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Indledning  

“Det bliver sjovt og svært på samme tid”. Sådan siger en elev, der ankom til Danmark for halvandet 

år siden, om udsigten til at blive fuldt udsluset til almenundervisningen. Denne elev er blot én 

af mange nyankomne elever, der i disse år deler oplevelsen af at gå fra et modtagetilbud til 

folkeskolens almenundervisning. Modtagelsen af nyankomne elever stiller store krav til 

lærerne i folkeskolen, som skal sikre, at de nyankomne elever får en tryg skoledag, hvor 

sproglig udvikling og faglig læring går hånd i hånd. I den forbindelse udtrykker elevens 

udsagn på fornemmeste vis, at potentialet er stort og udfordringerne mange, når en 

nyankommen elev skal inkluderes i almenundervisningen.  

 

Karakteristisk for nyankomne elevers skoleforløb er de mange overgange. Overgangene 

består først af mindre skift, som de, der foregår dagligt mellem undervisningskontekster, hvor 

elevens skoledag kan begynde i basisdanskklassen, siden fortsætte i almenklassen, før 

skoledagen atter afsluttes, hvor den startede, nemlig i basisdanskklassen. Siden følger den 

store overgang, det endelige skift: udslusningen til almenklassen. Titlen på denne opgave: 

”Fra barrierer til broer. At støtte den nyankomne elevs inkludering i almenundervisningen” er 

opstået på baggrund af mit vikariat i en basisdanskklasse, hvor jeg oplevede, at et manglede 

samarbejde mellem skolens basisdansklærere og almenundervisere udgjorde en barriere for 

den nyankomne elevs skoledag. Det manglende samarbejde angik ikke blot den daglige 

koordinering af forløbsmæssige overlap eller ensartede årsplaner, men også overleveringen og 

vidensdelingen om elevens faglige niveau udeblev.  

 

Eftersom inkluderingen af nyankomne- og tosprogede elever i folkeskolens 

almenundervisning er særligt relevant i min kommende lærergerning, finder jeg det 

interessant at undersøge, hvordan __________________ forholder sig til den særlige 

opgave, der består i at støtte de nyankomne elevers overgang fra basisdanskklasse til 

almenklasse. Min problemformulering, med tilhørende problemstillinger, lyder derfor som 

følger:  

Problemformulering 

Hvorledes støttes den nyankomne elevs overgang fra basisdanskklassen til 

almenundervisningen, og hvilke udfordringer opstår i forbindelse med inklusionsopgaven 

i praksis, set ud fra et lærerperspektiv? 
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• Hvordan samarbejder basisdansklæreren og almenlærerne om elevens overgang til 
almenundervisningen?  

 
• Hvorvidt tilpasser læreren sin undervisning, så den understøtter den nyankomne elevs 

læring i almenundervisningen?  

Læsevejledning 

Hovedsigtet med dette projekt er at belyse den nyankomne elevs overgang fra modtagetilbud 

til almenundervisning. Betegnelsen ”en nyankommen elev” dækker over børn og unge, som 

er nyankomne i landet, og som har et andet modersmål end dansk. Eleverne har således ikke 

de nødvendige sproglige forudsætninger for at kunne indgå i grundskolens almindelige 

undervisning, og de tilbydes derfor støtte i form af basisundervisning og/eller DSA-støtte 

(Rambøll, 2015, s. 1). Indsatsen for de nyankomne elever begrænser sig ikke blot til den 

første tid i folkeskolen. Det er tværtimod et langsigtet arbejde. Derfor interesserer dette 

projekt sig også for almenunderviserens arbejde med inkluderingen af den nyankomne elev i 

almenundervisningen.  

 

Indledningsvist beskrives først national og international forskning i undervisning af 

nyankomne elever. Forskningsresultaterne vil i løbet af projektet blive inddraget til at 

underbygge, sammenholde og betragte min empiri i et bredere perspektiv.  

 

Dernæst inddrages først Andy Højholdt til at redegøre for og definere det tværprofessionelle 

samarbejde mellem basisdansk- og almenunderviserne. Derefter præsenteres mine teoretiske 

positioner, hvor jeg med afsæt i Lev Vygotsky, Pauline Gibbons samt Michael Hallidays 

sociokulturelle tilgang til læring og sprogvikling definerer begreberne stilladsering og 

genrepædagogik. Dernæst præsenteres min metode og mine begrundelser for og refleksioner 

om metode.  

 

Herefter udfoldes analysen på baggrund de teoretiske positioner og min empiri. 

Indledningsvist rammesætter jeg organiseringen af modtagetilbuddet på nationalt- og 

landsplan, dernæst kaster jeg et blik på samarbejdet mellem basisdansk- og almenlærernes 

samarbejde om den nyankomne elevs overgang fra modtagetilbud til almenklasse. Dernæst 

følger en analyse af, hvorledes almenlæreren tilpasser sin undervisning, så den understøtter 

den nyankomne elevs fortsatte sproglige udvikling.  
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Afslutningsvist vender jeg tilbage til analysens indledende afsnit om organisering af 

modtagetilbuddet, idet jeg diskuterer, hvilket modtagetilbud de nyankomne elever skal 

tilbydes. I den forbindelse peger jeg på, at det afgørende ikke er, om eleven begynder i 

basisdanskklasse eller indskrives direkte i almenklassen, men snarere, at eleven modtager 

tilstrækkelig stilladsering.  

 

Herefter kan jeg på baggrund af de teoretiske positioner og min analyse af de empiriske fund 

sammenfatte, hvordan de nyankomne elever støttes i deres overgang fra basisdanskklassen til 

almenundervisningen, og jeg kan udpege, hvilke udfordringer der opstår i arbejdet med at 

inkludere en nyankommen elev i almenundervisningen.  

 

Til slut skitserer jeg en række handlings- og udviklingsperspektiver, som set ud fra et mikro-, 

meso- og makroperspektiv er konkrete råd til, hvordan undervisningen af nyankomne elever 

kan udvikles og forbedres.  

Forskningsoversigt 

I dette afsnit præsenteres national og international forskning om overgangen fra 

modtagetilbud til almenklasse. Forskningsoversigten har til formål at give mit projekt et 

bredere perspektiv, idet erfaringer fra andre lande kan kaste nyt lys på min 

problemformulering. Min søgning er foretaget i ERIC-databasen og er af hensyn til 

forskningens aktualitet afgrænset til perioden 2008-2018. 

 

Undervisningstilbud til nyankomne elever omtales forskelligt på tværs af lande. Dette er et 

udtryk for forskellige praksisser, hvad angår undervisningens organisering, indhold og 

omfang. Begreberne “reception class” og “transition” er omdrejningspunktet for det 

undersøgte forskningsmateriale, men jeg har derudover også søgt på ordene second language, 

newly arrived, organisation/organization samt teaching methods. Selvom undervisning af nyankomne 

elever uden tvivl kunne omtales på anden vis, og dermed give flere resultater, stod det 

undervejs i min søgning klart, at forskningen inden for feltet er begrænset. I bilag 1 er 

søgningen illustreret fra identificering af dokumenter, over eksklusionskriterier til 

beskrivelsen af de tre fund.   

International forskning 

Artiklen ”Welcome to Sweden…”: Newly Arrived Students’ Experiences of Pedagogical and Social 

Provision in Introductory and Regular Classes” er skrevet af Jenny Nilsson og Monica Axelsson og 
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publiceret i 2013. Forfatternes kvalitative undersøgelser tager afsæt i 22 nyankomne elevers 

oplevelse af overgangen fra modtageklasse til almenklasse i Sverige. I undersøgelsen fremgår 

det, at det ikke er fagene i selv, eleverne finder vanskelige. Det er de fagspecifikke begreber 

og daglige udtryk, som volder problemer. Axelsson og Nilsson peger i den forbindelse på, at 

modtageklassen har tendens til at være et læringsrum præget af meget støtte, men med for få 

udfordringer. I modsætning hertil står almenklassen, der er et læringsmiljø præget af for 

meget udfordring og for lidt støtte. Forfatterne understreger afslutningsvis, at forskellene 

mellem forberedelsesklassen og almenklassen må synliggøres, for først da er det muligt på 

lokalt- og samfundsniveau at diskutere og forbedre overgangen fra modtage- til almenklasse.  

 

“At the bridging point: tutoring newly arrived students in Sweden” af Helen Avery er publiceret i 2017. 

Teksten præsenterer først og fremmest, hvorledes modersmålsundervisning anvendes som 

sprog- og støtteforanstaltning for at lette nyankomne elevers overgang til det svenske 

skolesystem. Dernæst beskrives det, hvorledes samarbejdet mellem almenlærerne og 

modersmålsunderviserne udfordres af manglende koordinering, idet modersmålsunderviseren 

hverken inddrages som en ressource i planlægningen, gennemførelsen eller evalueringen af 

undervisningen. Udfordringerne betragtes ikke kun som et problem for lærerenes indbyrdes 

samarbejde. Avery understreger, at det manglende samarbejde kan påvirke 

sprogundervisningens kvalitet. Averys forskning tyder dog på, at relativt enkle ændringer, 

såsom fælles planlægning og deling af undervisningsmaterialer, kan føre til forbedret støtte af 

nyankomne elevers sproglige inkludering i almenundervisningen.  

National forskning 

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har i rapporten “Basisundervisning for tosprogede elever” fra 

2016 kortlagt praksis og procedurer for modtagelsesklasser og modtagehold i 20 kommuner. 

Formålet med den kvalitative kortlægning var “[...] at styrke det samlede vidensgrundlag for, hvordan 

man i Danmark organiserer, tilrettelægger og gennemfører basisundervisningen for tosprogede elever” 

(Danmarks Evalueringsinstitut, 2016, s. 5).  Kortlægningen viser, at undervisningen 

overvejende finder sted i modtageklasser på udvalgte skoler i hver kommune, mens der 

hovedsageligt oprettes supplerende hold, når der er tale om få elever. Lærere og ledere på 

skolerne beretter, at basisundervisningen adskiller sig markant fra almenundervisningen, fordi 

der kan være stor aldersmæssig og faglig spredning eleverne imellem, samtidig med at der 

ofte foregår udskiftning i elevgruppen. Der hersker desuden forskellige praksisser, hvad angår 

udslusning til almenklassen. På nogle skoler foregår det på systematisk vis med brug af 

redskaber og tests, mens det på andre skoler synes at bero på mere underforståede eller 
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skiftende bevæggrunde. Skolerne efterspørger derfor et bedre grundlag for at kunne vurdere, 

hvornår eleven kan udsluses til almenundervisningen. Rapporten peger desuden på, at det er 

blevet væsentligt sværere at rekruttere medarbejdere, som på forhånd har kompetencer til 

opgaven.  

Teori  

Det tværprofessionelle samarbejde  

Det tværprofessionelle samarbejde er en kompleks opgave, og for at få parterne til at 

orientere sig mod et fælles mål er det et ledelsesansvar at sætte diskursen for samarbejdet 

(Ginman & Larsen, 2017, s. 216). Andy Højholdt definerer det tværprofessionelle samarbejde 

således: ”Når professionerne samarbejder tværprofessionelt, er det for at kunne løse den fælles opgave bedst 

muligt med inddragelse af deres forskellige fagligheder, og målet er fremadrettet at bringe den nye viden og 

færdighed i spil i opgavevaretagelsen” (Højholdt 2016, s. 68). Med henblik på at hjælpe parterne i 

vurderingen af, hvilken form for samarbejde der er mest passende til den specifikke opgave, 

de skal løse, skelner Højholdt mellem fem grundforståelser af samarbejde (Højholdt, 2015, s. 

33):  

 

• samarbejde som en kollektiv enhed 

• samarbejde som et hold 

• samarbejde som et fleksibelt team 

• samarbejde som overlevering 

• samarbejde som et løst netværk. 

 

I denne opgave fremhæves de to samarbejdsformer samarbejde som et hold og samarbejde som 

overlevering. Mens samarbejdet som et hold kan kaste lys over nødvendigheden af at 

koordinere samarbejdet, så de to lærergruppers forskellige kompetencer og viden kan forenes 

(Højholt, 2016, s. 38), stiller samarbejdet som overlevering krav til parternes evne til at 

videreformidle deres viden om eleven, så der dannes fundament for gode overgange fra 

basisdanskklassen til almenundervisningen (Højholdt, 2015, s. 46).  

At lære gennem samarbejde  

Med afsæt i Lev Vygotskys arbejde tager det sociokulturelle læringssyn udgangspunkt i, at 

sprogudvikling og læring er hinandens forudsætninger. At læring inden for det sociokulturelle 

læringssyn først og fremmest foregår i samarbejde mellem individer, snarere end som en 
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individuel kognitiv proces, står i skarp kontrast til det behavioristiske læringssyn, hvor viden 

og færdigheder betragtes som noget, læreren direkte kan overføre til elevernes “tomme” 

hoveder (Gibbons, 2016, s. 28). En lignende parallel kan drages til andetsprogsforskningen, 

hvor Stephen Krashens inputhypotese på den ene side peger på, at mennesket tilegner sig et 

nyt sprog, når det modtager et forståeligt input på et niveau over sine nuværende 

sprogkundskaber, sætter andre forskere spørgsmålstegn ved Krashens påstand om, at input + 

1 fører til, at sproget automatisk udvikler sig (Bjerre og Ladegaard, 2007, s. 50-51). Merrill 

Swain udfordrer Krashens inputhypotese, for nok er forståeligt input en forudsætning for at 

lære et nyt sprog, men hun mener ikke, det er tilstrækkeligt til at elevernes sprog kan udvikle 

sig. I dag er Swains outputhypotese anerkendt som en af de centrale principper for sproglig 

udvikling, fordi anvendelsen af det nye sprog i interaktion med andre regnes som en 

grundlæggende proces i at lære et sprog (Gibbons, 2016, s. 27). Sammenfattende vil Swains 

outputhypotese altså frembringe et sociokulturelt læringssyn, idet der ikke blot lægges vægt 

på, at eleverne hører og læser forståeligt sprog, men også på, at eleverne har tilstrækkelige 

muligheder for at bruge sproget i kommunikative situationer, hvor de selv gør brug af 

sproget. Det er med andre ord ikke nok at lytte; man skal også selv tale, og det er ikke nok at 

læse; man skal også selv skrive.  

Hvad er stilladsering? 

I tråd med det sociokulturelle perspektiv på læring, som er baseret på interaktion mellem 

eleven og omgivelserne, introduceres begrebet stilladsering som et teoretisk og praktisk 

koncept, der omfatter den situerede vejledning, som især nyankomne elever behøver i deres 

sproglige og faglige udvikling (Gibbons, 2016, s. 29). Tæt knyttet til stilladseringsbegrebet er 

et andet begreb, som Vygotsky benævner zonen for nærmeste udvikling. Begrebet henviser til den 

afstand eller det kognitive spænd, der eksisterer mellem det, eleven kan gøre uden hjælp, og 

det, som eleven kan gøre i samarbejde med en mere kompetent eller erfaren person (Lund, 

2015, s. 147). Stilladseringen kan betragtes på et makro- og mikroniveau. Ved 

makrostilladsering er opmærksomheden rettet mod at skabe bro mellem elevens nuværende 

sproglige niveau og undervisningens mål. Undervisningsforløb bør derfor tilrettelægges som 

en kæde af faglige aktiviteter, der, med gentagelser og gradvis udbygning af det tidligere lærte 

stof, bevidst fokuserer på at give eleverne mulighed for at tilegne sig mere viden, flere 

færdigheder og en større og mere dybt forankret forståelse end før forløbets start (Mulvad, 

2013, s. 21). I mikrostilladseringen støtter læreren eleven i at bruge og udvikle sit sprog, mens 

samtalen foregår. Når eleven med dansk som andetsprog skal producere et forståeligt output, 

vil hun i visse samtalesituationer opleve at blive presset ud over grænsen for sin sproglige 
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formåen. Swain kalder dette at “strække sproget”, fordi eleven, i forsøget på at definere og 

forklare, er nødt til at præcisere og overveje, hvordan hun bedst kan udtrykke sig i den givne 

situation. Elevens hypoteseafprøvning vil givetvis indeholde grammatiske fejl eller et upræcist 

ordforråd, men disse sproglige anstrengelser, også kendt som intersprog, skal med lærerens 

støtte og opmuntring betragtes som en nødvendighed for elevens fortsatte sproglige 

udvikling (Gibbons, 2016, s. 42).  

Stilladsering som en balance mellem udfordring og støtte  

Mariani har udarbejdet en nyttig model (figur 1), der beskriver fire forskellige 

undervisningsmiljøer ud fra et udfordrings- og støtteperspektiv. Det ideelle miljø eksisterer i 

lærings-/engagementszonen, hvor kombinationen af høj støtte og høj udfordring vil sætte 

eleverne i stand til at strække deres læring og med succes udføre deres opgaver, mens de 

andre miljøer vil medføre alt fra komfort (uden udvikling) til frustration eller kedsomhed. 

Det er således lærerens opgave løbende at vurdere den enkelte elevs behov og skabe 

undervisningssituationer med opgaver, som udfordrer eleven, samtidig med at der foregår høj 

stilladsering, så eleven kan fuldføre opgaven med succes (Gibbons, 2016, s. 33).  

 
Figur 1. Fire undervisnings- og læringszoner. Kilde: Gibbons 2016.  

 

Stilladseringsmetaforen skal ikke betragtes som et andet ord for hjælp, men nærmere som 

lærerens støtte og udfordring, der fører til, at eleven kan bevæge sig ind i sin nærmeste 

udviklingszone. Efterhånden, som eleven mestrer den stillede opgave, fjernes stilladset lidt 

efter lidt. Vygotsky formulerer stilladseringens potentiale som ”det, et barn er i stand til at gøre 

med støtte i dag, kan det gøre alene i morgen” (Gibbons, 2016, s. 32). Teorien kan dog kritiseres for, 

at elevernes læring i for høj grad kommer til at afhænge af lærerens mikrostilladsering mod 

deres zone for nærmeste udvikling. For selvom det understreges, at undervisning ikke altid 

bør ligge uden for elevens rækkevidde, så vil det være en udfordring for læreren at sikre, at 
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alle elever stilladseres tilstrækkeligt til, at de kan gennemføre opgaven med udvikling til følge 

(Gibbons, 2016, s. 32). Jeg finder det dog vigtigt at understrege, at det ikke udelukkende er 

læreren, der kan stilladsere den tosprogede elevs sproglige udvikling. En fagligt stærk 

klassekammerats formulering af den kompetence eller opgave, der arbejdes med, må også 

medregnes som et gode for elevens  løbende dansksproglige og faglige udvikling 

(Undervisningsministeriet, 2017a).  

Genrepædagogik 

Genrepædagogikken, som også går under betegnelsen systemisk-funktionel lingvistisk, er en 

pædagogisk tilgang, hvor eleverne aktivt arbejder med sproget. Udgangspunktet for metoden 

er, at sprog altid eksisterer i en social sammenhæng, og ved at arbejde med tekstens register, 

som omfatter tekstens emne (felt), relationen til læseren/modtageren (relation) og 

kommunikationsmåden (måden) kan eleverne udvikle bevidsthed om, signifikante træk ved 

forskellige kommunikationsformers sprog. Sigtet er derfor, at eleverne skal udvikle 

kompetencer og viden om sprogbrug inden for forskellige emner og genrer, så de lettere kan 

forstå, læse og skrive tekster der passer til den konkrete kontekst (Johansson & Ring, 2015, s. 

32). Kendetegnende for genrepædagogikken er, at sprogundervisningen ikke foregår ved 

hjælp af særskilte materialer, som eksempelvis et grammatikhæfte, hvor der fokuseres på 

sprogets strukturer og regler. I stedet søger genrepædagogikken at lade undervisningens 

genstand være de tekster, som eleverne beskæftiger sig med her og nu. De meningsfulde 

kontekster har vist sig at bidrage positivt til udviklingen af elevernes hverdagssprog til et 

mere avanceret skolesprog (Johansson & Ring, 2015, s. 27).  

Metode og undersøgelsesdesign 

Denne opgave har et kvalitativt design, fordi jeg mener, at de to kvalitative metoder, 

observationer og semistrukturerede forskningsinterviews, tilsammen kan give mig indblik i 

den praksis, der eksisterer ved nyankomne elevers overgang fra basisdanskklasse til 

almenklasse, således at jeg kan besvare min problemformulering.  

 

Min dataindsamling er foretaget på __________________, hvor jeg de seneste fire år har 

arbejdet som vikar og senest har været ansat i et vikariat i skolens basisdanskklasse. Da jeg er 

bevidst om, at denne tilknytning kan udfordre reliabiliteten af mine fund, vil jeg i det 

følgende reflektere over, hvordan min rolle som hhv. observatør og interviewer påvirker 

mine informanters handlinger og udsagn.  
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Deltagerobservation som metode 

Forud for de 5 semistrukturerede interviews af elever og lærere fra hhv. basisdanskklassen og 

almenklassen foretog jeg en række observationer af undervisningen i de respektive klasser. 

Observationsmetoden er valgt, fordi den først og fremmest kan åbne feltet op og give mig 

indblik i mine informanters hverdagsliv. Derudover kan observationerne give mig adgang til 

ikke-italesatte og ikke-reflekterede forhold, som kan være vanskelige - for ikke at sige umulige 

- for mine informanter at gengive i det kvalitative interview (Szulevicz, 2015, s. 86-87). Forud 

for mine observationer udformede jeg et observationsfokus med tilhørende 

arbejdsspørgsmål: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Udgangspunkt for mit observationsstudie.  

 

Observationsstudier kritiseres ofte for at være en tidskrævende tilgang, men samtidig findes 

der dog ingen entydige svar på, hvornår man har observeret nok og indsamlet tilstrækkeligt 

data (Szulevicz, 2015, s. 86). For at imødegå kritikken forsøgte jeg med ovenstående 

observationsfokus og arbejdsspørgsmål at rammesætte min observation, således at jeg 

undervejs i observationerne kunne fastholde mit fokus, afgrænse mit genstandsfelt samt 

fastholde de iagttagelser og indtryk, som jeg fandt særligt relevante for at besvare min 

problemformulering (Szulevicz, 2015, s. 91). Idet mine observationer hovedsageligt havde til 

formål at danne afsæt for udarbejdelsen af min interviewguide, er det kun den ene af de tre 

observationer, der indgår i dette projekt. Denne observation er af hensyn til læsbarheden 

omskrevet til en praksisfortælling, som er vedlagt som bilag 6.  

Interview som metode  

Mens observationerne giver mig indblik i, hvordan undervisningen i hhv. basisdansk- og 
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almenklassen udfolder sig, kan det semistrukturerede forskningsinterview give mig forståelse 

for den oplevede dagligdag ud fra interviewpersonernes egne perspektiver (Kvale og 

Brinkmann, 2009, s. 41). Jeg tager derfor afsæt i den fænomenologiske metode, der søger ”at 

forstå sociale fænomener ud fra aktørernes egne perspektiver og beskrive verden, som den opleves af 

informanterne, ud fra den antagelse, at den vigtige virkelighed er det, mennesker opfatter den som” 

(Jacobsen, Tanggaard & Brinkmann, 2015, s. 227). Som bekendt lader menneskers tanker sig 

vanskeligt observere. Interviewet giver mig således mulighed for at spørge ind til 

informanternes overvejelser, mens informanten med egne ord kan forklare baggrunden for 

sine handlinger. Metoden er derfor særlig relevant for besvarelsen af min 

problemformulering, fordi jeg i dialogen med informanterne kan få indblik i de udfordringer, 

der opstår, når en nyankommen elev skal inkluderes i almenundervisningen.  

 

Min interviewguide med tilhørende svarkategorier, som f.eks. de nyankomne elever i din klasse, 

samarbejdet med basisdansklærerne, sproget med i alle fag og skolens organisering af dansk som andetsprog 

(se bilag 2, 3 og 4), bidrog til at give interviewene en retning mens opfølgende, sonderende og 

fortolkende spørgsmål sikrede interviewets progression (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 155-

156). Udarbejdelsen af mine svarkategorier tog dels afsæt i min problemformulering, og dels i 

mine observationer. Inddragelsen af observationerne bidrog til at skabe sammenhæng på 

tværs af de to kvalitative metoder, således at min problemstilling belyses fra flere sider, og 

validiteten af min empiri dermed højnes (Szulevicz, 2015, s. 86-87). Interviewene kan tilgås 

som lydfiler via de oplistede links i bilag 5.  

Valg af informanter  

Kontakten til informanterne er skabt gennem mit arbejde på skolen. Beslutningen om at 

interviewe netop disse personer er for de to læreres vedkommende foretaget, fordi de begge 

har erfaring med undervisning af tosprogede elever. Idet tolkebistand ligger uden for mine 

muligheder er eleverne udvalgt, fordi jeg mener, at de har tilstrækkelige sprogkundskaber til at 

kunne forstå og besvare mine spørgsmål. Der er hverken foretaget interviews med lærere 

eller elever fra indskolingen eller mellemtrinnet. Selvom dette kunne skabe et mere nuanceret, 

og måske endda anderledes billede på praksis, er det fravalgt, fordi jeg i denne opgave ønsker 

at fokusere på nyankomne elever og lærere i folkeskolens udskolingsklasser.    

Vurdering af data  

Det empiriske materiale tager, som indledningsvist beskrevet, udgangspunkt i to kvalitative 

metoder. Idet informanterne svarer ud fra egne livsverdensperspektiver, er det empiriske 
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materiale et udtryk for, hvordan praksis opleves på __________________. Empirien tegner 

dermed ikke nødvendigvis et generelt billede af, hvorledes nyankomne elevers overgang fra 

modtagetilbud til almenklasse forløber på landsplan, men den kan give et fingerpeg om 

tendenserne på området.  

 

En indvending mod min dataindsamling er de forhold, som observationerne og interviewene 

er gennemført under. Idet jeg udforsker en praksis, som jeg til hverdag er mere eller mindre 

involveret i, risikerer jeg at støde på et fortolkningsbias, fordi min forudindtagethed om 

skolen kan stå i vejen for at foretage en uvildig bedømmelse af den observerede kontekst 

(Szulevicz, 2015, s. 90). Med risikoen for et fortolkningsbias in mente mener jeg dog, at mit 

indgående kendskab til skolen, af flere årsager, er en fordel for dette projekt. For det første 

kan min viden om det felt, jeg undersøger, forhindre, at der undervejs i analysen opstår 

misforståelser, fordi jeg ikke kender til hele konteksten. For det andet betyder min relation til 

lærere og elever, at der eksisterer et tillidsforhold, hvor trygheden betyder, at informanterne 

svarer åbent og ærligt, hvilket øger troværdigheden og gyldigheden af deres udsagn. Tilliden 

kan dog kun eksistere under forudsætning af en række etiske retningslinjer, blandt andet at 

interviewet er fortroligt i den forstand, at jeg ikke deler mine fund med hverken ledelse, 

kolleger, elever eller forældre (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 86). 

 

Selvom objektivitet er et flertydigt begreb, så finder jeg det nødvendigt at forholde mig til 

min rolle som observatør og interviewer, da det faktum, at min dataindsamling er foretaget på 

min arbejdsplads, kan influere på pålideligheden af mine data (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

268). Mit undersøgelsesdesign har derfor til hensigt at skabe en gennemsigtighed som 

medfører, at læsere af dette projekt kan følge min fremgangsmåde. Udover at rammesætte 

mine observationer og interviews  har mine forsknings- og arbejdsspørgsmål, sammen med 

mine interviewguides, til formål at sikre mine funds reliabilitet, således at andre kan 

gennemføre en identisk undersøgelse med nogenlunde samme resultat (Kvale og Brinkmann, 

2009, s. 352).  

Analyse 

Basisundervisning – et foranderligt felt 

Inden jeg begiver mig ind i denne analyses særlige fokus, spørgsmålet om, hvorledes den 

nyankomne elev støttes i sin overgang fra basisdanskklassen til almenundervisningen, finder 
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jeg det væsentligt at sammenfatte et kort overblik over, hvorledes modtagetilbud organiseres 

på landsplan såvel som på__________________, hvor denne opgaves empiri er indsamlet.  

 

Med henblik på at styrke det samlede vidensgrundlag for, hvordan basisundervisningen for 

tosprogede elever organiseres, tilrettelægges og gennemføres, foretog Danmarks 

Evalueringsinstitut (EVA) i 2016 en kvalitativ kortlægning af praksis i 20 danske kommuner 

(Danmarks Evalueringsinstitut, 2016, s. 5). Som beskrevet i min forskningsoversigt, 

konkluderes det i kortlægningen, at modtagetilbuddene hovedsageligt organiseres i 

modtageklasser på udvalgte skoler. I en sammenlignelig rapport udarbejdet af Rambøll, på 

baggrund af et litteraturstudie om modtagetilbud for nyankomne elever, sammenfattes 

forskellene i organiseringsformerne i nedenstående kontinuum (Rambøll, 2015, s. 13). 

Figuren kategoriserer fire former for modtagelsestilbud, som ikke nødvendigvis kan 

genfindes i praksis i nøjagtig samme form, men som kan vise, hvorledes tilbuddene varierer i 

graden af integration med almentilbuddet. 

 

 

 
Figur 3, Rambøll 2015. 

 

Modellen kan ligeledes bruges til at karakterisere, hvordan modtagetilbuddet på 

__________________ har udviklet sig de seneste skoleår. I skoleåret 2016/2017 var skolens 

modtagetilbud organiseret som i figurens model A. Modtageklassen havde til huse på en 

adresse adskilt fra skolens matrikel, hvilket vanskeliggjorde elevernes integration med den 

øvrige del af skolen. Desuden betød den fysiske adskillelse, at samarbejdet mellem den 

afgivende lærer i modtagetilbuddet og den modtagende lærer i almentilbuddet blev udfordret. 

Ved begyndelsen af skoleåret 2017/2018 ændrede skolens organiseringsform karakter fra 

model A til model C, dels fordi skolen begyndte at indskrive nyankomne elever direkte i 

almenundervisningen, og dels fordi de dertilhørende modtagehold blev placeret på en mere 
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central position på skolen (Frederiksberg Kommune, 2017, s. 1). I EVA’s kortlægning af 

basisundervisning for tosprogede elever beskrives, hvorledes planlægning og tilrettelæggelse 

af fælles undervisning udfordres af, at det er meget forskelligt, hvilke elever der er til stede i 

basisundervisningen, både over tid og i den enkelte time (Danmarks Evalueringsinstitut, 

2016, s. 24). I interviewet med B, der siden december 2017 har undervist i en af 

__________________ basisdanskklasser, kommer de logistiske udfordringer til syne, da hun 

reflekterer over sin første tid i basisdanskklassen:  

 

Lærer B: […] Det var svært, når man mødte ind, så vidste man aldrig, hvem man 

skulle have, og så skiftede det hvert tredje kvarter, og så kunne der ske noget helt andet 

… Man kunne have alle holdene på én gang, eller man kunne have to elever eller nul 

elever. Så jeg var også ovre at sige til ledelsen, I skal bare vide: Jeg forbereder ingen 

undervisning fra nu af - jeg hiver ting op af tasken, sagde jeg (Lærer B: 28.21-28:44). 

 

Som følge af den fragmenterede undervisning foretog __________________ i april 2018 

den seneste ændring i modtagetilbuddet. I stedet for at organisere eleverne på hold efter 

deres danskkundskaber, blev eleverne nu placeret på hold efter deres klassetrin. Formålet var 

at samordne elevernes skemaer for derigennem at skabe ro om både elever og 

undervisningen. Med til ændringen hørte, at undervisningen på de respektive hold skulle 

varetages af én basisdansklærer, som også ville blive ansvarlig for samarbejdet med årgangens 

almenlærere. En ændring, der ifølge lærer B viser sig ved, at samarbejdet med almenlærerne 

kan etableres:  

 

Signe: Hvorfor er det blevet lettere? [at samarbejde med almenlærerne]  

Lærer B: Fordi jeg kun har dem at forholde mig til, og dem lærer jeg jo at kende for 

meget af samarbejdet er jo også at man lige klikker lidt. [...] Jeg bliver en del af deres 

team, selvom jeg ikke rigtig er det, men stadig lidt, og de begynder at tænke mig med 

(Lærer B: 08.52-09.12).  

 

Sammenfattende giver karakteristikken af de seneste års ændringer i __________________ 

modtagelsestilbud en indikation på, at basisundervisningen er et felt under løbende 

forandring. Den antagelse bekræftes i EVA’s rapport, som peger på, at basisundervisningen, 

qua den store stigning af nyankomne elever, er et område, hvor der med jævne mellemrum 

forekommer interne revurderinger af eksisterende strukturer og processer (Danmarks 
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Evalueringsinstitut, 2016, s. 15). Den ovenstående skitsering giver ikke alene et indblik i 

karakteristika ved modtagetilbuddets organisering, den giver også læseren indsigt i den 

praksis, som de interviewede parter i den følgende analyse udtaler sig på baggrund af.  

Lærernes samarbejde om elevens overgang til almenundervisningen 

I den ovenstående rammesætning af modtagetilbuddets organisering strejfer jeg kort 

samarbejdet mellem de to lærergrupper: basisdansklærerne og almenlærerne. I det følgende 

vil jeg bevæge mig dybere ind i en analyse af det samarbejde, som blandt andet Axelsson 

udpeger som helt afgørende for de nyankomne elevers skolesucces. Ifølge hendes studier 

skaber det nemlig uhensigtsmæssige forhindringer for eleven at gå fra modtagetilbud til 

almenundervisningen eller være begge steder samtidigt, hvis de to tilbud ikke har en fælles, 

overordnet strategi for elevens skolegang eller sproglige udvikling (Axelsson, 2015, s. 130). 

Begge parter må altså trække i den samme retning og arbejde mod det samme mål: at forene 

styrkerne fra basisdanskundervisningen og almenklassen, således at de sprogfremmende 

ressourcer, der findes i modtagetilbuddet, og de sociale og faglige ressourcer, der eksisterer i 

almenundervisningen, kan drage nytte af hinanden. Set fra Axelssons perspektiv, er der altså 

tale om at skabe sammenhæng mellem to arenaer, som uden et tæt samarbejde vil skabe 

unødige barrierer for den nyankomne elevs skolegang.  

 

Basisdansklæreren beretter, at det i kraft af en reorganisering af modtagetilbuddet på 

___________ er blevet lettere at samarbejde med almenlærerne. I interviewene kommer det 

dog til syne, at der ikke findes nogen fastlagt ramme for samarbejdet mellem de to parter, 

men at samarbejdet i øjeblikket hovedsageligt sker i form af mundtlig kommunikation i løbet 

af dagen eller ved behov. Basisdansklæreren deltager dog i almenklassernes teammøder, som 

hun beskriver således (Lærer B: 20.40-21.14):  

 

Lærer B: Jeg har fået 10 minutter hver anden uge til at snakke. [På teammødet]  

Signe: Hvad forventes der så af de 10 minutter?  

Lærer B: Det ved jeg ikke helt, jeg fortæller bare lidt, og hvis jeg har et eller andet, jeg skal sige [så 

gør jeg det]. Så egentlig er det kun meningen, at jeg skal være med de ti minutter hver anden uge. Jeg 

har bare besluttet, at jeg er med hele tiden. [...] Der er mange ting, som jeg ikke ville få at vide ellers, 

som der bliver snakket om der, men som de glemmer at sige.  

 

Selvom basisdansklæreren beskriver, at der hver anden uge er afsat 10 minutter til, at hun kan 

bidrage med emner fra hendes område, kan det diskuteres, om 10 minutter hver anden uge er 
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tilstrækkelig til at koordinere samarbejdet omkring de 7 nyankomne elever, der er tilknyttet 

denne årgangs klasser. Vi ved fra forskningen, at det har positiv betydning for de nyankomne 

elevers udbytte af undervisningen, når lærerne fra basisdansklassen og lærere fra 

almenundervisningen har et tæt og gensidigt samarbejde (Undervisningsministeriet, 2017b, s. 

31). Det tætte samarbejde kan blandt andet vise sig i tematiske overlap og ensartede 

årsplaner, som kan skabe sammenhæng mellem undervisningen i basisdanskklassen og 

almenklassen. En sådan sammenhæng kan skabe mulighed for at arbejde med elevernes 

forforståelse, hvilket både lærer A og B udpeger som et område, hvor 

basisdanskundervisningen især kan øge elevernes muligheder for aktiv deltagelse i 

almenundervisningen. I forsøget på at etablere et gensidigt samarbejde mellem de to 

lærergrupper, kan den ene af Andy Højholdts fem grundforståelser af det tværprofessionelle 

samarbejde, samarbejde som et hold, og hans metaforiske parallel til fodboldholdet, der består af 

flere individualister, fremhæve, at parterne i et samarbejde besidder forskellige kompetencer 

og på hver sin vis forvalter de opgaver, de er kvalificerede til (Højholdt, 2016, s. 39). Da jeg 

spørger lærer B, om hun deler ud af den særlige viden, hun har om sprogudvikling, svarer 

hun: "Det synes jeg ikke, jeg gør lige nu, [...] Jeg tænker ikke at der er tid til det på teammøder. Det er ikke 

sådan noget, der bliver snakket om" (Lærer B: 20.07- 20.33). Det tyder derfor på, at Højholdts 

anbefalinger om at samarbejde som et hold endnu ikke er etableret i samarbejdet mellem 

basisdansklæreren og almenlærerne, idet parterne ikke benytter sig af lærer B’s særlige viden 

til at opnå det fælles mål. En problemstilling, lærer A understreger, da hun reflekterer over sin 

brug af sparring: "måske handler det om, at det er så uoverskueligt på en eller anden måde. At det 

kommer til at forløbe lidt ustruktureret" (Lærer A: 28.32-28.41).  

 

Samarbejdet mellem basis- og almenlærerne omfatter ikke blot den fælles koordinering af 

undervisningen, men også det samarbejde, Højholdt karakteriserer som samarbejde som 

overlevering (Højholdt, 2016, s. 45). Med reference til stafetløb anvender Højholdt atter en 

metafor til at fremhæve de særlige træk, der kendetegner det samarbejde, hvor overleveringen 

mellem forskellige typer af praksis kræver udveksling af informationer, og hvor hensigten er 

at sikre, at alt relevant viden videreformidles (Højholdt, 2016, s. 46). I øjeblikket foregår 

udslusningen fra basisdanskklassen til almenklassen løbende i takt med, at eleven vurderes 

parat til at deltage i flere og flere fag i almenundervisningen. Selvom den endelige vurdering, 

der leder frem mod den fulde udslusning, reelt beror på sprogscreeningsmaterialet Vis hvad du 

kan, så beretter basisdansklæreren, at den endelige udslusningsproces ikke altid forløber efter 

en rutinemæssig fremgangsmåde, men nærmere sker “lidt på gefühl” (Lærer B: 13.10). Lærer B 
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tilkendegiver desuden sin utilfredshed med materialet Vis hvad du kan, fordi der efter hendes 

opfattelse ikke er nogen, der læser det, hun skriver. Lærer A fortæller, at overleveringen i 

øjeblikket foregår mundtligt, og hun fortæller videre: “Det man ikke får at vide, det er jo egentligt 

deres faglige niveau” (Lærer A: 16.28-16.31). Hvis manglen på ensartethed i overleveringen 

mellem de to lærergrupper bliver overladt til tilfældigheder og personlige opfattelser uden 

opmærksomhed på eleverne faglige niveau, opstår der en risiko for, at almenlærerne i deres 

videre arbejde med de nyankomne elever mangler vigtig viden, som er gået tabt i 

overleveringen.  

 

Både basisdansklæreren og almenlæreren vender begge - gentagende gange i interviewene - 

tilbage til den samme barriere for deres fælles samarbejde: for lidt tid til at mødes. Lærernes 

udsagn kan betragtes som et udtryk for, at der på ___________ ikke er etableret en kultur, 

hvor sparring af viden og kompetencer er en naturlig del af praksis. Lærer B pointerer dog, at 

det ikke handler om modvilje mod samarbejdet. Intentionen er nemlig, at hun i stedet for at 

være tilknyttet som DSA-støtte i undervisningen skal fungere som læringsmakker for 

almenunderviseren. I praksis betyder det, at hun skal indgå i klassen på lige fod med den 

anden lærer, hvor hun skal have det sproglige fokus, mens almenunderviseren skal varetage 

det faglige fokus. Men virkeligheden er dog, ifølge lærer B, at det er fuldkommen urealistisk 

at samarbejde om planlægningen af den fælles undervisning, fordi der ikke er tid til at mødes. 

Selvom Højholdt understreger, at iscenesættelse ikke alene er en garanti for, at samarbejdet 

kan lykkes, så tyder det på, at det netop er iscenesættelse og koordinering, som de to 

lærergruppers samarbejde behøver (Højholdt, 2016, s. 27). Ledelsens intention om, at lærerne 

skal være læringsmakkere, kan være en af flere veje til at skabe bro mellem modtagetilbuddet 

og almenområdet, men sådan et initiativ kræver ressourcer i form af tid og opmærksomhed. 

Det er derfor afgørende, at skolens ledelse fastsætter en diskurs, som signalerer, at 

modtagelsen af nyankomne elever er en vigtig opgave, som hele skolen er fælles om at løse. 

Det kan de blandt andet gøre ved at hjælpe lærerne med at rammesætte deres samarbejde, 

således at lærerne fremover kan samarbejde som et hold og samarbejde om overleveringer.  

At modtage en nyankommen elev i almenundervisningen 

Samtaler i klassen – at skabe kontekster for sproglig udvikling 

Om udsigten til at blive fuldt udsluset til almenklassen siger elev A, som på nuværende 

tidspunkt er tilknyttet både basisdanskklassen og 9.E: “Det bliver sjovt og svært på samme tid” 

(Elev A: 26.18). For ham består det sjove i muligheden for at få flere venner, mens han 
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forventer, at det bliver svært at indgå i fagundervisningen. Den forventning om overgangen 

til almenundervisningen deles af alle tre elever. Desuden tyder elev C’s beskrivelse af 

forskellen mellem basisdanskklassen og almenklassen på, at overgangen til 

almenundervisningen, i denne elevs øjne, giver eleven mulighed for at være som alle andre: 

“7.C er bedre, fordi det er en normal klasse, det er ikke ligesom sprogklasse” (Elev C: 12.50-12.55). I 

min forskningsoversigt præsenterer jeg Axelsson og Nilssons studier af 22 nyankomne 

elevers oplevelse af overgangen fra modtageklasse til almenklasse. I deres studier fandt de, at 

det ikke er fagene i sig selv, eleverne finder vanskelige. Det er derimod de fagspecifikke 

begreber, der volder problemer. Eleverne, der indgår i mit projekt, udtrykker, at de oplever 

undervisningen i basisdanskklassen som kedelig. Kedsomheden kan være et tegn på, at 

basisundervisningen på lang sigt byder på for få udfordringer.  

I almenundervisningen synes den modsatte situation at gøre sig gældende. Her udtrykker 

eleverne, at de oplever store udfordringer i fagene, fordi de synes, at lærerne taler alt for 

hurtigt. Kaster man et blik på Marianis model (figur 1), kan undervisningsaktiviteter, der 

placerer sig i det nederste venstre felt, lav udfordring og høj støtte, den såkaldte komfort- og 

tryghedszone, være berettiget, når eleverne gør sig deres første erfaringer med sproget, eller når 

de har en kort eller ingen skolebaggrund (Figur 1 & Gibbons, 2016, s. 33). Men for at opnå 

elevens optimale sprogudvikling bør undervisningen hurtigt bevæge sig mod det øverste 

venstre felt, den såkaldte lærings- og engagementszone, der er kendetegnet ved høj udfordring og 

et højt niveau af interaktion og støtte. Feltet kan også siges at svare til zonen for nærmeste 

udvikling, hvor eleverne, ifølge Vygotskys teori, kan udføre opgaver under forskellig former 

for støtte. Selvom undervisningen i sidste ende har til formål at give eleverne mulighed for at 

handle uden støtte, bør undervisning med høj udfordring og et lavt niveau af støtte, som 

Mariani karakteriserer som frustrations- og utryghedszonen, undgås, så længe eleverne ikke har 

opnået et tilstrækkeligt sprogligt niveau. Høje forventninger fremhæves normalt som en af 

grundpillerne i tosprogede elevers skolegang, men uden undervisning og støtte, som giver 

eleverne reelle muligheder for at lykkes, kan for høje forventninger føre til frustration og 

mangel på selvværd, hvilket naturligvis bør undgås (Gibbons, 2016, s. 33). 

 

Lærer A fortæller, at hun har deltaget i et kursus, som havde særligt fokus på tosprogede børn 

i undervisningen. Om sit udbytte af kurset og sine overvejelser om at inddrage nogle af de 

metoder, hun fik på kurset, fortæller hun: “Så skal man tage nogle begreber eller ord op fra teksten, og 

så skal man gentage det. Men der føler jeg; jamen det er også rigtigt, så lad os skrive det op på tavlen, men der 

sidder jo bare 20 børn, som udmærket godt ved det her, som har styr på hvad en kanvassæk er” (Lærer A: 
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7.29-7.49). Lærer A fortæller videre, at hun fornemmer, at eleverne oplever et stort skred, når 

de udsluses til almenundervisningen, for som hun siger: “Der er ikke nogen zone her [zonen for 

nærmeste udvikling]. Han er blevet kastet så langt væk, så han kan næsten ikke genkende det, han skal. Jeg 

tror mest, at det er et problem i de store klasser, (...) her skal han læse og forstå tekster, som nogle gange er 

mega komplicerede” (Lærer A: 22.26-22.55). Lærer A’s udsagn viser klart og tydeligt, at hun 

befinder sig i et dilemma, hvor hun på den ene side skal imødekomme de tosprogede elevers 

behov for sproglig stilladsering, mens hun på den anden side også skal tage hensyn til, at den 

øvrige elevgruppe med dansk som modersmål ikke har de samme sproglige behov som de 

nyankomne elever. Man må formode, at denne lærers dilemma ikke er enestående, for hvad 

stiller man op med en heterogen elevgruppe? Og hvor skal undervisningens niveau befinde 

sig, når elevernes sproglige fundament og forforståelse befinder sig på vidt forskellige 

niveauer? I det følgende vil jeg derfor betragte undervisningsdifferentiering i et perspektiv, 

som jeg ikke kun mener er gavnlig for den nyankomne elev, men også for 

klassekammeraterne med dansk modersmål. 

Ifølge Axelssons forskning må læreren, med henvisning til et sociokulturelt læringssyn, sørge 

for at aktivere alle elever sprogligt i undervisningen, idet nyankomne elever vil have langt 

lettere ved at indgå i en klasse, hvor undervisningen er præget af sproglig aktivitet og 

interaktion, end i en klasse, hvor det enten er elevernes individuelle arbejde eller lærerens tale, 

der fylder mest (Axelsson, 2015, s. 131). Det er med andre ord ikke tilstrækkeligt for 

elevernes sprogindlæring blot at være i kontakt med målsproget og modtage input på et 

forståeligt niveau eller et niveau lige derover, som Krashen fremstiller det i sin monitormodel 

(Gibbons, 2016, s. 41). Ginman og Larsen advarer ligefrem om, at undervisning, der ikke 

lægger op til indbyrdes interaktion, risikerer at gøre de elever, som ikke kan så meget dansk, 

tavse i fagundervisningen, hvilket videre kan medføre, at de ekskluderes fagligt såvel som 

socialt (Ginman & Larsen, 2017, s. 228).  I relation til udvikling af denne almenlærers praksis 

er kollaborativ læring et eksempel på en metode, som dels kan fremme elevernes interaktion i 

klasserummet, og dels kan give læreren en rolle som vejleder fremfor formidler (Juul og 

Larsen, 2016, s. 121). Fundamentet for et succesfuldt udbytte af elevernes samarbejde skal 

findes i en skelnen mellem makro- og mikrostilladsering, hvor læreren først på et 

makroniveau planlægger den støtte, der senere skal bane vejen for mikrostilladseringen af 

elevernes interaktioner (Knudsen & Wulff, 2017, s. 25). At makrostilladseringen af et 

undervisningsforløb- eller aktiviteter kan medføre et læringsrum, hvor der også opstår 

mikrostilladsering, går imod den gængse skelnen mellem de to niveauer, idet 

mikrostilladsering som regel betragtes som noget, der ikke kan planlægges, men som vil opstå 
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spontant i samtalen (Knudsen & Wulff, 2017, s. 25). Tilsammen stiller det sociokulturelle 

perspektiv og stilladsering altså en række krav til læreren om dels en opmærksomhed på, hvad 

eleven allerede kan, og dels at have et blik for elevens potentiale, for hvad kan eleven mestre 

lige nu, og hvad kan de eksisterende kundskaber udvikles til? 

  

Den kollaborative læring, hvor eleverne indgår i sproglige forhandlinger og afprøver deres 

hypoteser om målsproget i meningsfulde aktiviteter i grupper eller parvis med mere 

sprogkompetente klassekammerater (Ginman & Larsen, 2017, s. 230), trækker tråde til 

Swains teori om pushed output, hvor eleverne i sprogudviklende samtaler vil opleve at skulle 

strække deres sprog, fordi det sprog, som eleven har brug for, kræver mere end det, han eller 

hun egentlig kan lige nu (Sigsgaard, 2017, s. 110). Hermed bliver eleven mere opmærksom på, 

hvad han eller hun endnu ikke formår sprogligt, sideløbende med at eleven skubbes til at 

overveje, hvordan noget siges, altså til at omformulere og prøve igen (Sigsgaard, 2017, s. 110). 

Metoden kollaborativ læring og Swains teori stemmer godt overens med hjørnestenen i 

Vygotskys arbejde, nemlig at læring foregår i en social proces, hvor det tænkte rum mellem 

det, som en person allerede kan og ved, og det, som den samme person kan gøre med 

stilladsering fra en lærer eller samtalepartner, benævnes som zonen for nærmeste udvikling 

(Ginman & Larsen, 2017, s. 234). Parallelt kan stilladseringen fra den nyankomne elevs 

sprogligt kompetente klassekammerater medføre, at den nyankomne elev oplever både høj 

udfordring og høj støtte, som vi så det i Marianis model (Gibbons, 2016, s. 33).  

Fra hverdagssprog til fagsprog 

Med intentionen om, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan, blev det tværgående 

emne Sproglig udvikling i 2014 indskrevet i Fælles Mål. Selvom Fælles Mål siden er blevet 

vejledende, er alle faglærere, uagtet sprogteoretisk baggrund, forpligtede til at arbejde 

målrettet med fagets sprog og dermed understøtte de tosprogede elevers sproglige udvikling 

(Esmann, 2016, s. 221). Lærer B er af den opfattelse, at det er en omfattende, og sågar ekstra 

opgave at medtænke et sprogudviklende perspektiv i sin undervisning. Hun fortæller: "Hvis 

man hver gang, man havde lavet noget til en almindelig danskklasse, også skulle sørge for, at der var noget, 

der var henvendt mere til dem [de nyankomne elever]. Altså forstår du? Der ligger meget forberedelse i det så" 

(28.52-29.06). Om denne opfattelse siger blandt andre Gibbons, at man ikke bør betragte det 

sproglige som et ekstra aspekt, som man også skal nå at dække i sin årsplan. Hun siger: 

“Effektiv andetsprogsundervisning skal ikke være et ekstra lag glasur på kagen, men være en del af dens 

hovedingredienser!” (Gibbons, 2016, 244). Gibbons udsagn taler først og fremmest ind i et 

sprogsyn, hvor sproglig og faglig læring betragtes som to afhængige størrelser, men hun 
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understreger også en anden og meget vigtig pointe: der ikke er tid til at sætte den nyankomne 

elevs faglige udvikling på pause, mens vi venter på, at de lærer sproget (Gibbons, 2016:25). 

Derfor må læreren i sin planlægning af undervisningen få sproglige og faglige mål til at gå 

hånd i hånd (Gibbons, 2016:25). 

 

Jenny Nilsson og Monica Axelssons studier peger på, at lærere ofte undlader at fremhæve 

fagenes specifikke sprog, fordi de tager for givet, at eleverne allerede kender til fagets 

sproglige registre (Nilsson & Axelsson, 2013, s. 146). Derfor vil de tosprogede elever støde 

på udfordringer, når de skal tilegne sig et fagsprog. Studiet viser desuden, at lærerne ofte 

forventer, at eleverne arbejder selvstændigt med læsnings- og skriveopgaver, hvilket kan være 

svært, hvis eleven ikke har forstået opgaven (Nilsson & Axelsson, 2013, s. 159). I min 

observation af danskundervisningen i 9.e (beskrevet som praksisfortælling i bilag 6) 

observerede jeg, hvad man kan kalde en traditionel, lineær skriveproces (Gibbons, 2016, 146). 

Her bliver eleverne, uden nærmere introduktion eller drøftelse af genren, bedt om at skrive 

en reportage med afsæt i et maleri fra perioden Det Moderne Gennembrud. 

Praksisfortællingen giver en indikation af, at lærer A hverken har gjort sig nærmere 

overvejelser om, hvilke sproglige krav berettende tekster stiller, hvilke sproglige 

forudsætninger eleven har for at skrive en reportage, eller hvordan undervisningen skal 

tilrettelægges, så den imødekommer elevens behov for sproglig udvikling. Før lærer A kan 

forholde sig til ovenstående spørgsmål og dermed bygge bro fra elevernes hverdagssprog til 

skolens fagsprog, må læreren forsøge at danne sig et overblik over, hvilket sprog netop denne 

opgave indeholder, og her kommer genrepædagogikken ind i billedet. Genrepædagogikken, 

som udspringer af et sociokulturelt læringssyn, hviler på tre ben: Vygotskys lærings- og 

stilladseringsteori, Hallidays systemisk-funktionelle lingvistik og Martin og Rotherys 

undervisnings- og læringscirkel (Johansson & Ring, 2012, s. 30). Undervisnings- og 

læringscirklen kan siges at være genrepædagogikkens omdrejningspunkt, idet de fire faser:, 

opbygning af viden, modellering og dekonstruktion, fælles tekstkonstruktion og selvstændig tekstkonstruktion 

lægger op til, at læreren, med afsæt i Hallidays funktionelle sprogsyn, kan stilladsere en 

samtale om den pågældende genres særlige sprog (Johansson & Ring, 2012, s. 213). 

Genrepædagogikken sigter efter at gøre eleverne bevidste om, hvordan formålet med en tekst 

kommer til udtryk i en specifik genres strukturelle og sproglige træk. Forventningen 

er  nemlig, at bevidst viden om, hvordan sproget fungerer i forskellige sammenhænge, vil 

gøre det lettere for eleverne at lære om sproget og at lære på sproget (Johansson & Ring, 

2012, s. 27). Kritikken mod genrepædagogikken, og i særdeleshed undervisnings- og 
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læringscirklen, går på, at tilgangen kan blive for instrumentel med alt for faste strukturer, 

således at eleverne blot reproducerer tekster i stedet for at producere tekster. Bodil Hedeboe 

og John Polias understreger i den forbindelse, at genrepædagogikken stiller store krav til 

lærerens kompetencer, hvorfor skolens DSA-lærer med rette kan have en rådgivende 

funktion og støtte faglæreren i at synliggøre fagets sprog (Hedeboe & Polias, 2000).  

 

I praksisfortællingen fremgår det, hvordan lærer A uden nærmere introduktion igangsætter 

elevernes arbejde med en reportage. Fremgangsmåden tyder på, at læreren er mere 

interesseret i produktet end processen, hvilket med reference til Marianis model (figur 1) kan 

betyde, at den nyankomne elev risikerer at befinde sig i frustrations-utryghedszonen, fordi 

den høje udfordring ikke ledsages af tilsvarende høj støtte. Lærer A fortæller, at der er enkelte 

dansktimer, hvor en af skolens DSA-lærere støtter klassens tosprogede elever: “Hun kommer 

ind i klassen og henter dem, og så siger jeg sådan set: prøv at hør her i dag, der skal vi læse den her tekst, eller 

i dag skal vi lave diktat, og så tager hun en mere slavisk diktat med” (Lærer A: 27.58-28.09). Selvom 

det ikke fremgår af interviewet, hvordan DSA-læreren arbejder med klassens tosprogede 

elever, når hun tager dem med ud af klassen, så foreslår jeg for det første, at DSA-læreren 

støtter eleverne i klassen fremfor uden for klasserummet; dels fordi hun da kan fungere som 

en ressource i undervisningen, og dels fordi eleverne kan indgå i undervisningens aktiviteter. 

Eftersom et review fra Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning i 2008 konkluderede, 

at sproglige aktiviteter med rekonstruktion og konstruktion, der skaber rum for 

metakognitive overvejelser om sproget, bidrager til øget elevlæring (Danmarks Pædagogiske 

Universitet & Dansk Clearing House, 2008, s. 63), foreslår jeg også, at lærer A rådgiver 

sig  hos DSA-læreren, så hun kan få ideer til metoder og øvelser,  

der passer til de respektive faser i genrepædagogikkens undervisnings- og læringscirkel 

(Johansson & Ring, 2012, s. 47), og dels stilladserer elevernes sprog således at de ikke bare 

bruger deres hverdagssprog, men også udfordres og støttes i at bruge fagsproget aktivt.  

 

Ud fra en samlet betragtning behøver hensynet til de nyankomne elevers sproglige udvikling 

ikke ske på bekostning af de faglige krav, der stilles til den øvrige elevgruppe. I stedet må 

konklusionen være, at både nyankomne elever og elever med dansk som modersmål kan 

drage nytte af undervisning, der med afsæt i sociokulturelt læringssyn har kollaborativ læring 

og genrepædagogik som omdrejningspunkt. Der eksisterer sågar et udviklingspotentiale for 

den nyankomne elevs klassekammerater, idet deres systematisering af egen viden for at kunne 

videreformidle til den nyankomne elev kan styrke deres egne kompetencer (UVM, 2017a, s. 
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10). Det skal dog påpeges, at læreren ikke skal overlade mikrostilladseringen til den 

nyankomne elevs klassekammerater. Den nyankomne elev har også brug for lærernes støtte i 

sin sproglige og faglige udvikling - en støtte, der dog kan frigives, når læreren skaber 

læringssituationer med gruppearbejde fremfor lærerstyrede oplæg. 

Direkte i almenklasse eller modtagetilbud?  

Indledningsvist i denne opgaves analyse foretog jeg en rammesætning af organiseringen af 

modtagetilbud på hhv. landsplan og på ___________. I afsnittet peger jeg på, at 

modtagetilbuddet er et felt under forandring - en antagelse, der bekræftes i takt med, at flere 

kommuner opgiver modtagetilbud for i stedet at indskrive de nyankomne elever direkte i 

almenundervisningen. I den forbindelse opstår debatten om, hvad der er den nyankomne 

elevs bedste: modtagetilbuddet eller direkte integration i almenundervisningen? Kritikken 

mod modtagetilbud lyder, om man med et segregeret undervisningstilbud kan opnå langsigtet 

inklusion. I denne sammenhæng mener jeg, at det kan være nødvendigt at låne et par 

begreber fra specialpædagogikken, idet en skelnen mellem “at være integreret” og “at være 

inkluderet” kan bidrage til debatten om, hvad der er elevens bedste. Rasmus Alenkær 

beskriver i det følgende, hvad det vil sige at være inkluderet: “[...] det betyder at man oplever sig 

som en naturlig og værdifuld del af et fællesskab. Man taler om, at den inkluderede elev er en del af 

institutionen (modsat at være i institutionen)” (Alenkær, 2010, s. 21). Modtagetilbud kan, på den 

anden side, på grund af sin tilbagetrukne karakter give anledning til mere eller mindre 

midlertidig segregering eller adskillelse fra almenområdet, som til tider kan skærpe grænserne 

til resten af skolen. Modsat kan den direkte placering i almenklassen umiddelbart, gennem sin 

prioritering af den hurtige integration i almentilbuddet, give et indtryk af at være en løsning, 

der bygger på ligeværd,  

eftersom alle elever behandles ens og tilbydes en mulighed for at socialisere sig. I 

ovenstående analyse står det klart, at lærer B vil have gavn af at få sparring til, hvordan hun 

kan indbygge elementer fra dansk som andetsprog og andetsprogsindlæring i sin eksisterende 

praksis, således at målet om at sikre den nyankomne elevs plads i undervisningen kan 

virkeliggøres. På nuværende tidspunkt er der tale om, at eleven blot er integreret, og ikke 

inkluderet i undervisningen, fordi det manglende fokus på blandt andet sproglig interaktion 

betyder, at eleven ikke gives mange muligheder for at komme til orde og være en del af 

fællesskabet. Et yderligere perspektiv på debatten er, at nogle kommuner, enten på grund af 

størrelse eller mængden af nyankomne elever, ikke har modtagetilbud i form af enten 

modtageklasser eller basisdanskklasser (Danmarks Evalueringsinstitut, 2016, s. 13). Jeg vil 

afslutte dette, relativt korte, blik på diskussionen om modtagetilbud eller ej med at henvise til 
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det tidligere omtalte litteraturstudie af Rambøll, hvor det konkluderes, at elevens skolesucces 

ikke afhænger af, om eleven starter i en basisdanskklasse eller indskrives direkte i 

almenklassen. Det afgørende er i stedet, at den nyankomne elev støttes tilstrækkeligt i sin 

sproglige og faglige udvikling (Rambøll, 2015, s. 4).  

Konklusion 

Formålet med dette projekt har jf. min problemformulering været at undersøge, hvorledes 

den nyankomne elev støttes i sin overgang fra basisdanskklassen til almenundervisningen, 

samt hvilke udfordringer der fra et lærerperspektiv opstår i denne sammenhæng.  

 

Af analysen fremgår det, at samarbejdet mellem basisdansklærerne og almenlærerne på 

___________ fremstår ganske fragmenteret, og meget tyder på, at der på skolen hverken er 

etableret en kultur for samarbejde eller kollegial sparring. Det manglende samarbejde 

medfører, at skolen ikke har en overordnet strategi for, hvordan den nyankomne elev støttes 

i sin overgang fra basisdanskklassen til almenklassen - et punkt, som i forskningen udpeges 

som afgørende for den nyankomne elevs skolesucces. Jeg peger derfor på, at skolens ledelse 

må etablere en kultur for samarbejde, hvor de ved at iscenesætte og prioritere tid til lærernes 

samarbejde dels kan signalere, at modtagelsen af en nyankommen elev er en vigtig opgave, 

som hele skolen er fælles om at løse, og dels kan forbedre den nyankomne elevs skolegang.  

 

Af empirien fremgår det desuden, at almenlæreren synes at befinde sig i et dilemma. Hun er 

af den opfattelse, at hensynet til den nyankomne elevs sproglige udvikling er en ekstra 

dimension, som kan komme til at ske på bekostning af de faglige krav, der stilles til den 

øvrige elevgruppe. Selvom inkluderingen af en nyankommen elev ofte er en ny og anderledes 

udfordring for læreren, konkluderer jeg på baggrund af national og international forskning, at 

sprogligt udviklende didaktik ikke nødvendigvis betyder, at læreren må gå på kompromis med 

undervisningens faglige niveau. Forskning peger nemlig på, at undervisning, der tager afsæt i 

et sociokulturelt læringssyn, og som inddrager elementer som kollaborativ læring og 

genrepædagogik, ikke som det eneste understøtter den nyankomne elevs sproglige udvikling, 

eftersom der i sådanne miljøer også eksisterer et potentiale for, at den øvrige elevgruppe også 

kan styrke deres kompetencer (Undervisningsministeriet, 2017a, s. 10).  

 

I den indledende rammesætning af modtagetilbuddet på hhv. nationalt og lokalt plan 

sammenfattes det, at modtagetilbuddet, qua den store stigning af nyankomne elever, er et felt 
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under stor forandring. Forandringen viser sig blandt andet i, at flere kommuner opgiver deres 

modtagetilbud for i stedet at indskrive de nyankomne elever direkte i almenundervisningen. 

Som afslutning på projektet peger jeg på, at det afgørende ikke er, hvilket modtagetilbud den 

nyankomne elev tilbydes. Det centrale er, at skolen som helhed har et tæt og gensidigt 

samarbejde, hvor de ikke bygger barrierer, men broer for den nyankomne elevs skolegang.  

Praksisudvikling 

Med afsæt i min analyse og konklusion har jeg valgt at organisere mulige handleperspektiver i 

tre niveauer: makro-, meso-, og mikroniveau.  Niveauerne skal ikke betragtes som adskilte 

strukturer, men derimod som niveauer, der påvirker hinanden gensidigt. I nærværende 

handleperspektiv refererer makroniveauet til den ydre påvirkning af folkeskolens praksis, 

mens mesoniveauet omhandler skolens organisering af modtagetilbuddet. Endelig refererer 

mikroniveauet til den nyankomne elevs deltagelsesmuligheder i almenundervisningen.  

 

Makro  

Dansk som andetsprog blev i 2013 nedlagt som linjefag på læreruddannelsen. Siden har faget 

undergået navneforandring til undervisning af tosprogede elever og blevet en del af lærerens 

grundfaglighed. Lad mig i den forbindelse understrege fagets reducering ved at pege på, at 

faget nu udgør 10 ECTS mod linjefagets 36 ECTS (Høyrup, 2016, 33). Der opstår derfor en 

uoverensstemmelse, når dansk som andetsprog på den ene side nedlægges som linjefag, 

samtidig med at det tværgående emne, sproglig udvikling, gør sit indtog i Fælles Mål 

(Esmann, 2016, s. 221). Flere kritikere advarer om, at folkeskolen på sigt vil mangle lærere til 

at varetage dansk som andetsprog i både modtagetilbud og i den supplerende undervisning 

(Høyrup, 2016, 33). Derfor kan det særdeles positive fokus på fagenes sprog risikere at falde 

til jorden, fordi faglærerne ikke kan hente specialistrådgivning hos DSA-fagpersoner.  

Meso 

I min analyse understreger jeg, at lærernes samarbejde bør koordineres og iscenesættes, så 

styrkerne fra hhv. basisdanskundervisningen og almenundervisningen kan forenes. I det 

daglige betyder det, at ledelsen må sætte en diskurs, som signalerer, at arbejdet om at 

inkludere de nyankomne elever er en fælles opgave, som alle på hver sin måde bidrager til at 

løfte og har pligt til at samarbejde om (Ginman & Larsen, 2017, s. 216). 
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Mikro 

I min analyse og konklusion peger jeg på, at samarbejdet mellem de to lærergrupper synes at 

være det vanskelige på ___________. Den fragmenterede overlevering betyder, at 

almenlæreren ikke har tilstrækkeligt kendskab til elevens skolemæssige baggrund eller faglige 

niveau. Endvidere betyder det manglende teamsamarbejde, at parterne ikke drager nytte af 

hinandens særlige kompetencer. Denne udfordring illustrerer ganske fint, som jeg påpegede 

indledningsvist i dette handleperspektiv, hvorledes makro-, meso- og mikroniveauerne yder 

gensidig indflydelse på hinanden, for hvis ledelsen ikke iscenesætter modtagelsen og 

inkluderingen af de nyankomne elever som en vigtig og fælles opgave, vil almenlærerne 

opleve at stå alene med opgaven om at inkludere den nyankomne elev, fordi der ikke er 

etableret en samarbejdskultur på tværs af skolen.  

 

Med afsæt i skitseringen af tre niveauer, som hver især yder indflydelse på kvaliteten af den 

støtte, en nyankommen elev mødes med i sin overgang fra basisdanskklasse til 

almenundervisningen, vil jeg i det følgende pege på en række muligheder, som jeg mener kan 

bane vejen for, at forskning inden for undervisningen af to-, tre- eller flersprogede elever kan 

bringes ind i folkeskolens klasseværelser. I den forbindelse mener jeg, at skolens ledelse har et 

helt særligt ansvar for at iscenesætte en praksis, der sørger for: 

 

• at underviserne i modtagetilbuddet har kompetencer inden for sprogbaseret fagundervisning  

• at basisdansklærernes og almenlærernes samarbejde prioriteres og koordineres  

• at sikre sammenhæng i den nyankomne elevs overgang fra basisdanskklasse til almenklasse.  
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ERIC-søgning 
Søgelog  
Dato Fremhævet artikel Database Søgning Søgemåde Antal 

resultater 
15.04.2
018 

Welcome to Sweden…”: 
Newly Arrived Students’ 
Experiences of Pedagogical 
and Social Provision in 
Introductory and Regular 
Classes 

ERIC Reception class 
OR transition 
AND Language 
AND teaching 
methods 

Boolesk/frase: 
Peer reviewed 
2008-2018 

 
6 

15.04.2
018 

“At the bridging point: 
tutoring newly arrived 
students in Sweden” 

ERIC Newly arrived 
AND teaching 
AND inclusion 

Boolesk/frase: 
Peer reviewed 
2008-2018 

 
5 

15.04.2
018 

“Basisundervisning for 
tosprogede elever” 

 
X 

 
X 

Manuel 
søgning 

 
X 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Søgehits 
Artikler identificeret  

Artikelscreening 
Screening af titel og abstract 

 

Ekskluderede artikler 

Inkluderede artikler 

12 artikler identificeret 

10 artikler 

2 artikler 

Forkert udgivelsesår 
1 artikler 

Forkert skolekontekst 
5 artikler 

Forkert målgruppe 
3 artikler 

 

Ikke tilgængelig 
1 artikler 
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Interview af lærer i almenklasse 
 
Forskningsspørgsmål Arbejdsspørgsmål 
 
De nyankomne elever i 
almenklassen  
 

Kan du fortælle mig lidt om de nyankomne elever som du har i 
din klasse? 
 
Hvilke udfordringer oplever du og hvilke bekymringer har du 
for disse elever?  
 
Hvad bidrager eleverne med i din undervisning?  
 
Hvordan tror du eleverne har det i skolen?  
 

 
Samarbejdet med 
basisdansklærerne  
 

Hvad forventer du, at eleverne har med sig fra 
basisdanskklassen?  
 
I hvilket omfang deltager lærere fra basisdanskklassen i 
årgangens teammøder?  
 
Hvordan er din kontakt med lærerne i basisdanskklassen?  
 
Har du haft viden om elevernes baggrund inden de begyndte i 
klassen? Hvordan blev informationen overleveret?  
 

 
 
Sproget med i alle fag  
 

Hvilke strategier kender du til, når det kommer til undervisning 
af tosprogede elever?  
 
Sætter du sproglige mål for din undervisning? Eksempelvis når 
der skal læres specifikke fagord som periode, genre, el. lign.   
 

 
Skolens organisering af 
dansk som andetsprog 
 
 

Hvilke fordele og udfordringer oplever du, der er ved at 
modtage en nyankommen elev i almenklassen? Hvorfor?  
 
Hvordan synes du skolen som helhed klarer opgaven? 
 
Hvis du har bekymringer om en af de nyankomne elever, har 
du så en du kan tale med og få støtte fra?  
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Interview af basisdansklærer 
 
Forskningsspørgsmål   Arbejdsspørgsmål  
 
Basisdanskklassen 

Kan du fortælle mig lidt om de elever du har i din klasse? 
 
Hvilke udfordringer møder du?  
 
Hvordan tror du eleverne har det i skolen?  

Sproget med i alle fag  Hvilke Fælles Mål følger du, når du planlægger din 
undervisning? Fælles Mål for dansk som andetsprog, eller 
Fælles Mål for fagene? Måske en blanding?  
 
Sætter du sproglige mål for din undervisning? 

 
Samarbejdet med 
almenlærerne  

Deltager du i teammøder på den årgang, hvor dine elever er 
tilknyttet?  
 
Har du et overblik over, hvad eleverne beskæftiger sig med i 
almenundervisningen? Hvis ja, anvender du det i din 
undervisning?  
 

 
Udslusning af elever 
 

Hvordan evaluerer du på, hvornår en elev er parat til at blive 
delvis eller fuldt udsluset?  
 
Hvilke overvejelser gør I jer, når det skal besluttes hvilke fag en 
elev skal udsluses i? Prioriterer i de praktisk/musiske fag, eller 
fag som dansk eller engelsk?  
 

 
Basisdanskklassen som 
en del af skolen.  
 

Hvad mener du basisdanskklassens formål er?  
 
Hvordan betragter du basisdanskklassens/elevernes status på 
skolen?  
 
Hvordan synes du skolen som helhed klarer opgaven? 
 
Hvis du har bekymringer om en af de nyankomne elever, har 
du så en du kan tale med og få støtte fra?  
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Interview af elever 
 
Forskningsspørgsmål Arbejdsspørgsmål 
Intro og afdækning 
 

Kan du fortælle mig om din første skoledag i 
basisdanskklassen?  
 
Kan du fortælle om din første dag i almenklassen?  
 
Hvor mange sprog kan du tale/læse/skrive/forstå?  
 

At starte i almenklassen Hvordan har det været at starte i din nye klasse?  
 
Hvilket fag var det første du havde med din nye klasse?  
 
Hvad er dit yndlingsfag? Hvorfor?  
 
Hvilket fag bryder du dig mindst om? Hvorfor?  
 
Føler du at du kan følge med i undervisningen? 
Hvorfor/hvorfor ikke?  
 
Når I eksempelvis skal læse noget i klassen. Arbejder du så 
alene eller i grupper? Hvorfor ikke?/Hvad synes du om det?  
 
Hvad gør du når noget er svært?  
 

Trivsel i skolen Hvad er en god klasse/lærer for dig?  
 
Hvad skal der til før du har lyst til at sige noget i klassen?  
 
Hvad laver du i pauserne?  
 
Hvordan synes du selv det går dig i skolen?  
 
Taler du med de andre elever?  
 
Føler du dig godt tilpas? 
 

Sammenhæng mellem 
basisdanskklassen og 
almenklassen 

Er der nogle forskelle på basisdanskklassen og din nye klasse? 
Hvilke?  

Råd og støtte 
 

Hvis du har nogle problemer i skolen, hvem du kan snakke 
med? 
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Praksisfortælling 

Observation i 9. klasse 
 
Det er mandag formiddag, vi er i 9.klasse på ___________. Klassen består af 4 tosprogede 

elever, hvoraf en af dem er elev A, en dreng, som både er elev i basisdanskklassen og i 9.e, og 

som desuden er en af de interviewede i mit projekt.  

 

Da dansktimen begynder, henvender læreren1 sig til en elev. Læreren beder eleven fortælle 

mig, hvad klassen arbejder med for tiden, og eleven fortæller da, at klassen for tiden arbejder 

med perioden Det Moderne Gennembrud, og at de i sidste uge var på ekskursion til Den 

Hirschsprungske Samling, hvor læreren bad eleverne om at tage et fotografi af et maleri fra 

Det Moderne Gennembrud. Læreren takker for elevens hjælp og fortsætter således: “Ja, de 

fotografier skal vi altså bruge i dag. Men inden, at I finder dem frem, så kig lige her op”. 

Læreren vifter med en samling papirer, som viser sig at være Herman Bangs reportage 

“Branden” og siger: “Kan I huske, at vi læste den her for et par uger siden? I dag skal I skrive jeres egen 

reportage, og I skal bruge det billede, som I tog på samlingen i sidste uge som inspiration”.  

 

Efter en kort præsentation af en reportages stilistiske træk, bliver elevernes arbejde sat i gang. 

Elev A  finder sit fotografi frem på mobilen, et maleri af P.S Krøyer med titlen “Sommerdag 

ved Skagens Sønderstrand”2. Han kigger på maleriet og åbner kort efter skriveprogrammet på 

sin computer. Læreren går omkring i lokalet for at finde ud af, hvilke malerier eleverne har 

valgt som afsæt for deres reportage. Hun spørger eleverne “Hvad vil du så skrive om?”, og da 

elev A skal besvare dette spørgsmål, siger han: “Det ved jeg ikke”. Herefter følger en samtale, 

hvor parterne taler om maleriets motiv og handling. Inden læreren bevæger sig videre til 

næste elev, spørger hun elev A: “Ved du så, hvad du kan skrive om nu?” hvortil han svarer: 

“Hmmm… måske”.  

                                            
1  Klassens dansklærer er lærer A, som er den interviewede lærer i mit projekt  
 
 
2  Link til P.S Krøyers maleri "Sommerdag ved Skagens Sønderstrand" 
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