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1.	  Indledning	  

På	  første	  år	  af	  læreruddannelsen,	  inden	  jeg	  havde	  kendskab	  til	  dansk	  som	  andetsprog	  og	  un-‐

dervisning	  af	  tosprogede	  elever,	  arbejdede	  jeg	  som	  vikar	  på	  en	  skole,	  hvor	  størstedelen	  af	  ele-‐

verne	  har	  et	  andet	  modersmål	  end	  dansk.	  I	  en	  periode	  på	  seks	  uger	  havde	  jeg	  en	  7.	  klasse	  i	  

dansk.	  Eleverne	  arbejdede	  med	  en	  roman,	  og	  jeg	  lavede	  selv	  opgaverne	  til	  dem.	  Særligt	  en	  af	  

pigerne,	  Elvan,	  virkede	  meget	  umotiveret	  for	  at	  arbejde	  med	  det,	  jeg	  ville	  have	  dem	  til.	  Elvan	  

har	  en	  dansk	  mor	  og	  en	  tyrkisk	  far,	  er	  født	  og	  opvokset	  i	  Danmark	  og	  bor	  pga.	  skilsmisse	  hos	  

sin	  far,	  der	  ikke	  taler	  dansk.	  Hun	  sad	  og	  tegnede,	  snakkede	  med	  de	  andre	  elever	  og	  sukkede	  

højt,	  når	  jeg	  bad	  hende	  om	  at	  læse	  og	  lave	  opgaver.	  Jeg	  kunne	  ikke	  forstå,	  hvorfor	  hun	  havde	  

så	  stor	  modstand	  i	  forhold	  til	  min	  undervisning,	  så	  jeg	  tog	  en	  snak	  med	  hende	  en	  dag.	  Hun	  

fortalte,	  at	  hun	  ikke	  forstod,	  hvad	  hun	  læste	  og	  at	  hendes	  far	  ikke	  kunne	  hjælpe	  hende,	  så	  hun	  

kunne	  lige	  så	  godt	  lade	  være,	  for	  hun	  ”kunne	  alligevel	  ikke	  finde	  ud	  af	  det”.	  Efter	  denne	  samta-‐

le	  søgte	  jeg	  hjælp	  hos	  en	  af	  dsa-‐lærerne	  på	  skolen,	  der	  hjalp	  mig	  med	  at	  forstå	  betydningen	  af	  

arbejde	  med	  ordforståelse	  og	  med	  at	  tilrettelægge	  undervisningen	  anderledes.	  Min	  ændrede	  

tilgang	  ændrede	  også	  Elvans.	  

	  

Ovenstående	  er	  et	  eksempel	  på	  de	  konsekvenser	  det	  havde,	  at	  jeg	  ubevidst	  forventede,	  at	  alle	  

elever	  kendte	  de	  ord,	  der	  var	  centrale	  i	  undervisningen	  –	  eller	  ved	  egen	  hjælp	  kunne	  finde	  

frem	  til	  deres	  betydning.	  Minimum	  én	  elev	  sad	  med	  en	  følelse	  af,	  at	  hun	  ikke	  kunne	  finde	  ud	  af	  

det,	  og	  hendes	  manglende	  motivation	  for	  deltagelse	  i	  undervisningen	  var	  tydelig.	  

	  

Også	  i	  mine	  praktikforløb	  har	  jeg	  været	  vidne	  til,	  hvordan	  elevernes	  motivation	  tilsyneladen-‐

de	  har	  været	  påvirket	  af,	  hvilke	  forventninger	  lærerne	  havde	  til	  dem.	  Særligt	  tænker	  jeg	  tilba-‐

ge	  på	  én	  elev,	  som	  jeg	  oplevede	  som	  to	  forskellige	  personer,	  afhængig	  af	  hvilken	  lærer	  han	  

havde.	  Den	  ene	  lærer	  talte	  i	  positive	  vendinger	  til	  og	  om	  ham	  og	  værdsatte	  tydeligt	  hans	  bi-‐

drag	  i	  undervisningen.	  Den	  anden	  lærer	  nåede	  knapt	  ind	  ad	  døren,	  før	  hun	  havde	  givet	  udtryk	  

for,	  at	  hun	  forventede	  ballade	  fra	  hans	  side	  –	  hvilket	  hun	  fik.	  

	  

At	  der	  er	  en	  sammenhæng	  mellem	  lærerens	  forventninger	  og	  elevernes	  resultater	  i	  skolen	  

påvises	  af	  Robert	  Rosenthal	  (Rosenthal	  &	  Jacobsen,	  1977),	  hvoraf	  	  ’Rosenthal-‐effekten’	  kom-‐

mer.	  Med	  reference	  hertil	  skriver	  Laura	  Gilliam	  (2009),	  at	  lærerens	  negative	  forventninger	  til	  
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eleverne	  højst	  sandsynligt	  sænker	  deres	  motivation.	  Jeg	  finder	  det	  både	  interessant	  at	  kigge	  

på	  dette,	  men	  med	  min	  egen	  oplevelse	  in	  mente	  er	  det	  lige	  så	  interessant	  at	  se	  på,	  hvordan	  for	  

høje	  forventninger	  kan	  få	  konsekvenser	  for	  elevernes	  motivation	  og	  deres	  opfattelse	  af	  sig	  

selv	  som	  elever.	  Ydermere	  er	  det	  relevant	  i	  forhold	  til	  lærerprofessionen,	  da	  lærerne	  i	  alle	  fag	  

er	  forpligtet	  på	  at	  medtænke	  andetsprogsdimensionen	  (Undervisningsministeriet,	  2014).	  Det	  

leder	  mig	  til	  nedenstående	  problemformulering.	  

	  

2.	  Problemformulering	  

Hvordan	  kan	  sammenhængen	  mellem	  faglærerens	  forventninger	  til	  tosprogede	  elever	  i	  6.	  klasse	  

og	  disse	  elevers	  motivation	  for	  deltagelse	  i	  undervisningen	  forstås?	  Hvilke	  konsekvenser	  kan	  læ-‐

rerens	  forventninger	  have	  for	  elevernes	  identitetsopfattelse	  som	  elever?	  Og	  hvordan	  kan	  jeg	  som	  

dsa-‐lærer	  vejlede	  mine	  kollegaer	  til	  at	  øge	  elevernes	  motivation	  for	  at	  deltage	  i	  undervisningen?	  

	  

2.1	  Afgrænsning	  af	  problemformulering	  og	  begrebsafklaring	  

Anvendelsen	  af	  begrebet	  tosprogethed	  i	  denne	  opgave	  knytter	  sig	  til	  den	  funktionelle	  definiti-‐

on,	  som	  Holm	  &	  Laursen	  (2010)	  præsenterer:	  ”(…)	  en	  tosproget	  person	  forstås	  for	  eksempel	  

som	  en	  person,	  der	  i	  dagligdagen	  bruger	  og	  har	  behov	  for	  to	  eller	  flere	  sprog.”	  (s.	  25).	  

	  

I	  besvarelsen	  skelnes	  mellem	  forventninger	  til	  elevernes	  faglige	  niveau	  og	  deres	  sproglige	  ni-‐

veau.	  Med	  ’forventninger	  til	  sprogligt	  niveau’	  er	  jeg	  særligt	  interesseret	  i,	  om	  lærerens	  for-‐

ventninger	  bunder	  i	  en	  norm	  om	  dobbelt	  etsprogethed	  (Holm	  &	  Laursen,	  2010)	  –	  forventes	  

det,	  at	  de	  tosprogede	  elever	  i	  klassen	  behersker	  det	  danske	  sprog	  på	  en	  etsproget	  persons	  

niveau?	  Med	  sprogligt	  niveau	  behandler	  jeg	  i	  opgaven	  det	  niveau	  på	  dansk,	  der	  kræves	  af	  den	  

fagundervisning,	  jeg	  observerer.	  Men	  jeg	  er	  bevidst	  om,	  at	  tosprogede	  børns	  samlede	  sprogli-‐

ge	  ressourcer	  kan	  være	  langt	  større,	  end	  de	  kan	  give	  udtryk	  for	  på	  dansk	  (ibid.).	  

	  

Identitet	  er	  et	  vidt	  begreb,	  og	  jeg	  har	  valgt	  at	  afgrænse	  det	  til	  identitetsopfattelsen	  som	  elever.	  

Dette	  har	  jeg	  gjort,	  da	  det	  er	  skole-‐	  og	  undervisningskonteksten,	  jeg	  er	  interesseret	  i.	  Med	  

’identitetsopfattelse	  som	  elever’	  mener	  jeg	  den	  forståelse,	  eleverne	  har	  af	  sig	  selv	  som	  elever.	  
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Min	  definition	  af	  begrebet	  lægger	  sig	  op	  ad	  Laura	  Gilliams	  (2009):	  Identitetsopfattelser	  kan	  

ændres	  over	  tid	  og	  det	  sker	  gennem	  interaktion	  med	  andre.	  

	  

Jeg	  skelner	  i	  opgaven	  mellem	  ydre	  og	  indre	  motivation	  primært	  repræsenteret	  ved	  hhv.	  Skin-‐

ner	  og	  Tønnesvang.	  Overordnet	  skal	  begrebet	  forstås	  som	  elevernes	  lyst	  til	  at	  deltage	  aktivt	  i	  

undervisningen	  –	  herunder	  forstår	  jeg	  bl.a.	  at	  de	  arbejder	  med	  de	  stillede	  opgaver,	  at	  de	  lytter,	  

stiller	  spørgsmål	  og/eller	  på	  anden	  vis	  deltager	  mundtligt.	  Min	  opfattelse	  af	  motivation	  læg-‐

ger	  sig	  op	  af	  Skaalvik	  &	  Skaalviks	  (2007)	  kvalitative	  definition,	  hvor	  det	  ikke	  blot	  er	  et	  

spørgsmål	  om	  at	  vurdere	  motivation	  ud	  fra	  den	  adfærd,	  der	  kan	  observeres,	  men	  også	  inte-‐

ressere	  sig	  for,	  hvad	  der	  motiverer	  eleverne.	  

	  

Afslutningsvist	  skal	  det	  nævnes,	  at	  opgaven	  tager	  udgangspunkt	  i	  dansk	  som	  andetsprog	  som	  

en	  dimension	  i	  undervisningen,	  og	  at	  spørgsmålet	  om	  identitetsopfattelsen	  behandles	  sekun-‐

dært.	  Det	  fylder	  dermed	  ikke	  så	  meget	  som	  lærerens	  forventninger	  og	  elevernes	  motivation.	  

	  

3.	  Læsevejledning	  

Indledningsvis	  har	  jeg	  defineret	  min	  forståelse	  af	  de	  centrale	  begreber,	  der	  er	  anvendt	  i	  pro-‐

blemformuleringen.	  I	  teoriafsnittet,	  der	  følger	  efter	  læsevejledningen,	  vil	  jeg	  yderligere	  defi-‐

nere	  de	  centrale	  begreber,	  der	  knytter	  sig	  til	  min	  analyse	  samt	  begrunde,	  hvorfor	  disse	  teorier	  

er	  valgt.	  Teoretisk	  bevæger	  jeg	  mig	  på	  tværs	  af	  videnskabsteorierne,	  jf.	  Habermas’	  tredeling	  

(Christensen,	  2014),	  for	  at	  belyse	  min	  problemstilling	  fra	  forskellige	  vinkler.	  Jeg	  vil	  benytte	  

Skinners	  behavioristiske	  teori	  om	  operant	  betingning	  til	  at	  kaste	  lys	  over,	  hvordan	  ros	  som	  

ydre	  motivation	  kan	  påvirke	  elevernes	  identitetsopfattelse	  og	  deltagelse	  i	  undervisningen.	  

Tønnesvangs	  begreber	  om	  bl.a.	  rettethed	  og	  eleven	  som	  fremadrettet-‐fortidsbestemt-‐

nutidighed	  vil	  blive	  anvendt	  til	  belysning	  og	  forståelse	  af	  den	  indre	  motivations	  betydning.	  I	  et	  

dsa-‐perspektiv	  vil	  jeg	  kort	  redegøre	  for	  Pauline	  Gibbons’	  teori	  om	  sproglig	  stilladsering	  og	  

læring	  gennem	  samtale	  og	  for	  Merrill	  Swains	  outputteori.	  Disse	  teoretikere	  er	  valgt	  med	  ud-‐

gangspunkt	  i	  mit	  eget	  sprog-‐	  og	  tilegnelsessyn,	  hvilket	  jeg	  vil	  komme	  nærmere	  ind	  på	  i	  teori-‐

afsnittet.	  På	  grund	  af	  opgavens	  begrænsede	  omfang	  er	  det	  kun	  udvalgte	  elementer	  fra	  hver	  
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teori,	  der	  er	  medtaget,	  men	  jeg	  er	  bevidst	  om,	  at	  de	  i	  sin	  helhed	  er	  mere	  komplekse,	  end	  de	  

her	  fremstilles.	  

	  

Jeg	  vil	  i	  mit	  empiriafsnit	  præsentere	  min	  eksterne	  empiri,	  som	  hovedsagligt	  bliver	  brugt	  til	  at	  

kvalificere	  min	  egen	  undersøgelse.	  Dernæst	  vil	  jeg	  i	  forhold	  til	  egen	  empiri	  skitsere	  mine	  

overvejelser	  omkring	  valg	  af	  observation	  og	  interview	  som	  indsamlingsmetode.	  Herefter	  føl-‐

ger	  en	  kort	  præsentation	  af	  hhv.	  mit	  indsamlingssted,	  de	  to	  lærere	  samt	  to	  elever,	  der	  medvir-‐

ker	  i	  undersøgelsen.	  Til	  slut	  vurderes	  undersøgelsens	  validitet	  og	  reliabilitet.	  

	  

Analysedelen	  kan	  overordnet	  inddeles	  i	  fire	  afsnit	  og	  beskæftiger	  sig	  primært	  med	  de	  første	  to	  

spørgsmål	  i	  min	  problemformulering.	  Den	  indledes	  med	  en	  sproglig	  analyse	  af	  to	  af	  undervis-‐

ningsmaterialerne	  fra	  den	  observerede	  undervisning.	  Analysen	  laves	  med	  afsæt	  i	  Eva	  Maa-‐

gerøs	  og	  Maria	  Elisabeth	  Moskvils	  teorier	  om	  hvilke	  elementer	  i	  en	  fagtekst,	  der	  kan	  være	  

specielt	  vanskelige	  for	  tosprogede	  elever.	  Desuden	  inddrages	  Anne	  Løvland	  til	  belysning	  af	  

multimodalitet,	  der	  kan	  fungere	  som	  støtte	  til	  eleverne.	  Dette	  afsnit	  skal	  tjene	  til	  en	  forståelse	  

og	  vurdering	  af,	  om	  materialet	  kalder	  på	  en	  planlægning	  af	  undervisningen,	  der	  tilgodeser	  de	  

forskellige	  elevers	  sproglige	  forudsætninger	  for	  at	  deltage.	  Det	  centrale	  spørgsmål	  er	  her	  i	  

forbindelse	  med	  problemformuleringen,	  om	  elevernes	  sproglige	  forudsætninger	  risikerer	  at	  

stå	  i	  vejen	  for	  deres	  mulighed	  for	  deltagelse	  i	  undervisningen.	  Med	  afsæt	  i	  dette	  spørgsmål	  og	  

den	  sproglige	  analyse	  vil	  jeg	  kigge	  på	  den	  reelle	  undervisning	  i	  et	  dsa-‐perspektiv.	  Dette	  vil	  ske	  

med	  afsæt	  i	  Pauline	  Gibbons’	  og	  Merrill	  Swains	  teorier	  om	  sprogtilegnelse.	  Her	  er	  det	  centrale,	  

hvorvidt	  der	  tages	  hensyn	  til	  de	  tosprogede	  elevers	  sproglige	  forudsætninger	  –	  og	  læreren	  

dermed	  har	  særlige	  forventninger	  til	  disse	  elevers	  sproglige	  niveau,	  samt	  hvilken	  sammen-‐

hæng	  der	  kommer	  til	  udtryk	  mellem	  lærerens	  forventninger	  og	  elevernes	  motivation.	  

	  

Det	  tredje	  analyseafsnit	  beskæftiger	  sig	  med	  lærerens	  forventninger	  til	  elevernes	  faglige	  ni-‐

veau.	  Her	  vil	  jeg	  med	  udgangspunkt	  i	  min	  empiri	  se	  på,	  om	  der	  er	  en	  sammenhæng	  mellem	  

elevernes	  opfattelse	  af,	  hvordan	  læreren	  vurderer	  dem	  fagligt,	  lærerens	  reelle	  vurdering	  af	  

eleverne	  og	  deres	  motivation	  for	  at	  deltage	  i	  undervisningen.	  Efter	  dette	  afsnit	  vil	  jeg	  komme	  

ind	  på	  væsentligheden	  af	  at	  skelne	  mellem	  elevernes	  faglige	  og	  sproglige	  niveau.	  
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I	  det	  fjerde	  analyseafsnit	  vil	  jeg	  med	  udgangspunkt	  i	  Tønnesvang	  og	  Skinner	  søge	  at	  skabe	  en	  

forståelse	  for,	  hvilke	  elementer	  der	  er	  på	  spil	  for	  de	  elever,	  der	  medvirker	  i	  min	  undersøgelse	  

og	  hvilke	  faktorer,	  der	  kan	  være	  med	  til	  at	  motivere	  dem	  i	  undervisningen.	  Dette	  vil	  ske	  med	  

udgangspunkt	  i	  interviews	  og	  observationer.	  Jeg	  vil	  desuden	  belyse,	  hvordan	  lærerens	  for-‐

ventninger	  kan	  få	  konsekvenser	  for	  elevernes	  identitetsopfattelse	  som	  elever.	  

	  

Undervejs	  i	  analysen	  inddrages	  ekstern	  empiri	  til	  at	  kvalificere	  min	  undersøgelse.	  Hvert	  afsnit	  

i	  analysen	  vil	  desuden	  blive	  afsluttet	  med	  et	  sammenfattende	  afsnit,	  der	  skal	  skabe	  overblik	  

for	  læseren.	  

	  

Efter	  min	  analyse	  vil	  jeg	  med	  udgangspunkt	  i	  den	  anvendte	  teori	  og	  analysens	  resultater	  dis-‐

kutere	  handleperspektiver,	  når	  jeg	  som	  dsa-‐lærer,	  jf.	  problemformuleringens	  tredje	  spørgs-‐

mål,	  skal	  vejlede	  faglærerne	  til	  at	  øge	  elevernes	  motivation	  i	  undervisningen.	  Her	  vil	  de	  teore-‐

tiske	  områder	  fra	  både	  det	  pædagogisk-‐psykologiske	  samt	  det	  dsa-‐faglige	  perspektiv	  blive	  

bragt	  i	  diskussion	  med	  hinanden.	  

	  

Slutteligt	  i	  opgaven	  vil	  jeg	  lave	  en	  samlet	  konklusion,	  der	  afspejler	  de	  løbende	  sammenfatnin-‐

ger	  og	  min	  diskussion	  og	  besvarer	  min	  problemformulering.	  

	  

I	  perspektiveringen	  vil	  der	  blive	  opridset	  nogle	  spørgsmål	  og	  aspekter,	  som	  er	  opstået	  under-‐

vejs	  i	  processen,	  og	  som	  ville	  være	  interessante	  at	  arbejde	  videre	  med.	  

	  

4.	  Teori	  

4.1	  Pædagogisk-‐psykologiske	  teorier	  

4.1.1.	  Skinner	  

Skinners	  behavioristiske	  teori	  er	  medtaget	  for	  at	  belyse,	  hvilken	  effekt	  ydre	  faktorer	  som	  fx	  

ros	  har	  for	  elevernes	  motivation	  for	  at	  deltage	  i	  undervisningen.	  Samtidig	  kan	  ros	  også	  ses	  

som	  en	  måde,	  hvorpå	  læreren	  kan	  kommunikere	  både	  fremtidige	  forventninger,	  og	  hvilke	  

forventninger	  han/hun	  havde	  til	  eleven.	  
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Operant	  betingning	  og	  forstærkning	  

Operant	  betingning	  forstås	  som	  en	  udvidelse	  af	  den	  klassiske	  betingning,	  der	  kun	  beskæftiger	  

sig	  med	  stimulus-‐respons	  (Imsen,	  2011).	  I	  den	  operante	  betingning	  ligger	  en	  interesse	  for,	  

hvad	  der	  sker	  efter	  responsen.	  Responsen	  kan	  i	  Skinners	  terminologi	  virke	  som	  en	  positiv	  

forstærker.	  I	  forbindelse	  med	  denne	  opgave	  vil	  Skinners	  begreber	  særligt	  blive	  knyttet	  til	  ros	  

og	  kan	  fx	  forstås	  således:	  Elevens	  ønskede	  adfærd	  (stimulus)	  udløser	  ros	  fra	  læreren	  (re-‐

spons).	  Denne	  respons	  virker	  som	  en	  forstærker	  på	  eleven,	  og	  der	  er	  nu	  større	  sandsynlighed	  

for,	  at	  han	  igen	  vil	  udvise	  den	  ønskede	  adfærd	  (ibid.).	  

	  

4.1.2.	  Tønnesvang	  

Tønnesvangs	  selvpsykologiske	  teori	  er	  medtaget	  for	  at	  belyse	  de	  indre	  faktorer,	  der	  kan	  gøre	  

sig	  gældende	  for	  såvel	  elever	  som	  lærere	  i	  forbindelse	  med	  motivation	  og	  forventninger.	  Ved	  

hjælp	  af	  Tønnesvangs	  begreber	  vil	  jeg	  belyse	  sammenhængen	  mellem	  faglærerens	  forvent-‐

ninger	  og	  elevernes	  identitetsopfattelse	  som	  elever,	  samt	  hvordan	  det	  hænger	  sammen	  med	  

deres	  motivaton	  for	  deltagelse	  i	  undervisningen.	  

	  

Fremadrettet-‐fortidsbestemt-‐nutidighed	  

Alle	  mennesker	  kan	  ifølge	  Tønnesvang	  beskrives	  som	  fremadrettede-‐fortidsbestemte-‐

nutidigheder	  (Tønnesvang,	  2009).	  Dette	  indebærer,	  at	  mennesket	  i	  ethvert	  nu	  er	  påvirket	  af	  

tidligere	  erfaringer	  (fortidsbestemt)	  og	  forventninger	  til	  fremtiden	  (fremadrettet).	  Dette	  gæl-‐

der	  både	  elever	  og	  lærere.	  Begrebet	  er	  relevant	  i	  besvarelsen	  af	  problemformuleringen,	  da	  det	  

giver	  mulighed	  for	  at	  analysere	  betydningen	  af	  lærernes	  forventninger	  for	  elevernes	  motiva-‐

tion,	  men	  også	  elevernes	  egne	  forventninger	  og	  selvforståelse.	  

	  

Rettethederne,	  psykologisk	  ilt	  og	  vitaliseringsobjekter	  

Inden	  for	  selvpsykologien	  findes	  fire	  grundformer	  af	  motivationel	  rettethed,	  der	  er	  gensidigt	  

forbundne.	  De	  skal	  forstås	  som	  ”centrale	  drivkræfter	  og	  grundbehov”	  (Tønnesvang	  &	  Jensen,	  

2009)	  og	  er	  altså	  relevante	  i	  forhold	  til	  at	  kigge	  på	  elevernes	  motivation,	  hvad	  der	  ligger	  til	  

grund	  herfor,	  og	  hvordan	  man	  som	  lærer	  kan	  arbejde	  med	  at	  øge	  den.	  Vitaliseringsobjekter	  er	  

dem	  eller	  det,	  der	  hjælper	  individet	  med	  at	  understøtte	  selvet,	  og	  kan	  give	  psykologiske	  ilt	  
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(det,	  der	  er	  brug	  for	  i	  den	  givne	  rettethed)	  (Tønnesvang	  &	  Jensen,	  2009).	  I	  denne	  opgave	  vil	  

jeg	  se	  på	  lærerne	  som	  elevernes	  vitaliseringsobjekter.	  Jeg	  er	  klar	  over,	  at	  de	  fire	  rettetheder	  

ikke	  lade	  sig	  skille	  ad	  i	  virkelighedens	  verden,	  men	  hænger	  sammen	  (Tønnesvang,	  2009).	  På	  

grund	  af	  opgavens	  omfang	  har	  jeg	  dog	  valgt	  at	  fokusere	  på	  de	  to	  rettetheder,	  som	  kommer	  

tydeligst	  til	  udtryk	  i	  min	  egen	  empiri	  og	  som	  jeg	  finder	  mest	  relevante	  for	  min	  problemformu-‐

lering:	  	  

	  

Selvhenførende	  rettethed	  handler	  om	  elevens	  rettethed	  mod	  selvhævdelse	  og	  selvfremstilling.	  

Eleven	  ønsker	  at	  blive	  set	  og	  anerkendt	  som	  den,	  han	  er	  (Tønnesvang	  &	  Jensen,	  2009).	  Vitali-‐

seringsobjekternes	  opgave	  er	  her	  at	  empatisk	  spejle	  eleven,	  så	  han	  føler	  sig	  anerkendt	  og	  for-‐

stået.	  

	  

Mestringshenførende	  rettethed	  handler	  om	  elevens	  rettethed	  mod	  at	  blive	  udfordret	  tilpas	  

(blive	  optimalt	  frustreret),	  så	  opgaverne	  passer	  til	  hans	  niveau	  og	  han	  får	  mulighed	  for	  at	  ud-‐

nytte	  sit	  potentiale	  (ibid.).	  Vitaliseringsobjekternes	  opgave	  er	  at	  frustrere	  eleven	  optimalt	  (i	  

øvrigt	  jf.	  Vygotskys	  zone	  for	  nærmeste	  udvikling).	  

	  

4.2.	  DSA-‐faglige	  teorier	  

De	  dsa-‐faglige	  teorier	  er	  udvalgt	  med	  udgangspunkt	  i	  mit	  eget	  funktionelle	  sprogsyn	  og	  kom-‐

munikative	  tilegnelsessyn.	  Dette	  har	  jeg	  valgt,	  da	  disse	  syn	  er	  afgørende	  for,	  hvordan	  under-‐

visningen	  gribes	  an	  (Bjerre	  &	  Ladegaard,	  2007),	  og	  jeg	  som	  dsa-‐lærer	  vil	  tilgå	  vejledningen	  

med	  udgangspunkt	  i	  egne	  syn	  på	  sprog	  og	  tilegnelse.	  

	  

4.2.1.	  Pauline	  Gibbons:	  Sproglig	  stilladsering	  

Ifølge	  Gibbons	  udvikles	  sprog	  gennem	  interaktion	  med	  andre	  (Gibbons,	  2009).	  I	  Gibbons’	  teo-‐

ri	  har	  læreren	  en	  essentiel	  rolle	  i	  forhold	  til	  at	  mediere	  mellem	  elevernes	  hverdagssprog	  og	  

det	  mere	  fagligt	  orienterede	  sprog	  (Gibbons,	  2014).	  Som	  mediator	  vejleder	  og	  støtter	  læreren	  

eleven	  undervejs	  i	  samtalen.	  I	  praksis	  kan	  det	  ske	  ved	  at	  omformulere	  elevens	  udsagn	  og	  ud-‐

bygge	  sproget	  med	  udgangspunkt	  i	  det,	  han	  siger	  (ibid.).	  Der	  er	  således	  tale	  om	  en	  sproglig	  

stilladsering.	  
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Begrebet	  ’stilladsering’	  er	  opfundet	  af	  Jerome	  Bruner	  og	  bruges	  ofte	  i	  forbindelse	  med	  Vygot-‐

skys	  teori	  om	  ’zonen	  for	  nærmeste	  udvikling’	  (Imsen,	  2011).	  Gibbons	  lægger	  sig	  tæt	  op	  ad	  

Vygotskys	  teori	  om	  læreren	  som	  mediator	  i	  forhold	  til	  den	  nærmeste	  udviklingszone.	  

	  

4.2.2.	  Merrill	  Swain:	  Output	  

Ifølge	  Swain	  kan	  man	  ikke	  nøjes	  med	  lade	  eleverne	  modtage	  forståelige	  input,	  jf.	  Krashens	  

inputhypotese	  (Holm	  &	  Laursen,	  2010).	  Eleverne	  skal	  selv	  producere	  sprog	  –	  output	  (Swain,	  

1995).	  Dette	  er	  væsentligt,	  da	  output	  stiller	  krav	  til,	  at	  eleverne	  har	  opnået	  en	  forståelse,	  mens	  

de	  ved	  input	  kan	  lade	  som	  om,	  de	  har	  forstået	  eller	  måske	  ikke	  er	  bevidste	  om,	  at	  de	  ikke	  har	  

(ibid.).	  Output	  har	  tre	  centrale	  funktioner	  for	  sprogtilegnelsen:	  

1.	  Noticing:	  Eleven	  lægger	  mærke	  til	  evt.	  kløft	  mellem	  det,	  han	  kan	  udtrykke	  på	  andetsproget,	  

og	  det	  han	  gerne	  vil	  udtrykke.	  

2.	  Hypoteseafprøvning:	  Eleven	  kan	  få	  testet	  sine	  hypoteser	  om	  sproget	  og	  vil	  tit	  modtage	  re-‐

spons,	  der	  kan	  be-‐	  eller	  afkræfte	  hypotesen.	  

3.	  Den	  refleksive	  rolle:	  Output	  kan	  danne	  udgangspunkt	  for	  samtaler	  om	  sproget	  og	  være	  med	  

til	  at	  styrke	  elevens	  bevidsthed	  om	  sprogets	  formside	  (ibid.).	  

	  

5.	  Empiri	  

5.1.	  Ekstern	  empiri	  

De	  umulige	  børn	  og	  det	  ordentlige	  menneske	  er	  baseret	  på	  Laura	  Gillams	  (2009)	  ph.d.-‐projekt.	  

På	  baggrund	  af	  syv	  måneders	  feltarbejde	  ser	  Gilliam	  bl.a.	  på	  etniske	  minoritetsbørns	  forståel-‐

ser	  af	  sig	  selv	  og	  identitetskonstruktioner	  i	  skoleregi.	  Der	  er	  tale	  om	  en	  kvalitativ	  undersøgel-‐

se	  bestående	  af	  observationer	  og	  interviews	  med	  både	  lærere	  og	  elever	  på	  en	  enkelt	  skole.	  

Sidstnævnte	  er	  valgt	  for	  at	  komme	  så	  tæt	  på	  en	  gruppe	  børn	  og	  lærere	  som	  muligt.	  Der	  er	  tale	  

om	  et	  indblik	  i	  et	  udsnit	  af	  virkeligheden,	  og	  undersøgelsen	  kan	  ikke	  betegnes	  som	  repræsen-‐

tativ.	  Det	  forholdsvis	  lange	  feltarbejde	  styrker	  dog	  reliabiliteten,	  da	  risikoen	  for	  at	  man	  som	  

forsker	  kun	  får	  set	  en	  del	  af	  virkeligheden	  mindskes.	  Det	  giver	  desuden	  en	  høj	  grad	  af	  validi-‐

tet,	  eftersom	  konklusionerne	  bygger	  på	  et	  indgående	  kendskab	  til	  feltet.	  Gilliams	  undersøgel-‐

se	  er	  relevant	  for	  denne	  opgave,	  da	  den	  beskæftiger	  sig	  med,	  hvordan	  læreren	  kan	  have	  svært	  
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ved	  at	  skelne	  sproglige	  vanskeligheder	  fra	  faglig	  svaghed,	  samt	  hvordan	  lærernes	  forventnin-‐

ger	  til	  børnene	  kan	  få	  dem	  til	  at	  føle	  sig	  dumme.	  

	  

Indsatser	  for	  tosprogede	  elever	  (Andersen	  et	  al.,	  2012)	  er	  en	  kortlægning	  og	  analyse	  af	  forskel-‐

lige	  indsatser,	  der	  har	  til	  formål	  at	  styrke	  tosprogede	  børns	  succes	  i	  skolen.	  Undersøgelsen	  er	  

gennemført	  i	  et	  samarbejde	  mellem	  SFI	  –	  Det	  Nationale	  Forskningscenter	  for	  Velfærd	  og	  EVA	  

–	  Danmarks	  Evalueringsinstitut.	  Der	  er	  tale	  om	  en	  kvantitativ	  undersøgelse,	  hvor	  der	  er	  ind-‐

samlet	  en	  stor	  mængde	  data	  ved	  hjælp	  af	  spørgeskemaer	  til	  skolechefer,	  skoleledere,	  lærere,	  

forældre	  og	  elever	  samt	  registerdata	  fra	  Danmarks	  Statistik	  og	  Ministeret	  for	  børn	  og	  under-‐

visning.	  Den	  store	  mængde	  data	  styrker	  undersøgelsens	  reliabilitet.	  Ligeledes	  vurderer	  jeg	  

kilderne	  i	  sig	  selv	  til	  at	  være	  pålidelige.	  Rapporten	  viser	  bl.a.,	  at	  58	  procent	  af	  de	  undersøgte	  

elever	  kun	  af	  og	  til	  eller	  aldrig	  spørger,	  når	  der	  er	  ord,	  de	  ikke	  forstår.	  En	  af	  dens	  pointer	  er	  

derfor,	  hvor	  vigtigt	  det	  er,	  at	  læreren	  er	  opmærksom	  på	  at	  inddrage	  andetsprogspædagogiske	  

redskaber	  og	  at	  sikre	  sig,	  at	  tosprogede	  elever	  forstår	  de	  vigtigste	  udtryk	  inden	  for	  et	  emne.	  

Det	  har	  relevans	  for	  min	  problemformulering,	  da	  jeg	  ønsker	  at	  se	  nærmere	  på,	  hvordan	  lære-‐

rens	  forventninger	  til	  og	  vurdering	  af	  elevernes	  sproglige	  niveau	  kan	  få	  indflydelse	  på	  deres	  

motivation	  og	  identitetsdannelse.	  

	  

Høje	  forventninger	  til	  alle	  elever	  (Steensig	  et	  al.,	  2013)	  er	  en	  rapport	  fra	  EVA,	  der	  bygger	  på	  en	  

kvalitativ	  undersøgelse	  på	  tre	  forskellige	  skoler,	  der	  alle	  profilerer	  sig	  som	  skoler,	  der	  arbej-‐

der	  med	  høje	  forventninger	  til	  alle	  elever.	  Undersøgelsens	  formål	  er	  bl.a.	  at	  besvare,	  hvordan	  

sådanne	  skoler	  arbejder	  med	  høje	  forventninger	  til	  alle	  elever.	  De	  tre	  skoler	  giver	  et	  godt	  ind-‐

blik	  i	  dette,	  og	  validiteten	  vurderes	  derfor	  at	  være	  høj.	  Tre	  skoler	  udgør	  ikke	  et	  repræsentativt	  

udsnit,	  men	  i	  rapporten	  inddrages	  forskellige	  andre	  forskningsresultater,	  der	  bl.a.	  støtter	  

konklusionen	  om,	  at	  høje	  forventninger	  også	  øger	  elevpræstationerne,	  hvilket	  styrker	  reliabi-‐

liteten.	  Rapporten	  er	  relevant	  i	  forhold	  til	  problemformuleringen	  til	  at	  se	  nærmere	  på	  for-‐

ventningernes	  betydning	  for	  elevernes	  præstationer.	  

	  

5.2.	  Egen	  empiri	  

Målet	  med	  undersøgelsen	  er	  at	  få	  en	  forståelse	  for	  sammenhængen	  mellem	  lærerens	  forvent-‐

ninger	  og	  elevernes	  motivation.	  Det	  kalder	  på	  kvalitative	  undersøgelsesmetoder,	  hvor	  det	  
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centrale	  er	  at	  skabe	  en	  dybere	  forståelse	  for	  enkeltpersoner	  (Bjørndal,	  2003).	  Jeg	  har	  derfor	  

udvalgt	  nogle	  få	  personer	  til	  mine	  kvalitative	  interviews	  og	  kun	  observeret	  i	  en	  enkelt	  klasse.	  

Der	  er	  dermed	  ikke	  tale	  om	  en	  repræsentativ	  undersøgelse	  (ibid.).	  

	  

Det	  har	  været	  væsentligt	  for	  mig	  både	  at	  få	  indblik	  i	  elevernes	  oplevelse	  af	  deres	  egen	  motiva-‐

tion	  og	  deres	  tanker	  om,	  hvad	  de	  tror,	  lærerne	  forventer	  af	  dem.	  Samtidig	  har	  jeg	  været	  be-‐

vidst	  om	  det	  faktum,	  at	  en	  virkelighed	  kan	  tolkes	  forskelligt	  af	  forskellige	  personer.	  Det	  har	  

derfor	  været	  vigtigt	  for	  mig	  ikke	  blot	  at	  interviewe	  lærere	  og	  elever,	  men	  også	  selv	  observere	  

dem	  i	  den	  kontekst,	  de	  beskriver	  for	  at	  danne	  mig	  mit	  eget	  udtryk	  og	  selv	  have	  mulighed	  for	  at	  

vurdere	  deres	  svar	  i	  forhold	  til	  mine	  observationer.	  Omvendt	  giver	  interview	  en	  chance	  for	  at	  

få	  indblik	  i,	  hvilke	  motiver	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  en	  bestemt	  handling	  i	  klasserummet.	  

	  

Min	  empiri	  er	  således	  baseret	  på	  observationer	  og	  interview.	  

	  

5.2.1.	  Beskrivelse	  af	  indsamlingssted	  

Jeg	  har	  valgt	  at	  indsamle	  empiri	  i	  den	  klasse,	  jeg	  var	  i	  praktik	  i	  på	  3.	  årgang.	  Jeg	  vurderer,	  at	  

det	  hovedsagligt	  er	  en	  fordel,	  at	  jeg	  kender	  eleverne	  i	  forvejen,	  da	  jeg	  på	  den	  måde	  allerede	  

inden	  observationerne	  har	  haft	  et	  indtryk	  af	  klassen	  og	  dens	  dynamikker.	  

	  

Eleverne	  går	  nu	  i	  6.	  klasse	  på	  en	  tosporet	  skole,	  der	  ligger	  i	  en	  af	  landets	  større	  byer.	  Største-‐

delen	  af	  klassens	  elever	  har	  et	  andet	  modersmål	  end	  dansk.	  Af	  hensyn	  til	  elever	  og	  læreres	  

anonymitet	  vil	  den	  i	  opgaven	  blive	  omtalt	  som	  Vestre	  Skole,	  ligesom	  elever	  og	  lærere	  også	  er	  

anonymiserede.	  Skolen	  har	  en	  trelærerordning	  i	  de	  fleste	  fag,	  hvilket	  i	  praksis	  vil	  sige,	  at	  to	  

parallelklasser	  har	  mulighed	  for	  at	  blive	  delt	  i	  tre	  hold	  –	  evt.	  efter	  niveau,	  hvis	  der	  er	  behov	  for	  

det	  eller	  man	  kan	  undervise	  de	  to	  klasser	  hver	  for	  sig	  og	  tage	  en	  gruppe	  elever	  ud	  fra	  hver	  

klasse,	  der	  af	  divergerende	  årsager	  har	  brug	  for	  et	  mindre	  forum.	  

	  

5.2.2.	  Beskrivelse	  af	  lærerne	  

Det	  har	  været	  vigtigt	  for	  mig	  at	  finde	  to	  lærere,	  der	  ikke	  havde	  dansk	  som	  andetsprog	  som	  

linjefag,	  så	  de	  ikke	  havde	  ”mere	  end	  en	  kasket	  på”	  i	  undervisningen,	  og	  da	  jeg	  fandt	  det	  inte-‐

ressant	  og	  udfordrende	  at	  agere	  vejleder,	  jf.	  problemformuleringen.	  Jeg	  har	  valgt	  to	  lærere,	  
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som	  jeg	  ikke	  kendte	  fra	  mit	  praktikforløb	  for	  at	  sikre,	  at	  jeg	  ikke	  på	  forhånd	  havde	  en	  holdning	  

til	  dem	  som	  lærere	  eller	  et	  forhåndsindtryk	  af	  deres	  måde	  at	  kommunikere	  forventninger.	  Mit	  

valg	  af	  to	  lærere	  betyder,	  at	  der	  er	  mulighed	  for	  at	  sammenligne	  såvel	  undervisning	  som	  ele-‐

vernes	  ageren	  på	  tværs	  af	  fag	  og	  lærer.	  

	  

Klassens	  matematiklærer	  bliver	  i	  opgaven	  kaldt	  Helle.	  Foruden	  matematik	  er	  hun	  en	  del	  af	  

trelærerordningen	  i	  natur/teknik.	  

	  

Klassens	  natur/tekniklærer	  bliver	  i	  opgaven	  kaldt	  John.	  Han	  underviser	  dem	  desuden	  i	  mad-‐

kundskab.	  

	  

5.2.3.	  Beskrivelse	  af	  eleverne	  

Jeg	  var	  fra	  start	  interesseret	  i	  at	  sammenligne	  to	  elever,	  der	  af	  lærerne	  opfattes	  som	  hen-‐

holdsvis	  meget	  og	  lidt	  motiveret	  i	  undervisningen.	  Jeg	  bad	  de	  to	  lærere	  om	  at	  opliste	  de	  tre	  

tosprogede	  elever,	  de	  oplevede	  som	  mest	  motiverede	  og	  de	  tre	  elever,	  de	  oplevede	  som	  

mindst	  motiverede.	  Det	  var	  vigtigt	  for	  mig,	  at	  det	  var	  lærernes	  opfattelse,	  der	  lå	  til	  grund	  for	  

min	  udvælgelse,	  da	  deres	  forventninger	  er	  central	  i	  min	  problemformulering.	  Jeg	  brugte	  den	  

første	  observationsgang	  i	  hvert	  fag	  til	  at	  danne	  mig	  mit	  eget	  indtryk	  af	  eleverne.	  I	  praksis	  var	  

det	  naturligvis	  ikke	  så	  enkelt	  at	  opdele	  eleverne,	  hvilket	  Helle	  også	  selv	  gjorde	  opmærksom	  på	  

i	  det	  efterfølgende	  interview	  (Bilag	  7).	  Jeg	  endte	  med	  at	  fokusere	  på	  tre	  af	  de	  udpegede	  elever,	  

men	  det	  er	  kun	  to	  af	  dem,	  der	  er	  medtaget	  i	  opgaven.	  Jeg	  kigger	  ikke	  på	  eleverne	  som	  repræ-‐

sentanter	  for	  hhv.	  motiverede	  og	  umotiverede	  elever,	  men	  inddrager	  i	  stedet	  eksempler	  på	  

aspekter	  fra	  begge	  kategorier	  ved	  begge	  elever.	  

	  

Edona	  er	  født	  og	  opvokset	  i	  Danmark.	  Hendes	  forældre	  kom	  til	  landet	  fra	  Kosovo	  for	  ca.	  25	  år	  

siden.	  Edona	  taler	  dansk	  med	  sine	  søskende	  og	  albansk	  med	  sine	  forældre,	  som	  hun	  fortæller	  

ikke	  er	  så	  gode	  til	  dansk.	  	  

	  

Karim	  er	  ligesom	  Edona	  født	  og	  opvokset	  i	  Danmark.	  Hans	  mor	  er	  fra	  Irak	  og	  hans	  far	  fra	  Syri-‐

en.	  Karim	  kan	  ikke	  huske,	  hvornår	  forældrene	  kom	  til	  landet.	  Han	  snakker	  arabisk	  med	  foræl-‐
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drene	  og	  den	  yngste	  søster	  på	  syv,	  der	  ikke	  kan	  så	  meget	  dansk.	  Han	  veksler	  mellem	  arabisk	  

og	  dansk	  med	  sine	  andre	  søskende.	  

	  

Karim	  var	  den	  elev,	  der	  bød	  på	  flest	  forskelligartede	  observationer,	  og	  læseren	  vil	  derfor	  op-‐

leve,	  at	  han	  fylder	  mere	  i	  opgaven	  end	  Edona.	  

	  

5.2.4.	  Etiske	  overvejelser	  

Jeg	  har	  gjort	  mig	  mange	  overvejelser	  i	  forhold	  til	  hvor	  åben	  jeg	  skulle	  være	  over	  for	  både	  læ-‐

rere	  og	  elever	  om,	  hvad	  jeg	  fokuserede	  på	  i	  mine	  observationer	  og	  mine	  interviews.	  På	  den	  

ene	  side	  ønskede	  jeg	  med	  høj	  grad	  af	  information	  ikke	  at	  påvirke	  hverken	  lærernes	  eller	  ele-‐

vernes	  opførsel	  (Kvale,	  2009).	  På	  den	  anden	  side	  har	  der	  været	  et	  etisk	  aspekt	  at	  tage	  hensyn	  

til:	  Jeg	  ønskede	  ikke,	  at	  mine	  informanter	  skulle	  føle	  sig	  misinformerede	  (ibid.).	  Jeg	  valgte	  at	  

fortælle,	  at	  det	  handlede	  om	  læring	  og	  undervisning	  i	  en	  flersproget	  klasse.	  På	  den	  måde	  følte	  

jeg,	  at	  jeg	  havde	  været	  ærlig	  omkring	  formålet	  med	  min	  tilstedeværelse,	  men	  uden	  at	  gå	  i	  de-‐

taljer,	  der	  ville	  risikere	  at	  påvirke	  aktørerne	  (Bjørndal,	  2003).	  

	  

Efter	  rådføring	  med	  natur/teknik-‐læreren	  John	  skrev	  jeg	  en	  besked	  til	  skolens	  intranet,	  hvor	  

jeg	  informerede	  elevernes	  forældre	  om	  min	  opgave	  og	  at	  jeg	  i	  forbindelse	  med	  min	  tilstede-‐

værelse	  også	  var	  interesseret	  i	  at	  tale	  med	  nogle	  af	  børnene.	  Jeg	  bad	  dem	  kontakte	  mig,	  hvis	  

de	  havde	  indvendinger	  eller	  spørgsmål,	  men	  jeg	  modtog	  ingen	  af	  delene.	  

	  

5.2.5.	  Observationer	  

Mine	  observationer	  er	  blevet	  foretaget	  på	  tirsdage	  og	  onsdage	  tre	  uger	  i	  træk	  i	  fagene	  mate-‐

matik	  og	  natur/teknik.	  Det	  har	  drejet	  sig	  om	  hhv.	  halvanden	  og	  to	  timers	  undervisning	  pr.	  dag.	  

Der	  har	  været	  tale	  om	  observation	  af	  første	  orden,	  da	  det	  har	  været	  min	  primære	  opgave	  

(ibid.).	  Jeg	  har	  været	  bevidst	  om,	  at	  lærernes	  udpegning	  af	  elever	  og	  mit	  eget	  forhåndsindtryk	  

kunne	  give	  en	  risiko	  for,	  at	  jeg	  som	  observatør	  kiggede	  efter	  noget	  bestemt,	  der	  kunne	  be-‐

kræfte	  det,	  jeg	  var	  på	  udkig	  efter.	  Derfor	  har	  jeg	  også	  noteret	  samtlige	  handlinger	  –	  positive	  

som	  negative	  -‐	  hos	  fokuseleverne,	  når	  jeg	  observerede	  dem.	  Da	  der	  ofte	  var	  tale	  om	  gruppear-‐

bejde	  i	  særligt	  natur/teknik,	  har	  jeg	  i	  løbet	  af	  undervisningen	  gået	  rundt	  og	  siddet	  på	  skift	  hos	  

de	  forskellige.	  Dermed	  har	  jeg	  heller	  ikke	  fulgt	  hver	  eneste	  elev	  minutiøst	  i	  hver	  time.	  Gruppe-‐
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arbejdet	  har	  samtidig	  givet	  mulighed	  for	  at	  observere	  eleverne	  i	  interaktion	  med	  hinanden	  og	  

uden	  at	  lærerne	  var	  til	  stede	  hele	  tiden.	  Det	  har	  givet	  nogle	  mere	  interessante	  observationer,	  

end	  i	  matematiktimerne,	  og	  derfor	  fylder	  natur/teknik-‐undervisningen	  mest	  i	  opgaven.	  

	  

Mine	  registreringer	  har	  været	  delvist	  strukturerede,	  idet	  de	  har	  været	  afgrænset	  til	  nogle	  be-‐

stemte	  elever	  og	  med	  særligt	  fokus	  på	  interaktion	  mellem	  lærer	  og	  elever	  samt	  elevernes	  ad-‐

færd	  og	  deltagen	  i	  undervisningen.	  Jeg	  har	  noteret	  løbende,	  mens	  observationerne	  fandt	  sted	  

for	  at	  undgå	  mangelfulde	  notater	  (Bjørndal,	  2003).	  Jeg	  har	  registreret	  med	  tidsangivelser,	  

hvornår	  de	  forskellige	  aktiviteter	  og	  handlinger	  har	  fundet	  sted.	  Samtidig	  har	  jeg	  forsøgt	  at	  

forholde	  mig	  så	  åbent	  som	  muligt	  og	  i	  hovedtræk	  medtage	  alt,	  hvad	  mine	  fokuspersoner	  har	  

foretaget	  sig.	  

	  

Jeg	  inddrager	  løbende	  passager	  af	  mine	  observationer	  i	  analysen,	  men	  på	  grund	  af	  et	  begræn-‐

set	  omfang	  af	  bilag	  er	  de	  ikke	  vedhæftet.	  I	  stedet	  forsøger	  jeg	  at	  medtage	  det	  nødvendige	  for	  

læserens	  forståelse.	  

	  

5.2.6.	  Interview	  

Jeg	  har	  interviewet	  to	  lærere	  og	  tre	  elever,	  der	  som	  ovenfor	  nævnt	  var	  valgt	  ud	  efter	  særlige	  

kriterier.	  

	  

Jeg	  har	  udformet	  én	  spørgeguide	  til	  lærerne	  (Bilag	  2)	  og	  én	  til	  eleverne	  (Bilag	  3)	  for	  at	  skabe	  

mulighed	  for	  sammenligning.	  Interviewene	  blev	  dog	  i	  praksis	  meget	  forskellige,	  da	  jeg	  i	  høj	  

grad	  benyttede	  muligheden	  for	  at	  stille	  opfølgende	  spørgsmål	  (Kvale,	  2009),	  der	  i	  en	  stor	  del	  

af	  tilfældene	  desuden	  havde	  karakter	  af	  det,	  Olga	  Dysthe	  (1997)	  kalder	  ”optag”.	  Samtidig	  har	  

jeg	  forsøgt	  at	  sikre	  mig,	  at	  jeg	  har	  forstået	  informanternes	  svar	  korrekt	  ved	  fx	  at	  spørge	  direk-‐

te:	  ”Er	  det	  rigtigt	  forstået,	  at….”	  (Kvale,	  2009).	  

	  

Jeg	  har	  forsøgt	  at	  udforme	  spørgsmålene,	  så	  de	  blev	  så	  åbne	  som	  muligt	  for	  dermed	  ikke	  at	  

lægge	  ord	  i	  munden	  på	  mine	  informanter.	  Dette	  er	  ifølge	  Kvale	  (2009)	  særligt	  noget,	  man	  bør	  

være	  opmærksom	  på,	  når	  man	  interviewer	  børn.	  Ydermere	  har	  jeg	  haft	  overvejelser	  om	  mine	  

formuleringer	  af	  spørgsmål	  –	  fx	  bruger	  jeg	  ikke	  ordet	  ’motivation’	  over	  for	  eleverne.	  
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Jeg	  har	  lavet	  fuldstændige	  transskriberinger	  af	  samtlige	  interviews,	  men	  da	  det	  begrænsede	  

omfang	  af	  bilag	  i	  denne	  opgave	  kalder	  på	  en	  betydelig	  reducering,	  er	  det	  kun	  de	  mest	  relevan-‐

te	  uddrag,	  der	  er	  vedlagt	  som	  bilag.	  

	  

5.2.7.	  Validitet	  og	  reliabilitet	  –	  et	  kritisk	  blik	  på	  egen	  empiri	  

Mine	  interviews	  har	  givet	  en	  forståelse	  for	  tre	  fokuselevers	  oplevelse	  af	  egen	  motivation	  i	  un-‐

dervisningen,	  samt	  hvad	  der	  ligger	  til	  grund	  herfor.	  Ligeledes	  har	  mine	  interviews	  med	  lærer-‐

ne	  givet	  indblik	  i	  deres	  forventninger	  til	  eleverne.	  Bl.a.	  er	  disse	  elementer	  blevet	  sammenholdt	  

i	  min	  undersøgelse	  for	  at	  kunne	  besvare	  problemformuleringen.	  

	  

En	  mulig	  fejlkilde	  er,	  at	  jeg	  kun	  observerede	  i	  en	  begrænset	  periode,	  og	  fx	  ikke	  havde	  mulig-‐

hed	  for	  at	  observere	  i	  samtlige	  matematiktimer	  på	  en	  uge.	  Dvs.	  at	  jeg	  ikke	  har	  kunnet	  obser-‐

vere,	  om	  den	  undervisning	  eleverne	  fik,	  når	  jeg	  ikke	  var	  til	  stede,	  havde	  flere	  elementer	  af	  an-‐

detsprogspædagogiske	  redskaber	  end	  det	  var	  tilfældet,	  når	  jeg	  var	  til	  stede.	  Det	  kan	  være	  med	  

til	  at	  svække	  validiteten,	  at	  min	  analyse	  kun	  giver	  et	  indblik	  i	  en	  del	  af	  virkeligheden.	  

	  

Jeg	  ville	  gerne	  have	  lavet	  en	  kvantitativ	  undersøgelse	  blandt	  flere	  klasser	  på	  samme	  årgang,	  

der	  skulle	  afdække,	  hvorvidt	  lærernes	  forventninger	  spiller	  sammen	  med	  elevernes	  motivati-‐

on.	  Her	  ud	  fra	  ville	  jeg	  have	  valgt	  elever	  ud	  til	  kvalitative	  interviews	  som	  eksempler	  på	  det	  

kvantitative	  og	  for	  at	  opnå	  en	  dybere	  forståelse,	  end	  en	  kvantitativ	  undersøgelse	  giver	  mulig-‐

hed	  for.	  En	  kvantitativ	  undersøgelse	  havde	  styrket	  reliabiliteten	  i	  den	  forstand,	  at	  der	  ville	  

være	  flere	  informanter	  og	  der	  dermed	  ville	  være	  større	  mulighed	  for	  at	  drage	  konklusioner	  

om,	  hvorvidt	  undersøgelsen	  er	  gældende	  for	  mange	  og	  ikke	  kun	  for	  få	  (Andersen	  &	  Boding,	  

2010).	  Der	  er	  med	  andre	  ord	  langt	  fra	  nogen	  garanti	  for,	  at	  mine	  resultater	  fra	  interviews	  og	  

observationer	  også	  gør	  sig	  gældende	  for	  andre	  elever	  eller	  lærere,	  men	  ved	  hjælp	  af	  sammen-‐

ligninger	  fra	  andet	  empirisk	  materiale	  i	  min	  analyse	  styrkes	  reliabiliteten.	  

	  

På	  grund	  af	  begrænsning	  på	  omfanget	  af	  bilag	  har	  jeg,	  som	  nævnt,	  været	  nødt	  til	  at	  plukke	  i	  

interviewene.	  Det	  har	  den	  konsekvens,	  at	  en	  del	  af	  gennemsigtigheden	  forsvinder,	  da	  det	  ikke	  

er	  muligt	  for	  læseren	  at	  læse	  det	  hele	  i	  sin	  kontekst	  (Bjørndal,	  2003).	  
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Grundlæggende	  var	  formålet	  med	  undersøgelsen	  at	  få	  et	  subjektivt	  indblik	  i	  sammenhængen	  

mellem	  lærerens	  forventninger	  og	  elevens	  motivation.	  Det	  får	  jeg	  via	  min	  empiri,	  og	  jeg	  vil	  

derfor	  vurdere	  den	  valid,	  om	  end	  ikke	  repræsentativ.	  

	  

6.	  Analyse	  

6.1.	  Sproglig	  analyse	  af	  undervisningsmateriale	  

Det	  er	  kun	  materiale	  fra	  undervisningen	  i	  natur/teknik,	  der	  vil	  blive	  underlagt	  en	  sproglig	  

analyse,	  da	  materialet	  i	  matematik	  havde	  karakter	  af	  opgaveark	  uden	  større	  brødtekst,	  i	  den	  

periode	  jeg	  observerede.	  I	  analysen	  kigger	  jeg	  på	  to	  siders	  brødtekst	  fra	  to	  forskellige	  bøger,	  

der	  blev	  brugt	  i	  løbet	  af	  de	  gange,	  jeg	  observerede.	  De	  to	  materialer	  vil	  blive	  behandlet	  samlet	  

under	  forskellige	  kategorier,	  som	  Moksvil	  (2009)	  og	  Maagerø	  (2009)	  påpeger	  potentielt	  kan	  

give	  tosprogede	  elever	  vanskeligheder	  under	  læsningen.	  

	  

De	  analyserede	  sider	  er	  hhv.:	  

• Side	  12-‐13	  i	  ’Den	  levende	  verden.	  Grundbog	  A.	  Gyldendals	  natur/teknik	  5.-‐6.	  klasse’	  

(Petersen,	  Bering	  &	  Gollander,	  2012).	  

• Side	  17-‐18	  i	  ’Xplore	  Natur/teknik	  5’	  (Jensen,	  Lyhne-‐Hansen	  &	  Andersen,	  2012)	  

	  

6.1.1.	  Fagbegreber	  

Ifølge	  Aatmotsbakken	  m.fl.	  kan	  fagtermer	  være	  særligt	  krævende	  for	  andetsprogslæsere	  

(Moskvil,	  2009).	  I	  de	  to	  tekster	  optræder	  en	  del	  ord,	  der	  kan	  betegnes	  som	  fagtermer	  –	  altså	  

ord,	  der	  er	  knyttet	  til	  faget	  (her	  natur/teknik).	  Eksempler	  på	  disse	  er:	  sumpe,	  føde,	  dier,	  ens-‐

varme	  (Petersen,	  Bering	  &	  Gollander,	  2012)	  og	  gentests,	  forråd,	  stepperne,	  savanne	  (Jensen,	  

Lyhne-‐Hansen	  &	  Andersen,	  2012).	  

	  

Dertil	  kommer,	  at	  en	  stor	  del	  af	  tekstens	  sammensatte	  ord	  også	  kan	  betegnes	  som	  fagtermer.	  

Eksempelvis	  iskapper,	  færdigudvikles,	  græsædende	  (Petersen,	  Bering	  &	  Gollander,	  2012)	  og	  

menneskearter,	  pattedyr,	  nedarves	  (Jensen,	  Lyhne-‐Hansen	  &	  Andersen,	  2012).	  Sammensæt-‐
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ninger	  kan	  også	  skabe	  problemer	  for	  andetsprogslæsere,	  da	  det	  er	  en	  måde	  at	  sammenpakke	  

information,	  og	  det	  derfor	  stiller	  krav	  til	  læseren	  om	  at	  ”pakke	  informationen	  ud”	  (Moskvil,	  

2009).	  Nogle	  sammensætninger	  er	  imidlertid	  transparente,	  så	  hvis	  eleverne	  formår	  at	  dele	  

ordet	  op	  og	  læse	  hvert	  led	  for	  sig,	  kan	  det	  give	  dem	  en	  idé	  om,	  hvad	  ordet	  betyder	  (ibid.).	  Det-‐

te	  gør	  sig	  gældende	  for	  en	  stor	  del	  af	  de	  sammensatte	  fagord	  i	  de	  to	  tekster.	  Dog	  skal	  det	  næv-‐

nes,	  at	  der	  er	  en	  del	  af	  disse	  sammensatte	  ord	  i	  specielt	  ’Den	  levende	  verden’	  (omkring	  30	  for-‐

skellige	  –	  dvs.	  nogle	  af	  dem	  bruges	  flere	  gange),	  og	  det	  kan	  altså	  potentielt	  give	  vanskelighe-‐

der	  i	  læseforståelsen	  for	  tosprogede	  elever,	  hvis	  ikke	  de	  formår	  at	  ”pakke	  informationen	  ud”.	  

	  

6.1.2.	  Førfaglige	  ord	  

I	  en	  undersøgelse	  foretaget	  af	  Gimbel	  i	  1995,	  påvises	  det,	  at	  der	  er	  stor	  forskel	  på	  elever	  med	  

dansk	  som	  andetsprog	  og	  elever	  med	  dansk	  som	  modersmål,	  når	  det	  kommer	  til	  ordforståelse	  

(Holm	  &	  Laursen,	  2010).	  Undersøgelsen	  tager	  udgangspunkt	  i	  50	  ord,	  der	  betegnes	  som	  før-‐

faglige	  –	  dvs.	  ord,	  der	  står	  tilbage,	  når	  fagbegreberne	  fjernes,	  og	  som	  ikke	  regnes	  blandt	  de	  

mest	  frekvente	  danske	  ord.	  Eleverne	  med	  dansk	  som	  andetsprog	  kendte	  i	  gennemsnit	  15	  af	  

ordene,	  mens	  eleverne	  med	  dansk	  som	  modersmål	  i	  gennemsnit	  kendte	  42.	  På	  trods	  af	  at	  der	  

også	  er	  store	  individuelle	  forskelle	  internt	  i	  de	  to	  grupper,	  kan	  undersøgelsen	  ses	  som	  en	  in-‐

dikator	  for,	  at	  de	  førfaglige	  ord	  bør	  gives	  opmærksomhed	  i	  undervisningen,	  da	  de	  kan	  være	  en	  

kilde	  til	  vanskeligheder.	  

	  

Særligt	  i	  ’Den	  levende	  verden’	  er	  der	  en	  del	  førfaglige	  ord,	  der	  potentielt	  kan	  give	  tosprogede	  

elever	  problemer	  med	  forståelsen	  af	  teksten.	  Eksempler	  på	  disse	  er:	  domineret,	  erstattet	  og	  

efterhånden	  (Petersen,	  Bering	  &	  Gollander,	  2012).	  

	  

I	  begge	  tekster	  er	  desuden	  flere	  ord	  med	  præfikset	  ’ud’:	  Udvandre	  (Jensen,	  Lyhne-‐Hansen	  &	  

Andersen,	  2012),	  uddøde,	  udviklet	  (Petersen,	  Bering	  &	  Gollander,	  2012).	  Jf.	  Holm	  &	  Laursen	  

(2010)	  er	  det	  vanskeligt	  helt	  at	  skelne	  mellem	  førfaglige	  og	  faglige	  ord,	  og	  ovenstående	  ord	  

kunne	  være	  eksempler	  herpå.	  Man	  kan	  formode,	  at	  brugen	  af	  samme	  præfiks	  i	  så	  forskellige	  

ord	  i	  en	  forholdsvis	  kort	  tekst	  kan	  skabe	  forståelsesvanskeligheder	  for	  eleverne,	  hvis	  ikke	  de	  

kender	  ordene	  i	  forvejen.	  
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6.1.3.	  Nominaliseringer	  

Nominaliseringer	  er	  med	  til	  at	  gøre	  en	  tekst	  mere	  abstrakt	  og	  giver	  mulighed	  for	  at	  gøre	  

mængden	  af	  information	  mere	  kompakt	  (Maagerø,	  2009).	  Mange	  nominaliseringer	  fungerer	  

som	  nøgleord	  i	  en	  tekst,	  da	  det	  ofte	  er	  et	  verbum,	  der	  bliver	  til	  et	  substantiv	  (ibid.).	  Det	  bety-‐

der,	  at	  det	  er	  væsentligt	  for	  forståelsen	  af	  en	  tekst,	  at	  eleverne	  forstår	  nominaliseringerne.	  

Pakningen	  af	  informationer	  og	  det	  abstrakte	  niveau	  kan	  dog	  være	  med	  til	  at	  gøre	  det	  kræven-‐

de	  for	  særligt	  elever	  med	  dansk	  som	  andetsprog	  at	  forstå	  (ibid.).	  

	  

I	  de	  to	  undervisningsmaterialer	  optræder	  der	  ganske	  få	  eksempler	  på	  nominaliseringer.	  På	  de	  

to	  sider	  i	  ’Xplore’	  finder	  jeg	  en	  enkelt:	  indsamling,	  mens	  der	  i	  ’Den	  levende	  verden’	  er	  fem:	  

forsvinden,	  betydning,	  forsteninger,	  udvikling	  og	  egenskaber.	  De	  er	  alle	  centrale	  for	  forståel-‐

sen	  af	  de	  dele	  af	  teksten,	  hvor	  de	  optræder,	  og	  det	  er	  dermed	  essentielt,	  at	  eleverne	  forstår	  

dem,	  hvis	  de	  skal	  forstår	  teksten	  som	  helhed.	  

	  

Det	  er	  med	  til	  at	  gøre	  teksterne	  lettere	  tilgængelige	  for	  eleverne,	  at	  der	  kun	  er	  tale	  om	  få	  no-‐

minaliseringer.	  

	  

6.1.4.	  Sætningskonstruktion	  

Lange	  og	  komplicerede	  sætninger,	  mange	  og	  evt.	  indskudte	  ledsætninger	  kan	  være	  med	  til	  at	  

gøre	  en	  tekst	  uoverskuelig	  og	  svært	  tilgængelig	  (Maagerø,	  2009).	  Sætningsopbygningen	  i	  de	  

to	  bøger	  er	  imidlertid	  hovedsagligt	  ukomplicerede,	  idet	  der	  som	  oftest	  kun	  er	  en	  enkelt	  led-‐

sætning	  knyttet	  til	  hovedsætningen,	  hvis	  der	  overhovedet	  optræder	  en	  ledsætning.	  

	  

Også	  Merete	  Brudholm	  (2011)	  påpeger	  vigtigheden	  af	  forholdsvis	  korte	  sætninger,	  hvis	  en	  

tekst	  skal	  være	  letlæselig	  –	  10-‐15	  ord	  pr.	  punktum.	  I	  brødteksten	  i	  ’Den	  levende	  verden’	  er	  der	  

i	  gennemsnit	  10,8	  ord	  pr.	  sætning,	  mens	  der	  i	  ’Xplore’	  i	  gennemsnit	  er	  12,4.	  Begge	  bøger	  ligger	  

altså	  inden	  for	  det	  område,	  der	  skulle	  gøre	  teksten	  lettere	  at	  læse.	  Det	  kan	  så	  tilføjes,	  at	  der	  er	  

stor	  forskel	  på,	  hvor	  meget	  information,	  der	  er	  på	  de	  to	  sider	  i	  de	  to	  materialer.	  I	  ’Den	  levende	  

verden’	  er	  der	  63	  sætninger	  i	  brødteksten,	  mens	  der	  i	  ’Xplore’	  kun	  er	  17.	  
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6.1.5.	  Multimodalitet	  

De	  to	  undervisningsmaterialer	  består	  af	  flere	  modaliteter.	  Der	  er	  skrift	  og	  illustrationer	  i	  dem	  

begge,	  mens	  der	  også	  er	  rigtige	  fotos	  i	  ’Xplore’.	  

	  

Den	  modale	  affordans	  (Løvland,	  2009)	  udnyttes	  i	  begge	  materialer,	  hvor	  hhv.	  pattedyrenes	  

(Petersen,	  Bering	  &	  Gollander,	  2012)	  og	  menneskets	  udvikling	  (Jensen,	  Lyhne-‐Hansen	  &	  An-‐

dersen,	  2012)	  beskrives	  i	  brødteksten,	  mens	  forskellige	  pattedyr	  og	  menneskeaber	  illustreres	  

ved	  siden	  af.	  Illustrationerne	  tilbyder	  således	  noget,	  som	  teksten	  ikke	  gør:	  Her	  har	  eleverne	  

mulighed	  for	  at	  se,	  hvordan	  de	  dyr,	  de	  læser	  om,	  egentlig	  ser	  ud.	  Dette	  kan	  fungere	  som	  en	  

støtte	  for	  eleverne,	  hvis	  de	  formår	  at	  udnytte	  affordansen	  (Løvland,	  2009).	  Eksempelvis	  er	  

sabelkatten	  illustreret	  i	  ’Den	  levende	  verden’.	  Sabelkat	  er	  et	  eksempel	  på	  et	  sammensat	  ord,	  

der	  potentielt	  kan	  give	  eleverne	  vanskeligheder,	  og	  illustrationen	  kan	  være	  med	  til	  at	  afhjælpe	  

dette.	  

	  

6.1.6.	  Sammenfatning	  

Maagerø	  påpeger,	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  understrege,	  at	  ovennævnte	  punkter	  som	  fx	  nomialise-‐

ringer,	  fagbegreber	  eller	  førfaglige	  ord	  ikke	  nødvendigvis	  er	  vanskelige	  for	  eleverne	  i	  enhver	  

sammenhæng,	  men	  at	  det	  er	  væsentligt	  at	  være	  opmærksom	  på,	  at	  de	  kan	  være	  det	  (Maagerø,	  

2009).	  

	  

De	  analyserede	  materialer	  giver	  ikke	  anledning	  til	  de	  store	  bekymringer	  for	  elevernes	  forstå-‐

else,	  når	  det	  kommer	  til	  nominaliseringer	  og	  sætningsopbygning.	  Nominaliseringerne	  er	  dog	  

så	  centrale	  og	  få,	  at	  man	  kunne	  overveje	  at	  beskæftige	  sig	  eksplicit	  med	  dem	  inden	  læsningen	  

–	  jf.	  Alvers	  førlæsningsfase,	  der	  bl.a.	  kan	  bruges	  til	  at	  arbejde	  med	  ordforklaringer	  (Moskvil,	  

2009).	  

	  

Ligeledes	  kan	  den	  modale	  affordans,	  der	  benyttes	  i	  begge	  tekster	  fungere	  som	  støtte	  for	  ele-‐

verne	  og	  bruges	  til	  at	  styrke	  deres	  forståelse.	  Her	  skal	  læreren	  dog	  være	  opmærksom	  på,	  om	  

eleverne	  forstår	  at	  udnytte	  modaliteterne	  for	  at	  opnå	  denne	  støtte	  (Løvland,	  2009).	  
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6.2.	  Forventninger	  til	  elevernes	  sproglige	  niveau	  

6.2.1.	  Undervisningen	  i	  matematik	  set	  i	  dsa-‐perspektiv	  

I	  de	  matematiktimer,	  jeg	  observerer,	  starter	  Helle	  hver	  gang	  med	  at	  lade	  eleverne	  opsumme-‐

re,	  hvad	  der	  blev	  arbejdet	  med	  den	  foregående	  gang.	  Hun	  bruger	  25-‐30	  minutter	  af	  den	  halv-‐

anden	  times	  matematik	  på	  at	  arbejde	  med	  ordforståelse	  på	  forskellig	  vis,	  inden	  eleverne	  bli-‐

ver	  sat	  i	  gang	  med	  at	  arbejde.	  

	  

Den	  første	  gang,	  jeg	  observerer,	  lader	  Helle	  eleverne	  sidde	  i	  grupper	  på	  3-‐6	  personer.	  De	  får	  

en	  bunke	  laminerede	  matematikord	  udleveret,	  som	  de	  skal	  forklare	  hinanden	  uden	  at	  sige	  

selve	  ordet.	  Den,	  der	  gætter	  ordet	  først,	  får	  det	  over	  til	  sig	  som	  et	  point.	  De	  får	  at	  vide,	  at	  de	  

skal	  igennem	  bunken	  med	  ord	  flere	  gange.	  Det	  fremgår,	  at	  der	  er	  blevet	  arbejdet	  med	  netop	  

disse	  ord	  den	  foregående	  matematiktime,	  og	  det	  er	  altså	  ikke	  første	  gang,	  eleverne	  stifter	  be-‐

kendtskab	  med	  dem.	  Helle	  gør	  det	  klart	  for	  eleverne,	  at	  disse	  ord	  er	  vigtige	  at	  huske	  og	  forstå.	  

Denne	  aktivitet	  er	  i	  tråd	  med	  Alvers	  førlæsningsfase,	  hvor	  hun	  bl.a.	  netop	  anbefaler,	  at	  lære-‐

ren	  udpeger	  fagord,	  og	  at	  eleverne	  arbejder	  med	  forklaring	  og	  forståelse	  af	  de	  enkelte	  ord	  

(Moskvil.	  2009).	  Det,	  at	  eleverne	  skal	  forklare	  ordene	  –	  og	  dermed	  producere	  et	  output	  

(Swain,	  1995),	  stiller	  krav	  til,	  at	  de	  har	  forstået	  ordene	  og	  kan	  desuden	  være	  med	  til	  at	  gøre	  

dem	  opmærksomme	  på,	  hvilke	  ord	  de	  endnu	  ikke	  forstår	  betydningen	  af,	  jf.	  Swains	  noticing-‐

begreb	  (ibid.).	  Det	  er	  eleverne	  og	  ikke	  læreren,	  der	  i	  dette	  tilfælde	  udgør	  stilladset	  for	  hinan-‐

den	  i	  sprogudviklingen.	  Ifølge	  Gibbons	  (2014)	  kan	  et	  sådant	  gruppearbejde	  gøre,	  at	  eleverne	  

er	  nødt	  til	  at	  tage	  ansvar	  og	  i	  højere	  grad	  selv	  bruge	  sproget,	  end	  det	  er	  tilfældet	  i	  en	  plenum-‐

samtale.	  Desuden	  vil	  en	  gruppediskussion	  blandt	  eleverne	  ofte	  højne	  det	  sproglige	  niveau	  i	  

forhold	  til	  individuelt	  arbejde	  (ibid.).	  Der	  er	  altså	  ikke	  tale	  om,	  at	  læreren	  optræder	  som	  me-‐

diator	  i	  dette	  tilfælde,	  men	  i	  og	  med	  at	  eleverne	  forklarer	  begreberne	  for	  hinanden,	  kan	  de	  

fungere	  som	  stillads	  for	  hinanden.	  

	  

Efter	  eleverne	  har	  arbejdet	  med	  de	  laminerede	  ord,	  beder	  Helle	  dem	  rette	  opmærksomheden	  

mod	  tavlen,	  hvor	  hun	  har	  tegnet	  et	  koordinatsystem.	  Hun	  lader	  eleverne	  forklare,	  hvad	  de	  fire	  

kvadranter	  hedder	  og	  hvordan	  man	  læser	  et	  koordinatsystem.	  Hun	  beder	  dem	  desuden	  sætte	  

ord	  på	  x-‐akse,	  y-‐akse,	  kvadrant	  og	  om	  at	  sige,	  hvordan	  tallet	  vil	  se	  ud	  i	  hver	  kvadrant.	  Under-‐

vejs	  støtter	  hun	  eleverne	  og	  hjælper	  dem	  med	  at	  finde	  de	  rigtige	  fagord.	  Følgende	  ordveksling	  
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finder	  sted	  mellem	  Helle	  og	  Karim:	  	  

	  
Helle:	  Hvad	  for	  et	  tal	  får	  man	  herovre?	  (peger	  i	  1.	  kvadrant)	  

Karim:	  Det	  er	  uden	  minus.	  

Helle:	  Hvad	  er	  det	  så,	  når	  det	  ikke	  er	  minus?	  

Karim:	  Det	  ved	  jeg	  ikke.	  	  

Helle:	  Hvad	  er	  det	  modsatte	  af	  minus?	  (smiler	  til	  Karim)	  

Karim:	  Plus!	  (Observation	  1,	  matematik).	  

	  

Ovenstående	  samtale	  mellem	  Helle	  og	  Karim	  viser,	  hvordan	  Helle	  giver	  Karim	  tid	  og	  støtte	  til	  

at	  bruge	  ordet	  ’plus’.	  Karim	  kender	  tilsyneladende	  godt	  ordet	  ’plus’,	  men	  ved	  hjælp	  af	  Helles	  

stilladsering	  får	  han	  mulighed	  for	  at	  bruge	  det	  korrekte	  fagord	  frem	  for	  blot	  at	  forklare,	  at	  ’det	  

er	  uden	  minus’.	  

	  

Et	  andet	  eksempel	  på	  at	  Helle	  fokuserer	  på	  vigtigheden	  af,	  at	  eleverne	  forstår	  de	  ord,	  der	  bli-‐

ver	  arbejdet	  med,	  ses	  i	  en	  anden	  matematiktime.	  Eleverne	  har	  den	  foregående	  gang	  arbejdet	  

med	  funktioner,	  og	  Helle	  vil	  nu	  genopfriske	  de	  matematikfaglige	  ord,	  der	  er	  vigtige	  i	  den	  for-‐

bindelse:	  

	  
Helle	  skriver	  den	  funktionsligning	  ned,	  der	  blev	  arbejdet	  med	  dagen	  før.	  	  

Helle:	  Vi	  arbejdede	  med	  nogle	  nye	  ord	  i	  går.	  Kan	  I	  huske	  dem?	  …..	  Stigende,	  aftagende…	  

Ingen	  reagerer.	  	  

Helle:	  Hvordan	  så	  det	  ud,	  det	  I	  tegnede	  i	  går?	  

	  

Helle	  tegner	  et	  koordinatsystem	  op	  og	  viser	  i	  et	  skema,	  hvordan	  man	  regner	  ud,	  hvor	  linjen	  skal	  pla-‐

ceres	  og	  hvordan.	  Samtidig	  viser	  hun	  med	  hænderne,	  mens	  hun	  siger:	  ”Stigende/voksende”	  (lader	  

hånden	  gå	  i	  en	  bevægelse	  opad),	  ”konstant”	  (lade	  hånden	  bevæge	  sig	  vandret)	  og	  ”aftagende”	  (lader	  

hånden	  bevæge	  sig	  nedad).	  	  

Der	  er	  nu	  flere,	  der	  begynder	  at	  række	  hånden	  op.	  (Observation	  2,	  matematik).	  

	  

Det	  fremgår	  her,	  at	  det	  er	  vigtigt	  for	  Helle,	  at	  eleverne	  faktisk	  kan	  bruge	  et	  korrekt	  fagsprog	  i	  

matematikundervisningen.	  Dette	  er	  essentielt	  i	  forhold	  til	  både	  Swains	  (1995)	  og	  Gibbons’	  

(2009)	  teorier	  om	  en	  optimal	  sprogtilegnelse.	  Som	  både	  Edona	  og	  Helle	  selv	  siger	  i	  inter-‐

viewene	  (Bilag	  4	  &	  Bilag	  7),	  kan	  tavsheden	  i	  starten	  skyldes,	  at	  det	  er	  en	  morgentime,	  og	  ele-‐
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verne	  stadig	  er	  trætte,	  men	  det	  er	  dog	  bemærkelsesværdigt,	  at	  der	  pludselig	  ses	  en	  reaktion	  i	  

forhold	  til	  deltagelse	  hos	  eleverne,	  da	  begreberne	  bliver	  visualiseret	  for	  dem.	  Det	  kunne	  tyde	  

på,	  at	  Helles	  gennemgang	  har	  fungeret	  som	  en	  nødvendig	  sproglig	  stilladsering	  for	  eleverne,	  

der	  har	  muliggjort,	  at	  de	  kan	  deltage	  aktivt	  i	  undervisningen	  (Gibbons,	  2009).	  

	  

6.2.2.	  Undervisningen	  i	  natur/teknik	  set	  i	  dsa-‐perspektiv	  

I	  de	  natur/teknik-‐timer,	  jeg	  observerer,	  startes	  der	  med	  15-‐30	  minutters	  gennemgang	  af	  da-‐

gens	  opgave.	  De	  to	  6.	  klasser	  er	  samlet,	  når	  de	  får	  denne	  introduktion.	  Der	  er	  forskellige	  ek-‐

sempler	  på,	  hvordan	  denne	  gennemgang	  forløber.	  Fælles	  er	  dog,	  at	  der	  ikke	  forekommer	  no-‐

get	  arbejde	  med	  ordforståelse,	  som	  det	  var	  tilfældet	  i	  matematiktimerne.	  Eleverne	  bliver	  efter	  

introduktion	  til	  opgaverne	  sendt	  ud	  i	  grupper,	  hvor	  de	  skal	  læse	  og	  lave	  opgaver	  af	  forskellig	  

karakter.	  

	  

Eleverne	  bliver	  i	  en	  af	  timerne	  bedt	  om	  at	  læse	  efter	  Cooperative	  Learning-‐strukturen:	  Rolle-‐

læsning	  (Kagan	  &	  Stenlev,	  2006).	  Denne	  arbejdsmetode	  fungerer	  i	  Karims	  gruppe,	  hvor	  de	  fire	  

personer	  udfylder	  hver	  sin	  rolle	  på	  skift	  og	  i	  koncentreret	  arbejde.	  I	  Edonas	  gruppe	  ligger	  kor-‐

tene	  foran	  dem	  på	  bordet	  uden	  at	  blive	  benyttet.	  Det	  er	  kun	  eleven	  Emma,	  jeg	  hører	  læse,	  i	  

løbet	  af	  de	  tre	  gange	  jeg	  observerer	  i	  klassen.	  Edona	  og	  det	  sidste	  gruppemedlem	  sidder	  og	  

kigger	  imens.	  Rollelæsning	  skal	  bl.a.	  sikre,	  at	  alle	  elever	  har	  forstået	  hvert	  afsnit	  af	  teksten	  

(ibid.).	  Det	  fordrer	  også,	  at	  eleverne	  producerer	  output	  (Swain,	  1995).	  Desuden	  er	  det,	  at	  alle	  

eleverne	  får	  en	  rolle,	  ifølge	  Gibbons	  (2014)	  en	  måde	  at	  sikre,	  at	  de	  alle	  deltager	  i	  gruppearbej-‐

det.	  

	  

I	  en	  anden	  af	  timerne	  bliver	  eleverne	  bedt	  om	  at	  understrege	  ukendte	  ord	  og	  notere	  dem	  på	  et	  

ark	  med	  to	  kolonner	  med	  hhv.	  ’Ord’	  og	  ’Forklaring’,	  mens	  de	  læser.	  Denne	  dag	  skal	  eleverne	  

læse	  to	  sider	  i	  ’Den	  levende	  verden.	  Grundbog	  A.	  Gyldendals	  natur/teknik	  5.-‐6.	  klasse’	  (Peter-‐

sen,	  Bering	  &	  Gollander,	  2012)	  og	  et	  kapitel	  på	  otte	  sider	  i	  ’Xplore	  Natur/teknik	  5’	  (Jensen,	  

Lyhne-‐Hansen	  &	  Andersen,	  2012)	  (det	  er	  dette	  materiale,	  den	  sproglige	  analyse	  beskæftiger	  

sig	  med).	  

I	  Karims	  gruppe	  har	  de	  delt	  sig	  op,	  så	  pigerne	  læser	  højt	  sammen	  og	  drengene	  læser	  højt	  

sammen.	  Jeg	  gør	  mig	  følgende	  observationer	  de	  første	  ti	  minutter:	  
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Mikhail	  læser	  op,	  mens	  Karim	  kigger	  på	  tavlen	  eller	  på	  sin	  tennisbold	  det	  meste	  af	  tiden.	  	  

Emina:	  Karim,	  hører	  du	  efter?	  For	  hvis	  der	  er	  noget,	  du	  ikke	  forstår,	  skal	  du	  skrive	  det	  ned.	  

Karim:	  Jeg	  forstår	  det	  godt.	  

Emina:	  Hvad	  er	  en	  mammut?	  

Karim:	  Ligesom	  en	  elefant.	  

	  

Efter	  yderligere	  nogle	  minutter	  spørger	  Emina:	  Ved	  I,	  hvad	  stepper	  er?	  

Karim:	  Danser!	  

De	  diskuterer	  lidt,	  om	  det	  er	  det,	  det	  betyder.	  

Karim:	  Mener	  I	  ikke	  stammer?	  

Det	  er	  der	  ikke	  nogen,	  der	  svarer	  på.	  	  

Karim	  går	  til	  pause	  i	  fem	  minutter,	  og	  da	  han	  vender	  tilbage,	  siger	  Mikhail:	  Slette	  er	  en	  slette	  uden	  

træer.	  

Karim:	  Det	  er	  ikke	  alt	  på	  Wikipedia,	  der	  er	  rigtigt.	  Jeg	  siger	  det	  bare.	  (Observation	  3,	  na-‐

tur/teknik).	  	  

	  

Ordet	  ’stepper’	  bliver	  læst	  i	  sammenhængen:	  ”Der	  blev	  efterhånden	  mere	  tørt	  på	  Jorden,	  og	  

skovene	  blev	  erstattet	  af	  stepper.”	  (Petersen,	  Bering	  &	  Gollander,	  2012,	  s.	  13).	  Karims	  bud	  på	  

at	  det	  betyder	  ’danser’	  er	  et	  tegn	  på,	  at	  han	  er	  mere	  optaget	  af	  ordniveauet	  i	  teksten	  end	  i	  for-‐

ståelsen	  i	  sin	  helhed	  (Moskvil,	  2009).	  Han	  bemærker	  ikke,	  at	  ordet	  ’danser’	  ikke	  passer	  ind	  i	  

sammenhængen,	  og	  man	  kan	  derfor	  sætte	  spørgsmålstegn	  ved,	  om	  han	  forstår	  teksten,	  selv-‐

om	  han	  måske	  forstår	  en	  stor	  del	  af	  ordene.	  Et	  andet	  eksempel	  på	  manglende	  opmærksomhed	  

på	  tekstens	  mening	  ses	  hos	  pigerne	  i	  Karims	  gruppe:	  Gentest	  bliver	  udtalt	  som	  ’igen’	  uden	  ’i’,	  

hvilket	  antyder,	  at	  de	  ikke	  er	  klar	  over,	  at	  det	  er	  gener,	  de	  læser	  om	  og	  ’føde’	  bliver	  læst	  som	  

’fødder’.	  I	  begge	  tilfælde	  giver	  det	  ikke	  anledning	  til	  ophold	  eller	  undren	  i	  læsningen,	  og	  man	  

må	  derfor	  formode,	  at	  de	  ikke	  bemærker,	  at	  ordene	  er	  malplacerede	  i	  sammenhængen.	  Jf.	  

Swain	  (1995)	  kan	  man	  tolke	  det	  som	  om,	  eleverne	  ikke	  lægger	  mærke	  til,	  at	  de	  faktisk	  ikke	  

forstår	  teksten	  –	  afkodningen	  af	  input	  går	  jo	  umiddelbart	  fint.	  Dette	  kan	  også	  forklare	  de	  me-‐

get	  få	  ord,	  der	  kommer	  på	  elevernes	  liste	  over	  ukendte	  ord.	  

	  

Når	  eleverne	  er	  færdige	  med	  at	  læse,	  har	  de	  fået	  en	  opgave	  baseret	  på	  CL-‐strukturen	  ’Møde	  på	  

midten’	  (Kagan	  &	  Stenlev,	  2006).	  De	  skal	  hver	  især	  skrive	  deres	  forståelse	  af	  abernes	  udvik-‐

ling	  og	  i	  midten	  af	  papiret	  nå	  frem	  til	  en	  fælles	  forståelse.	  Eleverne	  skal	  således	  producere	  et	  
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output	  (Swain,	  1995),	  hvor	  de	  kan	  blive	  opmærksomme	  på	  en	  evt.	  manglende	  forståelse.	  Ka-‐

rims	  gruppe	  når	  ikke	  at	  blive	  færdig,	  mens	  jeg	  observerer,	  så	  der	  er	  ikke	  mulighed	  for	  at	  ana-‐

lysere	  på	  dette.	  I	  Edonas	  gruppe	  derimod	  observerer	  jeg,	  hvordan	  Emma	  spørger	  Edona,	  om	  

hun	  ikke	  bare	  skal	  skrive	  det	  samme	  for	  Edona	  (som	  har	  brækket	  armen),	  som	  hun	  har	  skre-‐

vet	  for	  sig	  selv	  og	  det	  tredje	  gruppemedlem.	  Det	  er	  således	  kun	  Emma,	  der	  producerer	  output	  

i	  Edonas	  gruppe,	  og	  Edona	  får	  ikke	  mulighed	  for	  at	  opdage,	  hvis	  der	  er	  noget,	  hun	  ikke	  har	  

forstået	  (Swain,	  1995).	  

	  

Der	  observeres	  ikke	  umiddelbart	  nogen	  sproglig	  stilladsering	  af	  eleverne	  fra	  lærernes	  side,	  og	  

i	  de	  to	  fokusgrupper,	  går	  størstedelen	  af	  tiden	  med	  selve	  læsningen,	  og	  samtale	  om	  ukendte	  

ord	  fylder	  kun	  ganske	  lidt.	  I	  nogle	  tilfælde	  ses	  det,	  at	  eleverne	  tilsyneladende	  ikke	  opdager,	  at	  

de	  ikke	  forstår	  sammenhængen.	  Og	  i	  tilfældet	  hvor	  eleverne	  i	  Karims	  gruppe	  faktisk	  forhand-‐

ler	  om	  ordet	  ’stepper’s	  betydning,	  formår	  de	  ikke	  at	  stilladsere	  hinanden	  sprogligt.	  Gibbons	  

(2014)	  pointerer	  vigtigheden	  af,	  at	  opgaverne	  i	  et	  gruppearbejde	  skal	  kræve	  at	  eleverne	  snak-‐

ker	  sammen	  og	  ikke	  blot	  opmuntre	  dem	  til	  det,	  hvis	  der	  skal	  være	  tale	  om	  en	  sprogudviklende	  

aktivitet,	  hvor	  eleverne	  stilladserer	  hinanden.	  Opgaven	  ’Møde	  på	  midten’	  stiller	  krav	  til	  inter-‐

aktion,	  men	  eleverne	  i	  Edonas	  grupper	  kommer	  omkring	  dette,	  ved	  at	  Emma	  noterer	  samme	  

forklaring	  for	  samtlige	  gruppemedlemmer.	  

	  

6.2.3.	  Sammenligning	  af	  undervisningen	  i	  de	  to	  fag	  

Undervisningen	  i	  de	  to	  fag	  forløber	  meget	  forskelligt.	  Det	  kan	  der	  være	  flere	  årsager	  til:	  Ma-‐

tematiktimerne	  ligger	  om	  morgenen,	  mens	  natur/teknik	  er	  om	  eftermiddagen,	  der	  er	  kun	  en	  

klasse	  i	  matematik	  og	  to	  i	  natur/teknik	  m.v.	  Jeg	  vælger	  her	  at	  se	  bort	  fra	  disse	  faktorer,	  men	  

de	  skal	  nævnes	  som	  et	  forbehold.	  

	  

I	  matematikundervisningen	  stilladserer	  Helle	  eleverne	  sprogligt,	  og	  det	  tyder	  på,	  at	  det	  øger	  

deres	  motivation	  såvel	  som	  deres	  mulighed	  for	  at	  deltage	  aktivt	  i	  undervisningen.	  I	  størstede-‐

len	  af	  undervisningen	  arbejder	  eleverne	  koncentrerede	  med	  deres	  opgaver,	  som	  bygger	  på	  

det	  forarbejde,	  der	  er	  blevet	  gjort	  med	  de	  relevante	  fagord	  i	  starten	  af	  timen	  –	  bl.a.	  ved	  hjælp	  

af	  elevernes	  output.	  
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I	  natur/teknik-‐undervisningen	  ser	  jeg	  ikke	  nogen	  eksempler	  på	  sproglig	  stilladsering	  fra	  læ-‐

rernes	  side.	  Undervisningen	  er	  rammesat,	  så	  eleverne	  har	  mulighed	  for	  at	  producere	  output,	  

men	  de	  formår	  ikke	  at	  stilladsere	  hinanden	  sprogligt.	  I	  Karims	  gruppe	  tyder	  det	  på,	  at	  en	  del	  

af	  meningen	  i	  teksten	  går	  tabt	  ved	  fokus	  på	  ordniveau,	  og	  i	  Edonas	  gruppe	  er	  det	  hovedsagligt	  

Emma,	  der	  producerer	  output	  og	  man	  kan	  dermed	  sætte	  spørgsmålstegn	  ved,	  om	  Edona	  fin-‐

der	  ud	  af,	  hvis	  der	  er	  noget,	  hun	  ikke	  forstår.	  CL-‐strukturerne	  ser	  ud	  til	  at	  fungere	  i	  forhold	  til	  

at	  motivere	  eleverne	  til	  aktiv	  deltagelse,	  men	  de	  bliver	  ikke	  benyttet	  i	  alle	  grupper	  og	  alle	  un-‐

dervisningsgange.	  Der	  er	  en	  tydelig	  tendens	  til,	  at	  hhv.	  Emma	  og	  Emina	  overtager	  styringen	  og	  

påtager	  sig	  mere	  arbejde	  end	  fx	  Edona	  og	  Karim.	  Dette	  giver	  Karim	  også	  udtryk	  for:	  ”Jeg	  kun-‐

ne	  lige	  så	  godt	  lade	  være,	  for	  Emina	  er	  i	  gang.”	  (Observation	  3,	  natur/teknik).	  Det	  tyder	  på,	  at	  

han	  føler	  sig	  overflødig,	  og	  det	  er	  også	  det	  indtryk	  jeg	  får	  af	  både	  ham	  og	  Edona,	  når	  jeg	  obser-‐

verer	  grupperne.	  

	  

6.2.4.	  Sammenfatning	  

Undervisningens	  tilrettelæggelse	  i	  de	  to	  fag	  afspejler	  forskellige	  forventninger	  til	  elevernes	  

sproglige	  niveau.	  I	  matematik	  forventer	  Helle	  ikke,	  at	  eleverne	  kan	  fagordene,	  de	  skal	  arbejde	  

med	  på	  forhånd,	  og	  hun	  bruger	  undervisningstid	  på	  at	  lade	  eleverne	  arbejde	  med	  ordene	  og	  

på	  at	  stilladsere	  dem.	  I	  natur/teknik	  udviser	  lærerne	  bevidsthed	  om,	  at	  der	  kan	  være	  svære	  

ord	  i	  undervisningsmaterialet,	  der	  skal	  arbejdes	  med	  at	  forstå.	  Men	  i	  mine	  observationer	  bli-‐

ver	  det	  på	  intet	  tidspunkt	  undersøgt,	  om	  eleverne	  faktisk	  forstår,	  hvad	  de	  læser.	  Der	  ligger	  

implicit	  en	  forventning	  om,	  at	  eleverne	  opnår	  forståelsen	  selv,	  og	  der	  tages	  dermed	  ikke	  højde	  

for,	  at	  der	  kan	  være	  tosprogede	  elever,	  der	  har	  andre	  forudsætninger	  end	  eleverne	  med	  dansk	  

som	  modersmål.	  

	  

Som	  nævnt	  ovenfor,	  kan	  der	  være	  flere	  årsager	  til	  at	  eleverne	  tilsyneladende	  deltager	  forskel-‐

ligt	  i	  de	  to	  fag.	  En	  af	  dem	  kan	  være,	  at	  faglærerens	  forventninger	  til	  elevernes	  sproglige	  niveau	  

og	  dermed	  han/hendes	  tilrettelæggelse	  af	  undervisningen	  har	  betydning	  for	  elevernes	  moti-‐

vation	  for	  deltagelse.	  
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6.3.	  Forventninger	  til	  elevernes	  faglige	  niveau	  

For	  både	  Edona	  og	  Karim	  gør	  det	  sig	  gældende,	  at	  de	  gætter	  på,	  at	  Helle	  og	  John	  vurderer	  dem	  

til	  at	  være	  fagligt	  dygtigere,	  end	  lærerne	  faktisk	  gør	  (Bilag	  1).	  

	  

Karim	  tror,	  Helle	  vurderer	  ham	  til	  at	  ligge	  på	  mellem	  6-‐7	  i	  faglighed	  i	  matematik,	  mens	  han	  

selv	  vurderer	  sig	  til	  7-‐8	  og	  Helle	  i	  realiteten	  vurderer	  ham	  til	  at	  ligge	  på	  2	  (ibid.).	  Han	  tror,	  

John	  vurderer	  ham	  til	  et	  10-‐tal	  i	  natur/teknik	  i	  faglighed	  og	  Karim	  er	  selv	  enig	  i	  denne	  vurde-‐

ring	  af	  sin	  egen	  dygtighed	  i	  faget.	  John	  vurderer	  ham	  til	  at	  ligge	  mellem	  5-‐6.	  	  

	  

Det	  interessante	  er	  nu,	  om	  Karims	  motivation	  varierer,	  alt	  efter	  hvilke	  forventninger	  han	  me-‐

ner,	  læreren	  har	  til	  ham.	  Han	  mener	  selv,	  at	  han	  ligger	  på	  et	  8-‐tal	  i	  motivation	  i	  matematik	  og	  

mellem	  8-‐10	  i	  natur/teknik.	  Hans	  motivation	  ryger	  altså	  i	  nogle	  tilfælde	  højere	  op	  i	  det	  fag,	  

hvor	  han	  mener,	  at	  lærerens	  forventninger	  er	  højere.	  Det	  samme	  gør	  sig	  gældende	  for	  Edona,	  

der	  vurderer,	  at	  hun	  er	  lidt	  mere	  motiveret	  i	  matematik	  end	  i	  natur/teknik	  og	  hvor	  hendes	  

gæt	  på	  lærernes	  bedømmelse	  af	  hendes	  faglighed	  placerer	  sig	  på	  samme	  måde	  (Bilag	  1).	  Der	  

er	  dog	  tale	  om	  ganske	  få	  tals	  forskel	  i	  vurderingen,	  og	  der	  kan	  være	  mange	  faktorer,	  der	  spil-‐

ler	  ind,	  så	  der	  kan	  blot	  gisnes	  om,	  at	  der	  er	  en	  sammenhæng.	  Sammenhængen	  ses	  dog	  i	  EVA-‐

rapporten	  ’Høje	  forventninger	  til	  alle	  elever’	  (Steensig	  et	  al.,	  2013).	  På	  baggrund	  af	  egen	  og	  

andres	  forskning	  påvises	  en	  sammenhæng	  mellem	  lærerens	  ambitiøse	  forventninger	  og	  ele-‐

vernes	  motivation.	  Samtidig	  påpeges	  det,	  at	  forventningerne	  skal	  være	  realistiske	  og	  tilpasset	  

den	  enkelte	  elev	  for	  at	  motivationen	  kan	  bibeholdes	  (ibid.).	  

	  

6.3.1.	  Skelnen	  mellem	  fagligt	  og	  sprogligt	  niveau	  

Laura	  Gilliams	  (2009)	  undersøgelse	  viser,	  at	  det	  ofte	  er	  sprogproblemer,	  der	  ligger	  til	  grund,	  

når	  lærerne	  taler	  om	  ”fagligt	  svage	  elever”	  –	  til	  trods	  for,	  at	  de	  giver	  udtryk	  for,	  at	  de	  gerne	  vil	  

skelne	  mellem	  sprogvanskeligheder	  og	  manglende	  intelligens.	  Der	  er	  således	  en	  tendens	  til,	  at	  

elevernes	  faglige	  niveau	  bliver	  vurderet	  ud	  fra	  deres	  sproglige.	  Det	  betyder,	  at	  børnene	  i	  Gilli-‐

ams	  undersøgelse	  sætter	  lighedstegn	  mellem	  det	  at	  være	  ”dårlig	  til	  dansk”	  og	  ”at	  være	  dum”	  

(ibid.).	  Det	  samme	  kommer	  til	  udtryk	  i	  min	  undersøgelse,	  da	  jeg	  interviewer	  Edona:	  

	  
Natascha:	  Kan	  du	  godt	  have	  svært	  ved	  at	  tro	  på,	  at	  du	  er	  god	  til	  matematik?	  
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Edona:	  Ja,	  nogle	  gange.	  

Natascha:	  Hvorfor?	  

Edona:	  Altså,	  nogle	  gange	  er	  det	  sådan,	  at	  jeg	  ikke	  kan	  forstå	  det.	  Det	  er	  det	  med	  at	  forstå	  det,	  der	  

også	  forhindrer	  én	  i	  at	  vide	  det.	  (Bilag	  4).	  

	  

Edona	  fortæller	  videre,	  at	  hun	  efter	  et	  stykke	  tid	  får	  en	  anden	  elev	  til	  at	  forklare	  det	  for	  sig,	  og	  

at	  det	  pludselig	  ”viser	  sig,	  at	  hun	  godt	  kan	  finde	  ud	  af	  det”	  (Bilag	  4).	  Her	  er	  det	  konkret	  Edonas	  

manglende	  forståelse	  af,	  hvad	  ’stigende’	  i	  matematiktimen	  betyder,	  der	  får	  hende	  til	  at	  føle	  sig	  

”dårlig	  til	  matematik”.	  Det	  fremgår	  desuden,	  at	  det	  ikke	  er	  en	  enkeltstående	  oplevelse.	  

	  

Moskvil	  (2009)	  påpeger,	  at	  det	  er	  væsentligt	  at	  være	  bevidst	  om	  som	  lærer,	  at	  tosprogede	  ele-‐

ver	  kan	  have	  stor	  kompetence	  på	  sit	  modersmål	  på	  områder,	  hvor	  de	  ikke	  er	  så	  stærke	  på	  

dansk.	  Det	  er	  altså	  vigtigt	  at	  skelne	  mellem	  det	  sproglige	  og	  det	  faglige	  niveau.	  Det	  beder	  jeg	  

også	  Helle	  og	  John	  om	  at	  gøre,	  for	  at	  få	  et	  indtryk	  af	  om	  de	  vurderer	  elevernes	  niveauer	  for-‐

skelligt.	  Helle	  skelner	  helt	  tydeligt,	  og	  vurderer	  både	  Edonas	  og	  Karims	  sproglige	  niveau	  til	  at	  

være	  højere	  end	  deres	  faglige	  (Bilag	  1).	  Johns	  vurderinger	  af	  Edona	  og	  Karim	  er	  nogenlunde	  

ens	  i	  både	  fagligt	  og	  sprogligt	  niveau,	  men	  i	  interviewet	  kommer	  det	  til	  udtryk,	  at	  han	  skelner	  

mellem	  de	  to	  og	  ikke	  blot	  vurderer	  det	  faglige	  på	  baggrund	  af	  det	  sproglige	  (Bilag	  6).	  

Men	  på	  trods	  af,	  at	  både	  Helle	  og	  John	  skelner,	  oplever	  eleverne,	  at	  sproget	  kan	  stå	  i	  vejen	  i	  

fagene,	  hvilket	  kommer	  til	  udtryk	  i	  mine	  interviews.	  	  

	  

Karim	  siger	  i	  interviewet,	  at	  han	  ikke	  altid	  forstår	  lærernes	  forklaringer,	  fordi	  de	  bruger	  nogle	  

ord,	  han	  ikke	  forstår	  (Bilag	  5).	  Men	  som	  det	  også	  kommer	  til	  udtryk	  i	  afsnittet	  ’Undervisnin-‐

gen	  i	  natur/teknik	  i	  et	  dsa-‐perspektiv’,	  lægger	  han	  ikke	  altid	  mærke	  til,	  at	  han	  ikke	  har	  forstå-‐

et	  sammenhængen	  og	  det	  kan	  derfor	  være	  vanskeligt	  for	  ham	  at	  spørge	  en	  lærer	  om	  hjælp	  –	  

ligesom	  det	  kan	  være	  svært	  for	  lærerne	  at	  finde	  ud	  af,	  at	  der	  sprogligt	  er	  nogle	  barrierer,	  der	  

forhindrer	  Karim	  i	  at	  forstå	  det	  faglige.	  	  

	  

Karim	  er	  tilsyneladende	  ikke	  et	  enkeltstående	  eksempel	  på	  dette.	  I	  ’Indsatser	  for	  tosprogede	  

elever’	  (Andersen	  et	  al.,	  2012)	  viser	  det	  sig,	  at	  hele	  58	  procent	  af	  de	  adspurgte	  elever	  angiver,	  

at	  de	  kun	  af	  og	  til	  eller	  aldrig	  spørger,	  når	  der	  er	  ord,	  de	  ikke	  forstår.	  Det	  stiller	  altså	  krav	  til	  

Lærerprofession.dk - et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2015



Bachelorprojekt	  2015:	  	   	   Natascha	  Kjær	  Hansen	  
Dansk	  som	  andetsprog	   	   LN	  165880	  

Side	  30	  af	  63	  

læreren	  om	  at	  sikre	  sig,	  at	  eleverne	  har	  forstået,	  selvom	  de	  ikke	  selv	  giver	  udtryk	  for	  mang-‐

lende	  forståelse.	  

	  

6.3.2.	  Sammenfatning	  

I	  forhold	  til	  problemformuleringen	  kan	  der	  være	  en	  risiko	  for,	  at	  lærernes	  forventninger	  om,	  

at	  eleverne	  behersker	  et	  vist	  sprogligt	  niveau,	  som	  de	  kan	  bruge	  i	  tilegnelsen	  af	  det	  faglige,	  

kan	  få	  konsekvenser	  for	  deres	  opfattelse	  af	  sig	  selv	  som	  elever.	  

	  

Hvis	  ikke	  de	  sprogligt	  forstår,	  hvad	  der	  foregår	  i	  undervisningen,	  risikerer	  de	  at	  føle	  sig	  ”dårli-‐

ge”,	  som	  Edona	  giver	  udtryk	  for,	  og	  som	  det	  også	  fremgår	  af	  Gillams	  undersøgelse.	  Men	  der	  er	  

ligeledes	  en	  risiko	  for,	  at	  elever	  som	  Karim	  ikke	  selv	  er	  bevidste	  om,	  når	  der	  er	  noget,	  de	  ikke	  

forstår,	  og	  dermed	  vurderer	  sig	  selv	  højere	  end	  de	  reelt	  er	  (Bilag	  1).	  Samtidig	  er	  der	  en	  rela-‐

tivt	  høj	  risiko	  for,	  at	  eleverne	  ikke	  tilkendegiver,	  hvis	  der	  er	  noget,	  de	  ikke	  forstår.	  

	  

6.4.	  Forståelse	  af	  elevernes	  motivation	  

6.4.1.	  Det	  behavioristiske	  perspektiv	  

Det	  behavioristiske	  perspektiv	  beskæftiger	  sig	  med	  adfærd,	  og	  hvordan	  den	  kan	  påvirkes	  af	  

ydre	  faktorer	  (Imsen,	  2011).	  

	  

Særligt	  hos	  Karim	  ser	  det	  ud	  til,	  at	  ydre	  påvirkning	  som	  fx	  ros	  hænger	  sammen	  med	  hans	  mo-‐

tivation	  for	  at	  deltage	  aktivt	  i	  undervisningen.	  Det	  ses	  fx	  i	  natur/teknik-‐undervisningen,	  hvor	  

Helle	  i	  starten	  af	  timen	  gennemgår	  dagens	  opgave	  med	  tidsbilleder	  af	  verdens	  udvikling:	  

	  
Helle:	  Og	  hvad	  sker	  der	  her?	  

Karim	  (uden	  hånden	  oppe):	  Rygsøjle!	  

Helle	  (smilende	  til	  Karim):	  Hånden	  op,	  for	  pokker!	  Hvis	  nu	  Karim	  ville	  række	  hånden	  op,	  kunne	  han	  

fortælle	  jer	  det.	  	  

Karim	  (efter	  at	  have	  haft	  hånden	  oppe):	  Rygsøjle!	  

Helle:	  Det	  er	  nemlig	  rigtigt…	  (fortæller	  videre)	  (Observation	  1,	  natur/teknik).	  
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Herefter	  rækker	  Karim	  hånden	  op	  til	  næsten	  alt,	  hvad	  Helle	  siger.	  Han	  svarer	  forkert	  på	  

spørgsmålene	  flere	  fange,	  men	  det	  får	  ham	  tilsyneladende	  ikke	  til	  at	  miste	  modet.	  Jeg	  ser	  en	  

sammenhæng	  her,	  som	  jeg	  også	  oplevede	  med	  Karim	  i	  min	  egen	  undervisning	  i	  praktikken:	  Jo	  

mere	  han	  bliver	  spurgt,	  des	  mere	  aktiv	  bliver	  han.	  Når	  han	  ikke	  selv	  har	  hånden	  oppe,	  hvisker	  

han	  sit	  svar	  til	  andre	  elever	  eller	  siger	  selv	  noget	  højt.	  

	  

Ovenstående	  citat	  viser,	  at	  Karims	  adfærd	  (stimulus)	  udløser	  ros	  fra	  Helle	  (respons)	  og	  det	  

virker	  forstærkende	  på	  Karim,	  der	  nu	  deltager	  endnu	  mere	  aktivt	  i	  undervisningen	  –	  jf.	  Skin-‐

ners	  operante	  betingning	  (Imsen,	  2011).	  Tilsyneladende	  er	  det	  dog	  ikke	  kun	  decideret	  ros	  

som	  respons,	  der	  virker	  forstærkende	  på	  ham,	  men	  i	  det	  hele	  taget	  det	  at	  blive	  hørt	  og	  set	  af	  

læreren	  –	  derfor	  ødelægger	  det	  ikke	  hans	  motivation,	  at	  han	  af	  og	  til	  får	  at	  vide,	  at	  hans	  svar	  

ikke	  er	  rigtige.	  

	  

Det	  fremgår	  af	  interviewet	  med	  Karim,	  at	  han	  opfatter	  sig	  selv	  som	  en	  morsom	  person	  (Bilag	  

5).	  Og	  det	  lader	  til,	  at	  det	  betyder	  noget	  for	  ham,	  hvilken	  respons	  han	  får	  på	  sine	  sjove	  kom-‐

mentarer.	  Det	  ses	  fx	  i	  samme	  natur/teknik-‐time,	  hvor	  samtalen	  falder	  på	  krybdyr.	  Helle	  for-‐

tæller,	  at	  de	  har	  brug	  for	  varme	  og	  Karim	  spørger,	  hvorfor	  man	  ikke	  bare	  varmer	  dem	  i	  mi-‐

kroovnen.	  Helle	  griner	  af	  hans	  kommentar,	  og	  Karim	  smiler	  for	  sig	  selv.	  Helles	  grin	  kan	  ses	  

som	  en	  forstærker	  for	  Karim,	  der	  bliver	  motiveret	  til	  at	  sige	  noget	  sjovt	  igen	  på	  et	  andet	  tids-‐

punkt.	  Det	  gør	  han	  bl.a.	  i	  slutningen	  af	  timen,	  hvor	  en	  af	  grupperne	  får	  ros	  af	  John	  for	  at	  have	  

arbejdet	  ”fantastisk”:	  

	  
Karim:	  Jeg	  synes,	  vi	  skal	  give	  ham	  en	  hånd!	  

Flere	  i	  klassen	  klapper.	  Karim	  kigger	  rundt	  og	  smiler.	  	  

Lidt	  efter	  får	  endnu	  en	  gruppe	  ros.	  	  

Karim:	  Det	  fortjener	  så	  lige	  en	  hånd!	  

Flere	  klapper	  igen.	  Både	  Helle	  og	  John	  smiler	  og	  det	  gør	  Karim	  også.	  (Observation	  1,	  na-‐

tur/teknik).	  

	  

Her	  ses	  helt	  konkret,	  hvordan	  responsen	  fra	  kammeraterne	  får	  Karim	  til	  at	  gentage	  stimulus	  

(Imsen,	  2011),	  hvilket	  også	  udløser	  respons	  fra	  lærerne	  og	  belønner	  Karims	  adfærd.	  	  
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Også	  den	  sidste	  dag,	  jeg	  observerer	  i	  natur/teknik	  ser	  jeg,	  hvordan	  Johns	  ros	  får	  Karim	  til	  at	  

smile:	  

	  
	   Tilbage	  i	  klassen	  skal	  gruppen	  fortælle,	  hvordan	  det	  er	  gået.	  

	   Karim:	  Det	  er	  gået	  godt.	  

	   John:	  Det	  har	  også	  været	  en	  fornøjelse	  at	  komme	  inde	  hos	  jer.	  

	   Karim	  smiler.	  (Observation	  3,	  natur/teknik).	  

	  

Man	  kan	  formode,	  at	  Johns	  respons	  kommer	  til	  at	  virke	  forstærkende	  for	  Karims	  motivation	  

for	  at	  igen	  at	  ”gøre	  det	  til	  en	  fornøjelse	  at	  komme	  ind	  til	  gruppen”	  –	  eller	  med	  andre	  ord	  for	  at	  

han	  arbejder	  godt	  med	  den	  stillede	  opgave	  og	  lever	  op	  til	  Johns	  forventninger.	  

	  

Også	  Edona	  giver	  udtryk	  for	  i	  interviewet,	  at	  den	  ydre	  respons	  i	  form	  af	  ros	  har	  betydning	  for	  

både	  hendes	  tro	  på	  sig	  selv	  og	  for	  hendes	  motivation	  til	  at	  ”blive	  ved”:	  	  

	  
Natascha:	  (…)	  Så	  de	  (lærerne)	  tror,	  du	  arbejder	  bedre	  end	  du	  egentlig	  selv	  synes,	  du	  gør?	  

Edona	  (griner	  lidt):	  Ja.	  

Natascha:	  Hvorfor?	  

Edona:	  (…)	  Vi	  har	  også	  hørt	  ved	  andre	  elever,	  at	  først	  starter	  de	  med	  at	  sige	  at	  de	  ikke	  kan.	  Altså	  

eleverne	  siger:	  ”Jeg	  kan	  ikke,	  jeg	  kan	  ikke,	  jeg	  kan	  ikke.”	  Men	  så	  efter,	  så	  kan	  man	  godt	  finde	  ud	  af	  

det,	  og	  så	  synes	  børnene	  også,	  at	  det	  er	  sådan	  sjovt,	  så	  bliver	  man	  ved	  og	  finder	  ud	  af,	  at	  læreren	  

havde	  ret.	  

Natascha:	  Så	  det	  er	  igen	  det	  der	  med,	  at	  du	  måske	  tænker	  lidt	  dårligere	  om	  dig	  selv,	  end	  læreren	  

egentlig	  gør?	  

Edona:	  Ja.	  	  (Bilag	  4).	  

	  

Edona	  taler	  om	  elever	  generelt,	  og	  jeg	  bruger	  det	  sidste	  spørgsmål	  i	  eksemplet	  til	  at	  finde	  ud	  

af,	  om	  hendes	  udtalelser	  dækker	  hende	  selv.	  Det	  gør	  de.	  Det,	  at	  læreren	  roser	  hende	  og	  siger,	  

at	  hun	  godt	  kan	  finde	  ud	  af	  det	  (og	  dermed	  udtrykker	  sine	  positive	  forventninger),	  betyder	  at	  

Edona	  får	  lyst	  til	  at	  fortsætte	  sit	  arbejde	  og	  også	  når	  en	  oplevelse	  af,	  at	  læreren	  får	  ret.	  Hendes	  

adfærd	  er	  blevet	  forstærket	  ved	  hjælp	  af	  lærerens	  respons	  (Imsen,	  2011).	  
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6.4.2.	  Det	  selvpsykologiske	  perspektiv	  

I	  et	  selvpsykologisk	  perspektiv	  bygger	  såvel	  lærerens	  som	  elevens	  forventninger	  til	  fremtiden	  

på	  tidligere	  erfaringer	  (Tønnesvang,	  2009).	  Den	  aktuelle	  tilstedeværelse	  (nutidigheden)	  bli-‐

ver	  dermed	  påvirket	  af	  disse	  andre	  to	  tidsaspekter.	  

Den	  sidste	  dag	  jeg	  observerer	  i	  natur/teknik,	  får	  jeg	  et	  indblik	  i	  Johns	  forventninger	  til	  Karims	  

arbejde	  i	  de	  næste	  par	  timer:	  

	  
John	  spørger	  klassen,	  hvordan	  det	  gik	  sidst,	  de	  havde	  natur/teknik,	  da	  han	  ikke	  var	  til	  stede	  denne	  

time.	  	  

Emina	  fra	  Karims	  gruppe	  (som	  var	  ”formand”	  for	  arbejdet	  i	  gruppen	  den	  foregående	  gang):	  Et	  af	  

gruppemedlemmerne	  lavede	  ikke	  så	  meget.	  

John:	  Hvordan	  kan	  I	  gøre	  det	  bedre	  i	  dag?	  Nu	  spørger	  jeg	  formanden,	  men	  jeg	  kunne	  også	  spørge	  jer	  

alle.	  Har	  du	  en	  idé?	  (Kigger	  på	  Karim).	  

Karim:	  Ja!	  

John:	  Det	  er	  godt.	  Du	  behøver	  ikke	  delagtiggøre	  os	  andre.	  Bare	  du	  ved,	  hvad	  du	  skal.	  (Observation	  

3,	  natur/teknik).	  

	  

Eminas	  beskrivelse	  passer	  kun	  på	  Karim	  (vurderet	  på	  baggrund	  af	  mine	  observationer	  af	  den	  

omtalte	  gang)	  og	  John	  er	  heller	  ikke	  i	  tvivl	  om,	  at	  det	  er	  Karim,	  Emina	  taler	  om,	  selvom	  hun	  

ikke	  nævner	  noget	  navn.	  I	  sine	  kommentarer	  får	  John	  kommunikeret,	  at	  han	  forventer,	  at	  det	  

er	  Karim,	  der	  bliver	  talt	  om.	  Disse	  forventninger	  bygger	  givetvis	  på	  Johns	  tidligere	  erfaringer	  

med	  ham,	  der	  både	  efter	  lærernes	  udsagn	  og	  mine	  observationer	  svinger	  meget	  i	  sit	  engage-‐

ment	  i	  undervisningen	  (Bilag	  1).	  Det	  kan	  for	  Karims	  vedkommende	  tolkes	  som	  om,	  John	  har	  

negative	  forventninger	  til	  ham,	  men	  John	  får	  samtidig	  kommunikeret	  en	  tro	  på	  og	  et	  ønske	  

om,	  at	  Karim	  i	  sin	  fremtidige	  aktivitet	  kan	  ”gøre	  det	  bedre”.	  

	  

Som	  nævnt	  under	  ’Det	  behavioristiske	  perspektiv’	  bliver	  Edonas	  motivation	  påvirket	  af	  lære-‐

rens	  forventninger.	  Lærernes	  forventninger	  til	  at	  hun	  mestrer	  opgaven,	  påvirker	  hendes	  egne	  

forventninger	  til	  mestring	  (fremtiden)	  og	  dermed	  også	  hendes	  arbejdsindsats	  i	  den	  aktuelle	  

tilstedeværelse	  (Tønnesvang,	  2009).	  
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Rettethed	  mod	  mestring	  

I	  forhold	  til	  rettetheden	  mod	  mestring	  er	  lærerens	  opgave	  som	  vitaliseringsobjekt	  at	  give	  ele-‐

ven	  passende	  udfordring	  (Tønnesvang,	  2009).	  Særligt	  Karim	  viser	  tegn	  på	  at	  være	  i	  en	  under-‐

skudsposition	  (og	  dermed	  mangle	  psykologisk	  ilt)	  i	  forhold	  til	  rettetheden	  mod	  mestring.	  Det	  

kommer	  fx	  til	  udtryk	  i	  hans	  urealistiske	  selvvurdering	  i	  både	  matematik	  og	  natur/teknik.	  Det	  

fremgår	  af	  mit	  interview	  med	  ham,	  at	  han	  vurderer	  sig	  selv	  til	  at	  ligge	  mellem	  7-‐8	  (og	  har	  væ-‐

ret	  oppe	  på	  10	  med	  en	  anden	  lærer)	  i	  matematik,	  mens	  Helle	  vurderer	  ham	  til	  et	  2-‐tal	  på	  ska-‐

laen	  fra	  1-‐10.	  I	  natur/teknik	  er	  billedet	  det	  samme:	  Karim	  vurderer	  at	  han	  fagligt	  er	  på	  et	  10-‐

tal,	  mens	  John	  mener,	  at	  han	  ligger	  mellem	  5-‐6	  (Bilag	  1).	  Ifølge	  Tønnesvang	  (2009)	  kan	  Ka-‐

rims	  urealistiske	  selvvurdering	  få	  den	  konsekvens,	  at	  han	  ikke	  blive	  udfordret	  optimalt.	  Det	  

kunne	  være	  tilfældet,	  da	  Karims	  gruppe	  læser	  de	  ovenfor	  omtalte	  tekster	  i	  natur/teknik	  og	  

Karim	  selv	  vurderer,	  at	  han	  forstår	  alle	  ordene,	  men	  ikke	  selv	  bemærker,	  at	  det	  halter	  med	  

teksten	  som	  helhed.	  

	  

Undervisningen	  med	  CL-‐struktur	  er	  tilrettelagt,	  så	  eleverne	  kan	  agere	  medspillende	  modspil-‐

lere	  for	  hinanden	  og	  støtte	  hinanden	  i	  zonen	  for	  nærmeste	  udvikling	  (Kagan	  &	  Stenlev,	  2006).	  

Men	  mine	  observationer	  viser,	  at	  både	  Edona	  og	  Karim	  ser	  ud	  til	  at	  trække	  sig,	  når	  de	  mere	  

kompetente	  elever,	  hhv.	  Emma	  og	  Emina,	  tager	  styringen.	  Edona	  sidder	  således	  ofte	  blot	  og	  

kigger	  på,	  eller	  går	  rundt	  i	  klassen,	  mens	  Emma	  arbejder	  (Observation	  1,	  2	  &	  3,	  natur/teknik).	  

Også	  Karim	  går	  en	  del	  mere	  rundt,	  end	  de	  øvrige	  elever	  i	  gruppen	  og	  siger	  bl.a.	  selv	  på	  et	  tids-‐

punkt,	  da	  han	  har	  holdt	  pause	  i	  fem	  minutter,	  mens	  de	  andre	  arbejder:	  ”Jeg	  kunne	  lige	  så	  godt	  

lade	  være,	  for	  Emina	  er	  i	  gang.”	  (Observation	  3,	  natur/teknik).	  Dette	  citat	  kan	  tyde	  på,	  at	  han	  

føler	  sig	  overflødig	  og	  ikke	  mener	  at	  kunne	  bidrage	  med	  noget,	  der	  er	  bedre	  end	  Eminas.	  Det	  

kan	  dermed	  også	  tolkes	  som	  et	  udtryk	  for,	  at	  Karim	  bliver	  frustreret	  på	  et	  niveau,	  der	  ligger	  

højere	  end	  han	  magter	  det	  (Tønnesvang,	  2009).	  

	  

Det,	  at	  Edona	  og	  Karim	  tilsyneladende	  trækker	  sig,	  kan	  også	  i	  et	  selvpsykologisk	  perspektiv	  

tolkes	  som	  et	  udtryk	  for,	  at	  de	  ikke	  vil	  udstilles	  som	  dumme	  eller	  få	  afsløret	  deres	  svagheder,	  

hvis	  de	  ikke	  formår	  at	  bidrage	  på	  det	  niveau,	  som	  de	  øvrige	  elever	  i	  gruppen	  ønsker	  eller	  ar-‐

bejder	  på	  (ibid.).	  Dette	  er	  også	  noget,	  John	  er	  opmærksom	  på.	  Han	  siger	  bl.a.:	  

	  

Lærerprofession.dk - et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2015



Bachelorprojekt	  2015:	  	   	   Natascha	  Kjær	  Hansen	  
Dansk	  som	  andetsprog	   	   LN	  165880	  

Side	  35	  af	  63	  

”(…)Altså,	  der	  er	  nogle	  enkelte,	  ikke	  også,	  og	  det	  oplevede	  du	  garanteret	  også	  med	  Karim,	  da	  han	  

sad	  inde	  i	  rummet,	  hvor	  de	  sad	  selv,	  hvor	  han	  bedre	  kan	  tillade	  sig	  at	  spørge	  om	  nogle	  ting	  uden	  at	  

blive	  grint	  af.”	  (Bilag	  6).	  

	  

Endvidere	  siger	  han	  –	  helt	  i	  tråd	  med	  den	  omtalte	  undersøgelse	  fra	  SFI	  og	  EVA	  omkring	  pro-‐

centdelen	  af	  elever,	  der	  ikke	  tilkendegiver	  manglende	  forståelse:	  

	  
”Så	  forøger	  jeg	  jo	  at	  forklare	  de	  ting,	  jeg	  fornemmer	  er	  svære,	  fordi..	  Selvom	  man	  spørger,	  om	  alle	  

har	  forstået,	  så	  er	  der	  ikke	  nogen,	  der	  vil	  stå	  frem	  og	  sige	  det.	  Det	  er	  i	  hvert	  fald	  sjældent,	  at	  der	  er	  

nogen,	  der	  træder	  frem	  og	  siger:	  ”Jeg	  har	  ikke	  forstået”,	  for	  så	  kan	  man	  risikere	  at	  blive	  stemplet	  

som	  dum.”	  (Bilag	  6).	  	  

	  

Hvis	  ovenstående	  citater	  fra	  John	  stemmer	  overens	  med	  virkeligheden	  for	  Edona	  og	  Karim,	  

kan	  det	  få	  den	  konsekvens,	  at	  de	  ikke	  tør	  kaste	  sig	  ud	  i	  at	  lære	  noget	  nyt,	  fordi	  de	  er	  bange	  for	  

at	  blive	  stemplet	  som	  dumme	  og	  måske	  blive	  skuffede	  (Tønnesvang,	  2009).	  Det	  er	  i	  stedet	  

mindre	  farligt	  at	  forvente	  sig	  noget	  negativt	  og	  undlade	  at	  deltage	  eller	  blot	  deltage	  sporadisk	  

i	  arbejdet	  (ibid.).	  De	  oplevede	  forventninger	  kan	  på	  den	  måde	  både	  få	  konsekvenser	  for	  ele-‐

vernes	  motivation,	  men	  deres	  tidligere	  erfaringer	  med	  (manglende)	  mestring	  og	  egne	  og	  vita-‐

liseringsobjekternes	  forventninger	  til	  fremtiden	  kan	  også	  få	  konsekvens	  for	  elevernes	  selvfor-‐

ståelse	  og	  identitetsopfattelse	  som	  elever	  i	  nutidigheden	  (ibid.).	  	  

	  

Rettethed	  mod	  selvfremstilling	  

I	  mine	  observationer	  af	  Karim	  er	  den	  selvhenførende	  rettethed	  med	  selvhævdelse	  og	  selv-‐

fremstilling,	  der	  udtrykkes	  ved	  temaet	  ”se	  mig	  som	  den,	  jeg	  er”,	  tydelig	  (Tønnesvang	  &	  Jensen,	  

2009).	  	  

	  

Som	  nævnt	  under	  ’Det	  behavioristiske	  perspektiv’	  fremgår	  det	  af	  mit	  interview	  med	  Karim,	  at	  

han	  selv	  opfatter	  sig	  som	  ”en	  sjov	  person”,	  og	  at	  det	  også	  er	  hans	  indtryk,	  at	  lærerne	  deler	  

denne	  opfattelse	  (Bilag	  5).	  I	  eksemplet	  fra	  omtalte	  afsnit	  griner	  eleverne	  af	  Karims	  kommen-‐

tar	  om	  at	  give	  klassekammeraten	  en	  hånd	  og	  han	  gentager	  kort	  efter	  succesen,	  hvor	  også	  John	  

og	  Helle	  smiler	  af	  ham.	  Karims	  kommentar	  kunne	  være	  blevet	  tolket	  negativt	  og	  forstyrrende	  

i	  sammenhængen,	  men	  hans	  lærere	  optræder	  som	  vitaliseringsobjekter	  empatisk	  spejlende	  
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og	  anerkender	  hans	  selvfremstilling,	  hvilket	  kan	  give	  Karim	  psykologisk	  ilt	  og	  være	  med	  til	  at	  

opretholde	  selvfølelsen	  (Tønnesvang,	  2009).	  

	  

Også	  i	  andre	  situationer	  kan	  det	  tolkes	  som	  om,	  Karim	  har	  et	  behov	  for	  at	  hævde	  sig,	  blive	  

spejlet	  af	  lærerne	  og	  få	  bekræftet,	  at	  han	  er	  accepteret	  som	  den,	  han	  er.	  Fx	  når	  han	  kommen-‐

terer	  og	  forsøger	  at	  svare	  på	  alt	  i	  undervisningen,	  og	  når	  han	  midt	  i	  en	  gennemgang	  i	  plenum	  

kører	  gennem	  klassen	  på	  sin	  stol.	  Karim	  når	  i	  løbet	  af	  en	  time	  ofte	  at	  lave	  adskillige	  ting,	  der	  

ikke	  har	  nogen	  relevans	  for	  undervisningen.	  Det	  ses	  fx	  den	  anden	  gang,	  jeg	  observerer	  i	  na-‐

tur/teknik:	  

	  
Kl.	  13.25:	  Karim	  henter	  kølle	  i	  klassen.	  Går	  ud	  og	  sætter	  sig	  til	  at	  snakke	  med	  Mikhail.	  

Kl.	  13.35:	  Karim	  er	  tilbage	  i	  klassen.	  Går	  rundt	  med	  kølle	  og	  flytter	  stole	  med	  den.	  

Kl.	  13.40:	  Karim	  går	  rundt	  i	  klassen	  og	  slår	  de	  andre	  elever	  med	  en	  lang	  elastik.	  (Observation	  2,	  

natur/teknik).	  

	  

Men	  hans	  adfærd,	  der	  flere	  gange	  tangerer	  det	  forstyrrende,	  kan	  også	  forstås	  på	  en	  anden	  

måde	  end	  som	  en	  higen	  efter	  empatisk	  spejling.	  Karim	  fortæller	  i	  interviewet,	  at	  han	  tror,	  Hel-‐

les	  vurdering	  af	  hans	  faglige	  evner	  i	  matematik	  bliver	  påvirket	  af,	  hvordan	  han	  nogle	  gange	  

opfører	  sig	  i	  timen:	  

	  
Karim:	  (…)	  Nogle	  gange	  kan	  jeg	  godt	  finde	  på	  at	  lave	  nogle	  irriterende	  ting.	  Sådan,	  det	  gør	  de	  fleste	  

af	  os	  bare.	  Det	  er	  bare	  at	  vise,	  at	  man	  keder	  sig.	  	  

(…)	  

Natascha:	  Hvad	  kunne	  det	  være	  for	  nogle	  ting?	  

Karim:	  Sådan…	  Sidde	  sådan	  og	  slå	  med	  blyanten	  eller	  trommer	  eller	  sådan	  noget.	  Og	  sådan	  nogle	  

ting,	  man	  kan	  lide	  at	  lave,	  i	  stedet	  for	  at	  man	  bare	  sidder	  og	  keder	  sig.	  

Natascha:	  Ja.	  Og	  hvornår	  keder	  du	  dig?	  

Karim:	  Når	  det	  bliver	  alt	  for	  indviklet.	  (Bilag	  5).	  
	  

I	  det	  ovenstående	  fortæller	  Karim,	  at	  når	  han	  laver	  noget	  forstyrrende	  i	  timen,	  så	  kan	  det	  tol-‐

kes	  som	  et	  udtryk	  for,	  at	  han	  keder	  sig,	  fordi	  han	  synes,	  det,	  der	  foregår	  i	  undervisningen,	  er	  

for	  indviklet.	  I	  Tønnesvangs	  terminologi	  demonstrerer	  Karims	  adfærd,	  at	  han	  ikke	  er	  optimalt	  

frustreret	  og	  mangler	  psykologisk	  ilt	  i	  forhold	  til	  sin	  rettethed	  mod	  mestring	  –	  han	  får	  ikke	  
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passende	  udfordring	  (Tønnesvang,	  2009).	  Ifølge	  Tønnesvang	  er	  det	  væsentligt,	  at	  læreren	  

opnår	  en	  forståelse	  for,	  hvad	  der	  psykologisk	  ligger	  til	  grund	  for	  elevernes	  udspil,	  så	  han	  eller	  

hun	  kan	  håndtere	  det	  optimalt	  (ibid.).	  I	  mine	  observationer	  ser	  jeg	  imidlertid	  ikke,	  at	  Karims	  

forstyrrelser	  bliver	  tolket	  som	  et	  udtryk	  for	  manglende	  forståelse	  for,	  hvad	  han	  skal	  i	  under-‐

visningen.	  Han	  bliver	  i	  stedet	  vist	  tilbage	  til	  sin	  gruppe,	  når	  han	  vandrer	  rundt	  og	  laver	  andre	  

ting.	  

	  

6.4.3.	  Sammenfatning	  

Det	  behavioristiske	  og	  det	  selvpsykologiske	  perspektiv	  giver	  to	  forskellige	  forståelsesrammer	  

i	  forhold	  til	  elevernes	  motivation	  for	  at	  deltage	  i	  undervisningen,	  men	  de	  supplerer	  også	  hin-‐

anden	  i	  forståelsen	  af,	  hvad	  der	  er	  på	  spil.	  

	  

Med	  Skinners	  operante	  betingning	  er	  det	  tydeligt,	  at	  både	  Edona	  og	  Karim	  påvirkes	  af,	  hvilke	  

forventninger	  læreren	  udtrykker	  over	  for	  dem	  og	  om	  de	  får	  ros	  for	  deres	  arbejde.	  Ros	  og	  posi-‐

tive	  forventninger	  styrker	  deres	  motivation.	  

	  

I	  et	  selvpsykologisk	  perspektiv	  påvirkes	  elevernes	  motivation	  og	  adfærd	  i	  nutidigheden	  også	  

af	  lærerens	  forventninger	  til	  dem	  i	  fremtiden	  og	  deres	  tidligere	  erfaringer.	  Samtidig	  kan	  man	  

forstå	  Karims	  sommetider	  manglende	  motivation	  for	  deltagelse	  som	  et	  udtryk	  for,	  at	  han	  ikke	  

er	  optimalt	  frustreret	  og	  mangler	  psykologisk	  ilt	  fra	  sine	  vitaliseringsobjekter	  i	  forhold	  til	  ret-‐

tetheden	  mod	  mestring.	  At	  lærerne	  spejler	  en	  elev	  som	  Karim	  empatisk,	  når	  han	  byder	  ind	  i	  

undervisningen	  med	  indslag,	  der	  ikke	  umiddelbart	  er	  relevante,	  er	  også	  med	  til	  at	  motivere	  

ham	  til	  at	  fortsætte.	  

	  

I	  forhold	  til	  hvilke	  konsekvenser	  lærerens	  forventninger	  kan	  have	  for	  elevernes	  identitetsop-‐

fattelse	  som	  elever,	  kan	  man	  sige,	  at	  balance	  mellem	  rettethederne	  og	  den	  rette	  mængde	  psy-‐

kologisk	  ilt	  i	  et	  selvpsykologisk	  perspektiv	  er	  essentielt	  for	  elevens	  udvikling	  af	  et	  modent	  selv	  

og	  dermed	  også	  identitetsopfattelsen	  som	  elever	  (Tønnesvang,	  2009).	  
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7.	  Diskussion	  af	  handleperspektiv	  

På	  baggrund	  af	  analysen	  vil	  jeg	  nu	  diskutere	  problemformuleringens	  sidste	  spørgsmål:	  Hvor-‐

dan	  kan	  jeg	  som	  dsa-‐lærer	  vejlede	  mine	  kollegaer	  til	  at	  øge	  elevernes	  motivation	  for	  deltagel-‐

se	  i	  undervisningen?	  

	  

Som	  nævnt	  indledningsvist	  har	  jeg	  valgt	  teoretikere,	  der	  knytter	  sig	  til	  de	  hvert	  af	  de	  viden-‐

skabelige	  hovedområder	  (Christensen,	  2014).	  Det	  giver	  forskellige	  relevante	  indsatsområder	  i	  

et	  handleperspektiv,	  afhængigt	  af	  hvilket	  område	  man	  anskuer	  problemstillingen	  fra.	  I	  stedet	  

for	  at	  diskutere	  ”enten	  eller”,	  har	  jeg	  i	  denne	  sammenhæng	  været	  eklektisk	  og	  forsøgt	  at	  lade	  

dem	  supplere	  hinanden	  i	  en	  større	  forståelse	  for,	  hvad	  der	  er	  på	  spil	  for	  eleverne.	  Dermed	  har	  

jeg	  for	  det	  første	  det	  rent	  adfærdsregulerende	  aspekt	  med,	  der	  hører	  til	  under	  naturvidenska-‐

ben	  og	  her	  er	  repræsenteret	  ved	  Skinner.	  For	  det	  andet	  har	  jeg	  Tønnesvang,	  der	  i	  sig	  selv	  er	  

eklektisk	  i	  sin	  teoridannelse,	  men	  hovedsagligt	  må	  placeres	  inden	  for	  humanvidenskaben	  med	  

sine	  begreber	  til	  forståelse	  af	  det	  enkelte	  individs	  subjektivitet.	  Han	  har	  dog	  elementer	  af	  so-‐

cialkonstruktivisme	  i	  særligt	  sit	  begreb	  ’rettethed	  mod	  mestring’,	  der	  kan	  ses	  i	  relation	  til	  

Vygotskys	  ’zone	  for	  nærmeste	  udvikling’.	  Det	  socialkonstruktivistiske	  knytter	  sig	  til	  det	  sam-‐

fundsvidenskabelige	  og	  er	  desuden	  repræsenteret	  ved	  mine	  dsa-‐teoretikere,	  der	  beskæftiger	  

sig	  med	  læring	  og	  sprogtilegnelse	  som	  noget,	  der	  sker	  i	  interaktion	  med	  omgivelserne.	  

	  

7.1.	  Lærer	  eller	  elever	  som	  stillads?	  –	  Lærerens	  rolle	  som	  mediator	  

Vygotsky	  siger,	  at	  det	  kun	  er	  ”en	  voksen	  eller	  en	  anden	  person,	  som	  kan	  mere,	  der	  kan	  fungere	  

som	  medierende	  hjælper	  for	  eleven.	  Hvis	  to	  elever	  sidder	  sammen	  og	  famler	  sig	  frem	  til	  en	  løs-‐

ning	  i	  fællesskab,	  er	  det	  social	  konstruktivisme,	  men	  ikke	  mediering.”	  (Imsen,	  2011,	  s.	  226).	  Ele-‐

verne	  kan	  dermed	  godt	  stilladsere	  hinanden,	  som	  det	  er	  tanken	  i	  den	  undervisning,	  jeg	  obser-‐

verer,	  hvor	  der	  bruges	  CL-‐struktur	  som	  metode.	  I	  begge	  mine	  fokusgrupper	  er	  der	  en	  elev,	  der	  

er	  mere	  kompetent	  end	  hhv.	  Karim	  og	  Edona,	  og	  der	  er	  mulighed	  for,	  at	  disse	  kompetente	  ele-‐

ver	  kan	  agere	  stillads	  for	  mine	  fokuselever.	  Gibbons	  (2014)	  er	  enig	  i,	  at	  eleverne	  kan	  stilladse-‐

re	  hinanden,	  og	  at	  det	  sproglige	  niveau	  ofte	  vil	  blive	  højere	  i	  et	  samarbejde,	  end	  det	  ville	  være,	  

hvis	  eleverne	  arbejdede	  individuelt.	  Hun	  pointerer	  dog,	  at	  lærerens	  rolle	  er	  essentiel,	  hvis	  

elevernes	  akademiske	  register	  skal	  udvikles	  (ibid.).	  I	  forhold	  til	  den	  undervisning,	  der	  finder	  

sted	  i	  natur/teknik	  kan	  man	  derfor	  sige,	  at	  det	  er	  en	  god	  idé,	  at	  eleverne	  arbejder	  i	  grupper,	  
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men	  at	  det	  vil	  være	  fornuftigt	  at	  afslutte	  arbejdet	  med	  det,	  Gibbons	  kalder	  ”lærer-‐guided	  rap-‐

portering”	  (min	  oversættelse)	  (Gibbons,	  2014).	  Her	  skal	  eleverne	  fortælle	  om,	  hvad	  de	  har	  

læst	  og	  arbejdet	  med	  i	  løbet	  af	  timen.	  Lærerens	  rolle	  er	  at	  stilladsere	  sprogligt	  ved	  bl.a.	  at	  

spørge	  ind,	  opsummere	  og	  udvide	  elevernes	  ordforråd.	  

	  

Også	  Swain	  påpeger	  væsentligheden	  af	  en	  kompetent	  feedback,	  for	  at	  eleverne	  kan	  udvikle	  

deres	  sproglige	  kompetence	  på	  andetsproget.	  Ifølge	  Swain	  er	  det	  nemlig	  ikke	  al	  andetsprogs-‐

produktion,	  der	  er	  sprogudviklende	  og	  man	  forbedrer	  ikke	  nødvendigvis	  sprogets	  nøjagtighed	  

ved	  at	  øve	  sig	  (Swain,	  1995).	  Det	  betyder	  i	  praksis,	  at	  selvom	  det	  er	  essentielt	  at	  man	  som	  læ-‐

rer	  skaber	  rammer	  for,	  at	  eleverne	  kan	  producere	  output,	  så	  er	  outputtet	  i	  sig	  selv	  ingen	  ga-‐

ranti	  for,	  at	  eleverne	  udvikler	  og	  tilegner	  sig	  fagsproget.	  

	  

Netop	  tilegnelsen	  og	  forståelsen	  er	  vigtig.	  Min	  empiri	  viser,	  at	  eleverne	  er	  mere	  motiverede	  

for	  at	  deltage	  i	  undervisningen,	  når	  de	  forstår	  opgaverne	  og	  de	  ord,	  der	  bliver	  arbejdet	  med.	  

Alver	  og	  Moskvil	  (Moskvil,	  2009)	  beskriver	  vigtigheden	  af	  at	  starte	  med	  forforståelse	  i	  under-‐

visningen	  –	  fx	  i	  form	  af	  ordarbejde.	  Denne	  betragtning	  tilslutter	  Gibbons	  (2014)	  sig,	  idet	  hun	  

siger,	  at	  der	  altid	  bør	  være	  en	  førlæsningsfase,	  inden	  eleverne	  møder	  teksten.	  Når	  jeg	  som	  

dsa-‐lærer	  skal	  vejlede	  mine	  kollegaer	  til	  at	  øge	  motivationen,	  er	  det	  derfor	  et	  væsentligt	  

aspekt	  at	  medtage	  i	  forhold	  til	  natur/teknik-‐undervisningen.	  

	  

De	  største	  udfordringer	  for	  tosprogede	  elever	  i	  forhold	  til	  det	  analyserede	  undervisningsma-‐

teriale	  er,	  jf.	  analysen,	  fagbegreber	  og	  førfaglige	  ord.	  Der	  optræder	  en	  del	  af	  disse	  ord	  i	  begge	  

tekster,	  men	  i	  særdeleshed	  i	  ’Den	  levende	  verden’.	  Mange	  af	  disse	  ord	  er	  vigtige,	  for	  at	  elever-‐

ne	  kan	  forstå,	  hvad	  teksten	  i	  sin	  helhed	  handler	  om.	  Man	  kunne	  arbejde	  med	  disse	  ord	  i	  en	  

førlæsningsfase	  (Moskvil,	  2009),	  men	  med	  de	  mange	  sammensatte	  ord	  er	  det	  ligeledes	  oplagt,	  

at	  man	  som	  lærer	  sætter	  fokus	  på,	  hvordan	  man	  kan	  dele	  disse	  ord	  op	  i	  led	  for	  at	  opnå	  den	  

nødvendige	  information	  og	  forståelse.	  

	  

Ligeledes	  kan	  multimodalitet	  fungere	  som	  en	  støtte	  for	  eleverne	  (Løvland,	  2009),	  men	  det	  

kræver,	  at	  man	  som	  lærer	  sikrer	  sig	  og	  underviser	  eleverne	  i	  at	  udnytte	  modaliteterne	  til	  at	  

opnå	  denne	  støtte.	  
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Når	  jeg	  som	  dsa-‐vejleder	  råder	  mine	  kollegaer	  til	  at	  sikre	  sig,	  at	  eleverne	  har	  forstået	  såvel	  

vigtige	  fagord	  som	  teksten	  i	  sin	  helhed,	  er	  det	  også	  med	  særligt	  henblik	  på	  at	  undgå,	  at	  elever-‐

ne	  føler	  sig	  dumme,	  fordi	  de	  ikke	  forstår.	  En	  sådan	  følelse	  kan	  have	  betydning	  for	  deres	  moti-‐

vation	  for	  deltagelse	  og	  kan	  ligeledes	  være	  med	  til	  at	  påvirke	  elevernes	  identitetsopfattelse	  

som	  elever	  (Gilliam,	  2009	  og	  Tønnesvang,	  2009).	  

	  

7.2.	  Betydningen	  af	  realistiske	  forventninger	  

Analysen	  viser,	  at	  lærerens	  positive	  forventninger	  til	  eleverne	  er	  med	  til	  at	  øge	  elevernes	  mo-‐

tivation	  for	  deltagelse	  i	  undervisningen.	  Skinners	  teori	  forklarer,	  hvordan	  ros	  som	  respons	  

forstærker	  elevernes	  adfærd	  (stimuli).	  Og	  også	  Tønnesvangs	  begreb	  om	  fremadrettet-‐

fortidsbestemt-‐nutidighed	  skaber	  en	  forståelse	  for,	  hvordan	  elevernes	  ageren	  i	  nutidigheden	  

og	  dermed	  deres	  motivation	  i	  undervisningen	  er	  påvirket	  af	  deres	  tidligere	  erfaringer	  og	  for-‐

ventninger	  til	  fremtiden.	  Ligeledes	  er	  de	  forventninger,	  lærerne	  kommunikerer	  til	  eleverne	  

præget	  af	  deres	  tidligere	  erfaringer.	  Lærerens	  positive	  forventninger	  påvirker	  altså	  elevernes	  

motivation.	  Men	  skal	  jeg	  som	  dsa-‐lærer	  så	  blot	  vejlede	  mine	  kollegaer	  til	  at	  rose	  og	  give	  ud-‐

tryk	  for	  positive	  forventninger	  for	  at	  øge	  elevernes	  motivation?	  Det	  kan	  diskuteres.	  I	  et	  dsa-‐

perspektiv	  og	  i	  forhold	  til	  lærerens	  forventninger	  til	  elevernes	  sproglige	  niveau	  er	  der	  en	  risi-‐

ko	  ved	  at	  planlægge	  sin	  undervisning	  ud	  fra	  en	  forventning	  om,	  at	  tosprogede	  elever	  beher-‐

sker	  et	  dansk	  på	  en	  etsproget	  elevs	  niveau.	  Både	  Maagerø	  (2009)	  og	  Moskvil	  (2009)	  påpeger	  

aspekter	  i	  den	  faglige	  læsning,	  der	  potentielt	  kan	  skabe	  vanskeligheder	  i	  forståelsen	  for	  to-‐

sprogede	  elever.	  Hvis	  man	  som	  lærer	  ikke	  tager	  højde	  for	  dette,	  risikerer	  man,	  at	  eleverne	  

sidder	  tilbage	  med	  en	  følelse	  af	  dumhed	  på	  grund	  af	  manglende	  forståelse,	  fordi	  deres	  lærer	  

har	  haft	  for	  stor	  forventning	  til	  deres	  sproglige	  kompetence	  på	  målsproget.	  Samtidig	  må	  man	  

også	  vare	  sig	  for	  at	  undervurdere	  elevernes	  faglige	  niveau	  på	  baggrund	  af	  en	  sprogbarriere	  

(Moskvil	  2009).	  Det	  er	  altså	  vigtigt,	  at	  man	  som	  lærer	  ikke	  blot	  udtrykker	  store	  forventninger,	  

men	  i	  stedet	  realistiske	  forventninger.	  

	  

De	  realistiske	  forventninger	  er	  ligeledes	  centrale	  for	  Tønnesvang.	  Lærerens	  opgave	  som	  vita-‐

liseringsobjekt	  i	  forhold	  til	  rettethed	  mod	  mestring	  er	  i	  høj	  grad	  at	  hjælpe	  eleven	  med	  at	  juste-‐

re	  sin	  selvvurdering,	  så	  den	  er	  realistisk	  i	  forhold	  til	  kompetencerne	  og	  giver	  mulighed	  for	  

passende	  udfordring,	  der	  ikke	  risikerer	  at	  skuffe	  og	  giver	  mod	  og	  håb	  i	  et	  fremtidsperspektiv	  
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(Tønnesvang,	  2009).	  Selvom	  man	  kan	  se	  Skinners	  teori	  om	  operant	  betingning	  som	  et	  sup-‐

plement	  til	  Tønnesvang,	  kan	  man	  altså	  også	  se	  dem	  i	  opposition	  til	  hinanden:	  Med	  ros	  som	  

forstærker	  interesserer	  man	  sig	  for	  den	  ydre	  regulering	  af	  adfærd,	  mens	  man	  ved	  et	  selvpsy-‐

kologisk	  perspektiv	  får	  en	  forståelse	  af,	  at	  man	  som	  vitaliseringsobjekt	  ikke	  blot	  kan	  rose	  for	  

at	  skabe	  motivation,	  men	  faktisk	  har	  et	  ansvar	  for	  at	  hjælpe	  eleverne	  til	  en	  realistisk	  selvvur-‐

dering.	  Sat	  lidt	  på	  spidsen	  kan	  man	  sige,	  at	  ros	  i	  overdrevet	  grad	  og	  manglende	  korrigering	  af	  

elevens	  selvvurdering,	  kan	  føre	  til	  at	  eleven	  vurderer	  sig	  selv	  til	  at	  være	  mere	  kompetent,	  end	  

han	  er.	  Det	  kan	  ifølge	  Tønnesvang	  medføre	  skuffelser,	  der	  får	  konsekvenser	  for	  motivationen	  

på	  længere	  sigt	  (ibid.).	  

	  

7.3.	  Hvorfor	  er	  fagsproget	  vigtigt?	  

Når	  fagsproget	  potentielt	  kan	  skabe	  vanskeligheder	  i	  forståelsen	  for	  tosprogede	  elever,	  kunne	  

man	  så	  ikke	  undlade	  at	  arbejde	  med	  det	  og	  vælge	  helt	  enkle	  tekster,	  der	  indeholder	  færre	  fag-‐

begreber	  for	  på	  den	  måde	  at	  øge	  såvel	  forståelse	  som	  motivation?	  Der	  er	  flere	  årsager	  til,	  at	  

dette	  ikke	  er	  en	  gangbar	  løsning.	  Det	  hører	  med	  til	  at	  lære	  et	  fag,	  at	  man	  også	  lærer	  det	  sprog-‐

lige	  register,	  der	  knytter	  sig	  til	  det	  (Holm	  &	  Laursen,	  2010).	  Dette	  krav	  stiller	  De	  nye	  forenkle-‐

de	  Fælles	  Mål	  også	  til	  eleverne	  (Undervisningsministeriet	  u.å.	  a),	  mens	  der	  samtidig	  i	  en	  vej-‐

ledning	  for	  faget	  natur/teknologi	  gøres	  opmærksom	  på,	  at	  det	  er	  lærerens	  ansvar	  at	  tilrette-‐

lægge	  en	  undervisning,	  der	  også	  tager	  hensyn	  til	  tosprogede	  elevers	  forudsætninger	  (Under-‐

visningsministeriet	  u.å.	  b).	  Fagsproget	  kan	  både	  skabe	  vanskeligheder	  for	  to-‐	  og	  etsprogede	  

elever,	  men	  tosprogede	  elevers	  særlige	  udfordring	  er,	  at	  de	  skal	  lære	  fagsproget	  gennem	  et	  

sprog,	  de	  først	  er	  ved	  at	  tilegne	  sig	  (Holm	  &	  Laursen,	  2010,	  Gibbons,	  2014).	  Men	  på	  trods	  af	  at	  

fagsproget	  kan	  udfordre	  eleverne,	  er	  det	  vigtigt	  at	  beskæftige	  sig	  med	  det	  i	  undervisningen,	  

bl.a.	  fordi	  det	  skal	  klæde	  eleverne	  på	  til	  at	  begå	  sig	  i	  uddannelsesverdenen	  (ibid.).	  Man	  kan	  

ifølge	  Elaine	  Tarone	  (Bjerre	  &	  Ladegaard,	  2007)	  skelne	  mellem	  hverdagsregistret,	  der	  ikke	  er	  

formbevidst	  og	  det	  omhyggelige	  register,	  der	  er	  det.	  I	  skolesammenhæng	  skal	  eleverne	  efter-‐

hånden	  tilegne	  sig	  et	  mere	  omhyggeligt	  register,	  der	  både	  gør	  dem	  i	  stand	  til	  at	  læse	  en	  faglig	  

tekst	  og	  selv	  udtrykke	  sig	  i	  et	  mere	  formbevidst	  sprog,	  der	  er	  tilpasset	  situationen	  (ibid.).	  

Samtidig	  giver	  fagets	  register	  mulighed	  for	  både	  at	  udtrykke	  sig	  mere	  præcist	  –	  ved	  fx	  at	  pak-‐

ke	  information	  i	  en	  sætning,	  men	  også	  for	  at	  skabe	  fleksibilitet	  og	  sproglig	  variation	  (Maagerø,	  

2009).	  Fagsproget	  og	  det	  omhyggelige	  register	  er	  yderst	  vigtigt,	  men	  når	  man	  som	  faglærer	  
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ikke	  kan	  tage	  for	  givet,	  at	  eleverne	  hverken	  forstår	  eller	  kan	  udtrykke	  sig	  i	  det	  register,	  der	  

knytter	  sig	  til	  faget,	  stiller	  det	  krav	  til	  læreren	  om,	  at	  der	  arbejdes	  med	  dette	  i	  undervisningen	  

(Holm	  &	  Laursen,	  2010).	  I	  den	  forbindelse	  vil	  jeg	  i	  et	  vejledningsperspektiv	  foreslå	  mine	  kol-‐

legaer	  at	  skabe	  mulighed	  for	  at	  stilladsere	  eleverne	  sprogligt	  (jf.	  Gibbons,	  2009	  &	  2014),	  hvil-‐

ket	  kan	  være	  med	  til	  at	  generere	  psykologisk	  ilt	  i	  forhold	  til	  elevernes	  rettethed	  mod	  mestring	  

(Tønnesvang,	  2009).	  Der	  er	  allerede	  dannet	  rammer	  for,	  at	  eleverne	  kan	  producere	  output,	  

men	  det	  kunne	  være	  en	  fordel	  for	  elevernes	  tilegnelse	  af	  det	  faglige	  register,	  hvis	  læreren	  får	  

en	  mere	  central	  rolle	  i	  forhold	  til	  at	  stilladsere	  og	  give	  sprogligt	  kompetent	  feedback.	  Det	  kun-‐

ne	  fx	  ske	  i	  en	  efterbearbejdelsesfase,	  hvor	  eleverne	  stilladseres	  og	  får	  feedback	  på	  deres	  out-‐

put,	  så	  der	  er	  basis	  for	  progression.	  

	  

8.	  Konklusion	  

Jeg	  har	  gennem	  denne	  besvarelse	  søgt	  at	  svare	  på,	  hvordan	  man	  kan	  forstå	  sammenhængen	  

mellem	  faglærerens	  forventninger	  til	  tosprogede	  elever	  i	  6.	  klasse	  og	  disse	  elevers	  motivation	  

for	  deltagelse	  i	  undervisningen.	  Desuden	  har	  jeg	  villet	  belyse,	  hvilke	  konsekvenser	  lærerens	  

forventninger	  kan	  have	  for	  elevernes	  identitetsopfattelse	  som	  elever,	  og	  slutteligt	  har	  jeg	  vil-‐

let	  give	  et	  bud	  på,	  hvordan	  jeg	  som	  dsa-‐lærer	  kan	  vejlede	  mine	  kollegaer	  til	  at	  øge	  elevernes	  

motivation	  for	  deltagelse	  i	  undervisningen.	  På	  baggrund	  af	  mine	  løbende	  sammenfatninger	  i	  

analysen	  samt	  min	  diskussion	  når	  jeg	  frem	  til	  nedenstående	  konklusion	  på	  mine	  spørgsmål	  

fra	  problemformuleringen.	  

	  

Man	  kan	  forstå	  sammenhængen	  mellem	  lærerens	  forventninger	  og	  elevens	  motivation	  ud	  fra	  

Skinners	  behavioristiske	  perspektiv,	  hvor	  læreren	  gennem	  respons	  i	  form	  af	  ros	  på	  elevens	  

stimuli	  kan	  forstærke	  elevens	  adfærd	  og	  her	  den	  ydre	  motivation	  for	  at	  deltage	  i	  undervisnin-‐

gen:	  Lærerens	  ros	  kan	  ses	  som	  et	  udtryk	  for	  positiv	  forventning,	  idet	  eleven	  blive	  bekræftet	  i	  

en	  bestemt	  adfærd	  og	  motiveres	  til	  at	  fortsætte	  den.	  Man	  kan	  også	  forstå	  sammenhængen	  ud	  

fra	  et	  selvpsykologisk	  perspektiv	  og	  med	  Tønnesvangs	  begreb	  om	  mennesket	  som	  fremadret-‐

tet-‐fortidsbetemt-‐nutidighed.	  Her	  møder	  læren	  og	  eleven	  hinanden	  med	  nogle	  fremadrettede	  

forventninger,	  der	  er	  baseret	  på	  tidligere	  erfaringer	  og	  som	  har	  indflydelse	  på	  nutidigheden.	  

Det	  vil	  i	  praksis	  sige,	  at	  såvel	  lærerens	  som	  elevens	  egne	  forventninger,	  der	  bygger	  på	  tidlige-‐
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re	  succeser	  eller	  skuffelser	  vil	  have	  stor	  betydning	  for,	  hvor	  motiveret	  eleven	  er	  for	  deltagelse	  

i	  undervisningen	  i	  nutidigheden.	  Ud	  fra	  begge	  pædagogisk-‐psykologiske	  perspektiver	  kan	  

man	  konkludere,	  at	  der	  er	  en	  sammenhæng	  mellem	  positive	  forventninger	  og	  elevernes	  moti-‐

vation.	  

	  

Min	  diskussion	  demonstrerer	  imidlertid,	  at	  det	  ikke	  er	  nok	  blot	  at	  møde	  eleverne	  med	  positi-‐

ve	  forventninger	  for	  at	  øge	  motivationen.	  Ifølge	  Tønnesvang	  er	  det	  helt	  essentielt,	  at	  de	  for-‐

ventninger,	  som	  læreren	  kommunikerer	  til	  eleven,	  er	  realistiske.	  Hvis	  eleven	  ikke	  får	  passen-‐

de	  udfordring	  i	  forhold	  til	  rettetheden	  mod	  mestring	  og	  får	  hjælp	  til	  at	  korrigere	  sin	  selvvur-‐

dering,	  kan	  han	  opleve	  skuffelser,	  der	  får	  konsekvenser	  for	  motivationen	  i	  nutidigheden	  og	  for	  

forventninger	  til	  fremtiden.	  Dette	  er	  i	  tråd	  med	  hvad	  der	  kan	  konkluderes	  i	  et	  dsa-‐perspektiv:	  

Det	  er	  vigtigt,	  at	  læreren	  har	  realistiske	  forventninger	  til	  elevernes	  faglige	  og	  sproglige	  niveau,	  

og	  at	  undervisningen	  tager	  udgangspunkt	  i	  denne	  vurdering.	  Der	  er	  en	  risiko	  for,	  at	  læreren	  

undervurderer	  elevernes	  faglige	  niveau	  pga.	  en	  sprogbarriere,	  og	  der	  er	  ligeledes	  en	  risiko	  for,	  

at	  læreren	  overvurderer	  elevernes	  sproglige	  niveau	  og	  i	  sin	  undervisning	  forudsætter,	  at	  de	  

allerede	  kan	  de	  fagord,	  undervisningen	  bygger	  på.	  Begge	  dele	  kan	  have	  konsekvenser	  for	  ele-‐

vernes	  motivation	  for	  deltagelse	  i	  undervisningen.	  

	  

Det	  er	  dog	  ikke	  kun	  motivationen,	  som	  ovenstående	  kan	  få	  konsekvenser	  for.	  Hvis	  eleverne	  

vurderes	  forkert	  sprogligt	  eller	  fagligt,	  og	  undervisningen	  er	  tilrettelagt	  på	  et	  for	  højt	  niveau	  i	  

forhold	  til	  et	  eller	  begge	  disse	  aspekter,	  kan	  det	  få	  konsekvenser	  for	  elevernes	  identitetsopfat-‐

telse	  som	  elever.	  Disse	  konsekvenser	  kan	  forstås	  ud	  fra	  Tønnesvangs	  teori,	  hvor	  manglende	  

psykologisk	  ilt	  fra	  vitaleriseringsobjekterne	  kan	  få	  konsekvenser	  for	  opretholdelsen	  af	  selvet.	  

Ydermere	  kan	  et	  for	  højt	  niveau	  betyde	  følelsen	  af	  fiasko	  eller	  skuffelse	  for	  eleverne,	  hvilket	  

kan	  påvirke	  deres	  selvopfattelse.	  Både	  Gilliams	  (2009)	  og	  min	  egen	  undersøgelse	  viser	  desu-‐

den,	  hvordan	  lærerens	  forventninger	  til	  et	  vist	  sprogligt	  niveau	  kan	  medføre,	  at	  eleverne	  føler	  

sig	  dumme,	  fordi	  de	  ikke	  forstår.	  Det,	  at	  lærerne	  har	  realistiske	  forventninger	  til	  eleverne,	  er	  

dermed	  vigtigt,	  hvis	  ikke	  forventningerne	  skal	  få	  negative	  konsekvenser	  for	  identitetsopfat-‐

telsen	  som	  elever.	  

	  

I	  forhold	  til	  problemformuleringens	  sidste	  spørgsmål	  vil	  jeg	  på	  baggrund	  af	  ovenstående	  i	  et	  

pædagogisk-‐psykologisk	  perspektiv	  først	  og	  fremmest	  fremhæve	  effekten	  af	  ros	  for	  elevernes	  
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motivation,	  men	  samtidig	  gøre	  opmærksom	  på	  vigtigheden	  af,	  at	  de	  forventninger	  der	  kom-‐

munikeres	  til	  eleverne	  også	  har	  rod	  i	  en	  realistisk	  vurdering	  af	  dem.	  

	  

I	  den	  egentlige	  dsa-‐faglige	  vejledning	  vil	  jeg	  vejlede	  lærerne	  til	  at	  fortsætte	  med	  at	  tilrettelæg-‐

ge	  undervisningen	  med	  elementer	  af	  gruppearbejde,	  hvor	  eleverne	  får	  mulighed	  for	  at	  inter-‐

agere	  og	  stilladsere	  hinanden.	  Dernæst	  vil	  jeg	  lægge	  vægt	  på,	  hvor	  vigtigt	  det	  er,	  at	  faglæreren	  

ikke	  forventer,	  at	  eleverne	  kan	  forstå	  en	  fagtekst	  ved	  egen	  hjælp	  uden	  at	  der	  har	  været	  en	  for-‐

forståelsesfase.	  Jeg	  vil	  vejlede	  mine	  kollegaer	  til	  at	  identificere	  de	  væsentligste	  ord	  for	  forstå-‐

elsen	  i	  det	  materiale,	  eleverne	  skal	  arbejde	  med.	  Disse	  ord	  skal	  der	  arbejdes	  eksplicit	  med,	  

inden	  eleverne	  sættes	  i	  gang	  med	  selve	  tekstlæsningen.	  Jeg	  vil	  desuden	  foreslå,	  at	  der	  tilføjes	  

en	  efterbearbejdelsesfase,	  hvor	  eleverne	  får	  mulighed	  for	  at	  producere	  output	  og	  bemærke,	  

hvis	  der	  er	  noget,	  de	  ikke	  har	  forstået	  (Swain,	  1995),	  men	  også	  hvor	  læreren	  spiller	  en	  central	  

rolle	  i	  forhold	  til	  at	  give	  sprogudviklende	  respons	  og	  stilladsere	  eleverne	  sprogligt,	  jf.	  Gibbons.	  

Den	  sproglige	  stilladsering	  vil	  jeg	  i	  øvrigt	  fremhæve	  som	  vigtig	  i	  samtlige	  faser	  i	  undervisnin-‐

gen,	  når	  det	  handler	  om	  elevernes	  tilegnelse	  af	  fagsproget.	  Disse	  tiltag	  skal	  styrke	  elevernes	  

forståelse	  og	  deres	  mulighed	  for	  at	  deltage	  aktivt	  i	  undervisningen.	  Samtidig	  viser	  min	  under-‐

søgelse,	  at	  det	  ofte	  er	  når	  eleverne	  ikke	  forstår,	  at	  de	  begynder	  at	  kede	  sig	  og	  motivationen	  

daler.	  

9.	  Perspektivering	  

Arbejdet	  med	  denne	  opgave	  genererer	  nye	  spørgsmål,	  der	  vil	  være	  interessante	  at	  arbejde	  

videre	  med.	  

	  

I	  mine	  interviews	  med	  eleverne	  spørger	  jeg	  dem,	  om	  det	  er	  vigtigt	  eller	  ikke	  så	  vigtigt	  for	  dem	  

at	  klare	  sig	  godt	  i	  skolen.	  To	  ud	  af	  tre	  elever	  svarer,	  at	  det	  er	  vigtigt	  pga.	  forældrene	  (Bilag	  8).	  

Jeg	  spørger	  ind	  til	  det,	  og	  eleven	  Bangen	  siger	  efterfølgende,	  at	  det	  også	  er	  vigtigt	  for	  ham	  selv	  

og	  at	  han	  føler	  sig	  glad,	  når	  han	  klarer	  sig	  godt.	  Karim	  derimod	  siger:	  ”Det	  skal	  jo	  også	  være	  

vigtigt	  for	  mig.	  Men…	  Men…(…)”	  (Bilag	  8).	  Jeg	  finder	  det	  derfor	  interessant	  i	  mit	  videre	  arbej-‐

de	  at	  se	  nærmere	  på	  forældrenes	  betydning	  for	  tosprogede	  børns	  motivation.	  Det	  giver	  en	  

anden	  vinkel	  i	  forhold	  til	  min	  problemformulering.	  Det	  er	  her	  interessant	  at	  se	  på	  forældre-‐
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samarbejdet,	  og	  elevernes	  udtalelser	  demonstrerer,	  hvor	  vigtigt	  det	  er,	  at	  tænke	  dette	  aspekt	  

med	  som	  underviser.	  

	  

I	  en	  kvantitativ	  undersøgelse	  fra	  2008,	  hvor	  296	  lærere	  og	  børnehaveklasseledere	  svarer	  på	  

spørgsmål	  omkring	  forældresamarbejde	  med	  tosprogede	  forældre,	  fremgår	  det,	  at	  kun	  21	  

procent	  oplever,	  at	  der	  ikke	  er	  en	  eller	  anden	  form	  for	  problemer	  i	  samarbejdet	  (kulturelle,	  

sproglige,	  andre	  slags)	  (Froberg,	  2012).	  Det	  er	  både	  vigtigt	  og	  spændende	  i	  forhold	  til	  

spørgsmålet	  om	  tosprogede	  børns	  motivation,	  hvordan	  man	  som	  lærer	  kan	  arbejde	  med	  at	  

komme	  disse	  oplevede	  problemer	  til	  livs	  og	  samarbejde	  om	  det	  fælles	  mål,	  det	  er	  at	  give	  ele-‐

verne	  en	  god	  skolegang	  med	  motivation,	  succes	  og	  læring.	  Dette	  vil	  jeg	  komme	  nærmere	  ind	  

på	  til	  den	  mundtlige	  eksamen,	  hvor	  jeg	  bl.a.	  vil	  inddrage	  begrebet	  interkulturel	  pædagogik	  og	  

modersmålets	  betydning	  for	  elevernes	  motivation	  og	  i	  deres	  undervisning.	  

	  

Et	  andet	  spørgsmål,	  der	  rejser	  sig,	  og	  som	  jeg	  egentlig	  havde	  håbet	  at	  kunne	  belyse,	  er	  den	  

sproglige	  interaktions	  betydning	  i	  forhold	  til	  min	  problemformulering.	  Her	  tænker	  jeg	  både	  

på	  lærerens	  måde	  at	  kommunikere	  sine	  forventninger	  helt	  ned	  på	  leksikalsk	  niveau	  og	  på	  

sprogets	  betydning	  for	  elevernes	  identitetsopfattelse	  som	  elever.	  Sidstnævnte	  er	  noget,	  som	  

både	  Thomas	  Gitz-‐Johansen	  (2006)	  og	  Laura	  Gilliam	  (2009)	  beskæftiger	  sig	  med	  –	  bl.a.	  med	  

reference	  til	  Bourdieus	  begreb	  om	  kulturel	  kapital.	  Også	  Pia	  Quists	  (1998)	  undersøgelse	  ’Ind	  i	  

sproget	  –	  ind	  i	  gruppen’	  kunne	  være	  med	  til	  at	  belyse	  dette.	  Quists	  undersøgelse	  demonstre-‐

rer	  en	  sammenhæng	  mellem	  elevernes	  andetsprogsudvikling	  og	  deres	  sociale	  position	  i	  klas-‐

sen	  (ibid.).	  Det	  ville	  være	  interessant	  at	  se	  nærmere	  på,	  om/hvordan	  dette	  faktum	  hænger	  

sammen	  med	  elevernes	  motivation	  i	  undervisningen.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Lærerprofession.dk - et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2015



Bachelorprojekt	  2015:	  	   	   Natascha	  Kjær	  Hansen	  
Dansk	  som	  andetsprog	   	   LN	  165880	  

Side	  46	  af	  63	  

10.	  Litteraturliste	  

	  

Andersen,	  D.	  et	  al.	  (2012).	  Indsatser	  for	  tosprogede	  elever.	  Kortlægning	  og	  analyse.	  København:	  

SFI	  –	  Det	  Nationale	  Forskningscenter	  for	  Velfærd	  

	  

Andersen,	  G.B.	  &	  Boding,	  J.	  (2010).	  Empiriafsnittet.	  I:	  G.B.	  Andersen	  &	  J.	  Boding,	  Professionsba-‐

cheloropgaven	  i	  læreruddannelsen.	  Frederikshavn:	  Dafolo	  A/S	  

	  

Bjerre,	  M.	  &	  Ladegaard,	  U.	  (2007).	  Veje	  til	  et	  nyt	  sprog	  –	  teorier	  om	  sprogtilegnelse	  (s.	  10-‐21,	  s.	  

36-‐47).	  Frederiksberg:	  Dansklærerforeningens	  Forlag	  A/S	  

	  

Bjørndal,	  C.	  (2003).	  Det	  vurderende	  øje.	  Århus:	  Forlaget	  Klim	  

	  

Brudholm,	  M.	  (2011).	  Hvad	  gør	  en	  tekst	  let	  eller	  svær	  at	  læse?	  I:	  M.	  Brudholm,	  Læseforståelse	  –	  

hvorfor	  og	  hvordan?	  (2.	  udgave).	  København:	  Akademisk	  Forlag	  

	  

Christensen,	  G.	  (2014).	  Psykologien	  som	  videnskab.	  I:	  G.	  Christensen,	  Psykologiens	  videnskabs-‐

teori.	  En	  introduktion	  (2.	  udgave).	  Frederiksberg:	  Samfundslitteratur.	  	  

	  

Dysthe,	  O.	  (1997).	  Teoriforankring.	  I:	  O.	  Dysthe,	  Det	  flerstemmige	  klasserum.	  Aarhus:	  Forlaget	  

Klim	  

	  

Froberg,	  A.	  (2012).	  Forældresamarbejdet	  i	  en	  flerkulturel	  skole.	  I:	  A.	  Froberg	  (red.),	  DSA-‐

vejledning	  –	  dansk	  som	  andetsprog	  og	  den	  interkulturelle	  skole	  i	  praksis.	  Dafolo	  

	  

Gibbons,	  P.	  (2009).	  Læring	  gennem	  samtale.	  Unge	  pædagoger,	  5	  

	  

Gibbons,	  P.	  (2014).	  Scaffolding	  language,	  scaffolding	  learning	  (2.	  udgave,	  s.	  1-‐78,	  s.	  135-‐181).	  

Portsmouth:	  Heinemann	  

	  

Lærerprofession.dk - et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2015



Bachelorprojekt	  2015:	  	   	   Natascha	  Kjær	  Hansen	  
Dansk	  som	  andetsprog	   	   LN	  165880	  

Side	  47	  af	  63	  

Gilliam,	  L.	  (2009).	  De	  umulige	  børn	  og	  det	  ordentlige	  menneske.	  Identitet,	  ballade	  og	  muslimske	  

fællesskaber	  blandt	  etniske	  minoritetsbørn.	  Aarhus:	  Aarhus	  Universitetsforlag	  

	  

Gitz-‐Johansen,	  T.	  (2006).	  Sproglig	  integration	  og	  sortering.	  I:	  T.	  Gitz-‐Johansen,	  Den	  multikultu-‐

relle	  skole	  –	  integration	  og	  sortering.	  Frederiksberg:	  Roskilde	  Universitetsforlag	  

	  

Holm,	  L.	  &	  Laursen,	  H.P.	  (2010).	  Dansk	  som	  andetsprog.	  Pædagogiske	  og	  didaktiske	  perspekti-‐

ver	  (s.	  23-‐44,	  s.	  168-‐180).	  Frederiksberg:	  Dansklærerforeningens	  Forlag	  

	  

Imsen,	  G.	  (2011).	  Elevens	  verden	  (s.	  155-‐177,	  s.	  218-‐237).	  København:	  Gyldendal	  

	  

Jensen,	  P.N.,	  Lyhne-‐Hansen,	  N.	  &	  Andersen,	  M.S.	  (2012).	  På	  opdagelse	  i	  menneskets	  fortid.	  I:	  

P.N.	  Jensen,	  N.	  Lyhne-‐Hansen	  &	  M.S.	  Andersen,	  Xplore	  Natur/teknik	  5.	  København:	  GO	  Forlag	  

A/S	  

	  

Jerlang,	  E.	  (2008).	  Adfærdspsykologisk	  teori:	  Pavlov,	  Watson,	  Thorndike	  og	  Skinner.	  I:	  E.	  Jer-‐

lang	  (red.),	  Udviklingspsykologiske	  teorier	  –	  en	  introduktion	  (4.	  udgave).	  København:	  Hans	  

Reitzels	  Forlag	  

	  

Kagan,	  S.	  &	  Stenlev,	  J.	  (2006).	  Cooperative	  Learning.	  Undervisning	  med	  samarbejdsstrukturer.	  

København:	  Alinea	  

	  

Kvale,	  S.	  (2007).	  Doing	  interviews.	  London:	  Sage	  

	  

Løvland,	  A.	  (2009).	  Sammensatte	  fagtekster	  –	  en	  multimodal	  udfordring?	  I:	  E.	  Maagerø	  &	  E.S.	  

Tønnesen,	  At	  læse	  i	  alle	  fag.	  Aarhus:	  Forlaget	  Klim	  

	  

Maagerø,	  E.	  (2009).	  Om	  at	  læse	  på	  sætningsniveauet.	  I:	  E.	  Maagerø	  &	  E.S.	  Tønnesen,	  At	  læse	  i	  

alle	  fag.	  Aarhus:	  Forlaget	  Klim	  

	  

Moskvil,	  M.E.	  (2009).	  Når	  den	  minoritetssproglige	  møder	  fagteksten.	  I:	  E.	  Maagerø	  &	  E.S.	  Tøn-‐

nesen,	  At	  læse	  i	  alle	  fag.	  Aarhus:	  Forlaget	  Klim.	  

Lærerprofession.dk - et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2015



Bachelorprojekt	  2015:	  	   	   Natascha	  Kjær	  Hansen	  
Dansk	  som	  andetsprog	   	   LN	  165880	  

Side	  48	  af	  63	  

	  

Petersen,	  K.C.,	  Bering,	  P.	  &	  Gollander,	  T.	  (2012).	  Jordens	  og	  livets	  udvikling.	  Pattedyrene	  bre-‐

der	  sig.	  I:	  K.C.	  Petersen,	  P.	  Bering	  &	  T.	  Gollander,	  Den	  levende	  verden.	  Grundbog	  A.	  Gyldendals	  

Natur/teknik	  5.-‐6.	  klasse.	  København:	  Gyldendal	  

	  

Quist,	  P.	  (1998).	  Ind	  i	  gruppen	  –	  ind	  i	  sproget.	  København:	  Danmarks	  Lærerhøjskole	  

	  

Rosenthal,	  R.	  &	  Jacobsen,	  L.	  (1977).	  Pygmalion	  i	  klasseværelset.	  København:	  Gyldendal	  

	  

Skaalvik,	  E.M.	  &	  Skaalvik,	  S.	  (2007).	  Motivation.	  I:	  E.M.	  Skaalvik	  &	  S.	  Skaalvik,	  Skolens	  lærings-‐

miljø.	  Selvopfattelse,	  motivation	  og	  læringsstrategier.	  København:	  Akademisk	  Forlag	  

	  

Steensig,	  R.	  et	  al.	  (2013).	  Høje	  forventninger	  til	  alle	  elever.	  København:	  Danmarks	  Evaluerings-‐

institut	  

	  

Swain,	  M.	  (1995).	  Three	  functions	  of	  output	  in	  second	  language	  learning.	  I:	  G.	  Cook	  &	  B.	  Seidl-‐

hofer,	  Principle	  &	  Practice	  in	  Applied	  Linguistics.	  Oxford:	  Oxford	  University	  Press	  

	  

Tønnesvang,	  J.	  (2009).	  Skolen	  som	  vitaliseringsmiljø	  -‐	  for	  dannelse,	  identitet	  og	  fællesskab	  (s.	  

89-‐96,	  s.	  111-‐128).	  Aarhus:	  Klim	  

	  

Tønnesvang,	  J.	  &	  Jensen,	  P.S.	  (2009).	  Hvem	  er	  det	  lige,	  der	  er	  optaget	  af,	  hvad	  Jens	  har	  for?	  -‐	  

Selvpsykologisk	  perspektiv	  på	  intervention.	  I:	  K.	  Bro,	  O.	  Løw	  &	  J.	  Svanholt	  (red.),	  Psykologiske	  

perspektiver	  på	  intervention	  –	  i	  pædagogiske	  kontekster.	  København:	  Dansk	  Psykologisk	  Forlag	  

	  

Undervisningsministeriet	  (2014).	  Bekendtgørelse	  om	  folkeskolens	  undervisning	  i	  dansk	  som	  

andetsprog.	  Lokaliseret	  den	  8.	  april	  2015	  på	  World	  Wide	  Web:	  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163934	  	  

	  

Undervisningsministeriet	  (u.å.	  a).	  Natur/Teknologi.	  Færdigheds-‐	  og	  vidensmål	  (kommunikati-‐

on).	  Lokaliseret	  den	  6.	  april	  2015	  på	  World	  Wide	  Web:	  

Lærerprofession.dk - et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2015



Bachelorprojekt	  2015:	  	   	   Natascha	  Kjær	  Hansen	  
Dansk	  som	  andetsprog	   	   LN	  165880	  

Side	  49	  af	  63	  

http://www.emu.dk/sites/default/files/Fælles%20Mål%20for%20faget%20natur_teknologi.

pdf	  	  

	  

Undervisningsministeriet	  (u.å.	  b).	  Vejledning	  for	  faget	  natur/teknologi.	  Lokaliseret	  den	  6.	  april	  

2015	  på	  World	  Wide	  Web:	  http://www.emu.dk/modul/vejledning-‐faget-‐

naturteknologi#cookieaccepted	  	  

	  

10.1.	  Egen	  empiri,	  der	  benyttes	  i	  opgaven	  –	  ikke	  publiceret:	  
	  

Interview	  med	  Bangen	  –	  foretaget	  den	  24.	  februar	  2015	  –	  se	  uddrag	  i	  bilag	  8	  

	  

Interview	  med	  Edona	  –	  foretaget	  den	  24.	  februar	  2015	  –	  se	  uddrag	  i	  bilag	  4	  

	  

Interview	  med	  Helle	  –	  foretaget	  den	  13.	  marts	  2015	  –	  se	  uddrag	  i	  bilag	  7	  

	  

Interview	  med	  John	  –	  foretaget	  den	  17.	  marts	  2015	  –	  se	  uddrag	  i	  bilag	  6	  

	  

Interview	  med	  Karim	  –	  foretaget	  den	  4.	  marts	  2015	  –	  se	  uddrag	  i	  bilag	  5	  og	  bilag	  8	  

	  

Observation	  1,	  matematik	  –	  foretaget	  tirsdag	  den	  17.	  februar	  2015	  

	  

Observation	  2,	  matematik,	  foretaget	  tirsdag	  den	  24.	  februar	  2015	  

	  

Observation	  1,	  natur/teknik	  –	  foretaget	  onsdag	  den	  18.	  februar	  2015	  	  

	  

Observation	  2,	  natur/teknik	  –	  foretaget	  onsdag	  den	  25.	  februar	  2015	  	  

	  

Observation	  3,	  natur/teknik	  –	  foretaget	  onsdag	  den	  4.	  marts	  2015	  	  
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Bilag	  1	  
	  
Elevernes	  og	  lærernes	  vurderinger	  af	  fagligt	  og	  sprogligt	  niveau	  samt	  motivation	  
	  
	  
Matematik	  
	  
Elev	   Elevens	  egen	  vurdering	  

af	  fagligt	  niveau	  
Elevens	  gæt	  på,	  hvad	  
Helle	  mener	  

Helles	  vurdering	  

Edona	   5-‐6	   7	   4	  
Karim	   7-‐8	   6-‐7	   2	  
	  
	  
Elev	   Elevens	  egen	  vurdering	  af	  

arbejdsindsats/motivation	  
Elevens	  gæt	  på,	  hvad	  
Helle	  mener	  

Helles	  vurdering	  

Edona	   5-‐6	   7	   5	  	  
Karim	   8	   5-‐6	   Svinger	  fra	  1-‐10	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
Natur/teknik	  
	  
Elev	   Elevens	  egen	  vurdering	  

af	  fagligt	  niveau	  
Elevens	  gæt	  på,	  hvad	  
John	  mener	  

Johns	  vurdering	  

Edona	   6	   6	   3-‐4	  
Karim	   10	   10	   5-‐6	  
	  
	  
Elev	   Elevens	  egen	  vurdering	  af	  

arbejdsindsats/motivation	  
Elevens	  gæt	  på,	  hvad	  
John	  mener	  

Johns	  vurdering	  

Edona	   5	   6	   4	  
Karim	   8-‐10	   9-‐10	   5	  
	  
	  
Elev	   Johns	  vurdering	  af	  elevernes	  sproglige	  niveau	  
Edona	   4	  
Karim	   6	  
	  
	  

Elev	   Helles	  vurdering	  af	  elevernes	  sproglige	  niveau	  
Edona	   6	  
Karim	   3-‐4	  
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Bilag	  2	  
	  
Interviewguide	  lærere	  (her	  til	  matematiklæreren,	  samme	  spørgsmål	  til	  N/T-‐læreren,	  
hvor	  faget	  blot	  er	  skiftet	  ud.	  Dog	  lidt	  flere	  til	  matematiklæreren,	  da	  hun	  er	  med	  i	  begge	  
fag)	  
	  

• Hvor	  mange	  procent	  tosprogede	  elever	  er	  der	  i	  klassen	  –	  ca.?	  

• Hvor	  længe	  har	  du	  været	  på	  Vestre	  Skole?	  

• Hvor	  længe	  har	  du	  haft	  klassen?	  	  

• Har	  du	  dem	  i	  andre	  fag	  end	  N/T	  og	  matematik?	  

• Hvordan	  oplever	  du	  klassen	  i	  matematik?	  

• Er	  der	  forskel	  på	  din	  oplevelse	  af	  klassen	  i	  n/t	  og	  matematik?	  

• Der	  er	  nogen	  af	  eleverne,	  der	  er	  inde	  ved	  Jørgen	  i	  matematiktimerne.	  Hvordan	  er	  det	  

blevet	  besluttet,	  at	  det	  skulle	  være	  dem?	  

-‐	  Er	  det	  altid	  den	  samme	  gruppe?	  

-‐	  Hvorfor	  dem?	  /	  hvad	  er	  formålet?	  

• Tænker	  du	  over	  i	  dine	  timer,	  at	  du	  har	  en	  del	  tosprogede	  børn	  i	  klassen?	  –	  Hvor-‐

for/hvorfor	  ikke?	  

• Er	  det	  noget	  du	  planlægger	  efter?	  (eksempler?)	  

• Ville	  din	  undervisning	  være	  eller	  forløbe	  anderledes	  i	  en	  klasse	  kun	  med	  etsprogede	  

elever?	  

• Gør	  du	  noget	  særligt	  for	  at	  motivere	  eleverne	  i	  dine	  timer?	  –	  Hvad?	  -‐	  Virker	  det?	  

• Nu	  fik	  jeg	  dig	  til	  at	  lave	  et	  par	  top	  3’er	  over	  elever.	  Ville	  de	  ser	  anderledes	  ud,	  hvis	  du	  

også	  måtte	  tage	  de	  etsprogede	  elever	  med?	  

• Hvor	  ville	  du	  placere	  Edona,	  Karim	  og	  Bangen	  på	  en	  skala	  over	  deres	  faglige	  niveau	  i	  

matematik?	  (0-‐10)	  	  

• Hvordan	  er	  det	  i	  forhold	  til	  resten	  af	  klassen?	  

• Hvor	  ville	  du	  placere	  Edona,	  Karim	  og	  Bangen	  på	  en	  skala	  over	  deres	  sproglige	  niveau	  

på	  dansk?	  (0-‐10)	  

• Hvordan	  er	  det	  i	  forhold	  til	  resten	  af	  klassen?	  

• Hvor	  ville	  du	  placere	  Edona,	  Karim	  og	  Bangen	  på	  en	  skala	  over	  deres	  motivation	  til	  at	  

deltage	  i	  undervisningen?	  (0-‐10)	  

• Hvor	  ligger	  de	  i	  forhold	  til	  resten	  af	  klassen?	  
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Bilag	  3	  
	  
Interviewguide	  elever	  (her	  Karims,	  hvor	  jeg	  fra	  start	  tilføjede	  et	  ekstra	  spørgsmål	  ang.	  
hans	  svingende	  engagement	  i	  undervisningen	  –	  tredjesidste	  spørgsmål)	  
	  

• Hvilke	  sprog	  taler	  du	  til	  daglig?	  

• Hvilket	  land	  kommer	  dine	  forældre	  fra?	  

• Hvor	  længe	  har	  du	  boet	  i	  Danmark?	  

• Hvad	  taler	  I	  derhjemme?	  

	  

• Hvad	  synes	  du	  om	  matematik?	  –	  Hvorfor?	  	  

• Hvad	  kan	  du	  godt	  lide	  ved	  matematik?	  (Hvorfor,	  begrund,	  eksempler…)	  

• Hvad	  kan	  du	  ikke	  så	  godt	  lide?	  (Hvorfor,	  begrund,	  eksempler…)	  

• Hvordan	  synes	  du,	  Helle	  er	  til	  at	  forklare,	  hvad	  I	  skal	  lave?	  

• Forstår	  du	  altid,	  hvad	  opgaverne	  går	  ud	  på?	  

• Hvad	  gør	  du,	  hvis	  ikke	  du	  forstår,	  hvad	  du	  skal?	  

• Hvordan	  synes	  du	  selv,	  du	  arbejder	  i	  matematik?	  (Skala	  0-‐10)	  

• Hvad	  tror	  du,	  Helle	  tænker	  om	  din	  måde	  at	  arbejde	  på	  i	  matematik?	  (synes	  hun,	  du	  la-‐

ver	  nok…kunne	  arbejde	  mere…	  arbejder	  godt…	  deltager	  nok…	  -‐	  evt.	  skala	  fra	  0-‐10,	  

hvor	  der	  skal	  sættes	  ring)	  (Hvorfor,	  begrund,	  eksempler…)	  

• Hvor	  dygtig	  synes	  du,	  du	  er	  i	  matematik?	  (skala	  hvor	  der	  sættes	  ring)	  

• Hvor	  dygtig	  tror	  du,	  Helle	  synes,	  du	  er	  i	  matematik?	  (skala	  hvor	  der	  sættes	  ring)	  

• Du	  er	  nogle	  gange	  med	  Jørgen	  i	  et	  andet	  lokale.	  Hvem	  er	  det,	  der	  er	  med	  i	  det	  lokale?	  

(Hvordan	  tror	  du,	  I	  er	  valgt	  ud?)	  

• Hvad	  synes	  du	  om	  det?	  

• Er	  der	  forskel	  på	  at	  få	  undervisning	  i	  klassen	  og	  hos	  Jørgen?	  	  

• Er	  der	  forskel	  på	  lærernes	  måde	  at	  forklare	  på?	  Hvordan?	  	  

• Hvornår	  har	  du	  mest	  lyst	  til	  at	  være	  aktiv	  (række	  hånden	  op,	  lave	  opgaver…)	  i	  matema-‐

tik?	  –	  hvad	  gør	  du	  så?	  

• Hvornår	  har	  du	  mindst	  lyst	  til	  at	  være	  aktiv	  (række	  hånden	  op,	  lave	  opgaver…)	  i	  ma-‐

tematik?	  –	  hvad	  gør	  du	  så?	  

• Hvad	  skulle	  der	  til	  for,	  at	  du	  fik	  (endnu)	  mere	  lyst	  til	  at	  være	  med	  i	  undervisningen?	  
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• Hvad	  synes	  du	  om	  N/T?	  –	  Hvorfor?	  	  

• Hvad	  kan	  du	  godt	  lide	  ved	  N/T?	  (Hvorfor,	  begrund,	  eksempler…)	  

• Hvad	  kan	  du	  ikke	  så	  godt	  lide?	  (Hvorfor,	  begrund,	  eksempler…)	  

• Hvordan	  synes	  du,	  dine	  lærere	  er	  til	  at	  forklare,	  hvad	  I	  skal	  lave?	  

• Er	  der	  forskel	  på,	  hvor	  gode	  lærerne	  er	  til	  at	  forklare?	  

• Forstår	  du	  altid,	  hvad	  opgaverne	  går	  ud	  på?	  

• Hvad	  gør	  du,	  hvis	  ikke	  du	  forstår,	  hvad	  du	  skal?	  

• Hvordan	  synes	  du	  selv,	  du	  arbejder	  i	  N/T?	  (Skala	  0-‐10)	  

• Hvad	  tror	  du,	  Helle	  og	  John	  tænker	  om	  din	  måde	  at	  arbejde	  på	  i	  N/T?	  (synes	  de,	  du	  la-‐

ver	  nok…kunne	  arbejde	  mere…	  arbejder	  godt…	  deltager	  nok…	  -‐	  evt.	  skala	  fra	  0-‐10,	  

hvor	  der	  skal	  sættes	  ring)	  (Hvorfor,	  begrund,	  eksempler…)	  

• Hvor	  dygtig	  synes	  du,	  du	  er	  i	  N/T?	  (skala	  hvor	  der	  sættes	  ring)	  

• Hvor	  dygtig	  tror	  du,	  Helle	  og	  John	  synes,	  du	  er	  i	  N/T?	  (skala	  hvor	  der	  sættes	  ring)	  

• Hvornår	  har	  du	  mest	  lyst	  til	  at	  være	  aktiv	  (række	  hånden	  op,	  lave	  opgaver…)	  i	  N/T?	  –	  

hvad	  gør	  du	  så?	  

• Hvornår	  har	  du	  mindst	  lyst	  til	  at	  være	  aktiv	  (række	  hånden	  op,	  lave	  opgaver…)	  i	  N/T?	  –	  

hvad	  gør	  du	  så?	  

• Hvad	  skulle	  der	  til	  for,	  at	  du	  fik	  (endnu)	  mere	  lyst	  til	  at	  være	  med	  i	  undervisningen?	  

• Jeg	  har	  lagt	  mærke	  til,	  at	  du	  nogle	  gange	  deltager	  rigtig	  meget	  –	  rækker	  hånden	  en	  

masse	  op	  osv.	  Og	  andre	  gange	  sidder	  du	  f.eks.	  med	  din	  tlf.	  Hvordan	  kan	  det	  være,	  der	  er	  

så	  stor	  forskel?	  

	  

• Er	  det	  vigtigt	  eller	  ikke	  så	  vigtigt	  for	  dig	  at	  klare	  dig	  godt	  i	  skolen?	  Hvorfor?	  

	  

• Hvis	  du	  skulle	  beskrive	  hvordan	  du	  er	  i	  klassen	  og	  i	  forhold	  til	  de	  andre	  i	  klassen,	  

hvordan	  ville	  du	  så	  gøre	  det?	  (skal	  evt.	  eksemplificeres	  i	  situationen)	  
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Bilag	  4	  
	  
Uddrag	  af	  interview	  med	  Edona	  –	  foretaget	  onsdag	  25/2-‐2015	  
	  

Natascha:	   Edona:	  
Hvis	  vi	  nu	  skal	  snakke	  om	  matematik…	  
Hvad	  synes	  du	  om	  det	  fag?	  

Altså..	  Jeg	  synes,	  det	  er	  et	  fint	  fag.	  Men	  nogle	  gange	  
så	  synes	  jeg,	  at	  læreren	  snakker	  alt	  for	  meget	  og	  så	  
begynder	  man	  at	  kede	  sig	  lidt.	  Som	  der	  blev	  sagt	  i	  
natur/teknik,	  måske	  lidt	  sjov	  i	  det.	  Sådan	  at	  man	  
både	  lærer	  og	  har	  det	  sjovt	  imens.	  

Ja.	  Hvad	  kunne	  det	  være,	  der	  kunne	  gøre	  
det	  lidt	  sjovere?	  

Altså…Jeg	  synes,	  det	  er	  sjovt	  i	  matematik,	  når	  vi	  
f.eks.	  laver	  sådan	  nogle	  lege	  med	  f.eks.	  ti-‐tabellen,	  
og	  hvis	  man	  siger	  forkert,	  så	  ryger	  man	  ud.	  Sådan	  
lege…	  Men	  jeg	  begynder	  at	  kede	  mig	  lidt,	  når	  lære-‐
ren	  bare	  prapler	  løs	  med	  et	  eller	  andet,	  som	  jeg	  
ikke	  forstår.	  

Hvad	  gør	  du	  så,	  hvis	  hun	  står	  og	  prapler	  
løs	  med	  noget,	  du	  ikke	  forstår?	  

Øhm..	  Altså	  sådan..	  Når	  jeg	  begynder	  at	  tænke..	  
Hvad	  er	  det,	  jeg	  skal,	  så	  rækker	  jeg	  hånden	  op	  og	  
siger:	  Vil	  du	  ikke	  forklare	  det	  på	  en	  anden	  måde?	  
Eller	  så	  spørger	  jeg	  sidekammeraten.	  

Ja.	  Synes	  du,	  du	  er	  god	  til	  at	  spørge,	  hvis	  
der	  er	  noget,	  du	  ikke	  forstår?	  

Ja.	  

Hvad	  så,	  når	  der	  er	  noget,	  du	  ikke	  for-‐
står..	  Hvordan	  er	  det	  så	  at	  skulle	  lave	  
opgaver?	  

Sådan	  svært.	  Fordi	  hvis	  man	  forstod	  det,	  så	  kunne	  
det	  jo	  godt	  være,	  at	  man	  var	  god	  til	  det.	  Og	  hvis	  
man	  ikke	  forstår	  det,	  så	  er	  det	  sådan	  svært	  at	  lave	  
opgaven.	  

	  
(7	  spørgsmål	  og	  svar	  udeladt)	  

	  

	  

Synes	  du,	  Helle	  er	  god	  til	  at	  fortælle	  lige	  
så	  du	  forstår	  det,	  eller	  synes	  du	  nogle	  
gange…	  aaah,	  der	  kunne	  hun	  måske	  
godt	  være	  lidt	  bedre?	  

Altså..	  nogle	  gange,	  når	  hun	  snakker	  om	  sådan	  
nogle	  matematikord,	  som	  jeg	  ikke	  sådan	  kender,	  
så	  forstår	  jeg	  det	  ikke.	  Men	  når	  hun	  snakker	  de	  
ord,	  som	  vi	  har	  lært	  i	  matematik,	  så	  forstår	  jeg	  det	  
meget	  bedre.	  

Ja.	  Matematikord….	  Hvordan	  arbejder	  i	  
med	  sådan	  nogle	  matematikord?	  Svære	  
ord…	  Jeg	  kunne	  høre,	  at	  I	  havde	  både	  
sådan	  noget	  med	  stigende	  og	  aftagende	  
og	  alle	  mulige	  sådan	  svære	  ord	  i	  sad	  
og…..	  

Altså,	  i	  starten	  så	  er	  det	  lidt	  svært,	  men	  så	  får	  vi	  
sådan	  flere	  opgaver	  om	  dem	  og	  så	  begynder	  de	  at	  
sidde	  fast	  i	  hovedet.	  

	  

(9	  spørgsmål	  og	  svar	  udeladt)	  
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Så	  du	  tror	  faktisk,	  at	  Helle	  mener,	  du	  er	  
bedre	  til	  matematik	  end	  du	  selv	  mener?	  
Hvordan	  kan	  det	  være?	  

Det	  ved	  jeg	  ikke..	  Læreren	  siger	  også	  mange	  gange	  
til	  mig..	  du..	  at	  man	  er	  god	  til	  det.	  Selvom	  eleverne	  
ikke	  rigtig	  tror	  på,	  at	  man	  er	  god	  til	  det,	  men	  så	  
indser	  man	  senere,	  at	  det	  var	  man	  faktisk.	  Eller	  det	  
er	  man.	  

Kan	  du	  godt	  have	  svært	  ved	  at	  tro	  på,	  at	  
du	  er	  god	  til	  matematik?	  

Ja,	  nogle	  gange.	  

Hvorfor?	   Altså,	  nogle	  gange	  er	  det	  sådan,	  at	  jeg	  ikke	  kan	  
forstå	  det.	  Det	  er	  det	  der	  med	  at	  forstå	  det,	  der	  
også	  forhindrer	  én	  i	  at	  vide	  det.	  

Ja?	  Så	  det	  med	  forståelsen?	   Ja,	  fx	  der	  da	  vi	  havde	  om	  det	  med	  stigende,	  så	  i	  
starten,	  der	  forstod	  jeg	  det	  slet	  ikke.	  Det	  var	  bare	  
sådan	  meget	  svært.	  Og	  eeeej,	  hvor	  er	  jeg	  bare	  dår-‐
lig	  til	  det	  og	  sådan	  noget.	  Men	  så	  efter	  noget	  tid,	  så	  
kunne	  jeg	  stadig	  ikke	  forstå	  det	  og	  så	  gik	  jeg	  også	  
hen	  til	  Malene	  og	  så	  forklarede	  hun	  mig	  det.	  Og	  så	  
kunne	  jeg	  godt…	  så	  viste	  det	  sig,	  at	  jeg	  godt	  kunne	  
finde	  ud	  af	  det.	  

Ja?	  Du	  skulle	  bare	  lige	  hjælp	  til	  at	  forstå	  
det?	  

Ja.	  

Okay.	  Så	  er	  det	  sådan…	  er	  det	  rigtigt	  
forstået,	  at	  nogle	  gange	  når	  du	  har	  lidt	  
svært	  ved	  at	  forstå	  det,	  så	  kan	  du	  godt	  
komme	  til	  at	  tænke:	  Ej,	  hvor	  er	  jeg	  dår-‐
lig,	  jeg	  kan	  ikke	  finde	  ud	  af	  det	  her?	  

Ja.	  

Fordi	  du	  ikke	  forstår	  det..	  og	  så	  får	  du	  
det	  forklaret,	  og	  så	  kan	  du	  faktisk	  godt?	  

Ja.	  

	  
(27	  spørgsmål	  og	  svar	  udeladt)	  
	  

	  

	  

Ja,	  synes	  du,	  der	  er	  forskel	  på	  timerne	  
over	  middag	  og	  timerne	  om	  morgenen?	  

Ja.	  Om	  morgenen	  så	  er	  det	  sådan	  sovende.	  Altså,	  fx	  
når	  Helle	  spørger	  om	  noget,	  som	  vi	  har	  haft..	  F.eks.	  
mandag	  og	  tirsdag	  har	  vi	  matematik	  om	  morge-‐
nen	  og	  det	  havde	  vi	  om	  i	  går,	  og	  sådan	  ”vågn	  op,	  
vågn	  op”,	  og	  det	  er	  ikke	  sådan	  fordi	  vi	  ikke	  ved..	  
men	  vi	  sidder	  lidt	  og	  småsover.	  

I	  er	  ikke	  helt	  vågne	  endnu..	  Jeg	  kunne	  
godt	  se	  det	  i	  går.	  Der	  var	  ikke	  meget	  re-‐
spons,	  når	  hun	  spurgte	  om	  noget.	  I	  har	  
flere	  lærere	  i	  N/T.	  Synes	  du,	  der	  er	  for-‐
skel	  på,	  hvor	  gode	  de	  lærere	  er	  til	  at	  for-‐
klare,	  hvad	  det	  er	  I	  skal?	  
	  
	  

Ja,	  ved	  nogen..	  altså	  der	  er	  nogle	  af	  lærerne,	  sådan	  
meget	  forklarer	  det	  meget	  sværere	  og	  bruger	  så-‐
dan	  voksenord	  eller	  hvad	  man	  kan	  sige.	  Også	  nog-‐
le	  der	  ved..	  altså	  dem	  vi	  kender	  allermest,	  de	  ved	  
godt,	  hvilke	  ord	  vi	  mest	  kan	  forstå.	  
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Okay.	  Er	  det	  nogen	  af	  de	  tre	  lærere,	  som	  
er	  derinde,	  der	  godt	  kan	  bruge	  lidt	  vok-‐
senord	  og	  er	  lidt	  svær	  at	  forstå,	  når	  	  
personen	  forklarer?	  

Ja.	  Altså,	  John	  synes	  jeg	  sådan	  bruger	  voksenord.	  

	  
(2	  spørgsmål	  og	  svar	  udeladt)	  
	  

	  

Okay.	  Hvis	  du	  nu	  skulle	  lave	  den	  samme	  
her	  i	  N/T…	  Med	  hvordan	  du	  synes,	  du	  
arbejder.	  Hvor	  ville	  du	  så	  sætte	  ringen	  
henne?	  

Fem.	  

Fem?	  Hvorfor?	   Fordi	  i	  N/T	  altså..	  jeg	  er	  ikke	  sådan	  en,	  der	  kan	  
lide	  N/T	  særlig	  meget	  og	  jeg	  bliver	  også	  meget	  
udmattet	  af,	  at	  vi	  har	  det	  i	  så	  lang	  tid	  på	  samme	  
dag,	  altså	  jeg	  kunne	  godt	  tænke	  mig,	  at	  det	  var	  en	  
anden	  dag	  også.	  Fordi	  vi	  har	  alle	  de	  timer	  på	  
samme	  dag..	  to	  timer,	  tror	  jeg	  det	  er.	  

Hvor	  godt	  tror	  du,	  Helle	  og	  John	  synes,	  
du	  arbejder	  i	  N/T?	  
	  

Seks.	  

Seks?	  Ja.	  Så	  de	  tror,	  du	  arbejder	  bedre	  
end	  du	  egentlig	  selv	  synes,	  du	  gør.	  

Ja	  (griner	  lidt)	  

Hvorfor?	   Altså,	  det..	  i	  masser	  af	  år	  har	  vi	  fået	  at	  vide	  sådan…	  
vi	  har	  også	  hørt	  ved	  andre	  elever,	  at	  først	  starter	  
de	  med	  at	  sige	  at	  man	  ikke	  kan..	  Altså	  eleverne	  
siger:	  ”Jeg	  kan	  ikke,	  jeg	  kan	  ikke,	  jeg	  kan	  ikke..”	  
Men	  så	  efter	  så	  kan	  man	  godt	  finde	  ud	  af	  det,	  og	  så	  
synes	  børnene	  også,	  at	  det	  sådan	  er	  sjovt,	  så	  bliver	  
man	  ved	  og	  man	  finder	  også	  ud	  af,	  at	  læreren	  hav-‐
de	  ret.	  

Så	  det	  er	  igen	  det	  der	  med,	  at	  du	  måske	  
tænker	  lidt	  dårligere	  om	  dig	  selv	  end	  
læreren	  egentlig	  gør?	  

Ja.	  
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Bilag	  5	  
	  
Uddrag	  af	  interview	  med	  Karim	  –	  foretaget	  onsdag	  4/3-‐2015	  
	  
(9	  spørgsmål	  og	  svar	  udeladt)	  
	  
Natascha:	   Karim:	  
Hvad	  kan	  du	  så	  ikke	  så	  godt	  lide	  (ved	  matema-‐
tik)?	  

At	  man	  bare	  skal	  sidde	  inde	  og	  så	  lave	  i	  et	  hæfte.	  
Det	  er	  jo	  det,	  man	  gør	  altid.	  Det	  kan	  man	  også	  
gøre	  altid.	  Det	  kan	  man	  også	  gøre	  hjemme.	  Og	  
det	  er	  ikke	  særlig	  rart	  bare	  at	  sidde	  ned.	  

Nej..	  Hvordan	  synes	  du,	  at	  lærerne	  er	  til	  at	  
forklare?	  

De	  er	  gode	  nok,	  altså..	  de	  forklarer	  fint,	  men	  de	  
bruger	  sådan	  nogle	  voksenord	  nogle	  gange.	  

Ja,	  hvad	  er	  det	  for	  nogle	  voksenord?	  
	  

Sådan…	  øøøh…	  Sådan	  jeg	  ved	  ikke..	  det	  er	  bare	  
sådan,	  noget	  som	  børn	  ikke	  bruger	  til	  dagligt	  
sådan.	  Jeg	  kan	  prøve	  at	  sige	  en.	  Voksne	  de….	  De	  
sådan…	  gammeldags..	  de	  snakker	  sådan	  gam-‐
meldags	  sådan..	  Halløj	  frue,	  hvordan	  har	  De	  det	  i	  
dag?	  Og	  så	  er	  alle	  mulige	  ting,	  sådan	  gammel-‐
dags.	  

Ja.	  Så	  kan	  det	  være	  svært	  at	  forstå	  eller	  hvad?	  
	  

Det	  er	  ikke	  sådan	  nye	  ting.	  

Hvad	  gør	  du	  så,	  når..	  er	  det	  både	  Helle	  og	  Jør-‐
gen…	  der	  bruger	  sådan	  nogle	  voksenord?	  

Nej,	  Jørgen	  han	  er	  begyndt	  at	  bruge	  nogle	  nye	  
faktisk.	  Kun…	  Men	  lang	  tid	  før,	  nogle	  par	  år	  si-‐
den,	  så	  ved	  jeg	  han	  brugte	  sådan	  nogle	  gammel-‐
dags	  nogle,	  som	  man	  ikke	  forstod	  helt,	  som	  om	  
vi	  gik	  i	  9.	  klasse	  dengang.	  Jeg	  ved	  ikke,	  hvad	  det	  
var	  for	  noget,	  han	  sagde.	  Jeg	  har	  stadig	  ikke	  fat-‐
tet,	  hvad	  det	  var.	  	  

Nej.	  Så	  det	  var	  rigtig	  svært	  at	  forstå?	   Ja.	  
	  
(16	  spørgsmål	  og	  svar	  udeladt)	  
	  

	  

	  Ja.	  Så	  hvad	  vil	  du	  sige	  nu,	  hvor	  I	  ikke	  har	  Maja	  
mere?	  Hvor	  dygtig	  vil	  du	  synes,	  du	  er?	  

Lidt	  mindre.	  Ikke	  ti	  sådan.	  Måske	  8-‐7	  eller	  sådan	  
noget.	  

7-‐8	  stykker.	  Ja.	  Hvor	  god	  tror	  du,	  at	  Helle	  eller	  
Jørgen	  synes,	  du	  er	  i	  matematik?	  

Også	  syv	  sådan.	  Hvis	  vi..	  nogle	  gange	  kan	  jeg	  
godt	  finde	  på	  at	  lave	  nogle	  irriterende	  ting.	  Så-‐
dan,	  det	  gør	  de	  fleste	  af	  os	  bare.	  Det	  er	  bare	  at	  
vise,	  at	  man	  keder	  sig.	  

Ja?	  Så	  når	  du	  keder	  dig,	  så	  laver	  du	  nogle	  irri-‐
terende	  ting?	  

Ja.	  

Hvad	  kunne	  det	  være	  for	  nogle	  ting?	   Sådan…	  sidde	  sådan	  og	  slå	  med	  blyanten	  eller	  
trommer	  eller	  sådan	  noget.	  Og	  sådan	  nogle	  ting,	  
man	  kan	  lide	  at	  lave	  i	  stedet	  for	  at	  man	  bare	  sid-‐
der	  og	  keder	  sig.	  
	  

Ja.	  Og	  hvornår	  keder	  du	  dig?	   Når	  det	  bliver	  alt	  for	  indviklet.	  
Okay.	  Så	  når	  det	  bliver	  alt	  for	  indviklet,	  og	  du	   Ja,	  sådan	  eller	  jeg	  siger	  noget.	  
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begynder	  at	  kede	  dig,	  så	  kan	  du	  godt	  finde	  på	  
at	  lave	  nogle	  irriterende	  ting?	  
	  
(53	  spørgsmål	  og	  svar	  udeladt)	  
	  

	  

Ja,	  nu	  har	  jeg	  lagt	  mærke	  til	  her	  i	  timerne,	  at	  
nogle	  gange..	  du	  siger	  enormt	  meget	  nogle	  
gange..	  når	  lærerne	  spørger	  om	  noget,	  du	  er	  
rigtig	  aktiv	  og	  rækker	  hånden	  op	  og	  ved	  en	  hel	  
masse	  ting…	  

Ja…	  jeg	  ser	  for	  meget	  tv	  derhjemme.	  

…	  og	  så	  er	  det	  som	  om,	  at	  nogle	  gange..	  der	  
keder	  du	  dig	  lidt	  eller	  et	  eller	  andet.	  Du	  sidder	  
med	  telefonen	  eller	  sådan.	  Hvordan	  kan	  det	  
være,	  at	  der	  er	  så	  stor	  forskel	  på,	  om	  du	  er	  
med	  i	  timen	  eller	  du	  sidder	  og	  laver	  noget	  an-‐
det?	  

Før	  i	  tiden	  var	  jeg	  meget	  sådan	  aktiv	  med	  tinge-‐
ne,	  lavede	  mine	  ting	  hurtigt	  færdigt	  og	  sådan.	  
Men	  nu..	  jeg	  ved	  ikke..	  nu	  er	  jeg	  begyndt	  sådan..	  
meget	  tit	  hellere	  at	  ville	  være	  sammen	  med	  ven-‐
ner	  og	  sådan	  og	  ikke	  gå	  så	  meget	  op	  i..	  det	  er	  
bare	  sådan	  nogle	  ting,	  bliver	  ændret.	  

Okay.	  Hvorfor	  tror	  du	  det?	   Vi	  bliver	  større	  og	  større.	  
	  

Er	  det	  fordi	  du	  får	  nogle	  andre	  interesser?	   Ja.	  
Så	  når	  du	  er	  her	  på	  skolen,	  så	  er	  der	  pludselig	  
nogle	  andre	  ting,	  der	  er	  lidt	  mere	  spændende?	  

Mmmh…	  

At	  snakke	  med	  vennerne?	   Mmmh…	  
Er	  det	  vigtigt	  eller	  ikke	  så	  vigtigt	  for	  dig	  at	  
klare	  dig	  godt	  i	  skolen?	  

Mega	  vigtigt.	  Jeg	  vil	  gerne	  gøre	  mine	  forældre	  
stolte,	  sådan..	  	  
	  

Ja?	  Du	  vil	  gerne	  gøre	  dine	  forældre	  stolte.	  
Hvad	  med	  dig	  selv?	  Er	  det	  vigtigt	  for	  dig	  selv	  
også?	  Eller	  er	  det	  kun	  vigtigt	  for	  dine	  foræl-‐
dre?	  
	  

Det	  skal	  jo	  også	  være	  vigtigt	  for	  mig.	  Men…	  
Men…	  man	  skal	  også	  tage	  sig	  sammen,	  men	  det	  
er	  ikke	  altid,	  man	  kan	  jo	  godt	  få	  noget	  sjovt	  ud	  af	  
det	  i	  stedet	  for	  bare	  at	  være	  mønsterelev	  og	  læ-‐
rerens	  kæledægge	  og	  alt	  det	  der.	  

Hvordan	  vil	  du	  beskrive	  dig	  selv	  i	  klassen?	  I	  
forhold	  til	  de	  andre	  måske	  eller	  bare	  sådan	  
generelt?	  

Morsom	  person,	  sådan..	  Altid	  frisk	  på	  noget	  nyt.	  

Morsom	  person?	  Nu	  sagde	  du	  lærerens	  kæle-‐
dægge?	  Er	  det	  noget,	  der	  ville	  passe	  på	  dig	  
eller	  er	  det	  noget,	  der	  ville	  passe	  på	  nogen	  af	  
de	  andre?	  

Ikke	  mig.	  Jeg	  ved	  ikke..	  heller	  ikke	  mine	  venner	  
sådan.	  Øøøh..	  Mine	  bedste	  venner	  Hamid,	  Daniel	  
eller	  Mustafa.	  Ikke	  med	  dem.	  Nej,	  de	  har	  det	  sgu	  
ligesom	  mig.	  

De	  har	  det	  ligesom	  dig?	  Hvordan	  tror	  du,	  når	  
lærerne	  sidder	  sammen,	  hvordan	  tror	  du	  så,	  
de	  snakker	  om	  jer?	  	  
	  

Snakker	  om	  os?	  Altså,	  sådan	  på	  den	  måde,	  hvor-‐
dan	  reagerer	  på	  det?	  

Sådan	  det	  hele	  sådan,	  hvordan	  tror	  du,	  de	  sy-‐
nes,	  det	  er	  at	  have	  jer	  i	  klassen?	  Hvordan	  tror	  
du,	  de	  synes,	  I	  er?	  

Sådan..	  øøøh..	  Vi	  er	  så	  forskellige.	  Mustafa	  han	  
kan	  godt	  lide	  sådan	  piger	  og	  det	  der.	  Også	  mig,	  
jeg	  kan	  også	  lide	  lidt.	  Og	  Hamid	  han	  er	  sådan	  en	  
hård	  person,	  sådan	  barsk.	  Og	  Daniel	  han	  er	  bare	  
en	  stille	  dreng.	  Men	  når	  han	  ikke	  er	  stille,	  så	  lø-‐
ber	  han	  rundt.	  Og	  mig	  sådan	  morsom	  person,	  
bare	  sådan	  har	  det	  sjovt.	  
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Bilag	  6	  
	  
Uddrag	  af	  interview	  med	  John	  –	  foretaget	  tirsdag	  17/3-‐2015	  
	  
Natascha:	   John:	  
Hvordan	  oplever	  du	  
klassen	  i	  N/T?	  

Jeg	  oplever	  dem	  sådan	  lidt	  famlende	  på	  den	  måde	  forstået	  at	  man	  
sjældent	  gør	  noget,	  som	  man	  måske	  kan	  blive	  koset	  lidt	  for	  af	  sine	  
kammerater	  og	  sådan	  noget.	  Forstår	  du,	  hvad	  jeg	  mener?	  Altså,	  sådan	  
at	  man	  forsøger	  at	  holde	  en	  facade.	  	  

Hvordan	  kommer	  det	  
sådan	  til	  udtryk	  i	  un-‐
dervisningen?	  

Det	  kommer	  mest	  til	  udtryk	  ved,	  at	  man	  måske	  har	  lidt	  svært	  ved	  at	  
koncentrere	  sig	  engang	  imellem	  og	  så	  hvis	  man	  så	  er	  i	  mindre	  grup-‐
per,	  hvor	  man	  mere	  eller	  mindre	  er	  accepteret,	  så	  kan	  man	  bedre	  
udfolde	  sig.	  

Er	  det	  sådan	  din	  ge-‐
nerelle	  opfattelse	  af	  
klassen	  eller	  er	  det	  
nogle	  enkelte	  elever?	  

Altså,	  der	  er	  nogle	  enkelte,	  ikke	  også,	  og	  det	  oplevede	  du	  garanteret	  
også	  med	  Karim,	  da	  han	  sad	  inde	  i	  rummet,	  hvor	  de	  sad	  selv,	  hvor	  
han	  bedre	  kan	  tillade	  sig	  at	  spørge	  om	  nogle	  ting	  uden	  at	  blive	  grint	  
af.	  Om	  det	  er	  traditioner	  eller	  det	  er	  egentlig	  usikkerhed,	  som	  jeg	  ser	  
det,	  det	  er	  sådan	  lidt	  svært	  at	  finde	  ud	  af.	  	  

Tænker	  du	  over	  i	  
dine	  timer,	  at	  du	  har	  
en	  del	  tosprogede	  
børn	  i	  klassen?	  

Det	  tænker	  man	  meget	  over,	  når	  man	  arbejder	  sådan	  et	  sted	  som	  her,	  
fordi	  man	  har	  en	  tilbøjelighed	  som	  voksne	  til	  mange	  gange	  at	  bruge	  
nogle	  ord	  eller	  udtryk,	  som	  man	  forventer,	  at	  alle	  børn	  kan.	  Og	  der	  
kommer	  mange	  af	  de	  tosprogede	  ofte	  til	  kort,	  hvor	  de	  simpelthen	  
ikke	  er	  klar	  over,	  hvad	  det	  er	  for	  nogle	  ting,	  man	  siger.	  	  

Hvordan	  oplever	  du	  
så,	  at	  de	  reagerer,	  
hvis	  de	  ikke	  forstår?	  

Altså,	  flere	  gange	  oplever	  jeg,	  at	  de	  nærmest	  slet	  ikke	  reagerer,	  men	  
der	  er	  nogle	  få,	  der	  forsøger	  at	  hænge	  på	  så	  godt	  som	  muligt.	  Måske	  
går	  det	  over	  i	  noget	  skæg	  eller	  ballade,	  der	  er	  der	  mange	  gange,	  at	  
man	  får	  uro.	  Hvor	  man	  ligesom	  fornemmer,	  at	  de	  føler	  sig	  lidt	  presset	  
på	  deres	  sproglige	  udvikling.	  	  

Ja.	  Hvad	  gør	  du	  så,	  
når	  du	  oplever	  det?	  

Så	  forsøger	  jeg	  jo	  at	  forklare	  de	  ting,	  jeg	  fornemmer	  er	  svære,	  fordi..	  
selvom	  man	  spørger,	  om	  alle	  har	  forstået,	  så	  er	  der	  ikke	  nogen,	  der	  vil	  
stå	  frem	  og	  sige	  det.	  Det	  er	  i	  hvert	  fald	  sjældent,	  at	  der	  er	  nogen,	  der	  
træder	  frem	  og	  siger:	  ”Jeg	  har	  ikke	  forstået”,	  for	  så	  kan	  man	  risikere	  
at	  blive	  stemplet	  som	  dum.	  Og	  det	  der	  så	  sker,	  det	  er	  selvfølgelig,	  at	  
man	  kan	  fornemme,	  at	  de	  måske	  falder	  længere	  og	  længere	  bagud.	  Så	  
det	  er	  noget,	  vi	  har	  arbejdet	  meget	  med	  her	  på	  stedet.	  Sådan	  ligesom	  
at	  få	  det	  forklaret.	  Vi	  har	  arbejdet	  rigtig	  meget	  med	  talemåder	  her	  på	  
stedet.	  Mange	  børn	  forstår	  det	  ikke	  –	  både	  etsprogede	  og	  tosprogede,	  
de	  har	  sommetider	  svært	  ved	  at	  forstå	  de	  der	  talemåder,	  som	  vi	  jo	  
egentlig	  bare	  slynger	  os	  med	  uden	  overhovedet	  at	  tænke	  over,	  at	  det	  
måske	  giver	  anderledes	  opfattelser,	  end	  det	  egentlig	  er.	  Og	  også..	  alt-‐
så	  ”op	  på	  hesten	  igen”	  –	  vi	  er	  jo	  ikke	  ude	  at	  ride,	  vel?	  Hvad	  er	  det	  for	  
en	  hest,	  jeg	  skal	  op	  på?	  Helt	  ærligt…	  (griner)	  

	  
(11	  spørgsmål	  og	  
svar	  udeladt)	  
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I	  forhold	  til	  elevernes	  
motivation,	  er	  der	  så	  
noget,	  du	  sidder	  og	  
brænder	  inde	  med?	  

Ikke	  andet	  end	  at	  de	  stadigvæk	  er	  udfordrede	  på	  deres	  tosprogethed	  
og	  deres	  traditionsbundethed.	  

Hvad	  tænker	  du	  på	  
med	  traditionsbun-‐
dethed?	  

Jamen	  altså,	  de	  har	  det	  her	  med,	  at	  man	  endelig	  ikke	  må	  tabe	  ansigt	  
og	  der	  er	  visse	  ting,	  man	  skal	  efterleve.	  F.eks.	  kunne	  jeg	  jo	  aldrig	  finde	  
på	  at	  bede	  dem	  om	  at	  skære	  i	  et	  grisehjerte.	  Bare	  sådan	  en	  ting,	  ikke	  
også?	  Hvor	  man	  indimellem	  ser	  nogle	  udfordringer.	  	  
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Bilag	  7	  
	  
Uddrag	  af	  interview	  med	  Helle	  –	  foretaget	  fredag	  13/3-‐2015	  
	  
Natascha:	   Helle:	  	  
Hvordan	  oplever	  du	  klassen	  i	  
matematik?	  

Øhm,	  det	  er	  jo	  meget	  forskelligt,	  om	  du	  har	  dem	  tirsdag	  mor-‐
gen	  eller	  du	  har	  dem	  torsdag	  eftermiddag.	  Så	  alt	  efter	  tids-‐
punktet,	  så	  varierer	  arbejdsindsatsen	  altså	  også	  meget.	  

Ja.	  Hvordan	  kommer	  det	  til	  
udtryk?	  

Koncentrationen…	  Lige	  over	  middag	  så	  kan	  de	  faktisk	  ikke	  
rigtig	  kapere	  ret	  meget	  mere,	  nogen	  af	  dem.	  Så	  på	  den	  måde	  
kommer	  det	  til	  udtryk.	  Så	  bliver	  de	  ukoncentrerede,	  så	  snak-‐
ker	  de	  mere,	  ikke	  også?	  Hvorimod	  i	  morgentimerne,	  så	  er	  de	  
ikke	  rigtigt	  vågne.	  Det	  er	  grundvilkårene,	  og	  det	  ved	  man	  
godt.	  Så	  det	  med	  at	  præsentere	  nyt	  stof,	  det	  er	  ikke	  noget,	  
man	  gør	  torsdag	  eftermiddag,	  det	  ligger	  i	  morgentimerne.	  
Men	  det	  er	  også	  nogle	  lange	  dage	  for	  dem,	  både	  tosprogede	  
og	  almindeligsprogede	  eller	  etsprogede	  eller	  hvad	  vi	  siger.	  	  	  

Er	  der	  nogen	  forskel	  på	  din	  
oplevelse	  af	  klassen	  i	  N/T	  og	  
i	  matematik?	  

Jamen,	  det	  er	  der	  helt	  klart.	  Fordi	  i	  matematik	  der	  har	  jeg	  kun	  
klassen.	  Men	  i	  N/T	  kører	  vi	  på	  tværs	  af	  årgangen.	  Også	  for	  at	  
de	  også	  kan	  arbejde	  sammen,	  har	  vi	  valgt	  at	  køre	  samme	  em-‐
ne,	  ikke	  også?	  Men	  det	  betyder	  selvfølgelig,	  at	  når	  man	  har	  et	  
større	  hold,	  så	  har	  man	  ikke	  helt	  den	  samme	  føling	  med	  hver	  
elev.	  Så	  der	  er	  de	  lidt	  længere	  væk	  fra	  mig	  alle	  sammen	  end	  
når	  jeg	  har	  dem	  i	  matematik.	  Der	  har	  jeg	  lidt	  mere	  føling	  med,	  
hvor	  de	  er.	  

	  
(4	  spørgsmål	  og	  svar	  ude-‐
ladt)	  
	  

	  

Okay.	  Tænker	  du	  over	  i	  dine	  
timer,	  at	  du	  har	  en	  del	  to-‐
sprogede	  elever	  i	  klassen?	  

Ja.	  	  

Hvordan?	   Altså,	  det	  gør	  jeg	  ved,	  at	  jeg	  prøver	  på	  at	  arbejde	  med	  forfor-‐
ståelsen.	  Altså,	  inden	  vi	  går	  i	  gang	  med	  noget,	  hvis	  der	  er	  
mange	  nye	  ord,	  de	  ikke	  kender.	  Så	  kan	  det	  være	  sådan	  en	  ak-‐
tivitet	  som	  med	  de	  der	  kort,	  hvor	  de	  skal	  bruge	  ordene.	  Så	  
tager	  vi	  sådan	  nogle	  små	  aktiviteter,	  hvor	  de	  bliver	  aktive	  på	  
en	  eller	  anden	  måde,	  ikke?	  Med	  ordene…	  Så	  forforståelsen	  
prøver	  vi	  at	  arbejde	  rigtig	  meget	  med,	  inden	  vi	  går	  i	  gang	  med	  
emnet.	  

Ja.	  Tror	  du,	  din	  undervisning	  
ville	  være	  eller	  forløbe	  an-‐
derledes	  i	  en	  klasse	  med	  kun	  
etsprogede	  elever?	  

Det	  ville	  den.	  	  

Ja.	  Hvordan?	   Fordi…	  Jamen,	  jeg	  har	  overvejelser,	  fordi	  man	  kan	  ikke	  tage	  
nogle	  ord	  bare	  for	  givet,	  så	  jeg	  tænker	  over	  ordene.	  Fx	  hvis	  
der	  er	  en	  bakke	  i	  en	  tekst,	  de	  skal	  læse.	  Jamen,	  så	  kan	  det	  jo	  
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både	  være	  en	  bakke	  til	  mad,	  ikke	  også,	  og	  det	  kan	  også	  være	  
en	  bakke	  ude	  på	  marken.	  Eller	  en	  anden	  slags	  bakke	  –	  en	  flø-‐
debollebakke	  eller	  sådan	  noget.	  Jeg	  prøver	  på	  at	  have	  overve-‐
jet…	  Jeg	  kan	  godt	  forstå,	  hvis	  de	  ser	  nogle	  helt	  andre	  forestil-‐
linger	  inde	  i	  hovedet.	  Så	  giver	  det	  en	  helt	  anden	  mening.	  Så	  på	  
den	  måde	  prøver	  jeg	  at	  have	  overvejet	  de	  ord,	  men	  der	  er	  
stadig	  nogle	  ting,	  hvor	  man	  tænker:	  Hold	  da	  op,	  nå	  det	  vidste	  
de	  så	  ikke…	  Så	  ved	  man	  det	  til	  en	  anden	  gang,	  for	  man	  bygger	  
selvfølgelig	  videre	  på	  egne	  erfaringer.	  	  

	  
(3	  spørgsmål	  og	  svar	  ude-‐
ladt)	  	  
	  

	  

Nu	  fik	  jeg	  jo	  lokket	  dig	  til	  at	  
lave	  de	  der	  top	  3’er,	  så	  jeg	  
kunne	  udvælge	  et	  par	  elever,	  
jeg	  kunne	  kigge	  på.	  Ville	  de	  
se	  anderledes	  ud,	  hvis	  du	  
også	  havde	  måttet	  tage	  et-‐
sprogede	  elever	  med?	  

Jaaaah,	  og	  så	  synes	  jeg	  ærlig	  talt,	  at	  dem,	  jeg	  havde	  valgt	  ud	  til	  
dig,	  de	  opførte	  sig	  ikke	  helt,	  som	  jeg	  havde	  forventet.	  

Nej?	  Hvordan?	   Jamen,	  altså..	  Jeg	  synes	  faktisk,	  at	  Edona	  vendte	  noget	  om	  og	  
faktisk	  var	  en	  af	  dem,	  der	  deltog	  og	  lavede	  noget.	  Og	  det	  var	  
en	  ny	  omvæltning,	  hvorimod	  Bangen,	  som	  har	  været	  seriøs,	  
han	  var	  faktisk	  ikke	  seriøs	  i	  den	  periode,	  hvor	  du	  var	  der.	  Og	  
det	  ændrer	  sig	  bare	  hele	  tiden.	  Så	  hvis	  jeg	  skulle	  lave	  en	  liste	  
til	  dig	  i	  dag,	  så	  havde	  det	  nok	  været	  nogle	  andre.	  Så	  det	  er	  
ikke	  stationært,	  hvordan	  deres	  arbejdsindsats	  er.	  	  

	  

(18	  spørgsmål	  og	  svar	  udeladt)	  
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Bilag	  8	  
	  
Forældrenes	  betydning	  for	  elevernes	  motivation	  
	  
Interview	  med	  Karim	  –	  uddrag	  
	  
Natascha:	   Karim:	  
Er	  det	  vigtigt	  eller	  ikke	  så	  vigtigt	  for	  dig	  at	  
klare	  dig	  godt	  i	  skolen?	  

Mega	  vigtigt.	  Jeg	  vil	  gerne	  gøre	  mine	  forældre	  
stolte,	  sådan..	  	  
	  

Ja?	  Du	  vil	  gerne	  gøre	  dine	  forældre	  stolte.	  
Hvad	  med	  dig	  selv?	  Er	  det	  vigtigt	  for	  dig	  selv	  
også?	  Eller	  er	  det	  kun	  vigtigt	  for	  dine	  foræl-‐
dre?	  
	  

Det	  skal	  jo	  også	  være	  vigtigt	  for	  mig.	  Men…	  
Men…	  man	  skal	  også	  tage	  sig	  sammen,	  men	  det	  
er	  ikke	  altid,	  man	  kan	  jo	  godt	  få	  noget	  sjovt	  ud	  af	  
det	  i	  stedet	  for	  bare	  at	  være	  mønsterelev	  og	  læ-‐
rerens	  kæledægge	  og	  alt	  det	  der.	  

	  
	  
Interview	  med	  Bangen	  –	  uddrag	  	  
	  
Natascha:	   Bangen:	  
Synes	  du,	  det	  er	  vigtigt	  eller	  ikke	  så	  vigtigt	  for	  
dig	  at	  klare	  dig	  godt	  i	  skolen?	  

Det	  er	  vigtigt.	  Når	  jeg	  klarer	  godt	  i	  skolen…	  	  
så	  jeg	  kan	  være	  doven…	  så	  kan	  mine	  forældre	  
blive	  sure	  på	  mig.	  Mine	  forældre	  synes,	  jeg	  
skal	  være	  god.	  Inde	  i	  klassen	  og	  i	  skolen.	  

Ja,	  det	  betyder	  noget	  for	  dem?	  
	  

Ja.	  

Betyder	  det	  også	  noget	  for	  dig?	   Ja.	  Sådan	  når…	  ej…	  sådan	  jeg	  bliver	  glad,	  når	  
jeg	  er	  en	  god	  elev.	  
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