder. Fornuftsbaseret værdsættelse. 

Bringer individet selvagtelse. Anerkendelse i denne sfære er af kognitiv art.  
 
3. Den solidariske sfære; Arbejdsmæssige, kulturelle og politiske fællesskaber.  Her 

anerkendes individet for sin individuelle særegenhed, som bringer individet 
selvværdsættelse. Anerkendelse i denne sfære er både af affektiv og kognitiv art.  

 
 
Honneth bruger i sin teori adskillelsen af anerkendelsens sfære for systemisk at kunne 
strukturere teorien, men individet må erfare anerkendelse i alle tre sfære for at kunne blive 
fuldt individueret.7 Ingen af disse sfære og anerkendelsesformer skal opfattes som statiske. 
Både historiske og kulturelle faktorer vil influere alle tre sfære, i særdeleshed den retslige og 
den solidariske sfære.  
Grundlæggende mener Honneth at anerkendelse er eksistentielt for individets 
identitetsdannelse og eksistens. Honneths anerkendelsesteori er derfor ikke en opskrift på, 
hvorledes vi skal leve vores liv, men måske mere et kritisk svar på menneskets fundamentale 
forudsætninger for selvrealisering. Han peger også på at anerkendelse, i særdeleshed i den 
solidariske sfære, er blevet mere og mere individualiseret frem for gruppe- og kollektiv 
orienteret.

 
Model 1. Illustration af Axel Honneths tre anerkendelsessfærer. Cirklernes fællesareal (figurens midte) 
illustrerer de optimale kriterier for individets selvrealiserning.  
 

                                                        
7 ibid. S.27 

Privatsfæren 

Den 
retslige 
sfære 

Den 
solidariske 

sfære 
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Til hver af disse anerkendelssfærer  knytter Honneth ligeledes tre krænkelsesformer, hvor 
manglende anerkendelse vil opleves af individet som nedværdigelse, ydmygelse, foragt eller 
usynliggørelse. 
Axel Honneth beskriver krænkelsesformerne således8: 
 

1. I privatsfæren: Tortur, voldtægt og misbrug. Dette vil føre til psykisk død hvor 
individet mister både selv- og omverdenstillid.  

2. I den retslige sfære: Udelukkelse fra bestemte rettigheder. Individet oplever mistillid 
til sin moralske troværdighed eller evne. Dette vil føre til social død og tab af 
selvagtelse.  

3. I den solidariske sfære: Degradering af  selvvirkeliggørelse og devaluering af social 
status. Dette vil føre til tab af selvværdsættelse.  

 
 
Anerkendelsesteorien opererer ikke  med ”Dem” og ”Os” 9som OS der skal lære DEM, hvordan 
man eksempelvis lever livet, går i skole eller taler i hjemmet. Anerkendelsesteorien fordrer 
netop at vi ALLE har brug for anerkendelse for at danne og udvikle vores identitet. Med de 
briller på er anerkendelse fra DEM  netop ligeså identitetsdannende for OS som omvendt.  
Jeg vil anvende anerkendelsesteorien i analyse og konklusion af de to DSA lærer interviews 
senere.  
 
 
Med anerkendelsesteorien in mente vil jeg nu se identitetsdannelse gennem ”psykologiens 
briller”, nærmere bestemt ud fra Eriksons psykoanalytiske ego-teori for at undersøge 
vilkårene for menneskets positive eller negative identitetsdannelse. 

 
Identitetsdannelse 
-Erik Homburger Eriksons psykologiske perspektiv på identitetsdannelse. 
 
I hans psykoanalytiske ego-teori10, der placerer Erikson i den dialektiske idealisme, som 
beskriver hvorledes mennesket udvikles i den vekselvirkning mellem det indre (i mennesket) 
og det ydre (samfundet), beskriver Eriksson individets udvikling i 8 stadier. Erikson beskriver 
identitetsudvikling som en dynamisk proces, der influerer individet gennem hele livet. Som 
ordet ”ego-teori” antyder, sætter Erikson mennesket centralt i sin teori. Eriksons fokus er på 
menneskets ”økologi”, altså menneskets tilpasning til samfundet og samspil med andre i  
sociale og kulturelle forhold. 
 
Helt grundlæggende anses Eriksons teori som en krise-teori, hvor menneskets udvikling sker 
gennem krisehåndtering. Krisen skal ikke opfattes som menneskelige katastrofer, men 
nærmere som eksistentielle kriser, der vil fordre ny udvikling i identitetsdannelsen.  

                                                        
8 ”Axel Honneth og en teori om anerkendelse” Artikel af Britta Nørgaard 
9 Udtrykkene ”Dem og Os” er her undtagelsesvis brugt for at eksemplificere argumentationen.  
10 Udviklingspsykologiske teorier. Kap.3. 
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Puberteten betragtes af Erikson som en vigtig periode i identitetsdannelsen, hvor den unge, 
der har  gennemlevet tidligere udviklingsfaser positivt, vil have et større psykisk overskud til 
identitetsdannelsen i denne vigtige fase,11 end den, der ikke har haft ligeså positive oplevelser.  
Det er i denne fase at den unge udvikler en slags ”kærne” – selv som påvirkes til positiv 
identitetsdannelse når:12 
 

- individet oplever sig selv som værende den samme over tid og sted. 
 
- Individet oplever tilværelsen harmonisk, uden for markante uoverensstemmelser 

mellem tanker, handlinger og følelser.  
 

- Individet oplever egen identitet i overensstemmelse med omverdenens opfattelse.  
 
Det er i denne fase af livet, at de fleste unge er optaget af mulighederne for at udtrykke sig i 
bestemte gruppetilhørsforhold. Her ses også en søgen mod gruppetilhør i marginaliserede 
dele af samfundet som måske ikke har haft held til at finde et tilhørsforhold andre steder, det 
være sig f.eks. rockergrupper, bander og etniske grupperinger af forskellig slags.  
Erikson peger (ligesom Honneth) på menneskets behov for anerkendelse13 fra omverdenen til 
identitetsdannelse. Specielt i barndommens sidste fase, puberteten, har den unge et 
grundlæggende behov for et ”svar” fra de omkringværende systemer for at lykkes med 
identitetsdannelsen. Mangel på dette ”svar” kan i yderste potens føre til identitetsforvirring14 
som kan have store psykosociale konsekvenser for mennesket senere i livet. 
Den optimale identitetsfølelse beskriver Erikson således: ……man føler sig hjemme i sin krop, 
har en fornemmelse af, at man ved hvad man ”stiler mod” og føler sig tryg i forvisningen om, at 
man bliver anerkendt af mennesker, der betyder noget for én.”15 
 
Per Schultz Jørgensen definerer identitet, med tydelig inspiration fra Erikson, således:  
”Identitet er overensstemmelse –med de andre og med mig selv. De sociale identiteter 
repræsenterer mange forskellige muligheder, der afprøves, vurderes, overvejes og inddrages i 
den kærne, man gradvist konstruerer sig frem til som et dækkende billede af en selv: Den 
personlige identitet”16 
 
Identiteten konstrueres i fortællinger som sig selv.17 ”Jeg er……”, ”Jeg tænker……” og  ”Jeg 
foretrækker…..” er alle måder, hvorpå individet konstruerer identitet i et socialt samspil. 
Derved peger Schultz Jørgensen på, at individets muligheder for at indgå i normdannende 
sociale fællesskaber, som altafgørende for identitetsdannelsen18 
 

                                                        
11 Identitet, ungdom og kriser. S. 15. 
12 Ind i psykologien 1. S. 43. 
13 Identitet –ungdom og kriser. S. 149. 
14 Ibid. S.158. 
15 Ibid. S. 158. 
16 ”Identitet som social konstruktion” Artikel i KvaN 54. S.48 
17 Ibid. S.48 
18 Ibid. S. 60 
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Både Erikson og Schultz Jørgensen peger på at identitet dannes i social kontekst. Kultur, 
familie forhold og sprog spiller en stor rolle for individets muligheder for at danne identitet og 
for at dette skal lykkes, må der finde ensidig bekræftelse sted mellem individet og samfundet.  
Jeg vil, ligesom anerkendelsesteorien,  anvende Eriksons og Shultz-Jørgensens teori, til at 
diskutere identitetsdannelse set i forhold til de holdninger der frembringes hertil  i 
interviewdelen.  
 
Først vil jeg dog kort belyse de kulturelle forhold som nogle mener spiller en rolle i 
identitetsdannelsen. Jeg vil kigge nærmere på, om kultur er en faktor i forhold til DSA 
elevernes muligheder, for at opnå den optimale identitetsfølelse som Erikson beskriver.  
 

Kultur og identitet 

 
I dette afsnit er det på sin plads at starte med at redegøre for, hvorfor jeg mener at ”kultur 
som identitetsdannende” er et relevant fokuspunkt for problemstillingen og for, hvilken 
pædagogik, der bør anvendes i undervisningen. Thomas Gitz-Johansens argumenterer for 
inddragelse af den interkulturelle pædagogik i skolen og skriver i en artikel: 
 
 ”Da identitet og læring hænger sammen, bør uddannelsessystemet fra dagsinstitution til de 
videregående uddannelser bygge på at understøtte elevernes identitet og at kvalificere deres 
forskelligheder frem for at stemple nogle med mærkater, der svækker deres selvfølelse og 
dermed læring”19 
 
Jeg tillader mig her at antage, at de ovenover omtalte ”forskelligheder” nogenlunde kan sættes 
lig med ”kulturelle forskelligheder”, som ses som et overbegreb, der kan indeholde mange 
delelementer såsom:  
”Viden, trosretninger, kunst, kultur, moral, ret og sædvaner, foruden alle de øvrige færdigheder 
og vaner, et menneske har tilegnet sig som medlem af et samfund”20 
 
Kultur er altså mange ting! Samfundet, traditioner, familie og arbejdsforhold, syn på køn og 
religion er alt sammen medspiller på det hold der skaber en kultur. Kultur kan også ses som et 
tilhørs -regelsæt der dannes indefra.21 ”Simmels regel”22 beskriver i al sin enkelhed, at en 
gruppes indre sammenhold øges (gruppens kultur defineres), i takt med et ydre pres.  
Hvor man tidligere, i det klassiske statiske kultursyn, så at sige ”arvede” sin identitet i en 
traditionsbundet kultur, er mennesket i  det højmoderne samfund,23 frisat fra traditionelle 
tolkningsmønstre og meget mindre stedbundet,24 i det dynamiske kultursyn. Mennesket 
forstås nu som værende refleksivt , hvilket giver det senmoderne menneske mulighed for at 

                                                        
19 ”Kompensatorisk eller interkulturel pædagogik – der skal reparere børnenes ”fejl” eller 
kvalificere deres forskelle?” S. 232. 
20 Definition af kultur fra 1871 af Edward Taylor. ”Kulturforskelle –kulturmøder i praksis” 
S.37  
21 ”Kulturforskelle –kulturmøder i praksis” S. 84. 
22 Ibid. S.84. Efter den tyske sociolog George Simmel. 
23 Begreb fra Anthony Giddens. ”Sociologiske tænkere” s. 196. 
24 ”Kulturforskelle - Kulturmøder i praksis” S. 23. 
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sætte sig selv i scene som individ.25 Dette har faktisk ført til en voksende kulturel lighed. 26 
Alligevel tyder meget på27 at mange etniske minoriteter føler, at de lever i et kulturelt 
krydsfelt mellem det traditionelle og det moderne, måske mellem fællesskabskulturen og det 
individorienterede samfund.28  
Alle fællesskaber og grupperinger (herunder selvfølgelig Folkeskolen) er i et eller andet 
omfang at betragte som kulturelle.29 Set i lyset af, hvad vi ved om menneskets 
identitetsdannelse og vigtigheden af at indgå i intersubjektive forhold fra ovenstående teorier,  
er kultur som begreb en vigtig, omend uhomogen størrelse, i forhold til identitetsdannelsen, i 
særdeleshed for DSA elever. Men hvordan bringer vi tankerne om den interkulturelle 
pædagogik og den alt-gennemsyrende anerkendelse i spil, hvis målet er, at 
identitetsdannelses elementet skal have ligeså stor betydning og berettigelse som fagligheden 
skal have i undervisningen?  
 
Herunder følger dog først et  DSA –lærer interviewene fra praksis, som jeg efterfølgende vil 
analysere i forhold til, hvad teorierne ovenover siger om menneskets mulighed for at danne 
positiv identitet.  
 
 
 
 

Interview 

 
Efter at have taget et teoretisk blik på nogle af de elementer, der er med til at danne 
menneskets identitet, vil jeg nu bringe to korte interviews med to forskellige DSA lærere, for 
at få belyst lærerens egen opfattelse af dennes muligheder for at bidrage til DSA elevernes 
positive selvopfattelse og dermed identitetsdannelse.  
De to interviews er blevet til med inspiration fra Steinar Kvales ide om det kvalitative 
forskningsinterview.30 Jeg har gjort brug af optagelser som derefter er transskriberet til 
opgaven og analyseret hermeneutisk. Formålet med interviewene er at  belyse eventuelle 
pointer i forhold til, hvad der er på spil for DSA elevernes identitetsdannelse i deres møde 
med den danske folkeskole. 
De to interviews` fortolkningskontekst er forsøgt knyttet til interviewpersonens 
selvforståelse31 og derefter subjektivt fortolket at intervieweren. 
 
 
 
 
 
 

                                                        
25 ”Sociologiske tænkere” S. 188. 
26 Ibid. S. 24 
27 ”Bindestregsdanskere” S. 48 
28 Udtryk for egen fortolkning af samtale med DSA elev. 
29 ”Bindestregsdanskere” S.21.   
30 ”Interview –En introduktion til det kvalitative forskningsinterview”  
31 Ibid. S. 210. 
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Interview 1 
Interviewperson: Kvindelig DSA lærer. Sprog: Taler dansk (modersmål) og engelsk. Har været 
lærer i 27 år. Er pt. tilknyttet en modtagerklasse som dansklærer. 
 
Har H……skolen efter din mening indflydelse på DSA elevernes identitetsdannelse? 
”jaaaa….det skulle jeg da mene vi har…..Vi prøver jo at lave nogle gode rammer for noget 
ordentlig undervisning……Så det vil jeg da bestemt sige ja til. Det er jo også et af formålene med 
folkeskolen, så det skulle vi jo meget gerne ikke?! Men det er klart at vi står med en stor 
udfordring her i Køge kommune med de mange etniske elever……Altså ikke danske du ved! Jeg vil 
også sige at skolen har en stor udfordring i forhold til de store minoritets grupperinger der især 
er her omkring H……parken. De søger sammen i noget der ligner bander……Det er ikke super 
hensigtsmæssigt.” 
Hvorfor? 
”Ja vi vil jo rigtig gerne have at de grupperer op med nogle af de andre elever (?) men det er 
ligesom mere interessant at hænge ud med dem der kommer fra det samme som en selv……Jeg 
mener sådan socialt……og i forhold til sprog….tror jeg.” 
 
Har du som lærer indflydelse på DSA elevernes identitetsdannelse? 
”Jeg synes jeg forsøger at gøre hvad jeg kan……Faktisk synes jeg at en af mine store udfordringer 
er at mange af de her elever ikke bliver taget ordentlig hånd om hjemmefra.”  
På hvilken måde? 
”Ja…..altså det virker som om der ikke er nogen der giver dem den kærlighed…..den har vi jo alle 
sammen brug for……De taler ikke så meget med deres børn i de hjem…..og går måske heller ikke 
specielt meget op i deres uddannelse eller deres fritid…….men det er jo bare en  fornemmelse jeg 
har……  
Jeg føler mig tit udfordret i forhold til netop deres dannelse…….både som skoleelever og gode 
samfundsborgere……..Det er ligesom om det ikke altid stemmer overens med deres egen 
opfattelse af sig selv.” 
Hvordan det? 
”Jamen du ved……det de har med hjemmefra er så markant anderledes end vores danske elever. 
Ind i mellem er det svært for mig at guide og vejlede dem……det føles som om jeg ikke kan forstå 
dem……og de kan ikke forstå mig….eller måske ikke vil forstå…..”.(?) 
 
Har DSA eleverne på jeres skole de samme muligheder for at udvikle en positiv selvopfattelse 
som de etnisk danske elever her på skolen har? 
”Hmmmmm……nej…..det har de nok ikke…… Jeg tror på en eller anden vis, de føler sig 
splittet……Mellem skolen og deres hjem……. Måske også mellem deres egne og de danske 
traditioner.”  
 
Har noget ændret sig i de år du har været lærer her på skolen? 
”Det er vist både ja og nej. Egentlig synes jeg ikke eleverne har ændret sig……Det er faktisk nok 
mere det danske samfund der har ændret sig.” 
På hvilken måde? 
”Altså det er ikke blevet nemmere at komme til det her land som ”fremmed”.  Tonen i den 
politiske debat er blevet mere og mere skarp, samtidig med at der er sket mange uheldige ting, 
som har  relation til minoritetsgrupperinger. Vi har ikke gjort det lettere for dem, men de har 
heller ikke gjort det lettere for sig selv.” 
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Interview 2 
 
Interviewperson: Mandlig DSA lærer. Sprog: Taler Tyrkisk, (modersmål) dansk og engelsk. 
Forstår flere sprog som han dog ikke taler. Har været lærer i 19 år.  
 
Har H……skolen efter din mening indflydelse på DSA elevernes identitetsdannelse? 
”Jeg synes faktisk H….skolen har gjort et stort stykke arbejde sammen med Køge kommune for at 
imødekomme dem du kalder DSA eleverne. Det er ikke altid et let job, men som jeg ser det, er vi 
godt på vej. Jeg har faktisk lige talt med vores skoleleder om det forleden dag…….Jeg sagde til 
ham, at som jeg så det, så var skolens største problem at man stadig skærer alle over den samme 
kam”. 
På hvilken måde? 
”Altså…..Jeg synes ikke det er rigtigt at se DSA eleverne som en stor homogen gruppe af elever 
som vi skal gøre præcis det samme for. Det ville vi aldrig gøre med de danske elever og jeg synes 
også tiden må være moden til at vi ser individuelt på minoritets eleverne….Det giver da god 
mening synes du ikke?”(……) 
 
Har du som lærer indflydelse på DSA elevernes identitetsdannelse? 
”Ja det synes jeg da i allerhøjeste grad jeg har. Jeg overvejer hele tiden, hvordan min 
undervisning skal ”formes” for at klæde eleverne i M3 så godt på som muligt, til at klare sig godt 
i det danske samfund og ikke mindst uddannelsessystem. Det er jo altafgørende……..efter min 
mening i hvert fald…..at man forstår det samfund man bor i, hvis man skal føle sig godt 
tilpas…….Det vil give eleverne den mest positive opfattelse af sig selv……Det mener jeg! Og 
selvfølgelig……En god uddannelse……..Det er altså vejen frem i dette samfund for at have følelsen 
af at ”dú” til noget ikke`?! 
 
Har DSA eleverne på jeres skole de samme muligheder for at udvikle en positiv selvopfattelse 
som de etnisk danske elever her på skolen? 
”Det var faktisk det der fik mig derind den anden dag……(peger mod skolelederens kontor) Jeg 
synes faktisk ikke…..og det er selvom her er alle de bedste intentioner……så synes jeg at vi 
kommer til at tænke ”de der  (DSA) elever som nogen, der skal noget helt specielt……hmmm altså 
vores danske elever er vi meget bedre til at se som det de er……nemlig elever, der skal have noget 
undervisning. Vi er tilbøjelige til at bringe alt mulig andet ind i det når det handler om DSA 
eleverne32…….Så er det nok noget med hjemmet…..eller så er det nok noget kulturelt…….eller så 
er det noget med at hun er en pige der nok bliver undertrykt af kulturelle årsager…..eller måske 
er der ingen der interesserer sig for dem …….bla bla bla (han griner, sukker efterfølgende og 
fortsætter så) Jeg har bare aldrig diskuteret en af vores danske elever, hvor nogle så har sagt, at 
det nok er noget kulturelt, eller at ingen interesserede sig for ham, du ved?! Det er faktisk sådan 
at vi for nogle år tilbage, sendte en elev videre i uddannelsessystemet som senere viste sig at 
være dybt ordblind…….” 
Ok? 
”Vi havde simpelthen så meget fokus på det at han var af anden etnisk oprindelse at vi slet  ikke 
fik set, hvad hans problemer egentlig handlede om…….Det er da for galt! Det var aldrig sket med 
en af vores danske elever.”  

                                                        
32 Her har jeg tilladt mig at anvende mine egne termer for den gruppe af elever der her 
omtales, for at sikre homogene definitioner. 
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Har noget ændret sig i de år du har været lærer her på skolen? 
”Ja det synes jeg faktisk……altså selv om vi alle sammen taler om at verden bliver mindre og 
mindre, og at det på den måde ville virke logisk at vi blev mere og mere tolerante, så synes jeg 
faktisk der sker det stik-modsatte……” 
Hvorfor mon? 
”Ja….. det er egentlig lidt svært at regne ud……men det virker nærmest som om der blomstrer en 
eller anden form for nationalisme, som så får minoriteterne til også at rykke tættere 
sammen…..På den måde bliver der gravet grøfter mellem ”dem” og ”os” ikke?! ……..Og det er vi jo 
også med til, ved at tænke alt muligt andet end ELEVEN ind i vores arbejde.”  
 
 

Analyse af interview 

 
Menneskets identitetsdannelse er en kompleks størrelse, det kan ikke diskuteres, og 
interviewene vidner i høj grad om, at det ikke bliver mindre komplekst når vi taler om DSA 
eleverne.  Vi ved en del om det psykologiske aspekt af identitetsdannelsesprocessen og 
ligegyldigt om man som lærer bekender sig til socialkonstruktivismen, som det meste 
pædagogik der anvendes i folkeskolen relaterer sig til,  eller er mere behavioristisk rettet, som 
jeg tolker at Fællesmål for DSA knytter sig til, bygger hele grundlaget for og meningen med, at 
drive den danske Folkeskole på en gensidig interesse for at danne og uddanne til samfunds – 
og medborgere.33 Dette krydsfelt mellem forskellige læringssyn, og anvendt pædagogik, som 
er det dilemma interview person 2 netop har rejst til debat hos skolelederen. Hvor man for de 
danske elever, som en selvfølgelighed, underviser med den interkulturelle pædagogik i 
hånden, dvs. med respekt for individet, anerkendelse og individuelle læreplaner, er det 
samtidig accepteret at anvende den kompensatoriske pædagogik34 der ellers ikke har været 
anvendt i Danmark i årtier i undervisningen af DSA elever. 
 
Denne, af interviewperson 2. tilkendegivet, divergens kommer også til udtryk i ”Fælles mål for 
Dansk som andetsprog”  hvor fagets formål er:35 
 ”……….. at styrke elevens lyst til at bruge dansk, og udvikle deres bevidsthed om sprog og 
sprogtilegnelse og om den danske kultur” 
 
og i slutmålet for DSA faget fortsætter det således: 
”……forstå væsentlige træk af samfundsforhold i Danmark på grundlag af arbejde med tekster i 
bred forstand” og ”diskutere og reflektere over egen viden om kulturelle ligheder og forskelle 
inden for forskellige emner med henblik på uddannelse og deltagelse i samfundslivet i Danmark” 
 
Men samtidig står der i forordet til fagets undervisningsvejledning36 at: 
”Evalueringen37konkluderer bl.a. at den sprogpædagogiske forståelse i for høj grad er præget af 
et statisk syn på tosprogede elevers sproglige udvikling, og at der er behov for at udvikle et mere 
dynamisk sprogsyn” 

                                                        
33 Folkeskolens formål. §1. Stk.3. 
34 ”Kompensatorisk eller interkulturel pædagogik –skal vi reparere børnenes ”fejl” eller 
kvalificere deres forskelle” S.222. 
35 ”Fælles mål 2009. Dansk som andetsprog” Faghæfte 19. S. 3 
36 Ibid. S. 38. 
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I mine øjne er der en del uklarhed i disse tekster, som skal danne base for den DSA 
undervisning, der skal foregå i skolerne. 
  
Denne tvetydige formulering kan være en udløber af forskellige diskurser i samfundet som 
handler om politiske holdninger og ytringer af forskellig slags. 
Senest er det hele diskussionen om modersmålsundervisning der har været til debat. Går man 
ind på Dansk Folkepartis hjemmeside38 kan man finde utallige pressemeddelelser der 
omhandler deres modstand mod regeringens tiltag omkring forsøg med 
modersmålsundervisning. Samtidig kan man i andre medier læse39, at al forskning peger på, at 
modersmålsundervisningen er essentiel, hvis vi vil løfte det dansksproglige niveau hos DSA 
eleverne, og at det danske sprog bare er sprog og ikke essensen af ”dansk” kultur eller det der 
definerer nationalstaten Danmark.40 Det er i disse meget ”farverige” og til tider følelsesladede 
samfundsdebatter, at jeg mener meget positiv identitetsdannelse går tabt for en stor del af 
DSA eleverne. Denne store og uhomogene gruppen af individer må ofte finde sig i at være 
genstand for denne offentlige debat, som ydermere kendetegnes af usaglighed.41  
Her ville Axel Honneth tale om krænkelse i den retslige sfære, hvor usaglige følelsesmæssige 
holdninger bliver til diskurser, stik imod al kognitiv fornuft. Honneth peger på, at krænkelse i 
denne sfære vil føre til social død og tab af selvagtelse42, hvilket er at betragte som fatalt i 
forhold til individets positive selvudvikling.  
Jeg tolker en vis usikkerhed hos interview person 1 i forhold til sin egen rolle i DSA elevernes 
identitetsdannelse. ”………det er ligesom mere interessant at hænge ud med dem der kommer fra 
det samme som en selv……Jeg mener sådan socialt……og i forhold til sprog….tror jeg.”  Dette er et 
eksampel på en lærer, der følger de samfundsmæssige diskurser som holdningsdanner og 
som ikke forholder sig kritisk hertil. Ved ikke at gå anerkendende til arbejdet med disse 
elever, bidrager hun ubevidst til DSA elevernes marginalisering.  
Når interview person 1 peger på problemer på skolen med nogle ”bande-lignende 
grupperinger”43 vil jeg, i lyset af anerkendelsesteorien argumentere for, at dette kan ses som 
menneskets naturlige reaktion på krænkelse i socialsfæren, hvor krænkelse vil føre til skam.  I 
et forsøg på at opretholde eller genoprette sin selvværdsættelse og opnå en vis grad af positiv 
identitetsdannelse, vil individet søge mod marginale fællesskaber44 som vil give individet det 
tilhørsforhold som er essentielt for identitetsdannelsen.  
 
Det samme er tilfældet her,  ”……….som om der ikke er nogen der giver dem den 
kærlighed…..den har vi jo alle sammen brug for……De taler ikke så meget med deres børn i de 
hjem”,  hvor alle DSA elever og deres familier skæres over en kam. Her er læreren helt inde 
ved identitetsdannelsens kærne. Udtalelsen grunder i en mistillid til, at eleverne får opfyldt 

                                                                                                                                                                                        
37 Danmarks evalueringsinstitut evaluering af UVM 2007 rapport om Folkeskolens 
undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog.  
38 Danskfokkeparti.dk/DF_modersmålsundervisning_hæmmer_integration.asp 
39 www.information.dk/117648 
40 ”DSA vejledning” Kap.2. ”Sprog og andetsprog –dansk som andetsprog”. 
41 www. Information.dk/117648 
42 Se denne opgave s. 9. 
43 Se denne opgave s. 9. 
44 ”Marginalisering, integration og velfærd” S. 150. 
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deres mest grundlæggende behov for anerkendelse i privatsfæren, kærlighed. Hvis det faktisk 
var tilfældet, kan denne lærer anklages for ikke at overholde sin skærpede 
underretningspligt45. Jeg tolker, at denne udtalelse nærmere afspejler en diskurs i samfundet, 
nemlig at etniske minoritetsfamilier ikke ligner og agerer som de familier vi i det danske 
samfund kender flest af og dermed sætter normen. I bedste tilfælde kan man sige at denne 
udtalelse grænser til ignorance, men i værste tilfælde vil Honneth her tale om mistanke om 
krænkelse i privatsfæren, der bidrager til at grave et stor spadestik dybere  mellem ”Dem” og 
”Os”. Her vil Gitz-Johansen i sin forklaring af monokulturalismens deprivationsparadigme46 
sige at interviewperson 1 her antager den sociale deprivations tilstedeværelse, uden aktivt at 
have  interesseret og engageret sig  i elevernes særegne, som er helt centralt i 
anerkendelsesteorien og menneskets identitetsdannelse. Jeg tolker, at denne lærers 
uvidenhed i forhold til anerkendelsesteorien og manglende viden om elevernes 
identitetsdannelse, ikke er udtryk for bevidste handlinger hos læreren, men nærmere et 
udtryk for en grad af uvidenhed og manglende kritisk stillingtagen og refleksion over, hvilken 
rolle hun spiller i DSA elevernes identitetsdannelse.  
 
Interviewperson 1´s holdninger til DSA elevernes identitetsdannelse sætter interview person 
2´s bekymringer i et tankevækkende perspektiv. Han peger i højere grad på  DSA eleverne og 
deres undervisning og forholder sig mere kritisk til sin egen og undervisningens rolle i 
forhold til de integrationsproblemer der både findes på skolen og i lokalområdet. (Hvilket jeg 
tolker som en direkte konsekvens af manglende anerkendelse og dermed positiv 
identitetsdannelse)  
 
Interviewperson 2 frembringer nogle essentielle pointer som kan relateres til forskellen i 
læringssyn og pædagogiske tilgang i DSA undervisningen i forhold til skolens øvrige 
undervisning. ”…….Man skærer alle over en kam……… Jeg synes ikke det er rigtigt at se DSA 
eleverne som en stor homogen gruppe af elever som vi skal gøre præcis det samme for. Det ville 
vi aldrig gøre med de danske elever og jeg synes også tiden må være moden til, at vi ser 
individuelt på minoritets eleverne…….” 
Her peger han på den manglende overensstemmelse mellem individ og omverden over tid og 
rum, som både Erikson og Shultz-Jørgensen fremhæver som en vigtig faktor for positiv 
selvudvikling. Når DSA undervisningen samtidig læner sig op ad den monokulturalistiske og 
kompensatoriske pædagogik som rettes mod alle DSA elever som en stor homogen gruppe, 
der alle har brug for det samme, udelades de optimale muligheder for at støtte eleven i at 
konstruere de fortællinger, som bidrager til at danne dette ”kærne- selv” som står centralt 
både hos Erikson og Shultz-Jørgensen, om menneskets identitet. 
 
DSA eleverne kommer fra ligeså forskellige baggrunde som de øvrige elever i den danske 
folkeskole. Nogle tillader sig at konkludere47 at de fleste DSA elever ikke har oplevet den 
emotionelle  værdsættelse i privatsfæren  som Axel Honneth taler om, som alfa og omega for 
individets mulighed for at deltage og identitetsdanne sig i et socialt samspil. Interview person 
1 forholder sig i stedet til sin egen og undervisningens rolle i forhold til DSA eleverne. Dette er 
en helt essentiel pointe i lærerens rolle i DSA elevernes identitetsdannelse, nemlig med 

                                                        
45 Serviceloven Kap. 27 §152-153. 
46 ””DSA –vejledning” S. 62-64. 
47 Interview 1. S. 13.  

lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2013



 18 

undervisning og undervisningsformer som fokus for vores handlemuligheder til at bidrage 
anerkendende til positiv identitetsdannelse hos DSA eleverne.  
 
 
 

Del- konklusion 

 
Jeg har oplevet at blive mødt med stor skepsis i forsøg på at bringe anerkendelsesteorien i spil 
som den ”meta-teori” eller ”grundholdning” der efter min mening, bør gennemsyre al gøren 
og laden mellem mennesker og i særdeleshed mellem aktørerne i en læringssituation. 
Anerkendelsesteorien er i praksis blevet genstand for mange misforståelser, såsom at ligge til 
grund for ”den rummelige folkeskole”48 og en forfejlet integrationspolitik.49  
Anerkendelsesteorien understreger vigtigheden af, at vi alle forstår at anerkende hinanden 
som individuelle ”systemer”, således at vi sættes i stand til at indgå i intersubjektive forhold af 
forskellig slags. Jeg vil fremhæve en pointe fra Britta Nørgaard50 der påpeger:  
 
”……..Mange af vores integrations og inklusions problemer kan ses i lyset heraf” 

 (Læs: Krænkelse i den retslige sfære.)  
og samtidig opfordrer til at afklarende arbejde med anerkendelsesteorien vil gavne både 
pædagogik og læring.  
 
Jeg tilslutter mig Thomas Gitz-Johansens argumenter for den interkulturelle pædagogik som 
jeg mener: 
 

1. Vil kunne løfte den enkelte elevs positive selvfølelse (og i sidste ende 
uddannelsesniveau.) 

2. Mindske marginalisering i samfundet. 
 

Men samtidig mener jeg  at kulturbegrebet på sin vis vanskeliggører den interkulturelle 
pædagogiks mission som derfor har ledt mig til at forsøge at sammentænke en ny pædagogik, 
nemlig Mangfoldighedens pædagogik, som både er tænkt som en udvikling af den 
interkulturelle pædagogik og samtidig inspireret af Steen Hildebrandts tanker om skolen og 
samfundet set i et fremtidsperspektiv51. Jeg ønsker at redegøre og argumentere for denne 
pædagogik til min mundtlige eksamen.  
 
Med Thomas og Colliers undersøgelser af tosprogede elever,52 som argument for at bringe 
identitetsdannelsesfaktoren i spil i DSA undervisningen, vil jeg nu i opgavens anden del vende 
mig mod praksis. Thomas og Colliers længdeundersøgelse53 af andetsprogsudvikling peger 
netop mod vigtigheden af at sammentænke sprog, skolefaglige forhold, kognitiv udvikling og 

                                                        
48 Artikel ”Fri os for den rummelige folkeskole” 
49 Se interview 1. I denne opgave. 
50 ”Axel Honneth og en teori om anerkendelse” Artikel af Britta Nørgaard. 
51 I bogen ”Børnene er det vigtigste – fremtiden, skolen og barnet.” 
52 Collier og Thomas: ”A national study of school effectiveness for language minority 
students.” 
53 Se note 51. 
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sociokulturelle processer for at højne modersmålet og andetsproget. Måske findes en del af 
svaret på resultaterne fra Pisa etnisk i dette krydsfelt mellem individet og samfundet, mellem 
eleverne og skolen? 
 

 
Model 2. V. Colliers prisme der sammentænker sociokulturelle processer, sprog, skolefaglige forhold og kognitiv 
udvikling som fire lige tungtvejende komponenter i andetsprogstilegnelsen. 54 

  
 
Hvis individets identitetsdannelse og uddannelse, som sker i samspil med omverdenen, er 
målet, vil min påstand med inspiration fra Erikson og Schultz Jørgensen derfor være, at 
sproget (altså evnen til at kommunikere med omverdenen) er midlet.  
 
Derfor vil jeg, i det  efterfølgende, undersøge didaktiske muligheder herfor.  
 
 
 

Opgavens 2. Del 

 
Nu har jeg kigget på teori og belyst praksis dilemmaer, der omhandler DSA elevernes 
identitetsdannelse. Nu retter jeg mig mod praksis. Interviewene ovenover illustrerer de store 
udfordringer  og dilemmaer der findes i DSA undervisningen for den enkelte lærer, hvis 
elevernes identitetsdannelse skal tænkes ind i undervisningen som en komponent på niveau 
med fagligheden.  
Derfor vil jeg nu bringe undervisningsdidaktiske metoder i spil, i et forsøg på sammentænke 
disse elementer.  
 
De seneste år har det ikke været nemt ”at se eleverne for bare genrepædagogik”. Den 
genrepædagogiske undervisning har vundet større og større indpas i mange skoler verden 
over. Og sikkert ikke uden grund!? Men for mit eget vedkommende har mødet med 
genrepædagogikken været kendetegnet ved en vis skepsis. Jeg finder store dele af 

                                                        
54 ”Undervisning af tosprogede elever” S.56. 
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underisningsmetoden statiske og deduktive, hvilket har givet mig fornemmelsen af at 
pædagogikken og didaktikken, der præger folkeskolen i Danmark blev sat år tilbage ved 
konsekvent brug af metoden.  
 Jeg vil derfor gøre brug af principperne fra den procesorienterede skrivepædagogik, som jeg 
opfatter mere induktiv og dynamisk som undervisningsform, og har gode erfaringer med fra 
undervisning i dansk. Jeg vil gøre den procesorienterede skrivepædagogik til genstand for en 
undersøgelse af, hvorvidt DSA eleverne profiterer fagligt såvel som personligt55 af arbejdet 
med denne metode. 
Herunder følger en kort redegørelse af principperne og læringssynet bag den 
procesorienterede skrivepædagogik, som er argument for anvendelsen af metoden. 
 
 

Den procesorienterede skrivning 
”Skrivning kan læres, og skrivning er en måde at lære på!”56 
 
Den procesorienterede skrivning opstod i 1980´erne som et forskningsbaseret modsvar til 
den traditionelle skrivepædagogik57. I modsætning til den traditionelle skrivepædagogik, hvor 
slutresultatet er i højsædet og tekstens formål ofte er målrettet en enkelt person, nemlig 
læreren, sætter den procesorienterede skrivepædagogik skriveprocessen i fokus. Den 
procesorienterede skrivning har sit afsæt i Lev Vygotskys socialkonstruktivistiske syn på 
læring hvor læring, og dermed udvikling, sker i samspil med andre.58 I min optik kan der også 
trækkes linjer til den kognitive psykologi da undervisningsmetoden ligger op til at kunne og 
forstå. Skriveprocessen betragtes her som en foranderlig størrelse,  altså en skrivning der 
gerne må tage form ”hen ad vejen” og som ikke har den endelige tekst som vigtigste mål.        
Her lægges op til en mere kreativ skriveproces og lukkes ned for ”fejlfindingskulturen” og 
lærerens rolle som den der har facit til rigtigt og forkert59.   
Der er mange gode grunde til at anvende den procesorienterede skrivning i læse/skrive 
undervisningen i dansk.  Men faktisk kan man finde endnu flere tungtvejende grunde til at 
bruge den procesorienterede skrivning som element i DSA undervisningen. Mange 
sprogforskere og andetsprogsundervisere peger på vigtigheden af en sproglig bevidsthed og 
kunnen i en fortløbende udvikling af DSA elevens intersprog60sigtende mod målsproget. Det 
er netop i denne kunnen, og ikke bare viden om sprog, der er den procesorienterede 
skrivepædagogiks force og  argumentet for at bringe den procesorienterede skrivning som 
metode i spil i DSA undervisningen. Altså et læringssyn, der peger mod at det ikke er viden om 
et sprog (deduktiv undervisning), der udvikler et sprog, men at kunne bringe sproget i spil 
(induktiv undervisning) og eksperimentere med det som sikrer et veludviklet andetsprog. 
  
I arbejdet med den procesorienterede skrivning i DSA bør underviseren være særligt 
opmærksom på at eleven kender til:61 

                                                        
55 Her tænkes personligt = identitetsdannende. 
56Citat: Olga Dysthe ”Ord på nye spor” S.19. 
57 SKRIV! –procesorienteret skrivning i dansk som andet sprog. Kap.2. 
58 ”Udviklingspsykologiske tænkere” S.  
59 Udtryk for egne holdninger. 
60 SKRIV! Kap 8.  
61 SKRIV! Kap.8. 
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1. Hvad en god skriveproces er. 

2. Tilegnelsesstrategier. 

3. Produktions- og receptionsstrategier. 

4. Bevidsthed og egne tilegnelsesprocesser. 

5. Hvad man lærer af de enkelte opgaver. 

Disse faktorer indgår implicit i undervisningen herunder, men har samtidig også været 
genstand for nogle gode faglige samtaler, der undervejs blev oversat og forsøgt forklaret på 
mange forskellige sprog.  

 

Undervisningsforløb 

 

Af pladsmæssige hensyn lader det sig ikke gøre at bringe hele undervisningsforløbet her, som 
også indeholdte indkøbsture, besøg i de af elevernes hjem som ville have besøg og et 
virksomhedsbesøg på en lokal restaurant. Jeg vil derfor beskrive undervisningsforløbet i 
skrivefasernes enkelte dele.  
Undervisningen er tilrettelagt med Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel som 
rammesætter og planlagt med Olga Dysthes ”Skrivecirkel”62 som didaktisk metode. Herunder 
beskrives altså den undervisning, der er foregået i hver enkelt ”proces” i skrivecirklen.  I hver 
af skriveprocessens faser vil jeg belyse, hvor jeg sætter fokus på faglige processer (markeres 
med – F) og hvor jeg sætter identitetsdannelsen i centrum (markeres med – I). Mit 
overordnede mål med undervisningen er at undersøge, om disse to komponenter kan 
supplere hinanden for at højne fagligheden samtidig med at individet sikres positiv 
identitetsdannelse. (Markeres med F-I) 
 
Emnevalget for undervisningsforløbet blev besluttet demokratisk i klassen, (-I) som er en 
udskolings-modtagerklasse, ud fra ideen om at motivation, faglighed, identitet og  relationer i 
min optik er omdrejningspunkt for en anerkendende tilgang til undervisning. Tanken er at 
med anerkendelse dannes relationer, som bidrager til at danne og uddanne individet.  
Jeg lagde op til, at undervisningen skulle have en pragmatisk del og en mere (DSA) dansk-
faglig del, vel vidende at disse to elementer er to sider af samme sag. Emnevalget var deres og 
ansvaret for undervisningens planlægning og rammesætning var mit. (-I) 
 
Undervisningsforløbet er først fysisk  blevet til efter ”Førskrivningen” som her blev brugt som 
en kollektiv brainstorm63 i jagten på motiverende emner. Under hver af skrivefaserne vil jeg 
bringe en elevtekst, for at illustrere hvorledes teksten tager form under skriveprocessen. 
 
Elevteksterne er produceret af en 15-årig afghansk pige der har boet i Danmark med sin 
familie i 6 måneder, hvoraf hun har gået i skole næsten 4 ½.  Eleven taler persisk og har et 

                                                        
62 Ord på nye spor. S. 85. 
63 Medbringes til mundtlig eksamen som en del af en samlet mappe der blev tildelt hver elev 
for at danne et samlet overblik over skriveforløbet og dets udvikling. 
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veludviklet modersmål. Jeg anser eleven for at være skriftlig kommunikativ kompetent64 på 
målsproget set i forhold til den forholdsvis korte tid eleven har modtaget dansk undervisning. 
Eleven arbejder meget målrettet på at styrke sine grammatiske kompetencer, men undgår 
helst (pga. generthed) den pragmatiske del af sprogundervisningen.  
  
 
 
 

 
Model 3. Olga Dysthes skrivecirkel.65 

 
 

1. Førskrivning: Eleverne inddrages i en diskussion om indholdet af 

undervisningsforløbet. (-F) 

- Hvad vil I arbejde med (skrive om)? 

- Hvem skriver vi til? 

- Hvilken teksttype? 

- Hvad ved vi om emnet? 

- Hvad skal vi finde ud af om emnet?66 

-  

Klassen vil gerne lave ”noget med mad”. Det er kommet frem, at jeg er en usandsynlig 

dårlig kok og 4 af klassens elever som er erfarende og dygtige i et køkken, mener de 

kan lære mig noget. (En af klassens drenge er ikke specielt interesseret i at lave mad og 

er samtidig ved at blive udsluset til en 8. Klasse på samme skole i alle matematik og 

fysik/kemi timer. Jeg giver ham muligheden for at vælge noget helt andet at skrive om. 

Han vender tilbage til mig dagen efter og har læst om ”molekylær madlavning”, hvilket 

jeg tolker som en stor lyst til at deltage i klassens fælles projekt, men indenfor egne 

interessefelter.(F-I)I samarbejde med hans fysik/kemi lærer, laver jeg et sideløbende 

                                                        
64 ”SKRIV! – procesorienteret skrivning i dansk som andetsprog” Kap. 1. 
65 ”Ord på nye spor” S.85. (her i en forenklet version) 
66 ”Ord på nye spor” Kap 5. 
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projekt med ham som ikke er beskrevet her, men som indgår i klassens fælles projekt) 

Det besluttes at klassen skal være vært ved en ”skole/hjem” middag i forbindelse med 

et, allerede arrangeret, forældremøde. Eleverne laver tankekort om, hvilke elementer 

(retter) der skal indgå i middagen. Eleverne søger på internettet, biblioteket og viden i 

hjemmene efter inspiration til opskrifter.(-F) Vi snakker i fællesskab om de forskellige 

retter og aftaler at lave en ”Kogebog”. Vi laver en mappe til hver elev, hvor alt skriftligt 

arbejde skal gemmes i. Eleverne får til opgave at finde de mest centrale ord og 

vendinger for tilblivelsen af deres ret, på deres modersmål (-F) (Her viser forældrene 

sig som en uundværlig hjælp (F-I) eftersom mit eneste andetsprog er engelsk.) som vi 

kan støtte os til i den videre proces. (1. Fase: 6x45 min.) 

 

2. Skrivning: Eleverne laver i samarbejde med læreren 1. Skrivning67 Undervejs taler vi 

om, hvad der er vigtigt i denne skrivefase: at få noget ned på papiret. Eleverne 

opfordres til at skrive på modersmål (F-I) hvis det er svært at få ”hul” på 

skriveprocessen.  Teksten herunder blev  derfor først skrevet på modersmål. Derefter 

fulgte samtaler mellem eleven og mig i et forsøg på at forklare, afklare og forstå. Dette 

er altså elevens første skrivning på dansk. 

 

Elevtekst 1.skrivning: 

Ashak: 

Vask porrer og harket meget fint også. 

Derefter olien ind i det at holde sammen. 

Og det vil også tilføje hakket persille. 

Begynde med nogle stegte løg og hvidløg  af kød, derefter salt. Peber og 

gurkemeje tilsættes til den. 

Nu tilføjer nogle vand til det og lukke låget til at lave mad. 

Lav dejagtig brøddej, men det bør være meget sværere. 

Først vi skal flade dejen godt, indtil glat og tynd er god. 

Så med noget glas vil skære dejen i cirkler. 

Grønsager på størrelse med en teske af mad i munden og lad det lukke. 

I en gryde med vand og hælde det på komfuret til at koge vand.  

Når vandet kogende put Ashak inde og vente i fem minutter, indtil de er bløde. 

Stew kan nu dumpe på det. 

 

Eleverne vejledes individuelt efter 1. Skrivning. 

Eleverne i M3 er ikke bekendt med, eller vandt til at få respons og vejledning. Denne 

arbejdsform kan være problematisk da den, alt andet lige, sætter eleven i en sårbar 

situation.68 Som forsøg foregår 1. Respons/vejledning således: 

                                                        
67 Som Olga Dysthe også kalder ”Skrivning af udkast” se ”Ord på nye spor” Kap. 6. 
68 ”Ord på nye spor” Kap.7.  
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Respons: Eleverne arbejder i responsgrupper med klassens lærere, modersmål er 

tilgodeset, hvor det lader sig gøre. (F-I) Jeg har i hele dette forløb opprioriteret den 

mundtlige respons, frem for den skriftlige, da det giver mulighed for en højere grad af 

fleksibilitet og dynamik som jeg finder vigtig i forhold til andetsprogs tilegnelsens 

tidligste faser. 

Den afghanske elev deler ikke modersmål med nogle af klassens andre elever, så hun 

inddrages i den responsgruppe, hvor hun, efter eget udsagn, er mest tryg.  Vi 

undersøger genretræk fra den instruerende tekst, som jeg kan se har været en mangel i 

min undervisning hidtil69. (-F) 

Derefter: 
Læreren læser elevteksten højt for eleven. (Her : Den afghanske pige) 

Eleven laver selv rettelser og noter i teksten, hvis der er noget der ”lyder iørefaldende” 

eller på anden måde tiltrækker hendes sproglige opmærksomhed. (F-I) Eleven hører 

og noterer sig mange morfologiske ”fejl70” Eleven skal kigge på tekstens brug af verber. 

Vi taler om handlingsverber, tilstandsverber og bøjninger. Der arbejdes hjemme med 

verbernes bøjning i teksten. (F-I) 

(2. Fase: 6x45 min.)           

 
3. Omskrivning:  

Eleverne reviderer deres tekster. Mens klassens øvrige elever arbejder med at tilføje 

og slette i deres tekster i forhold til indhold,71 arbejder den afghanske elev mere 

målrettet med den grammatiske kompetence. Vi taler om hjemmearbejdet med 

tekstens verber (Som hun på eget initiativ har ordnet skematisk.72) Eleven laver nu 

gennemskrivning2. 

 

Elevtekst 2. Skrivning: 

Vaske porrer og hakke meget fint. 

Derefter hældes olien på. 

Så tilføje hakket persille. 

Steg løg, kød og hvidløg. 

Så kan vi tilføje to spiseskefulde tomatpure´ til det, og derefter salt, peber og 

gurkemeje. 

Nu tilføje vand til det og lukke låget til at lave mad. 

Ashak brøddejen bør være sværere. 

Først skal vi flade dejen godt, indtil den er glat og tynd. 

Skær dejen i cirkler med et glas til drikke. 

Tag en teske fuld grønsager og læg på dej cirkel og luk den sammen. 

                                                        
69 En vigtig pointe som jeg vender tilbage til i min analyse af undervisningen.  
70 Elevens eget udtryk.  
71 ”SKRIV! –procesorienteret skrivning i dansk som andetsprog” S.18. 
72 Indgår som en del af elevmappen der medbringes til eksamen.  
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En stor gryde med vand bringes i kog. 

Når vandet koger putter Ashak i gryden og koger i fem minutter, indtil de er 

bløde. 

Ashak drypper af inden kødet putter på. 

Her til serveres yoghurt med hvidløg 

Omkring tekstens verber ses tydelige tegn på hypoteseafprøvning73 som eleven 

anerkendes for og som samtidig bliver genstand for det fortsatte arbejde med den 

grammatiske kompetence. 

(3. Fase: 4x45 min.) 

 

4. Retning: Eleverne retter formelle fejl i makkerpar. Læreren holder i dette tilfælde 

fokus i ”retningen” i forhold til genren.(Her må jeg inddrage elementer fra 

genrepædagogikken.)74 Eleverne arbejder med de reviderede elevtekster. Jeg beslutter 

at sætte en skrivefase ind her, da den sidste skrivning (altså det endelige resultat) skal 

være så godt at det kan indgå i klassens kogebog. 

Elevtekst efter 3. Skrivning: 

Vask porrer grundigt og hak meget fint. 

Olien hældes over de hakkede porre. 

Så tilføjes hakket persille. 

 

Steg så løg, kød og hvidløg på en stegepande, hvorefter tomatpure´ og hakket 

peberfrugt tilføjes og salt, peber og gurkemeje tilsættes. 

 

Lav Ashak dejen. 

2 dl. vand hældes i et dejfad. 

Mel tilsættes og æltes til dejen er glat. Så ruller vi dejen til den er helt tynd.  

Skær dejen i cirkler med toppen af et drikkeglas. 

Tag en teske og læg en skefuld grønsager på hver dej-cirkel og fold den sammen 

til en halv-måne.  

En stor gryde med vand bringes i kog. 

Når vandet koger puttes Ashak dej-cirklerne i og koges ca. 5 minutter, indtil de 

er bløde. 

Lad Ashak dryppe af på køkkenpapir inden kødet puttes på. 

Hertil serveres yoghurt med hvidløg.  

(4. Fase: 4x45 min.)  

 

5. Evaluering: Eleverne evaluerer skriveforløbet ved hjælp at interviews i makkerpar ud 

fra udleveret spørgeskema.75 Vi evaluerer derefter mundtligt på klassen. 

                                                        
73 ”Dansk som andetsprog –pædagogiske og didaktiske perspektiver” S.33.  
74 Se denne opgave S.28 under ”Indhold” i undervisningsanalysen. 
75 Indgår som en del af elevmappen, der medbringes til eksamen.  
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(Evalueringsskemaerne er ikke en del af denne opgave men svarene herfra er 

naturligvis inddraget i min analyse af undervisningen.) 

(5. Fase: 3x34 min.)  

 

6. Publicering: Elevernes tekster samles i en fælles kogebog som ”sælges” til  klassens 

skole/hjem middag.76 Her ses elevteksten som den indgår i M3´s kogebog: 

Opskrift på ASHAK. 

Du skal bruge: 

3 stk. Porrer 

100 g. Persille 

 

½ kg. Hakket oksekød. 

2 spsk. Tomatpure´ 

4 fed hvidløg 

1 Løg 

1 Peberfrugt 

500 g. Mel 

50 g. Gær 

1 L. Yoghurt 

 

Sådan gør du: 

Vask porrer grundigt og hak meget fint. 

Olien hældes over de hakkede porre. 

Så tilføjes hakket persille. 

 

Steg så løg, kød og hvidløg på en stegepande, hvorefter tomatpure´ og hakket 

peberfrugt tilføjes og salt, peber og gurkemeje tilsættes. 

 

Lav Ashak dejen. 

2 dl. håndvarm vand hældes i et dejfad. 

Mel tilsættes og æltes til dejen er glat. Så ruller vi dejen til den er helt tynd.  

Skær dejen i cirkler med toppen af et drikkeglas. 

Tag en teske og læg en skefuld grønsager på hver dej-cirkel og fold den sammen 

til en halv-måne.  

En stor gryde med vand bringes i kog. 

Når vandet koger puttes Ashak dej-cirklerne i og koges ca. 5 minutter, indtil de 

er bløde. 

Lad Ashak dryppe af på køkkenpapir inden kødet puttes på. 

Hertil serveres yoghurt med hvidløg.    

                                                        
76 Indgår som en del af elevmappen, der medbringes til eksamen. 
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Analyse af undervisningsforløb 
-Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel. 

 

I planlægningen af undervisningsforløbet har jeg gjort anvendelse af Hiim og Hippes 
didaktiske relationsmodel77 som rammesætter for undervisningen. Den samme model skal i 
dette afsnit tjene som analyseredskab i et forsøg på at tage et kritisk, analyserende blik  af 
undervisningsforløbet som ramme for udvikling af DSA elevernes sproglige bevidsthed og 
identitetsdannelse. Jeg anvender den didaktiske relationsmodel til dette arbejde da modellen, 
i min optik, belyser undervisningens kompleksitet helhedsorienteret.  

Modellen sammentænker disse seks faktorer: 

1. Læringsforudsætninger 
2. Rammefaktorer 
3. Mål 
4. Indhold 
5. Lærerprocessen 
6. Evaluering                                                         

 

Model 3. Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel.78 

 

Læringsforudsætninger 

Undervisningen er rettet mod en modtager klasse på udskolingsniveau, i Køge kommune. 
Klassen består af 7 elever, 3 drenge og 4 piger, hvoraf den ene pige er så tæt på at være fuldt 
udsluset til almenundervisningen at hun kun er i klassen to lektioner pr. uge som ikke faldt 
sammen med min undervisning i klassen.  
I klassen går der tre elever med Thai som modersmål, en elev med  kinesisk som modersmål 
og engelsk som andetsprog, en afghansk elev med persisk som modersmål og en elev fra 
Uganda der både betragter engelsk og swahili som modersmål.  
Der er stor forskel på elevernes tidligere skolegang og dermed også på niveauet af 
modersmålsudvikling. En af de thailandske elever har aldrig gået i skole i sit hjemland, så 

                                                        
77 ”Læring gennem oplevelse, forståelse og handling” 
78 Model kopieret fra www.kimatk.eu 
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hans første møde med skolesystemet og undervisning er i Danmark. Det viser sig ved en 
psykiatrisk udredning at eleven er mentalt retarderet og diagnosticeres som infantil autist. 
Set i forhold til Thomas og Colliers undersøgelse af andetsprogs elever, ses det 
underudviklede modersmål som den største forhindring i forhold til at lære et andet sprog.79 
Alligevel profiterer eleven i høj grad af undervisning (som i dette forløbs tilfælde selvfølgelig 
er specielt tilrettelagt hans evner og behov, men stadig kræver hans aktive deltagelse og 
bidrag i forhold til M3´s fælles kogebog) 
Klassens to andre drenge, den kinesiske elev og drengen fra Uganda har begge et veludviklet 
L180 og L2.81 (her tænkes engelsk som L2 i hvert fald for den kinesiske dreng.)  
De to thailandske piger har begge gået i skole i hjemlandet, men hvor den ene er blevet 
undervist på en international skole i en af de store byer, har den anden gået på en lille 
landsbyskole. Der er stor forskel på deres faglige niveau, både i forhold til L1 og L2 (her 
tænkes dansk som L2) 
Der er altså stor spredning på elevernes sproglige og kognitive niveau, hvilket har stillet store 
krav til mig som underviser og til mine evner udi undervisningsdifferentiering. Derfor 
forsøgte jeg at tænke DSA fagets færdigheder (lytte, tale, skrive og læse) implicit i 
undervisningen. (Se beskrivelsen af rammefaktorer herunder) 
Jeg sørgede for at gøre eleverne bevidste om at klassens sproglige mangfoldighed skulle 
sættes i spil og anvendes i hele det procesorienterede skriveforløb. Vi snakkede om de mange 
”sproglige strenge” vi som klasse havde at spille på, og at det skulle bruges aktivt og bevidst.  
Her er min hensigt at gøre brugen af modersmål til et positiv  aspekt i DSA undervisningen, 
hvilket undersøgelser82 peger på, vil højne målsprogstilegnelsen. 
 
Rammefaktorer 
M3 har til huse i et stort klasselokale der er beregnet til en normal skoleklasse på 24-26 
elever. Hver af klassens elever har rådighed over en computer der indeholder programmer til 
sprogstøtte og undervisning for den enkelte elev. Da jeg ankommer til klassen, sidder 
eleverne i en lille hestesko med næsen mod tavlen, og resten af klasselokalet står uudnyttet 
hen. I det ene hjørne af klassen står et gammelt køkken som ikke bliver brugt, ligesom 
klassens nye interaktive smart board aldrig har været i brug. I samarbejde med klassens 
lærerteam og eleverne laver vi en plan for nyindretning af klasselokalet83 som i-tænker 
muligheder for forskellige sprogpædagogiske aktiviteter. Klassens køkken laves til et brugbart 
tekøkken som viser sig at have stor effekt på det sociale liv i klassen, da det bliver et yndet 
sted at besøge i frikvartererne for nogle af skolens øvrige elever. Dette har ingen direkte 
relevans for undervisningen, men jeg vurderer at det lille ”greb” har stor betydning for DSA 
elevernes positive identitetsdannelse.  

 

 

 

                                                        
79 ”Interkulturel pædagogik” S.60. 
80 Modersmål. 
81 Andetsprog. 
82 Thomas og Colliers undersøgelse af andetsprogstilegnelse. ”Interkulturel pædagogik” S. 52.  
83 Plantegning over klasselokalet medbringes til eksamen. 
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Mål 

Målene for undervisningen tager udgangspunkt i Fælles Mål for basisundervisning84 

Hele undervisningsforløbet har i forskellige elementer, både haft fokus på kommunikative 

færdigheder i det talte og skrevne sprog, sprog og sprogbrug, viden om sprogtilegnelse og 

egen læring samt undervisning i sprog, kultur og samfundsforhold. De fleste af disse 

elementer ligger implicit i al basisundervisning. I det ovenstående forløb har hovedformålet 

været at øge de skriftlige kommunikative færdigheder, som M3 eleverne indtil nu ikke har 

arbejdet meget med, samtidig med at elvernes positive identitetsdannelse er i fokus.  

Det var mit mål at inddrage eleverne i demokratisk processer omkring det faglige arbejde og 

gennem medbestemmelse styrke selvværd og udvikling. Det var ligeledes en del af min 

målsætning at forsøge at skabe en tættere og mere positiv relation i skole/hjem samarbejdet, 

hvilket jeg antager, på sigt, vil bidrage med anerkendelse som det ”meta- lag” jeg ønsker at 

bidrage, til at skabe i klassen og på skolen. 

 

Indhold 

Den procesorienterede skrivning er omdrejningspunkt for min undervisning i M3.  

”Skole/hjem middagen” vil på nogen, virke en smule søgt i forhold til at tilgodese det 

multikulturelle begreb. Det har ikke været intentionen. Elevernes forslag var udelukkende ”at 

lave noget med mad” og ikke ”traditionel mad fra mit hjemland.” Valget var frit indenfor de 

givne rammer. Eksempelvis skal det nævnes at den thailandske dreng valgte at lave 

kokosmakroner og drengen fra Uganda lavede en avanceret molekylær ret med inspiration fra 

det nye nordiske køkken. Undervejs i forløbet blev jeg opmærksom på et centralt problem i 

forhold til min planlagte undervisning. Jeg havde ikke været dygtig nok i forhold til at aktivere  

elevernes for-forståelse og arbejde med fagsprog omkring instruerende tekster som genre. 

(måske i mit forsøg på at tage afstand fra Genrepædagogikken?!) Jeg inddrager derfor 

principper fra bogen ”Lad sproget bære –genrepædagogik i praksis” om ”Faktafamilien” som 

den instruerende tekst tilhører85 Denne undervisning inddrages i skrivefase 4. ”Retning,” 

hvilket i allerhøjeste grad bidrager til forståelsen. 

 

”……..Aaaaahhhhh…….Nu kan jeg helt forstå det, Jeanett…….En opskrift…….Ligesom  mor bruger 

når hun strikker varm trøje til lillesøster…..Bare som mad!”86 

 

 

 

 

 

 

                                                        
84 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog, Faghæfte 19, S.16-17. 
85 ”Lad sproget bære –Genrepædagogik i praksis” Kap. 6. ”Faktafamilien” S. 136-151 om 
”Instruerende tekster” 
86 Citat: Thailandsk pige i M3. 
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Læreprocessen 

Gennem hele undervisningsforløbet vekslede undervisningen mellem forskellige 

undervisningsformer: 

 

1. Traditionel undervisning: er den undervisningsform der har været anvendt mindst i 

dette undervisningsforløb. Jeg har forsøgt at holde mig fra at indtage den traditionelle 

lærer/elev rollefordeling, hvor mine meninger om ”rigtigt” og ”forkert” var gældende. 

 

2. Dialog og diskussion har til gengæld været en central undervisningsform.  Jeg har 

arbejdet bevidst med at skabe en mere demokratisk undervisningsform i klassen, i et 

forsøg på at aktivere elevernes lyst til medbestemmelse og stillingtagen. Denne 

anerkendende tilgang til eleverne og deres undervisning  mener jeg, vil bidrage til 

positiv identitetsdannelse og skærpe elevernes lyst og motivation til også at højne 

andetsproget. Samtidig har jeg lært rigtig meget af DSA eleverne i forhold til at fungere 

som ”rammesætter” i undervisningen. Den daglige undervisning startede vi altid med 

at jeg skrev ”dagens program” på tavlen. Programmet blev brugt af alle elever til at 

holde fokus, og det er faktisk først efter jeg har set evalueringssvarene fra elevernes 

makker-interviews ,at jeg har forstået hvor centralt dette, for mig, lille element står for 

eleverne.  

 

3. Gruppearbejde: har ligeledes været en central arbejdsform i den procesorienterede 

skrivning. Både ”makker-arbejde” og gruppearbejde tilrettelagt i forhold til elevernes 

modersmål eller andetsprogs kompetencer har været i spil. Erfaringen viste, at 

eleverne med samme modersmål (eller et veludviklet andetsprog: her engelsk) havde 

stor glæde af at samarbejde i grupper. Da dette var en praktik situation var der 

samtidig x2 i forhold til lærer ressourcer, hvilket ifølge klassens lærerteam, højnede 

dynamikken i undervisningen markant.  

 

4. Individuelt skriftligt arbejde: er der selvsagt blevet brugt en del tid på. Både i nogle af 

skrivefaserne er der blevet arbejdet individuelt men også i noget at 

vejlednings/respons delen har undervisningen foregået individuelt. Den afghanske 

pige, hvis elevtekst er vist ovenover, har arbejdet mere individuelt end klassens øvrige 

elever. Denne elev viste sig at være, hvad jeg vil kalde, temmelig lærenem. På de 7 uger 

hvor jeg varetog undervisningen i M3 gik hun fra at være på trin 1 i Holmens 

tilegnelsesmodel87 til at være på trin 3, pegende direkte mod trin 4. Udfordringen for 

hende var at deltage mere aktivt når undervisningsformen var som beskrevet i pkt. 2.  

 

 

 

                                                        
87 Ses i forenklet udgave i ”Veje til et nyt sprog –teorier om sprogtilegnelse” S.39 
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Vurdering/evaluering 

At skabe en god og faglig velfunderet DSA undervisning baseret på principperne for den 

procesorienterede skrivepædagogik er ikke så enkelt som det kan lyde. Selvom jeg havde 

nogen erfaring med undervisningsmetoden fra tidligere og havde tænkt at det var noget jeg, 

om ikke mestrede, så i hvert fald magtede, var jeg overrasket. Jeg havde tidligere været glad 

for at arbejde med metoden, da den ligger i lige linje med de principper jeg læner mig op af i 

mine bestræbelser på at være en god, autentisk og fagligt velovervejet lærer, der ønsker at 

agere anerkendende og autentisk, både i undervisningen og i mit øvrige samvær med 

eleverne. Jeg bestræber mig på at inddrage eleverne mest muligt, tilgodese individet så vidt 

muligt og samtidig nå målsætningerne for undervisningen, både dem der på forhånd er givet,  

dem jeg sætter for mig selv og for eleverne.  

Jeg kendte ikke på forhånd det omfang af pædagogiske overvejelser det kom til at kræve af 

mig at gennemføre dette omfattende undervisningsforløb i sin helhed88.  

Klassen var ikke i forvejen bekendt med nogle af arbejdsprocesserne (faserne) i den 

procesorienterede skrivning. For mange af  de DSA elever jeg har kendskab til, er denne 

dynamiske undervisningsform meget fremmed og uendelig langt fra, hvad de kender som 

undervisning fra tidligere skolegang. Faktisk er den undervisning de modtager til dagligt  i M3 

også ret forskellig fra den undervisning jeg præsenterede dem for. Alligevel rummer den 

procesorienterede skrivning nogle forholdsvis strukturerede arbejdsgange som jeg mener vil 

gavne eleverne, både i forhold til deres sproglige ”kunnen89” Introduktionen til den, for dem, 

fremmedartede undervisning, tog derfor tid. Arbejdet med respons og evaluering var et 

kapitel for sig selv. Eleverne var tydeligvis ikke vant til at tage aktivt del i egne læreprocesser.  

I en vejledningssamtale med den kinesiske dreng spurgte jeg til hans (i mine øjne) nærmest 

perfekte slutresultat: ”Er du selv tilfreds med dit arbejde”? Hvilket jeg forventningsfuldt og glad 

over det fine resultat, tog som en selvfølge at han var pave-stolt af. Han kiggede derimod 

spørgende på mig og sagde ”……….det ved du……du er jo snart en lærer…..”  Det gjorde mig 

bevidst om, at selv efter alle de lektioner vi havde brugt på at arbejde med metoden, var det 

stadig meget uvant for nogen at blive stillet så forholdsvis enkelt et spørgsmål. Samtidig viser 

det mig, at hvis den selvstændigt tænkende, reflekterende og veluddannede elev med et 

positivt selvbillede stadig er et mål for den danske folkeskole, så er metoder som den 

procesorienterede skrivepædagogik, eller andre lignende metoder, vejen frem. Også for DSA 

eleverne! 

 

For andre var gruppe og makkerarbejdet den største udfordring. Det faktum, at det var 

accepteret at tale sammen i timen, også uden man havde haft fingeren op, var mærkværdigt 

for de fleste. Det tog eleverne dog lidt hurtigere til sig da jeg forsøgte at ”tvinge” 

                                                        
88 Her tænker jeg ikke kun på forløbet omkring den procesorienterede skrivning, men de 7 
ugers undervisning i sit hele.  
89 Se denne opgave S. Om argumenterne for at have en sproglig ”kunnen” frem for en ”sproglig 
”viden”. 
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 dem til at bruge hinanden, deres forskellige modersmål, andetsprog og andre metoder 

(såsom computer, bøger, ordbøger, fagter og gestikuleren ), til at søge den viden de havde 

brug for. Nogle vil mene at DSA lærere med et stort andetsprogs register har en stor fordel i 

forhold til undervisning af DSA elever. Det er det sikkert også i mange situationer. Men hvis 

jeg skal vende min egen manglende sproglige diversitet (men store nysgerrighed og interesse 

for sprog) til noget positivt i forhold til DSA elevernes undervisning, så tvang det eleverne til i 

højere grad at eksperimentere med modersmålet, andetsproget og målsproget. Dette var også 

udgangspunktet for at degradere lærerens rolle som ”alt vidende” da eleverne her naturligt 

havde ekspertrollen. Her oplever jeg, at eleverne udvikler en sproglig bevidsthed, samtidig 

med at denne ”ekspertrolle” virker positivt på elevernes selvbillede.  

At bringe demokrati og medbestemmelse ind i DSA undervisningen faldt mig helt naturligt og 

var ikke noget jeg overvejede som et ekstra tiltag. Jeg mener det er vores pligt at lade eleverne 

have en vis grad af medbestemmelse i undervisningen, ikke alene fordi det er mere 

motiverende for eleven at deltage aktivt i undervisningen, men det kan bidrage til en positiv 

identitetsdannelse fordi90: 

 

1. Jeg bliver anerkendt 

2. Jeg bliver hørt 

3. Jeg bliver respekteret 

4. Jeg deltager i positive intersubjektive forhold 

5. Jeg konstruerer fortællinger om mig selv 

 

Undervisningsdifferentieringsbegrebet får en ekstra dimension når den skal tænkes ind i DSA 

undervisningen. Her kan der undervisningsdifferentieres i forhold til mange faktorer. 

Modersmål, modersmålstilegnelse, andetsprog, andetsprogs tilegnelse, kognition og 

specialundervisningsbehov er bare nogle af de faktorer, jeg var tvunget til at tage højde for i 

planlægningen af den procesorienterede skriveundervisning, så den tilgodeså den enkelte 

elev og dennes faglige niveau og individuelle behov.  

Vi var to lærere tilstede under hele forløbet, hvilket ikke er tilfældet i klassens øvrige daglige 

undervisning. Jeg må konstatere, at dette undervisningsforløb havde været vanskeligt at 

gennemføre i en almindelig modtagerklasse, hvor læreren almindeligvis varetager 

undervisningen alene.  

 

Det var en stor øjenåbner og faglig udfordring for mig, da jeg midt i skriveprocessen måtte 

konstatere, at jeg var nødsaget til at gribe til metoder fra den genrepædagogiske undervisning 

som jeg ellers bevidst havde forsøgt at tage afstand fra, da jeg synes dele af undervisningen 

virker statisk, i særdeleshed i arbejdet med ”Faktafamilie91” som den instruerende tekst 

tilhører, og ikke i sig selv bidrager ligeligt til faglighed og identitetsdannelse som det 

                                                        
90 Min egen tolkning og sammenfatning af Honneth, Erikson og Shultz. Jørgensens teorier, i 
forhold til praksiserfaringer.  
91 ”Lad sproget bære –genrepædagogik i praksis. S. 136-153. 
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langstrakte arbejde med den procesorienterede skrivepædagogik (i kombination 

undervisningsforløbets andre aspekter) gør.  

 

Konklusion 
-og kort perspektivering. 

 

DSA faget har været svært for mig at få en ordentligt ”greb” om. Manglende praksiserfaring 

spiller uden tvivl en stor rolle for dette, så mine forventninger til praksismøde var høje men 

også blandede, da jeg på forhånd havde en fornemmelse af at jeg ville blive udfordret på mit 

menneske og læringssyn. Den fornemmelse bygger på en tendens jeg ser i mit daglige virke 

som lærer, hvor jeg hovedsageligt møder danske elever, men ofte ser tegn på at den deduktive 

undervisning er på vej ind i klasselokalerne igen.  

I en tid, hvor faglige målsætninger skærpes, tests bliver undervisningskvalitetens målebægre 
og riget fattes penge, øges fokus på undervisningsmetoder der giver ”value for money.” Min 
fornemmelse er, at Den Danske Folkeskole befinder sig i en opbrudstid, hvor politiske kræfter 
og arbejdsmarkeds behov og ønsker trækker mod en ”Kinafisering92” 
Denne tendens i kombination med den politiske og samfundsmæssige evigt ”varme kartoffel” 
som DSA undervisningen er, ville blive en udfordring for min ageren som DSA lærer.  
Hvor jeg endnu ikke havde fundet mit ståsted som DSA lærer, var jeg tilgengæld afklaret 
omkring mit pædagogiske ståsted og den måde jeg ønsker at møde en hvilkensomhelst elev. 
 
I det procesorienterede skriveforløb med DSA eleverne i M3, er jeg blevet bevidst om at mit 
undervisningsmetodevalg mere afspejler mit læringsyn og holdning til lærerens ansvar i 
forhold til elevernes identitetsdannelse, end det siger om mine ambitioner udi at uddanne 
dygtige skribenter. Den procesorienterede skrivepædagogik er nærmere at regne som det 
middel der gør det muligt at nå målet: At udvikle elevernes sproglige bevidsthed og positive 
identitet som ligeværdige komponenter i den helhedstænkende induktive undervisning med 
sprog i centrum. Mit anti-parti mod genrepædagogikken må jeg derfor ligge bag mig og i 
stedet tænke elementer herfra, ligesom fra andre metoder, ind i en undervisning som kan 
bidrage til at løfte elevernes sproglige forståelse, faglige niveau og dermed også positive 
identitetsdannelse.  
 
Selvom DSA elever i M3 kun kortvarigt har stiftet bekendtskab med det danske samfund og 
skolesystem, har de allerede mødt en del eksempler på hvad Honnet vil kalde for krænkelser 
og Eriksson vil kalde negativ påvirkning af individets ”kærne” –selv. Diskurser i samfundet 
der rager helt ind i klasselokalet i form af skolens øvrige personale, elever og endda 
bemærkninger fra klassens egen lærer har lagret sig i nogle af elevernes identitet. Eleverne 
tilkendegav i deres evalueringsinterviews vigtigheden af at opleve sig anerkendt og 
deltagende i skolens sociale liv ”……nu hvor nogle kommer her og snakke med os.…93.” Som DSA 
lærer må vi holde fokus rettet kritisk på egen praksis, tage vores rolle i DSA elevernes skoleliv 

                                                        
92 Eget udtryk for den tendens der er i det danske samfund til at pege vores skolesystem mod 
det kinesiske skolesystem som fagligt klarer sig godt i tests. (f.eks. Pisa 2010) 
93 En thailandsk elevs udtalelse i evalueringsinterviewet som afspejler at der nu kommer 
andre af skolens elever på besøg i M3 i frikvarterene. 
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alvorligt, og ikke falde i samfundets ”diskurs-huller,” som kun vil bidrage til marginalisering af 
eleverne og konsekvenserne heraf.  
Som debatten former sig i øjeblikket omkring Folkeskolen og dens indhold, er det svært at 
sige, hvor DSA undervisningen er på vej hen. Set i lyset af det faktum, at DSA som linjefag på 
lærerseminariet er skrinlagt, tillader jeg mig at konkludere, at DSA eleverne og deres 
undervisning går en krank tid i møde, hvis tankerne for fremtidens folkeskole ikke bliver 
båret af mangfoldighedens pædagogik og induktive undervisningsmetoder, der anerkender og 
danner det hele, selvstændige og kreative individ uafhængigt af etnicitet.  
 
DSA elevernes faglige udvikling vil kræve meget af læreren. Som DSA lærer er det min 
vurdering, at man i højere grad skal være sin rolle bevidst. De to ben som undervisningen skal 
gå på, hvis den både skal højne elevernes sproglige udvikling og positive identitetsdannelse, 
må DSA læreren arbejde med at udvikle og vurdere kritisk løbende, med det for øje, at enhver 
DSA elev er et selvstændigt individ med individuelle vilkår, evner, udfordringer og behov for 
at udvikle et velfungerende dansk som andetsprog. 
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