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Indledning 

Et barn der ankommer til Danmark er i en særlig position. Barnet er i et andet land, møder måske 

en ny kultur og møder mennesker som det ikke forstår, det kan være sig sprogligt som 

menneskeligt. Tiden kommer, hvor barnet skal være elev i den danske folkeskole, og for nogle 

kommuners vedkommende bliver eleven visiteret til en modtagelsesklasse. Modtagelsesklassen er 

den enkelte kommunes svar på bekendtgørelsens §4, som omhandler basisundervisning. 

(Fehrmann, Jørgensen, & Rasmussen, 2007) Her er eleven visiteret til fordi eleven har et ikke 

uvæsentligt behov for undervisning i dansk som andetsprog. Når en elev indskrives i en 

modtagelsesklasse, skal der samtidig afsættes en plads til eleven i almenklassen på samme skole 

og der skal etableres et tilhørsforhold til denne klasse. Eleven vil ofte fra begyndelsen eller efter 

ganske kort tid deltage i enkelte timer i almenklassen. Det vurderes individuelt hvilke timer eleven 

kan deltage i og fra hvilket tidspunkt. (Fehrmann, Jørgensen, & Rasmussen, 2007) Timerne i 

almenklassen kaldes delintegration. Delintegration skal danne grundlaget for tilknytning til 

almenklassen, fordi på sigt og senest efter to år skal eleven sluses ud af modtagelsesklassen og ind 

i almenklassen på lige fod med andre elever, der er indskrevet i den danske folkeskole.  

I min praktik var jeg med forskellige elever i delintegration. Men særligt to piger gjorde et stort 

indtryk på mig og lagde samtidig grund for mine overvejelser efterfølgende. Fordi disse to piger 

gør sig tydeligt forståelige på dansk og samtidig oplevede jeg ikke udfordringer i forståelse i 

samtale med andre på dansk. Alligevel oplevede jeg, at pigerne ikke brugte deres sprog i 

delintegration i de fleste tilfælde. De var meget afhængige af at have en god oplevelse i 

delintegration, da dette gav lyst til at komme igen. Tilknytningen til almenklassen i form af 

delintegration er derfor afhængig af den gode oplevelse og rart samvær med andre elever i 

almenklassen. Samtidig er delintegration et forum, hvor det at tale dansk og hermed udvikle sit 

andetsprog er tilgængeligt. Med det sigte, at udvikle det danske sprog, blive sluset ud i 

almenklassen og fortsætte sin skolegang her. Tilfældigheder synes at afgøre om det blev en god 

oplevelse, at være i delintegration. Tilfældigheder som hvilke elever man er sammen med, med 

hvem og om man snakkede, om der var vikar og andre uforudsigelige faktorer. Modtagelsesklasse 

og delintegration har et sprogligt sigte, da eleven netop er placeret her, fordi denne har behov for 

undervisning i dansk som andetsprog. Derfor synes disse også enormt vigtige i forhold til elevens 

sprogtilegnelse, da det netop er tilegnelse af det danske sprog og indslusning i den danske 

folkeskole, der er udgangspunktet for §4 i bekendtgørelsen. 

Jeg er optaget af, hvilke udfordringer eleverne fra modtagelsesklassen møder i delintegration. For 

hvad er det, der er på spil, når de sproglige kompetencer end ikke bliver forsøgt afprøvet i timerne 

i delintegration? Og hvordan kan sådanne udfordringer forebygges eller håndteres gennem 

undervisning i modtagelsesklassen? Modtagelsesklassen står i første række når børnene 

ankommer, og bliver i første omgang den klasse eleven knytter sig til og samtidig har 

modtagelsesklassen en vigtig rolle i forhold til elevernes sprogtilegnelse. En sprogtilegnelse der 

ønskes fortsat og udviklet i timerne i delintegration. Dette vil jeg undersøge i følgende 

problemformulering. 
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Problemformulering 

Hvilke særlige sproglige situationer møder eleverne fra modtagelsesklasse i almenklassen? Og 

hvordan kan man igennem undervisning i modtagelsesklassen understøtte det? 

Metodebeskrivelse  

Opgaven vil fremstå i to dele. Den første del vil være undersøgende, hvor jeg vil undersøge og om 

muligt klarlægge de særlige sproglige situationer, som eleverne møder i almenklassen. Anden del 

vil fungere afdækkende i forhold til hvordan disse særlige situationer kan understøttes i 

undervisningen i modtagelsesklassen. Undervejs vil der forekomme citater fra et interview med en 

lærer fra en modtagelsesklasse i Aalborg kommune.  

Det er med udgangspunkt i den socialpsykologiske forståelse af sprogtilegnelse, at jeg i cases vil 

undersøge og afdække hvilken betydning det sociale har forandetsprogstilegnelsen. Jeg vil med 

Bonny Peirce (Peirce, 1995) tage udgangspunkt i den socialkonstruktivistiske opfattelse af social 

identitet, nemlig at den sociale identitet er foranderlig og forskelligartet i forskellige kontekster. 

Jeg vil præsentere to cases, hvor to elever indgår i forskellige kontekster. Disse sammenholdt med 

beskrivelse af eleverne vil understøtte den sociale identitets foranderlighed. Med Peirce vil jeg 

endvidere belyse, hvordan konteksten, som i dette tilfælde er klasserummet, kan påvirke elevens 

eller nærmere forstået som learnerens, som her er en elev, der er i gang med at lære et nyt sprog, 

muligheder for at tilegne sig andetsproget. Jeg vil forholde mig til påvirkning af learnerens sociale 

identitet, hvordan dette kommer til udtryk, og hvordan dette påvirker andetsprogstilegnelsen. 

Donatos (Laursen, 2001) teori om kollektiv stilladsering skal eksemplificere i case 2, hvordan 

learneren i samspil med andre elever kan stilladsere hinanden i sprog og sprogudvikling. Dialogen i 

case 2 er en del af min rekonstruktion af situationen. Efterfølgende vil jeg overveje, i hvilket 

spændingsfelt identiteten befinder sig i forhold til sprogtilegnelse. 

I Fællesmål for Dansk som andetsprog (Undervisningsministeriet, 2009) vil jeg herefter afdække 

hvordan – og om – der tages højde for disse aspekter. Denne afdækning skal danne grundlag for 

modtagelsesklassens rolle i forhold til at arbejde med identiteten i undervisningen. I en 

kvadrantmodel af Ken Wilber, vil jeg yderligere belyse spændingsfeltets komplekse karakter og 

dernæst sandsynliggøre arbejdet med udvikling af identitet i undervisningen med Jan Tønnesvangs 

beskrivelse af selvets kompleksitet og udvikling heraf i form af vitaliseringsmodellen. (Tønnesvang, 

2009) (Tønnesvang & Ovesen, 2012) I interessen for indslusning til almenklassen vil jeg belyse 

samarbejdet mellem modtagelsesklasse og almenklasse ved inddragelse af et samarbejdspapir, 

som indgår i samarbejdet mellem modtagelsesklasse og almenklassen på en af Aalborg kommunes 

skoler i forbindelse med, at eleverne skal i delintegration. Jeg vil i rapporten: Basisundervisning for 

tosprogede elever – kvalitativ kortlægning af praksis i 20 kommuner fra Danmarks 

Evalueringsinstitut (Danmarks evalueringsinstitut, 2016) undersøge, hvilken karakter 

undervisningen i modtagelsesklasser bærer præg af og dernæst forholde den til 

vitaliseringsmodellens dele. Slutteligt vil jeg undersøge den didaktiske tilgang Cooperative 
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Learning for at afdække, hvilke muligheder denne indeholder i forhold til vitaliserende 

undervisning, sprogtilegnelse og sprogudvikling. 

Udgangspunkt for modtagelsesklasseundervisning 

Et barn henvises til undervisning i en modtagelsesklasse efter bekendtgørelsens §4 som 

omhandler basisundervisning.. På baggrund af …hvorvidt barnet har et ikke uvæsentligt behov for 

undervisning i dansk som andetsprog. (Fehrmann, Jørgensen, & Rasmussen, 2007) henvises eleven 

til undervisning i modtagelsesklasse uafhængigt af barnets distriktsskole. 

Det fremgår af undervisningsministeriets vejledning om organisering af folkeskolens undervisning 

af tosprogede elever, at modtagelsesklasser kan have op til tolv elever og spændet mellem 

eleverne kan højst være 3 klassetrin. Målet med undervisningen er at give eleverne basale 

dansksproglige forudsætninger for at følge undervisningen i almenklasse med udbytte. Dermed 

skal undervisningen give eleverne grundlæggende færdigheder i dansk som andetsprog, som 

beskrevet i Fælles Mål – faghæfte 19 – Dansk som andetsprog. Dansk skal kunne anvendes 

mundtligt og skriftligt, og ordforråd i folkeskolens fag bør indgå. Modtagelsesklassen har en særlig 

karakter netop i forhold til, at der er varierende antal af elever i klassen løbende henover en dag 

når elever er i delintegration. Den enkelte elev kan højst modtage undervisning i 

modtagelsesklasse i 2 år.  

Introduktion til cases 

I beskrivelserne af to elever fra modtagelsesklassen vil jeg give et billede af elevernes ståsted i 

forhold til udvikling af dansk som andetsprog og elevernes samspil og identitet i 

modtagelsesklassen. Beskrivelserne baseres på observationer og undervisning af eleverne i 

modtagelsesklassen M1 på en skole i Aalborg kommune. Eleverne optræder i anonymiseret form 

med pseudonymerne Line og Fie. I klassen er der 9 elever fordelt på 4 piger og 5 drenge. Der er to 

relativt nyankomne elever i klassen, mens de resterende har gået i modtagelsesklassen i et år.  

Elevbeskrivelser 

Jeg vil beskrive eleverne med udgangspunkt i Rod Ellis’ faktorer som ud fra kognitiv forståelse har 

indflydelse på sprogtilegnelse (Quist, 1998). Rod Ellis beskriver tre faktorer som har indflydelse på 

sprogtilegnelse nemlig sociale faktorer, sprogbearbejdningsmekanismer og individuelle faktorer. 

Sociale faktorer er den kontekst hvori eleven møder dansk og dermed får sit input, det omfatter 

også forskellige typer variabler som etnisk tilhørsforhold og de traditionelle sociolingvistiske 

variable som køn, alder og socioøkonomisk status. Sprogbearbejdningsmekanismer er kognitive 

processer der betyder at elevens andetsprog udvikler sig. Her kan elevens tidligere erfaringer med 

sprog og sprogtilegnelse have indflydelse på med hvilken hastighed eleven udvikler sit andetsprog. 

Individuelle faktorer dækker over personlige, affektive forhold. Ellis inddeler dem i tre kategorier: 

1) beliefs, som er elevens forudindtagede opfattelse af hvad der er vigtigt i sprogtilegnelsesfasen, 

2) affective states, som er faktorer som f.eks. nervøsitet, mistillid og i det hele taget om eleven har 
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tillid til forløbet og 3) general factors, som er den enkeltes generelle evner/IQ.  (Quist, 1998) 

Beskrivelserne af eleverne Line og Fie skal underbygge, hvordan to forskellige personligheder med 

sammenlignelige faglige kompetencer senere skal vise sig, at påvirkes i forskellige sociale 

kontekster. Beskrivelsen ud fra en kognitiv forståelse vil jeg senere udfordre ved at tydeliggøre 

foranderligheden af elevernes sociale identitet. (Peirce, 1995) 

Line 

Line på 8 år er kommet til Danmark sammen med sin familie fra Kenya i sommeren 2014. Line 

startede i modtagelsesklassen i september 2014.  I forhold til Ellis’ sociale faktorer (Quist, 1998) 

får eleven primært input af dansk sprog i skolen, da familien taler primært sammen på swahili og 

engelsk i hjemmet. Line går i skolefritidsordning og får derfor dansk input den overvejende del af 

hverdagen. Når vi taler sprogbearbejdningsmekanismer, så trækker Line mange paralleller til 

hendes ene modersmål som er engelsk. I tilegnelsen af dansk hjælper det ofte Line til at forstå 

danske ord og dansk grammatik. De individuelle faktorer kommer hos Line særligt til udtryk 

kategoriseringer der hedder beliefs og general factors. Line har en tilgang til tilegnelsen af dansk 

som en nødvendighed: Når man bor i Danmark, så er det nødvendigt at kunne tale dansk. Line er 

yderst pligtopfyldende og derfor er nødvendigheden en fyldestgørende motivation til at gøre sit 

bedste. Line tager ligeledes stilling til hvordan hun bedst lærer dansk, da hun foretrækker 

undervisning, som er deduktiv, hvor vi som lærere fortæller hvordan opgaven skal løses, for 

derefter at kopiere dette og øve sig. Der hersker ingen tvivl om at Line er velbegavet, da hun klarer 

sig fagligt godt i alle fag. 

Line gør sig fint forståeligt på dansk, dog uden at være grammatisk korrekt. Line er rigtig dygtig til 

afkodning af danske tekster, men forståelsesmæssigt har hun udfordringer. Line fremtræder som 

en stolt pige, forstået på den måde, at jeg har haft oplevelsen af at Line under oplæsning ikke 

forstår ordet. Jeg spørger om hun ved hvad ordet betyder og hun svarer ja. Jeg spørger så, 

hvordan sådan en ser ud og her indrømmer Line, at hun ikke ved hvad ordet betyder. Jeg har haft 

flere oplevelser som denne, hvor det synes, at Line ikke vil være ved, at hun ikke forstår indholdet 

af en tekst. I de tilfælde hvor Line indrømmer, at hun ikke har forstået, da iagttager jeg flere 

gange, at hun bliver vred, og jeg tænker, at det er et tegn på, at hun gerne vil fremstå som 

ubetinget dygtig, og at forståelsesvanskeligheden påvirker dette billede.  På trods af at Line 

sjældent forsøger at afdække forståelsesudfordringer på det skriftlige sprog, så søger Line at 

forfine sit talesprog ved at spørge læreren til særligt grammatisk korrekthed.  

Line er samarbejdsvillig og indgår aktivt i samspil både i mindre og større grupper. Line er en 

central figur i gruppen af 4 piger, hvor man ser op til hende, både fagligt og socialt. Hun deler 

sammen med en anden pige ”leder”-rollen i klassen. Hun er aktiv i klasseundervisning og markerer 

altid. Line skal udsluses i almenklasse efter sommerferien 2016, hvor hun har gået i 

modtagelsesklasse i 2 år. 
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Fie 

Fie er en af de to relativt nyankomne elever i klassen. Hun er 8 år og er kommet til Danmark 

sammen med sin far, lillebro og stedmor fra Grønland i sommer – mor bor fortsat på Grønland. Fie 

er startet i modtagelsesklasse i august 2015. Fie møder primært dansk i skolen og i 

skolefritidsordning. I hjemmet tales der grønlandsk. I forhold til sprogbearbejdningsmekanismer, 

så er Fie blevet undervist i dansk på Grønland, derfor er det muligt, at Fie gør brug af regler og 

strategier, hun har lært på Grønland, dette er dog ikke noget Fie eksplicit giver udtryk for. Fie 

synes at have en fordel i sin tidligere undervisning, da hun kender betydningen af mange ord og 

begreber. Dermed har hun et stort beredskab, når det gælder ordkendskab. De individuelle 

faktorer spiller stor rolle for Fie, særligt når man belyser beliefs og affective states. Beliefs, fordi 

Fies tilgang til tilegnelsen af dansk opleves som nødvendigt, og dette i den forståelse, at det skal 

jeg, men det er hårdt og besværligt og motivationen synes at være meget svær at få øje på. Fie 

nyder ligesom Line godt af systematisk undervisning, hvor opgaven er veldefineret og er særligt 

glad for udfyldningsopgaver. Affective states, fordi hun ikke opleves som selvsikker, hun er enormt 

selvkritisk særligt i sit skriftlige arbejde, og ros og positiv feedback synes ikke at påvirke Fies 

opfattelse af sit arbejde. Nogle gange nægter hun at lave de opgaver, der bliver stillet i 

modtagelsesklassen, men er overordnet en meget pligtopfyldende elev, som deltager aktivt i 

timerne. Fie har veludviklet afkodningskompetence og læseforståelseskompetence. Fie gør sig 

forståelig på dansk og forstår talt dansk. Socialt er Fie ikke rigtigt en del af pigegruppen endnu, og 

dette er hun bevidst om og italesætter det i klassen. Det skønnes at Fie januar 2016 skal starte i 

almenklasse, da Fie ikke har sproglige udfordringer og dermed ikke hører til i modtagelsesklassen.  

Case 1 

Min beskrivelse baseres på den første halve time af lektionerne.  

Undervisningssituationen 

Line og Fie har undervisning i billedkunst i 3. og 4. lektion. Jeg mødes med eleverne i 

modtagelsesklassen efter endt frikvarter. Jeg har svært ved at overbevise pigerne om, at vi skal i 

delintegration. De har ikke lyst og vil hellere deltage i undervisningen i modtagelsesklassen. Deres 

lærer pointerer, at delintegration er obligatorisk, og at de skal gå med til billedkunst. Da vi 

ankommer til timen samles vi i klasselokalet. Der er en lærer i lokalet og en pædagog, som begge 

skal være med i timen. Der er 25 elever i klassen. Line og Fie tildeles tilfældige pladser – en ved et 

bord, som er ledig den pågældende dag, og den anden på en skammel ved enden af et bord. Da 

der er ro i klassen går alle eleverne samlet over i billedkunst-lokalet, og eleverne tildeles pladser, 

efterhånden som de kommer ind.  

Dagens faglige mål præsenteres mundtligt: Vi skal blande primærfarverne rød, gul og blå og finde 

så mange forskellige farver som muligt. Der fortælles også, at de mange forskellige farver senere 

skal bruges til at farvelægge en tegning, som eleverne senere skal tegne. Læreren spørger 

eleverne: Hvilke farver får man hvis man blander rød og blå? Det samme med gul og blå osv. Dette 
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er en repetition af sidste undervisningsgang i billedkunst, hvor Line og Fie ligeledes deltog. 

Eleverne markerer og svarer. Læreren viser herefter en plakat, hvor eleverne kan se grundfarverne 

og blandingsfarverne. Eleverne instrueres i at skiftes til at hente materialer. Dagens opgave 

forklares af læreren: I skal blande nye farver af grundfarverne: rød, blå og gul. Når I har lavet en 

farve, så afsæt en lille prøve af den på papiret og bland en ny farve. Hun viser med en ren pensel, 

hvordan man kan sætte en lille streg eller firkant på papiret, som en farveprøve. Herefter får 

eleverne lov til at gå i gang.  

Case – Line 

Da hun kommer ind i klassen sætter hun sig på den plads som læreren anviser til hende. Hun 

sidder stille og retter sin opmærksomhed mod læreren. Line går ind på rækken sammen med de 

andre elever og følger med i billedkunst-lokalet. Da hun bliver placeret ved et bord sætter hun sig 

yderst ved bordet længst væk fra læreren. Hun påtaler, når de andre ved hendes bord gør noget, 

de ikke skal. ”Stop” eller ”Lad være”, dette dog mest når det de gør, generer hende. (griber ind 

over hendes plads, flytter hendes blyant og lignende). De andre elever omkring Line lader sig dog 

ikke stoppe af Lines irettesættelser. Da læreren har gennemgået dagens opgave går Line i gang 

med opgaven. Line blander flere forskellige farver inden hun laver den første firkant på papiret. 

Pædagogen henvender sig til Line og spørger til, hvorfor Line endnu ikke har tegnet farveprøver på 

sit papir, og hun forklarer, at hun ikke er tilfreds med farverne, at de skal være den helt rigtige 

farve, inden hun vil male den på papiret. Pædagogen forklarer, at det er lige meget, hvordan 

farverne ser ud. Det gælder bare om at blande dem og lave en masse farver. Line svarer: Okay! Da 

pædagogen går, fortsætter Line med egen løsning af opgaven. Hun får malet få farveprøver. Hun 

fortæller mig, at hun synes farverne er flotte, og at hun er tilfreds med sit farvekort. 

Magt og identitetens foranderlighed 

Det der er interessant, er at lægge mærke til, hvordan Lines sociale identitet her bliver udfordret 

af den sociale kontekst hun indgår i. Til at belyse dette vil jeg tage udgangspunkt i Peirce. (Laursen, 

2001) Hun forholder sig til en teori om identitet, som har rødder i den socialkonstruktivistiske teori 

om social identitet nemlig med udgangspunkt i Weedon. (Laursen, 2001) Social identitet er ifølge 

denne ikke en fastlåst og uforanderlig størrelse, men afhængig af den sociale kontekst, som 

individet indgår i. Weedon beskriver, at der er tre aspekter ved den sociale identitet, som er 

identitetens mangfoldige natur, identiteten som et kampsted og identiteten som foranderlig over 

tid. Det vil sige, at den sociale identitet opstår i forskellige sociale rum, hvor der er forskellige 

magtrelationer, og hvor den enkelte indtager forskellige roller. I nogle tilfælde vil disse roller være 

modstridende og bevirker derfor, at den sociale identitet er i udvikling hele tiden. Når jeg synes at 

dette er et interessant aspekt netop i denne sammenhæng, så er det fordi, elever i 

modtagelsesklasserne indgår i mange forskellige kontekster i deres dagligdag. Line og Fie indgår 

begge i kontekster med overskrifterne: hjemmet, modtagelsesklassen, almenklassen, 

skolefritidsordning og måske andre fritidsrelaterede kontekster. Dette betyder for eleverne i 
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modtagelsesklassen, at de flere gange end de fleste andre skoleelever er i processen med at indgå 

i de forskellige magtrelationer der er på spil, genforhandle sin sociale identitet og hermed udvikle 

deres sociale identitet. For Line ses denne forskel i hendes magtposition, som er forskellig fra 

modtagelsesklassen, hvor Line har en placering øverst i hierarkiet og anses som leder blandt sine 

klassekammerater. I casen ser man, at Line forsøger at indtage denne rolle i sin 

delintegrationsklasse, da hun skælder de andre elever ud, men eleverne lader sig ikke styre af Line, 

men fortsætter deres uro og indgriben i Lines privatsfære. Line forsøger dog igen, at opretholde 

sin magt, da hun vil bevare kontrollen over egen opgave og fortsætter opgaveløsningen på egen 

måde. Line forsøger hermed ikke at forhandle sin egen identitet, til den magtposition som hun har 

i modtagelsesklassen, hvor hun aktivt og hyppigt gør en indsats for at bevare rollen som leder. 

Lines forsøg på at bevare magten bliver i dette tilfælde meget implicit. 

Case – Fie 

Fie følges med mig ind i klassen, hun holder mig i hånden. Hun er ked af at skulle i delintegration. 

Hun vil ikke sidde på den skammel for enden af et bord, som hun henvises til og holder sig til mig. 

Jeg får overtalt Fie til at gå ind på rækken til de andre, da de går samlet over til billedkunst-lokalet, 

med løftet om, at jeg er lige bag dem. Inde i billedkunstlokalet bliver Fie, ligesom de andre, 

placeret ved et tilfældigt bord sammen med 6 andre. Fie sidder stille mens læreren forklarer, hvad 

dagens mål er, og der tales om primære og sekundære farver. Da de sættes i gang med opgaven 

sidder Fie fortsat stille. Drengen for enden af bordet vrænger af Fie, siger ad du er hvid og flytter 

sig væk fra hende. Jeg ryster på hovedet til ham, og han stopper umiddelbart. Jeg kontakter 

pædagogen og fortæller om drengens opførsel. Hun giver mig en forklaring på hans opførsel. 

Pædagogen går derefter hen og påtaler hans opførsel overfor ham. Der er på dette tidspunkt ikke 

sket nogen henvendelse til Fie, som fortsat ikke er gået i gang med opgaven. Da Fie fortsat sidder 

stille og kigger ud i luften, går jeg over til hende. Jeg sætter mig ned ved siden af hende. Jeg 

spørger hende, hvad hun skal i gang med. Hun siger, jeg ved ikke hvad jeg skal. Jeg forklarer trin 

for trin mens hun gør det jeg siger. Dyp penslen i vand, tag første farve, sæt en prik på tallerkenen, 

skyl penslen, tag en anden farve og bland sammen med den første. Mal med denne farve en lille 

firkant på papiret. Hvad skal jeg så? Spørger hun mig. Jeg siger, at hun skal prøve igen bare med 

nogle andre farver. Hvorfor? siger hun. Jeg forklarer målet for i dag, som er at lave forskellige 

farver ved at blande rød, gul og blå farver sammen. Hun accepterer umiddelbart og fortsætter. Jeg 

går igen. Fie arbejder alene og hun henvender sig ikke til de andre elever, og der er ingen, der 

henvender sig til hende. 

Betydningen af konteksten for sprogtilegnelsen 

Ud fra Bonny Peirces forståelse kan man ikke udelukkende koncentrere sig om individuelle 

forskelle i forhold til andetsprogstilegnelse, men må i høj grad sammentænke forskningen omkring 

individuelle forskelle og sociale faktorer. Dette netop fordi det er her identiteten hos eleverne 

udvikles. (Laursen, 2001) De sociale kontekster eleverne indgår i, vil påvirke de muligheder 
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eleverne har for at bruge og tilegne sig sproget samt de forventninger og mål, som den enkelte 

elev sætter sig. Netop fordi eleven eller learneren er et individ med en særlig historie - med egne 

mål - som er placeret i en social kontekst og med en identitet som er under stadig udvikling. Peirce 

mener, at der er ulige magtforhold i interaktionen mellem learneren og målsprogstaleren og dette 

påvirker indlæringsmulighederne, da det påvirker mulighederne på at bruge sproget. 

Personligheden er en dynamisk størrelse og kan i nogle sammenhænge synes umotiveret, 

introvert og hæmmet, men i andre fremstå som motiveret, ekstrovert og uhæmmet. Dette gør sig 

i høj grad gældende for Fie, hvor hun i modtagelsesklassen motiveret arbejder med opgaverne, 

forholder sig kritisk til de aktiviteter, der er i undervisningen, indgår i dialoger og er eksplicit 

omkring sin position i klassen. Dette anser jeg for at have karakter af, at Fie er målrettet, 

uhæmmet i sine udmeldelser og kritisk. Hvor Fie i delintegration møder denne dreng, som siger ad 

til hende, bliver Fie på det nærmeste handlingslammet, idet hun forholder sig fuldstændigt passivt. 

Hun bliver ude af stand til at forstå, hvad dagens opgave er, kan ikke se formål med opgaven og 

siger hverken til mig eller drengen, at hun bliver ked af hans angreb på hende, selvom Fie 

tydeligvis var ked af det. Det cementerer i øjeblikket også det magtforhold, der er på spil imellem 

disse to elever, da drengen med sin foragt for Fie ikke får Fie til at udfordre hans magtposition i 

forhold til hende.  

Jeg finder det ligeledes interessant at forholde Fie og Lines cases til Peirces begreb: investering. 

Investering handler om, at learneren investerer i det, der kan betale sig. Dette både i forhold til 

sproget og den sociale identitet. (Bjerre & Ladegaard, 2007) I Lines tilfælde, hvor hun i en hvis 

forstand må opgive sin magtposition i gruppen af elever fra delintegrationsklassen. Her accepteres 

Lines forsøg på at indtage en høj magtposition ikke af de andre. Og Line vælger at tie i stedet for at 

sætte sin magt igennem. På denne måde kan man konstatere, at det i denne sammenhæng 

påvirker Lines mulighed for at udvikle sit andetsprog og ligeledes er denne forhandling om Lines 

sociale identitet ikke faldet ud efter Lines ønske, som tydeligvis er at opretholde den høje position 

fra modtagelsesklassen. Dette fremgår også, da hun i samspil med klassens pædagog lader til at 

acceptere præmissen fra pædagogen, men efterfølgende opretholder sin magtposition ved at 

fortsætte løsningen af opgaven på egen måde. Fies sociale identitet i denne sammenhæng er 

under opbygning fra det øjeblik, vi træder ind i klassen sammen. Fie er indelukket, ked af det, hun 

føler sig utilpas og har brug for at støtte sig op ad en voksen. Hun udvikler sig dog ved at indvilge i 

at gå sammen med de andre ind i klassen og løsriver sig dermed. Da drengen siger ad til hende 

bliver hun handlingslammet, og indtager en underdanig position i forhold til ham. Her føles det 

nyttesløst for Fie at forhandle med drengen om hendes sociale identitet, og hun accepterer hans 

udfald, da hun bliver indelukket, bøjer hovedet i stedet for at bede ham om at stoppe, tilkalde en 

lærer eller lignende. I dette tilfælde havde Fie investeret med sit andetsprog til at påvirke 

forhandlingen af sin sociale identitet. Næste case viser tydeligt hvordan dette samspil med 

drengen påvirker Fies forhold til egen social identitet i delintegrationsklassen idet hun ikke har lyst 

til at møde de andre elever og dermed et ønske om ikke at deltage i undervisningen. 
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Peirce pointerer, at learneren kun får succes med et andetsprog, hvis det lykkes at samle eller 

konstruere en identitet, der giver mulighed for at gøre dig gældende i en samtale. (Peirce, 1995) 

Dette gør sig gældende for Fie og Line i en anden undervisningssituation, som jeg vil præsentere i 

endnu en case. Samtidig med at jeg vil gøre særligt opmærksom på, at Fie og Line her investerer 

ved at tilkæmpe sig hver deres rolle i samtalen, samtidig med at de gør en investering i deres 

sociale identitet. Casen understreger således også foranderligheden af den sociale identitet i 

forskellige kontekster, da Fie og Lines Sociale identitet forandrer sig væsentligt i denne anden 

kontekst med hinanden og andre elever. 

Case 2 

Næste gang Fie skal til billedkunst, nægter hun at gå derhen. Hun græder, da jeg kommer for at 

følges med hende. Jeg prøver at finde ud af hvad der er galt ved at spørge, hvorfor hun er så ked af 

det. Hun siger blot at hun ikke vil derhen. Jeg prøver både meget bestemt, at sige at hun skal med 

og prøver at finde ud af, hvorfor hun er så ked af det. Da vi når klasseværelset strider hun så 

meget imod, at jeg sætter mig ned og holder om hende. Hun græder nu endnu mere. Jeg forklarer 

hende, at jeg gerne vil hjælpe hende, men at jeg kun kan hjælpe hende, hvis hun fortæller mig, 

hvad der er galt. Endelig fortæller hun mig, at det var fordi, de sidste gang sagde ”ad” til hende. 

Jeg siger til Fie, at jeg godt kan forstå, at det ikke er særligt rart, men påpeger også at det var én 

dreng, der sagde det og at det overhovedet ikke var i orden og fortæller hende, at hun er en sød 

og dejlig pige og fortæller hende at hun intet har gjort forkert. Jeg spørger hende om hun kan 

prøve at tænke, at det er ham, der gør noget dumt? Jeg lover samtidig, at sidde ved siden af hende 

hele timen, sørge for (hvis jeg kan), at han ikke sidder ved siden af hende. Vi går ind, og Fie bliver 

placeret ved siden af Line for enden af et seksmandsbord. I dag skal eleverne farvelægge en 

tegning med blandingsfarver af rød, blå og gul. Undervisningen foregår i klasseværelset, da 

billedkunstlokalet er under ombygning. Der udleveres tegninger, materialer til opgaven, og 

eleverne bliver sat i gang med dagens opgave. 

Da eleverne havde arbejdet i et stykke tid, overhører jeg Line beundre en farve som en dreng (Bo) 

har blandet. Jeg opfordrer Line til at spørge Bo, hvordan han har lavet farven. Dette kommer der 

en længere dialog ud af, hvor både Line, Fie og Bo er deltagende: 

Line: Hvordan har du lavet den farve? 

Bo: Hvad siger du? 

Line: Hvordan har du lavet den farve?(peger) 

Fie: Ja wauv den er flot. 

Bo: Jeg har bare blandet en masse farver… 

Fie: Hvad for nogle farver? 

Bo: Altså første tog jeg noget blå på tallerkenen, så noget rødt, så lidt gult, lidt blåt, meget rød, så 

lidt mere blå og så gul (trækker på skuldrene) 

Line: Hvad? 
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Bo: Først noget blå 

Line: Okay (tager blå farve på sin pensel og putter farven på tallerkenen) 

Bo: …så rød (Line gør det) 

Fie: Vent hvad sagde han? (sidder klar med pensel) 

Line: Blå og rød 

Fie: Okay (Fie begynder at blande) 

Bo: lidt gult… 

Line: Hvor meget gult? (tilfører gul farve) 

Bo: Sådan! 

Bo fortsætter med at forklare hvordan han har blandet sin flotte lilla farve 

Line: Åh øv det er slet ikke så lilla og flot 

Fie: Se min (smiler) 

Line: Den er osse flot 

De to andre piger ved bordet deltager nu i samtalen 

Pigerne: Vi har lavet den her lilla. Vi brugte altså bare rød og blå 

Line: Hmmmm (sukker opgivende) 

Bo: Du må altså gerne få noget af min (skubber tallerkenen over til Line) 

Line: Aj tak, se (henvendt til Fie) 

Fie: Må jeg få noget 

Line: Ja, når jeg er færdig 

 

Efterfølgende er der sludren ved bordet. Mest mellem Fie, Line og Bo, men også de to andre piger 

bidrager ind imellem til samtalen. Da vi går fra timen, er Fie og Line glade. Line og Fie giver begge 

udtryk for at de har haft en god time. 

At være med i gruppen 

Casen viser hvordan Line positionerer sig helt anderledes, da hun investerer ved at kontakte Bo. 

Dette påvirker i høj grad Lines mod på at gå yderligere ind i dialogen. I dialogen deler Line, Bo og 

Fie referenceramme, nemlig farver, kendskab til farverne og det at blande farver. Referencen er 

nærværende, der opstår ikke misforståelser, og der er gensidig respekt og til sidst også omsorg fra 

Bos side, da han giver sin lilla farve til Line. Her ser vi også Line genindtage den magtposition, som 

hun har i modtagelsesklassen, da Fie spørger om hun må få noget af den lilla farve. Her fremhæver 

hun sig selv ved at være primær og Fie sekundær. Netop dette samspil mellem Fie og Line er en 

givtig forhandling for den sociale identitet Fie har i modtagelsesklassen, da hun er accepteret af 

Line, og de har her et fællesskab i en anden kontekst, end de er vant til. Fie føler sig optaget i 

fællesskabet, da Line lader Fie deltage i blanding af farverne. Fie fortsætter hermed at investere i 

dialogen og holder fast i, at hun ligeledes er deltager i dialogen. Her har både Line og Fie altså 

begge gjort sig gældende i samtalen og dermed både fremmet deres muligheder for at bruge 

sproget, men også forhandlet sig frem til en identitet, hvor de kan gøre sig gældende og i højere 
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grad føler sig i et ligeværdigt forhold til den gruppe af elever, de sidder sammen med i denne 

sammenhæng.  

Kollektiv stilladsering 

For at sætte dialogen mellem eleverne i et teoretisk perspektiv, vil jeg her forholde denne til 

Donatos teori om kollektiv stilladsering, da denne kan fremhæve vigtigheden af samspillets 

indvirken på andetsprogstilegnelse. Vygotsky beskriver zonen for nærmeste udvikling. Det er her 

der sker den bedste læring. Dette beskrives på følgende måde: Niveauet for den løste opgave, der 

kan klares under vejledning og ved voksnes hjælp, og niveauet for løste opgaver, der kan løses 

selvstændigt. Et barn kan mere sammen med en voksen eller kompetent jævnaldrende end alene. 

(Bjerre & Ladegaard, 2007) I forlængelse af dette beskriver Donato kollektiv stilladsering i grupper 

af børn. Eleverne skaber sammen et kollektivt stillads. Her indtager elever på skift rollen som 

ekspert og novice (Laursen, 2001) og dermed støtter eleverne hinanden og tilbyder hinanden et 

stillads. I casen tilbyder Bo et stillads til at blande den ønskede farve. Udover dette tilbyder Bo et 

mere korrekt ord i sammenhængen, nemlig hvordan han blander farven og ikke hvordan han laver 

farven, som Line benytter sig af i første omgang. På trods af, at det ikke skaber det ønskede 

resultat, ser vi alligevel et samarbejde og en tillid til, at eleverne vil hjælpe hinanden. Det både i 

samspillet mellem Bo og Line, mellem Line og Fie og ikke mindst da pigerne ved bordet tilbyder 

deres ekspertise. Tilsammen finder de en løsning på problemet, Line kan bruge den flotte farve, 

Fie finder selv en flot farve i processen. Donato omtaler tre forskellige måder hvorpå elever bygger 

et kollektivt stillads (Bjerre & Ladegaard, 2007) som er: 

a) de sammenstiller de dele som de mangler for at skabe en helhed  

b) de lægger mærke til afvigelser i forhold til egen forestilling om den rigtige løsning  

c) de dæmper hermed deres frustrationer ved at stole på de kollektive ressourcer i 

gruppen.  

 

Hvilke alle er på spil i større eller mindre grad. Dette ved at de sammen får blandet en farve der 

tilnærmelsesvis er den ”rigtige” og løbende støtter hinanden ved små dialoger, som hvor meget 

gult og sådan. Line tager ligeledes ved lære da Bo foreslår, at man kan tilføje forskellige farver 

inden man finder den rigtige farve og dermed ikke kan forvente, at man rammer den rigtige farve i 

første omgang. Bo vil i forhold til Fie og Line anses som en ressource på forskellige måder. Dels 

som eksperten i forhold til farveblandinger, men også som en hjælpsom del af fællesskabet, da det 

i sidste ende er Bo, der omsorgsfuldt tilbyder sin farve. Donato dokumenterer, at learneren i en 

række eksempler på stilladsbygning senere anvender den struktur, der er givet til individuel 

mundtlig produktion. (Laursen, 2001)  Og dermed konkluderer Donato, at kollektiv stilladsering 

fører til individuel sprogtilegnelse. Hermed vil jeg gerne fremhæve Line og Fies muligheder for 

øget sprogtilegnelse i denne case frem for tidligere, hvor kun Line brugte nægtende sætninger i 

kommunikationen til de andre elever i delintegrationsklassen. 
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Spændingsfeltet omkring sprogtilegnelse og identitet 

Hvis du skal sige det, hvad tror du så er den største udfordring for en elev i delintegration? Jamen 

det er da at komme ind i klassen og prøve at danne sociale relationer. Finde ud af, hvor er min rolle 

her i den her klasse. Hvor er min plads i det her hierarki og hvem er øverst og hvem er nederst lige 

nu. Det er da helt sikkert.
1
 Dette fortæller en lærer i et interview om udfordringer i forhold til 

modtagelsesklasser og delintegration. Dette viser sig således også i beskrivelserne af Fie og Lines 

undervisningssituationer. Særligt første undervisningssituation, hvor de begge måske naturligt 

nok, vælger den udvej det er at være stille og mere eller mindre trække sig ind i sig selv. Dernæst 

bør bemærkes hvor vigtige, de andre elever er i anden undervisningssituation, hvor Fie og Line 

indgår i en dialog med de andre i gruppen netop til at bruge og udvikle andetsproget. Det at 

komme ind i klassen udtrykker Pia Quist som at komme ind i gruppen. (Quist, 1998) Quist 

konkluderer i sine undersøgelser (Quist, 1998), at der sluttes en ring, der siger: Ind i gruppen, ind i 

sproget – ind i sproget, ind i gruppen, hvilket beskriver, at andetsprogstilegnelse og 

identitetsdannelse påvirker hinanden. Dette bygger på, at det er en fordel for 

andetsprogstilegnelsen, at være med i gruppen, ligesom vi ser i casen, hvor Fie og Line med 

samtale får dannet en gruppe og dermed får mulighed for at bruge og udvikle deres andetsprog. 

Samtidig med at sproget er et aktiv i identitetsdannelsen, altså kan eleven med sit output påvirke 

sin identitetsdannelse. Dog synes jeg her, at der opstår et paradoks. Paradokset består for mig i, at 

det mest af alt minder om en blind vej, fordi sproget er en vej ind i gruppen, men samtidig er 

gruppen og samtalerne heri nøglen til andetsprogsudvikling. For at forstå hvor i dette paradoks 

man skal gribe ind for at give learneren bedst mulige udsigter i sin udvikling af andetsproget, 

tilhørsforhold til 

delintegrationsklassen vil jeg 

stille spørgsmålet: I hvilket 

spændingsfelt befinder 

identitetsdannelsen sig i et 

sprogtilegnelsesperspektiv. 

Dette skal tydeliggøres med 

udgangspunkt i Ellis’ model 

med 

identitetsdannelsesprocessen. 

(Quist, 1998) Her er 

identitetsdannelsesprocessen 

placeret imellem de sociale 

faktorer og individuelle faktorer. Dette fordi identitetsdannelsen sker i en dannelsesproces mellem 

indre og ydre faktorer. Det vil sige, at identiteten dannes i dialektik mellem individets 

selvforståelse og den placering individet tilbydes af omgivelserne, af den kontekst individet 

bevæger sig i. I et andetsprogstilegnelsesperspektiv ser vi her, hvordan sproget kan påvirke 

                                                      
1
 Stammer fra interview af lærer i modtagelsesklasse, se vedlagte bilag 1. 
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identitetsdannelsen. 

Dette med individets 

output, da outputtet kan 

påvirke både de 

individuelle og de sociale 

faktorer. Angående de 

individuelle måske i 

højeste grad i den 

kategori, der kaldes 

affective states, som jeg 

tidligere har beskrevet, 

da tilliden til egne påvirkningsmuligheder kan blive påvirket og samtidig måske fjerne en del 

nervøsitet men måske også opdage, at individets output kan gøre sig gældende og opdage at man 

kan lære noget nyt ved at ytre sig. Samtidig kan individets output påvirke sociale faktorer, da 

omgivelserne med individets output kan se denne i et andet perspektiv eventuelt i ændring i 

magtpositioner og skift imellem at være ekspert og novice, som Donato argumenterer for i sin 

teori om kollektiv stilladsering. Svaret på mit rejste spørgsmål må således være, at spændingsfeltet 

koncentrerer sig om output og dialektisk påvirkning af individuelle og sociale faktorer. Da man ikke 

isoleret kan koncentrere sig om sproget, da sproget altid kommer til udtryk i samspil med andre, 

så leder det mig frem til at fokus må være på selve det at konstruere en identitet, der kan påvirke 

de individuelle og sociale faktorer og dermed identitetsdannelsen. Dette er i tråd med Peirces 

pointe (Laursen, 2001): at for at learneren lykkes med andetsproget, så skal eleverne lykkes med 

at samle eller konstruere en identitet, der giver learneren mulighed for at gøre sig gældende i en 

samtale. Her er udgangspunktet, at individet/ learneren skal gøre sig gældende i samspil med det 

som Pia Quist beskriver som gruppen og dermed få succes i andetsprogstilegnelsen. Paradokset 

som jeg fremstillede som den blinde vej, også kaldet den sluttede ring af Pia Quist (Quist, 1998) 

skal altså forsøges brudt ved, at man i modtagelsesklassen underviser eleverne på en sådan måde, 

at de samler eller konstruerer en identitet, der kan gøre sig gældende i såvel modtagelsesklassen 

som almenklassen, som i dette tilfælde også er delintegrationsklassen. Denne undervisning må 

altså centrere sig omkring individuelle faktorer, output og sociale faktorer og deres indbyrdes 

påvirkning. Da Fælles mål (Undervisningsministeriet, 2009) ligger til grund for undervisningen i 

modtagelsesklassen, så vil jeg, inden jeg begynder undersøgelsen af, hvordan disse aspekter kan 

tænkes ind i undervisningen i modtagelsesklassen, undersøge om elementerne i spændingsfeltet 

indgår heri. 
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Formålsparagrafferne med fokus på identitet i sprogtilegnelsesperspektiv 

Formålet med undervisningen i dansk som andetsprog 

er, at tosprogede elever på baggrund af deres samlede 

sproglige og kulturelle forudsætninger tilegner sig 

færdigheder i at forstå og anvende talt og skrevet dansk. 

Undervisningen skal styrke elevernes lyst til at bruge 

dansk, og den skal udvikle deres bevidsthed om sprog og 

sprogtilegnelse og om dansk kultur. Undervisningen skal 

knyttes tæt til skolens øvrige fag. 

 

Stk. 2. Undervisningen skal fremme den enkelte elevs 

personlige og sproglige udvikling og forståelse af 

samspillet mellem dansk sprog og kultur og elevens 

sproglige og kulturelle baggrund. Undervisningen skal 

herved bidrage til, at eleven udvikler forudsætninger for 

en aktiv og ligeværdig deltagelse i skole og samfund, 

samt forberede til videre uddannelse. 

 

Stk. 3. Undervisningen skal styrke elevernes følelse af selvværd 

og fremme deres oplevelse af sprog som kilde til 

udvikling af personlig og kulturel identitet. 

(Undervisningsministeriet, 2009) 

 

I forhold til det spændingsfelt jeg netop har skitseret, som centrerer sig om identitetsdannelsen i 

sprogtilegnelsesperspektiv, så omhandler formålsparagraffen for dansk som andetsprog stk.3 

noget, som kan overføres i netop dette spændingsfelt. Da identitetsdannelsen foregår i en 

dialektik mellem individuelle og sociale faktorer, så vil jeg pege på at det at styrke elevernes følelse 

af selvværd er en del af de individuelle faktorer, da selvværdet påvirker den indre selvforståelse, 

som er den ene faktor i identitetsdannelsesprocessen. I tråd med de individuelle faktorer står der i 

øverste afsnit af paragraffen, at undervisningen skal udvikle elevernes bevidsthed om sprog og 

sprogtilegnelse. Her er bevidstheden om sprogtilegnelse interessant, for når man kigger på Ellis’ 

(Quist, 1998) individuelle faktorer er beliefs en af disse, hvor Ellis omtaler learnerens forudfattede 

opfattelse af hvad der er vigtigt i sprogtilegnelsesprocessen, så fordrer formålsparagraffen, at 

bevidstheden omkring denne skal styrkes hos eleven. Bevidstgørelse heromkring kunne derfor 

oparbejdes til at bruge den konstruktivt og påvirke learnerens beliefs og dermed påvirke 

identitetsdannelsesprocessen. Interessant er også, at der i stk.3 står, at undervisningen skal 

fremme elevernes oplevelse af sprog som kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet. Det er 

interessant, fordi det falder meget fint i spænd med den faktor i identitetsdannelse- og 

andetsprogstilegnelsesspændet der benævnes outputtet. Fordi denne oplevelse af at sproget er 
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medvirkende til udvikling af identitet netop kan erstattes med det Peirce (Laursen, 2001) omtaler, 

når hun taler om at gøre sig gældende i en samtale. Når eleven oplever at kunne gøre sig 

gældende i samtalen, da påvirker det identitetsdannelsen. For eksempel ses det i begge cases, 

hvordan det at gøre sig gældende i samtalen påvirker selvopfattelse og omgivelsernes placering af 

dem selv. Dette ved, at f.eks Fies selvvurdering må antages at være væsentlig anderledes i 

situationen, hvor hun er aktiv deltager i samtale med andre elever og hun bliver en del af 

fællesskabet, frem for hvor hun bliver stille og bliver af drengen kategoriseret som ulækker. Hvad 

jeg umiddelbart ikke synes at kunne identificere i formålsparagrafferne er de sociale faktorer. De 

sociale faktorer er den kontekst, hvori learneren møder sit andetsprog og dermed sit input. I 

denne sammenhæng er konteksten naturligvis givet, da det formålsparagraffernes kontekst er 

skolen og dermed den undervisning der sker i klasserummet.  

Spændingsfeltet i et integrativt perspektiv 

For at tydeliggøre kompleksiteten imellem sprogtilegnelse og identitetsdannelse vil jeg inddrage 

Jan Tønnesvangs udgave af Ken Wilbers kvadrantmodellen (Tønnesvang & Ovesen, 2012). 

Kvadrantmodellen skal som 

systematiserende grundlag 

overskueliggøre kompleksiteten i 

undervisningsopgaven omkring 

sprogtilegnelse og identitet i 

modtagelsesklassen. Samtidig med 

at modellen kan give et billede af 

de aspekter af skolekulturen, der 

spiller ind i forhold til identitet og 

sprogtilegnelse, så er denne model 

velegnet til at systematisere den 

kompleksitet, der rummes i 

forholdet mellem 

systembetingelser, som her kan 

være Fælles Mål, miljø som er fællesskabet/gruppen, mening, forstået som den enkeltes oplevelse 

af mening, og personer som her betyder den enkeltes fremtræden og adfærd når der tales om 

pædagogisk og organisatorisk dannelsesarbejde. (Tønnesvang & Ovesen, 2012) Endvidere kan 

modellen være med til at skærpe opmærksomheden omkring hvilket perspektiv man som 

professionel forholder sig til i sit pædagogiske arbejde og dernæst understøtte udviklingen i at 

tage skiftende perspektiv i sin forståelse af sit faglige arbejde. For at sætte yderligere fokus på 

spændingsfeltet, så vil jeg i kvadrantmodellem overveje forbindelsesvejene mellem alle fire 

kvadrantperspektiver, for yderligere at undersøge retningen af undervisningen i forhold til 

individuelle faktorer, output og sociale faktorer, som jeg tidligere beskrev i afsnittet omhandlende 

spændingsfeltet omkring sprogtilegnelse og identitet. 
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Nedre højre kvadrant 

Det er her de nedfældede bestemmelser er placeret, en ydre orden som indeholder retningslinjer, 

lokale vedtagelser og eventuelle regelsæt som er gældende i en bestemt kontekst. I forhold til at 

udføre undervisning i modtagelsesklassen er de gældende Fælles mål og trinmål 

(Undervisningsministeriet, 2009) bestemmende indenfor hvilke rammer undervisningen skal 

foregå samtidig med, at den overordnede folkeskolelov (www.undervisningsministeriet.dk) 

ligeledes udstikker retningslinjer i forhold til den undervisning, der foregår i den enkelte 

modtagelsesklasse. 

Nedre venstre kvadrant 

De sociale faktorer fra Ellis/Quists model (Quist, 1998) hører til under denne, fordi det er her, 

relation og miljø er på spil. Det er skabelsen af en bestemt lokal kultur for oplevelse af fællesskab, 

inklusion og lignende. Dette indbefatter gruppedynamikker, uformelle hierarkier og menneskeligt 

samspil. Forståelsen af denne opnås ved at deltage og være forståelsesåben. Dette er de 

kontekster eleverne indgår i og som er de sociale faktorer, der har indflydelse på sprogtilegnelsen 

og identitetsdannelsen. 

Øvre venstre kvadrant 

Som det fremgår af modellen, så er det individets indre. Altså tanker, følelser og det, der er 

meningsdannende for den enkelte. Det er ligeledes den enkeltes selvforståelse og de individuelle 

oplevelsesdynamikker samt fortolkningsmønstre om sig selv. De individuelle faktorer i forhold til 

sprogtilegnelse ligger derfor i en direkte forlængelse af beskrivelsen af denne kvadrant, da disse 

indeholder de indre processer så som følelser, tillid, forståelse af sprogtilegnelse, der har 

indflydelse på sprogtilegnelsen. 

Øvre højre kvadrant 

Den observerbare adfærd er i fokus her. Hvilken fremtoning individet har, temperament og den 

enkeltes biologi. Altså tilhører outputtet fra modellen om sprogtilegnelse og identitet denne 

kvadrant. Outputtet er en del af learnerens adfærd, og learnerens sprogtilegnelse kan ud fra dette 

perspektiv observeres og vurderes. 

Integrativ sprogtilegnelsesidentitet 

I tråd med overskriften vil jeg beskrive hvordan disse to modeller; kvadrantmodellen (Tønnesvang 

& Ovesen, 2012) og Ellis’ model med identitetsdannelsesprocessen (Quist, 1998) sammen kan 

tydeliggøre spændingsfeltet omkring identitetsdannelse og sprogtilegnelse. 

I kvadrantmodellen påvirker de subjektive og intersubjektive elementer i venstre side af 

kvadranten hinanden gensidigt, da fællesskabet har betydning for den enkeltes selvforståelse, og 

dette er den samme interaktion imellem disse aspekter, der gør sig gældende, når jeg tidligere 

talte om dialektikken mellem sociale og individuelle faktorer. Derfor kan jeg med god grund 

placere identitetsdannelsesprocessen på skillelinjen mellem disse to indre perspektiver, som her 
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også er kaldet fortolkningsperspektivet. Samtidig ved vi fra et sprogtilegnelsesperspektiv, at 

outputtet har indflydelse på identitetsdannelsen, da identiteten skal være af en konstruktion, der 

kan gøre sig gældende i en samtale. Dermed påvirker outputtet altså både i øvre og nedre 

venstrekvadrant, da det er i fællesskabet, at outputtet kan medvirke til at gøre sig gældende i 

samtalen, samt påvirke deltagelsesmuligheder og dermed indgå i gruppedynamikken og de 

uformelle hierakier. Det er samtidig her, at muligheden er til stede for at være medskabende af 

den lokale kultur, der er på spil i gruppen. Påvirkningen af de individuelle faktorer må derfor ske 

mere eller mindre indirekte, da det er oplevelsen af, hvordan outputtet påvirker, der har 

betydning for learnerens selvforståelse. Hvis man anskuer outputtet udelukkende objektivt, altså 

vurderer learnerens/elevens sprogtilegnelse ud fra outputtet, vil dette være kontekstafhængig. Da 

den sociale identitet er foranderlig, (Laursen, 2001) ændrer den sig efter kontekst, og konteksten 

har dermed indflydelse på, hvilken identitet eleven lader komme til udtryk. I de cases jeg 

præsenterede tidligere, påvirkede den sociale identitet, som Fie og Line lod komme til udtryk, 

tydeligt outputtet. Derfor synes jeg ligeledes, at der tegner sig en dialektik imellem identitet og 

output. Det ekstra aspekt som kvadrantmodellen indeholder er de ydre regler og bestemmelser, 

som Fælles mål, faglige mål og skolereformen, som hører til i nedre højre kvadrant danner således 

en ydre ramme, hvori skolens faglige og dannelsesmæssige opgaver skal løses. Samtidig med at de 

er retningsgivende, kan de i denne sammenhæng også virke begrænsende, da Fælles Mål til tider 

kan være et fortolkningsmæssigt anliggende. Ikke desto mindre viser jeg i min fortolkning af 

Formålsparagraffen for Dansk som andetsprog, at de med benævnelse af udvikling af elevens 

selvværd, bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse og sprog som kilde til udvikling af identitet kan 

påvirke særligt de indre/individuelle faktorer i øverst venstre kvadrant, men i tydelig dialektik med 

fællesskabet/sociale faktorer, da sproget nævnes som kilde til udvikling af identitet. Altså 

understøtter dele af de overliggende Formålsparagraffer (Undervisningsministeriet, 2009) arbejdet 

med sproget som identitetsudviklende, det er med kvadrantmodellen og Ellis’ model tydeliggjort 

at indre individuelle faktorer og ydre sociale faktorer påvirkes gensidigt af hinanden, hvilket 

underbygger min hidtidige udtalelse om, at der i undervisningen i modtagelsesklassen må 

indtænkes individuelle faktorer, output og sociale faktorer. Deres indbyrdes påvirkning medvirker 

således til at eleven bliver i stand til at konstruere en identitet, der kan gøre sig gældende i 

samtalen. Interessant finder jeg også denne dialektik mellem identiteten og outputtet. For at opnå 

større forståelse for hvad der skal indgå i undervisningen, så vil jeg zoome en anelse ind på 

spændingsfeltets enkelte dele. Da dialektikken mellem individuelle og sociale faktorer er et led i 

identitetsdannelsen, vil jeg i næste afsnit se nærmere på, hvordan identiteten er sammensat, og 

hvordan indre og ydre faktorer spiller ind i udviklingen af denne. 

Identitetens kompleksitet 

Identitet handler om, hvordan man over tid oplever sig selv som en bestemt person med et 

bestemt særpræg og gruppetilhørsforhold og hvorvidt disse oplevelser af sig selv stemmer 

overens med det andre i ens omgivelser opfatter. Identitetsbegrebet er således et relationelt 
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begreb, der omfatter en personlig og social side. Ifølge Erik Erikson dannes der en del af 

identiteten, som udvikles i de første to år af barnets levetid. Med denne udvikles der det Jesper 

Juel kalder en indre kerne, som har betydning for hvordan den enkelte anskuer og lader sig selv 

komme til udtryk. (Tønnesvang, 2009) Tønnesvang antyder med dette at identiteten har dybder, 

altså den dybdegående indre, personbårne kerne og den mere overfladiske arenaidentitet og disse 

indgår i en vekselvirkning og har gensidigt indflydelse på hinanden. Denne vekselvirkning beskrives 

ved at kalde den indre, dybdegående identitet for identitet som dynamik og den ydre, overfladiske 

identitet for identitet som diskursiv praksis. Disse indgår i en vekselvirkning på den måde at 

identiteten som dynamik er analytisk og består af et kerneselv, som oplever og som dynamiserer 

over til identiteten som diskursiv praksis. Det er nemlig her det indre kerneselv kommer til udtryk, 

det er her den indre identitet iscenesætter sig selv i forhold til omverdenen også her den sociale 

identitet dannes. Måden hvorpå omgivelserne oplever og reagerer på denne identitet vil dernæst 

opleves af det indre kerneselv og dermed påvirke denne. Outputtet hos learneren vil være at finde 

hos identiteten som diskursiv praksis, da dette er den del af identiteten som vises til verden. 

Dermed underbygger dette min tidligere påstand om, at outputtet således indgår i dialektik med 

identitetsdannelsen, da outputtet med Tønnesvangs (Tønnesvang, 2009) beskrivelse er en del af 

identiteten, nemlig den overfladiske, sociale identitet. Men det er altså den indre identitet, som 

her kaldes selvet, der dynamiserer identiteten. Det er med andre ord selvet, der er generator for, 

hvad der kommer til udtryk med den sociale identitet. Derfor skal selvet forstås som det begreb, 

der ligger til grund for den menneskelige motivstruktur og denne er enormt interessant ikke bare i 

skolesammenhænge, men i forhold til identiteten i et sprogtilegnelsesperspektiv. Fordi når man i 

tråd med Tønnesvang antager, at kun dele af identiteten er foranderlig, så findes der i eleven en 

kerne, et selv, som jeg vil forholde mig til i forhold til undervisningen i modtagelsesklassen. 

Det vigtige med outputtet i undervisningen 

Når Peirce således definerer grundlag for succes med andetsprogstilegnelsen, som en identitet der 

kan gøre sig gældende i samtalen, da er outputtet en del af denne identitet. Outputtet er her 

learnerens andetsprog. For udvikling af andetsproget skal der derfor være omstændigheder, der 

gør det muligt at bruge sproget og dermed udvikle dette. (Laursen, 2001) Så for outputtet eller 

andetsproget gælder det altså, at der i undervisningen skal være forhold til stede, der gør det 

muligt, at bruge andetsproget. Ifølge Peirce er det i sprogtilegnelsen en forudsætning at 

andetsproget bruges, da learneren i samspil med andre har mulighed for at udvikle sit andetsprog. 

I tråd med dette vil Peirce med begrebet investering fremhæve, at learneren investerer i sproget i 

de tilfælde, hvor det kan betale sig for dem. Det vil sige, at learneren forventer eller håber, at få et 

godt udbytte af investeringen. Med en investering i sproget, håber de dermed at få adgang til 

endnu uopnåelige muligheder. I denne sammenhæng kunne det være at være en del af 

fællesskabet. Investering i Peirces forståelse (Peirce, 2013) er en investering ikke bare i 

andetsproget, men også en investering i egen identitet med udgangspunkt i at identiteten 

konstant ændres. Altså en investering i sin sociale identitet. 
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Selvets rolle i learnerens sproglige investeringer 

Selvet ser jeg som stillingstager til den investering learneren foretager, da selvet er den 

menneskelige motivstruktur, som Tønnesvang omtaler. Investering er netop i Peirces (Peirce, 

2013) forståelse et motiv fra den enkelte learner i forhold til, om det kan betale sig eller ej. Med 

selvets investering i andetsproget og dermed sin sociale identitet, så forventer eller håber 

learneren på et bestemt udbytte. Det så vi også i de to forskellige cases med Line og Fie, da de 

henholdsvis investerede ved at gå i dialog med de andre elever i delintegrationsklassen og ikke 

investerede, da de begge tiede. Identitetens dynamiske selv består af fire grundformer, som med 

sin stræben efter disse udvikler og manifesterer identiteten. Disse fire grundformer beskriver 

Tønnesvang (Tønnesvang, 2009) som selvets motivation for det identiteten viser omgivelserne, 

som f.eks. adfærd og i denne sprogtilegnelses-sammenhæng interessant, sproget. Peirce vil med 

begrebet investering undgå at tale om motivation i forhold til sprogtilegnelse. Kan investering gøre 

sig gældende i forhold til selvets motivation? Og i så fald hvordan? Det vil jeg overveje ved at kigge 

nærmere på de fire grundformer med investering som sprogtilegnelsesperspektiv. 

Selvets fire grundformer er således: 

1. en særlig menneskelig stræben efter at blive empatisk spejlet af omgivelserne på sin 

individuelle selvhævdelse og selvfremstilling. ”Se mig, som jeg er” 

2. en særlig menneskelig stræben mod det, der er større end en selv. Udvikling af idealer, 

værdier og psykiske målstrukturer, som retningsbarometer for et meningsfuldt liv. ”Vis 

mig, hvem jeg kan blive” 

3. en særlig menneskelig stræben efter stille samvær med andre, der er ligesom en selv, 

dannelse af, at være sådan en der hører til blandt og bliver forstået af andre. ”Lad mig 

være ligesom dig” 

4. en særlig menneskelig stræben efter at udvikle og omsætte sine evner, talenter og 

færdigheder i et optimalt afstemt forhold til sine ambitioner, idealer og 

fællesmenneskelighed. ”Udfordr mig uden at knægte mig” 

Ved investering i andetsproget betyder det, at man gør sig gældende, man får ikke bare et ansigt 

man får en stemme. Med stemmen kan man gøre sig gældende, og vise hvem man er. Med 

investering i samspil med elever med målsproget kan man i deres sprog afsøge sine idealer i 

sprogtilegnelsen. Det kan sættes i relation til Donatos (Laursen, 2001) kollektive stillads, som jeg 

omtalte tidligere, hvor eleverne indbyrdes tilbyder og tilbydes muligheder for at udvikle sit 

andetsprog ved at bruge de strukturer i sproget, der tilbydes her individuelt. Investering i 

andetsproget kan ligeledes være et forsøg på at blive en del af en gruppe i tråd med Quists (Quist, 

1998) konklusion om, at sproget er en vej ind i gruppen. Med investering kan omgivelserne 

ligeledes udfordre på et passende niveau. Dermed ser jeg selvets fire grundformer som 

udgangspunkt for den investering, en learner gør i sin sprogtilegnelse. Dette ligeledes fordi 

investeringen betyder, at learneren med disse gør sig gældende i en samtale. Selvet har jeg 

identificeret som den del af identiteten, der igangsætter investeringen i sprogtilegnelsen. Derfor 
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bliver selvets udvikling vigtig i spændingsfeltet mellem identitet og sprogtilegnelse, da disse spiller 

en rolle i forhold til hinanden, når vi taler om at gøre sig gældende i en samtale for at lykkes med 

sprogtilegnelsen. At arbejde med at støtte selvets udvikling vil derfor ligeledes give gode 

betingelser for sprogtilegnelsen. Dette kan vi se i sammenholdelsen af investerings-begrebet i 

forhold til selvets fire grundformer. Med Pierce er investeringen en investering i såvel 

andetsproget som identiteten, så er selvets fire grundformer grundlæggende for, atinvesteringen 

sker og andetsproget udvikles. Dette fordi investeringen dynamiseres af selvet og kommer til 

udtryk gennem den sociale identitet. At investere er at gøre sig gældende i en samtale. Derfor er 

det vigtigt at arbejde med udviklingen af selvet i sin undervisning i modtagelsesklassen. 

Udvikling af selvet i undervisningen 

Når man som barn eller ung skal udvikle disse fire grundformer, da skal man forsynes med det 

Tønnesvang (Tønnesvang, 2009) kalder psykologisk ilt fra sine omgivelser, dette i passende 

mængde. Psykologisk ilt kaldes her også selvobjekter og er den funktion andre mennesker får, når 

de støtter, vitaliserer selvets udvikling. I forhold til spændingsfeltet finder jeg det vigtigt at arbejde 

med disse fire grundformer og udviklingen af disse, da man med arbejdet kan støtte eleverne til at 

konstruere en identitet, som kan gøre sig gældende i en samtale. Man kan støtte selvets udvikling 

ved at spejle og anderkende dets ”se mig, som jeg er”, ved at være tilgængelig som troværdigt 

forbillede og personlig autoritet i forhold til dets ”vis mig, hvem jeg kan blive”, gøre det muligt at 

selvet føler, at det har tilhørsforhold og føler sig ligeværdig, og ikke mindst udfordre selvets evner, 

talenter og færdigheder med passende udfordringer. Disse fire grundformer indgår i en dynamisk 

konstruktion af selvet. Med arbejdet i at udvikle disse grundformer kan eleven gennem 

selvpræsentation og selvhævdelse udvikle ambitioner, en positiv opfattelse af sig selv og udvikle 

ønske om at ville noget med sig selv. At spejle og måle sig i sine omgivelser giver anledning til at 

opleve idealer og værdier, som er uden for sig selv og gennem dette danne egne meninger og 

finde retning i livet. Fællesskabet giver under de rette forhold mulighed for at udvikle tillid og tiltro 

til det fælles menneskelige, og spiller altså en væsentlig rolle i individets anskuelse af verden. 

(Tønnesvang & Ovesen, 2012) Hvordan arbejder man så med dette i undervisningen? Til at 

anskueliggøre dette har Tønnesvang på baggrund af de fire grundformer udviklet 

vitaliseringsmodellen. 

Undervisning som vitaliseringsmiljø 

Den overvejende årsag til at vitaliseringsmodellen er et vigtigt redskab i denne sammenhæng er, 

at vitaliseringsmodellen i kvadrantmodellen udelukkende arbejder i de to kvadranter til venstre. 

(Tønnesvang & Ovesen, 2012, s. 51-53) Der interesseres sig her for det indre, det være sig både 

hos individet og gruppen. Vitaliseringsmodellen interesserer sig for udvikling af selvet i 

fællesskabet. Derfor er vitaliseringsmodellen ikke en systemmodel, men det er klart at 

systemorganisering og systemforvaltning, som er at finde i nedre høje kvadrant er væsentlige for 
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at vitaliseringsmiljøer har gode forudsætninger til at udvikle sig. Dette ansvar er således både hos 

nærværende personale, ledere, politikere og embedsmænd. 

 

 

Modellen skal ses som udgangspunkt for overvejelser i forbindelse med undervisning. Som lærer 

skal man medtænke lige dele af disse indholdselementer for at skabe et vitaliseringsmiljø, hvor 

selvet udvikles hos eleverne. Som det fremgår, så tager vitaliseringsmodellen udgangspunkt i 

selvets fire grundformer.  Et vitaliseringsmiljø er et miljø, hvor den psykologiske ilt er god nok. Et 

vitaliserende miljø tager udgangspunkt i at deltagerne altid har deres grundmotivation og spirende 

identitetsudfordringer med sig, og som lærer skal man altid være indstillet på, at man i forhold til 

sine elever, kolleger osv. bruger sin person som forståelsesindstillet arbejdsredskab. Eleverne skal i 

et vitaliseringsmiljø lære, at hensynet til hinanden er gensidigt, altså er det vigtigt at den enkelte 

får plads, men også gives plads til at være sig selv og unik. (Tønnesvang & Ovesen, 2012) 

For at få yderligere indsigt i hvad man som lærer kan gøre med vitaliseringsmodellen som redskab, 

vil jeg beskrive de fire områder ud fra en lærers perspektiv. Idet modellen er mangfoldig og skal 

designes og udvikles til den enkelte klasse med de elever der indgår her i, så er beskrivelserne 

overordnede og endnu ikke tilpasset en bestemt kontekst. 

Se mig som den jeg er 

I forhold til selvhævdelse og selvfremstilling til venstre i modellen må lærerens indstilling i forhold 

til eleverne være anderkendende og udfordrende. Man skal møde eleven anerkendende og søge 

at forstå elevens motiv. Det er samtidig vigtigt, at man som lærer korrigerer elevernes adfærd når 
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der eksempelvis fra elevens side vises manglende hensyn i forhold til andre. Korrigering skal 

naturligvis ske med respekt og anvisende adfærd. Det er vigtigt at eleverne udvikler en realistisk 

selvforestilling. Hvis eleven har et urealistisk billede af sig selv, kan det ske, at eleven i visse 

situationer vil beskytte sin egen selvforestilling, hvor denne risikerer at blive afsløret. Dette kan 

have den konsekvens, at eleven i sådanne situationer kan modsætte sig åbenhed, fleksibilitet og 

læring. Derfor er det vigtigt, at læreren støtter eleven i at udvikle selvforestillinger, der er 

realistiske i forhold til elevens handle- og præstationsmæssige formåen. 

Vis mig hvem/hvad jeg kan blive 

Engagement, kultur og organisering er nøglebegreberne her. Læreren skal fungere livsåbnende for 

eleverne, det vil sige, at man som lærer skal sørge for, at eleverne oplever, at de er en del af noget 

større end sig selv. Eleverne skal præsenteres og inviteres til at engagere sig, koble sig til noget der 

er meningsgivende og hvor de møder idealer og forbilleder, som de kan spejle sig i og stræbe efter 

eller tage afstand fra. Gennem personlig autoritet og organisering har læreren den fine opgave at 

stilladsere eleverne, sådan at de med tiden overtager organiseringen. Stilladseringen består i at 

skabe organiserede rammer, som giver mening i forhold til den enkelte. Vise og udvikle strategier 

til den enkelte, sådan at eleven forstår værdien i at planlægge på længere sigt. Og at eleverne på 

længere sigt overtager og bruger strategi eller organisering på egen hånd. Samtidig skal lærerens 

personlige autoritet skabe meningsfulde rammer omkring elevernes aktiviteter. Organiseringen og 

rammerne skal dog altid være så nærværende, at den giver mening for den enkelte. 

Lad mig høre til ligesom dig 

At finde mening og værdi i fællesskabskontekster er udgangspunktet for lærerens arbejde her. 

Både det, at lære at forbinde sig til mange forskellige relationer, men også de intime behov, der 

forbinder sig til behovet for at give varme, nærhed og omsorg. Knyttet til intimiteten er en dyb 

følelse af vi, os altså at høre sammen og dette danner grundlag for nuværende og senere dannelse 

af sociale relationer og identitetsfællesskab. Mangfoldighedens værdi skal ligeledes blive tydelig 

for eleven, det skal skabe en tolerance for forskellighed. I skolen vil man møde og skulle 

samarbejde med mange forskellige mennesker ganske ligesom i samfundet, derfor er det vigtigt at 

man som lærer viser og fortæller eksplicit, at alles kvaliteter i samarbejde er værdifulde. Sådan at 

eleverne kan skabe tillid til et fællesskab, der fungerer med forskellighed som styrke. 

Giv mig passende udfordring 

Forståelsen af denne ligger lige for. Eleverne skal udfordres fagligt indenfor zonen for nærmeste 

udvikling. Der tages udgangspunkt i det den enkelte elev kan, og der udfordres med det eleven 

næsten kan. Elevernes forskelle i stil og talent vil blive synlige for læreren i form af elevens 

stræben efter mestring. Elevens stil skal forstås som kognitiv stil, læringsstil, tilgang til opgaven, og 

hvor talenter for eksempel kan komme til udtryk i form af forskellige intelligenser. Læreren skal 

udfordre både stil og talent bedst muligt og så hensigtsmæssigt som muligt. 
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Samarbejde med fokus på et vitaliserende miljø 

Da modtagelsesklassen er et undervisningstilbud, som foregår parallelt med almenklassernes 

skolegang, så krydser modtagelsesklassens elever og almen klassens undervisning i nogen grad 

hinanden - nemlig i form af delintegrationen. Derfor har jeg besøgt endnu en skole i Aalborg 

kommune for at undersøge, hvordan man sørger for at vilkårene for modtagelsesklassens elever er 

bedst muligt i delintegration og siden hen i udslusning. Her giver lærer og koordinator fra 

modtagelsesklassen udtryk for, at det er vigtigt at samarbejde tæt med almenklassens lærere om 

eleverne i delintegrationen. Som udgangspunkt for dette samarbejde havde lærerne i 

modtagelsesklasserne udarbejdet et samarbejdspapir, hvor gensidige forventninger mellem 

modtagelsesklassen og almenklassen kommer til udtryk. Om samarbejdspapiret skal siges, at det 

danner grundlag for et møde, hvor punkterne italesættes, og man har en dialog herom. 

Da jeg har afdækket, hvor vigtigt arbejdet med de fire grundformer og vitaliseringsmodellen er i 

udvikling af identiteten, vil jeg undersøge om elementerne fra vitaliseringsmodellen indgår i 

samarbejdspapiret og endvidere påpege, hvordan man kunne tage højde for disse i et 

samarbejdspapir i denne sammenhæng. 

Her er et uddrag fra samarbejdspapiret2, nemlig de forventninger som modtagelsesklasse lærere/-

pædagoger har til inklusionslærere/-pædagoger i forbindelse med elever fra modtagelsesklassens 

delintegration i almenklassen. Samarbejdspapiret er ifølge mit interview udarbejdet på baggrund 

af de erfaringer, de har gjort sig igennem arbejdet med modtagelsesklasse og delintegration. 

Uddraget er udvalgt, da mit formål er at afdække, hvordan jeg som lærer i modtagelsesklassen kan 

viderebringe arbejdet med selvets fire grundformer med vitaliseringsmodellen som grundlag til 

forhåbentlig videreførelse i almenklassen. Elever fra modtagelsesklassen benævnes her som M-

eleven. 

 At M-eleven har en fast plads i klassen (som udgangspunkt helst ikke ved siden af en anden M-elev) 

 At M-eleven bliver betragtet som en del af klassen (en ny elev). M-eleven tænkes ind i forbindelse med 

bestilling af materialer, sociale arrangementer, udflugter osv. 

 At M-eleven bliver set i klassen – af både lærere, pædagoger og elever. 

 At lærerne/pædagogerne stiller krav til M-eleven (lektier, mødetid, opførsel, markere 

grænser osv.) 
 At lærerne/pædagogerne giver tilbagemeldinger til M-lærerne/pædagogerne i tilfælde af problemstillinger, 

ændringer etc. 

Jeg har fremhævet to af punkterne fra uddraget, dette fordi de øvrige punkter omhandler den 

fysiske inklusion og samarbejde mellem modtagelsesklassepersonale og personalet omkring 

almenklassen. Med den fysiske inklusion menes altså det, at have en fysisk plads i klassen i form af 

siddeplads, materialer, invitationer til arrangementer, kasse i klassen, hvor materialer og andet 

kan opbevares på lige fod med de andre elever i klassen. De fremhævede punkter er interessante 

både fordi særligt punktet omhandlende lærere og pædagogers krav berører noget fra 

                                                      
2
 Se bilag 2 for det komplette samarbejdspapir 
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vitaliseringsmodellen, som jeg vil vende tilbage til. Mens det at blive set er særligt interessant, 

fordi det kan have mange betydninger, og hvilke kunne det have i forhold til 

vitaliseringsmodellen? Og hvordan kunne en lille udvidelse af samarbejdspapiret præcisere netop 

dette, at blive set? 

At stille krav til eleven fra modtagelsesklassen i forhold til lektier, mødetid, opførsel, grænser osv. 

bevæger sig umiddelbart ind over to af vitaliseringsmodellens fire områder, dette uden at de er 

dækkende for delene. Kravene om lektier bevæger sig indenfor området opgavemestring og 

selvmestring i den forstand, at det drejer sig om at udfordre elevens mestring. Dertil skal dog 

siges, at der ligeledes bør fremføres et krav til lærere og pædagoger om at udfordre efter elevens 

formåen. Det at få lektier for er en kontekstbestemt ting, der hører til det at gå i skole, derfor må 

det også siges at være en del af en kultur, som eleven måske skal vænne sig til. Dog kan det også 

være en del af det at høre til, at gøre det samme som de andre, og kan tilnærmelsesvis ses som et 

engagement i forhold til undervisningen i almenklassen. Dermed bevæger vi os ind på det område, 

der i vitaliseringsmodellen hedder tilværelsesåbning og tilværelsesorganisering, og her hører de 

øvrige krav, som mødetid, opførsel og grænser også til. Netop fordi disse krav handler om 

personlig autoritet omkring strukturering og rammer omkring undervisningen samtidig med, at 

eleven indenfor det tilværelsesåbnende aspekt med krav om at få stillet de samme krav som sine 

klassekammerater i delintegrationsklassen, da bliver stillet overfor krav om at deltage i noget, der 

er større end dem selv og derfor forhåbentlig få en oplevelse af at være en del af dette.  

At blive set kunne være det overordnede formål med vitaliseringsmodellen, idet denne 

overvejende handler om at forstå, anerkende og guide den enkelte elev. Dette gælder med 

forskellige aspekter og med hvert sit mål; fællesskab, individuel værdi, mestring og forholden sig til 

tilværelsen. Dog finder jeg det i dette tilfælde interessant at gribe fat i selvhævdelse & 

selvfremstilling og intimitet & vi-hed, fordi jeg synes at det knytter sig til at blive set af lærere, 

pædagoger og elever. At blive anerkendt for sin personlige fremstilling af sig selv er efter min 

mening i den grad at blive set, samtidig skal man være opmærksom på at for at denne 

anerkendelse opleves som værdifuld for eleven fra modtagelsesklassen, så er en tryg relation 

afgørende. En god og tæt relation til eleven skal danne grundlag for at få og give varme, nærhed 

og omsorg til de elever, lærere og pædagoger, der er i modtagelsesklasses-elevens omgivelser i 

delintegrationsklassen. På den måde skabes der tillid til de menneskelige fællesskaber, som 

omtales i intimitet & vi-hed. Derfor er der to ting jeg får lyst til at pege på. Dels at beskrivelsen af 

at blive set udspecificeres ved at formulere, at 1) en tæt relation mellem M-eleven, lærere, 

pædagoger og elever er vigtig og 2) etablere nogle fællesskaber for M-eleven, hvor M-eleven kan 

udvikle et tilhørsforhold og føle sig tryg. Disse to punkter skal naturligvis ske med en 

anerkendende og ressourceorienteret tilgang. Derudover er det en mulighed at etablere endnu et 

aspekt til samarbejdet mellem modtagelsesklassen og almenklassen. Optimalt set finder jeg det 

vigtigt, at læreren fra almenklassen oparbejder en relation til eleven i modtagelsesklassen, da 

eleven kun har få timer i delintegration og relationen kan være en udfordring at opbygge på disse 
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timer. Men netop relationen, at kende eleven både menneskeligt og fagligt er altafgørende for, 

om man kan arbejde optimalt med barnet i vitaliseringsmodellens dele. Derudover ville jeg 

prioritere at skabe fællesskaber mellem eleverne fra delintegrationsklassen og 

modtagelsesklassen, disse fællesskaber kunne have mange former, at lave legeaftaler i 

frikvarterer, at elever fra almenklassen deltager i undervisningen i modtagelsesklassen i mindre 

omfang. Små ting som disse kunne være med til at opbygge tilhørsforhold, tillid og en plads i 

fællesskabet. Man må også tage med i betragtning, at et samarbejdspapir som dette fungerer 

overordnet, og som udgangspunkt for samarbejde og samtale, og er derfor ikke tilpasset til den 

enkelte elev. Af den lærer jeg interviewede bliver modtagelsesklassen omtalt som en subkultur 

(Interview, 03.02.16)3, og derfor er det vigtigt, at eleverne deltager i delintegration, for langsomt 

at vænne sig til miljøet i denne klasse med udslusning i sigte. På grundlag af det ser jeg det som 

yderst vigtigt at viderebringe netop det der omhandler arbejdet med udvikling af selvet og de fire 

grundformer med vitaliseringsmodellen. 

Basisundervisningens grundlag til identitetsudvikling? 

At afsøge terrænet som danner grundlag for den vitaliserende undervisning er naturligvis en 

væsentlig faktor for at være opmærksom på, hvorvidt mit fokus på undervisning med 

vitaliseringsmodellen som grundlag er til stede i undervisningen, og hvordan dette kan tænkes ind 

i den eksisterende basisundervisning. Tidligere på året udarbejdede Danmarks Evalueringsinstitut 

en kvalitativ kortlægning af, hvordan man i Danmark organiserer, tilrettelægger og gennemfører 

basisundervisning i 20 kommuner. (Danmarks evalueringsinstitut, 2016) I denne rapport finder jeg 

det interessant at undersøge, hvordan grundlaget er for at arbejde vitaliserende i undervisningen. 

Altså for at afdække, hvordan praksis omkring basisundervisningen typisk ser ud.  

Rapporten fremhæver forskellige kendetegn for basisundervisningen. Basisundervisningen er 

særlig, fordi der i klasserne er stor faglig spredning, løbende udskiftning af elever i undervisningen 

og stor aldersspredning. Der er et særligt fokus på elevernes sprogudvikling, hvor det er centralt at 

kunne forstå og anvende talt og skrevet dansk, og dette kommer til udtryk ved træning af 

skriftsprog, højtlæsning og træning i at spørge og forklare. Hermed er kommunikative 

kompetencer centrale i undervisningen. Fag- og aldersspredningen gør det udfordrende at 

planlægge undervisning og læreren skal have gode evner til at differentiere, også fordi der 

arbejdes i mange forskellige undervisningsmaterialer og lærerne efterlyser materialer, der fordrer 

fælles undervisning i klasserne. Derfor bliver undervisningen ofte tilrettelagt med baggrund i 

bredere gennemgående temaer. Målsætningen er en udfordring og det kommer til udtryk ved, at 

der særligt er to fokusområder omkring målsætning: 1) fokus på individuelle mål for den enkelte 

elev og 2) fokus på mål og kriterier for den enkelte lektion og social adfærd. I basisundervisningen 

er der også ud over sproglig og faglig udvikling stor opmærksomhed på at lære skolekulturen at 

kende, det at gå i og begå sig i en dansk skole. Trivsel er et stort og vigtigt fokuspunkt i 

                                                      
3
 Interview vedlagt, se bilag 1. 
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basisundervisning, hvor også tryghed ved lærerne og socialisering vægtes højt. (Danmarks 

evalueringsinstitut, 2016) 

Som sådan findes der i forhold til vitaliseringsmodellen grundlag i forhold til det særlige 

individuelle fokus, der skildres af basisundervisningen i rapporten. Indenfor hvilke områder der 

arbejdes med individuelle mål, fremstår ikke tydeligt af rapporten, men her kunne det være 

interessant, hvis de individuelle mål udarbejdes efter de fire grundformer, sådan at de blev aktive 

dele af undervisningen, elevens udvikling og den pædagogiske agenda. Dette også fordi der i 

basisundervisningen er stor fokus på trivsel. Grundlaget eller terrænet som jeg tidligere kaldte det 

bærer ikke, ud fra denne rapport, stort præg af at arbejde med fokus på at udvikle identiteten. Det 

jeg dog bemærker, er at der er meget fokus på det individuelle i undervisningen, men også fokus 

på socialiseringen af eleverne og på at skabe tilknytning til lærerne og almenklassen. Der er tegn 

på, at eleverne træner dialogen med de andre i klassen og læsning i mindre grupper, og dette vil 

jeg gerne kigge lidt nærmere på, igen med udgangspunkt i spændingsfeltet. 

Identitet som kan gøre sig gældende 

Spændingsfeltet var min motivation for at undersøge, hvordan man i undervisningen kan arbejde 

med at udvikle en identitet, der kan gøre sig gældende til en samtale. Dette i tråd med Peirces 

(Laursen, 2001) pointe om, at for at learneren får succes med sin andetsprogstilegnelse, da må 

learneren være i stand til at skabe eller konstruere en identitet, der kan gøre sig gældende i en 

samtale. Vitaliseringsmodellen blev udgangspunktet for at skabe et læringsmiljø, som giver 

gunstige forhold til at skabe og udvikle sin identitet. For at kunne gøre sig gældende er det dog en 

præmis, at der er nogle at gøre sig gældende iblandt, nemlig en kontekst. I tråd med den sociale 

tilgang som siger, at sprogtilegnelsen sker mellem os. Sprog er skabt til at kommunikere med 

hinanden. Kommunikation sker altid mellem mennesker, derfor kan man ikke anskue 

sprogtilegnelsen ved at se på den enkelte learners identitet, men learneren skal altid ses i den 

sammenhæng han indgår i. Derfor skal outputtet i spil i et fællesskab, et fællesskab, hvor der er 

grundlag for, at learneren kan gøre dig gældende. En såkaldt fællesskabende didaktik, som bygger 

videre på vitaliseringsmodellens dele, hvor learneren både får mulighed for at gøre sig gældende, 

men også med passende krav til at udfordre egne evner og handlinger. Jeg vil undersøge 

strukturer og grundlag for det koncept, der kaldes Cooperative Learning, som er undervisning med 

samarbejdsstrukturer. (Kagan & Stenlev, 2006) Jeg vil undersøge Cooperative learning som 

element i en undervisning, hvor vitaliseringsmodellens dele er grundlaget for at skabe et 

identitetsudviklende læringsmiljø. Samtidig vil jeg forholde disse til den sociale tilgang til 

sprogtilegnelse heriblandt Donatos kollektive stilladsering.  

Cooperative Learning i vitaliserende og stilladserende perspektiv 

Et særligt grundlag for vitaliserende undervisning, der er støttende for sprogtilegnelse og 

sprogudvikling, er hvad jeg efterlyser i forhold til at bringe spændingsfeltets dele ind i 
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undervisningen af tosprogede elever. Jeg får øje på helt særlige og centrale træk hos Cooperative 

Learnings grundtanker, som gør det interessant at undersøge nærmere i forhold til at fremme 

sprogtilegnelse gennem identitetsdannelse. 

Cooperative learning (CL) er et didaktisk design, hvor planlægning, gennemførelse og evaluering 

sker inden for en særlig ramme. CL er en undervisningsform, hvor eleverne samarbejder i af 

læreren på forhånd definerede samarbejdsmønstre, hvor roller i samarbejdet er ligeværdige, 

præcist definerede og baseres på værdier som gensidig afhængighed og ligeværd for alle i 

samarbejdet. CL bygger på størst mulig fagligt udbytte, udvikling af samarbejdsevner og sociale 

kompetencer. Samarbejdet baseres på fire principper, som skal sikre at flest mulige er aktive 

samtidig, at eleverne arbejder sammen og at alle bidrager til arbejdet. Jeg vil senere komme ind på 

disse. Eleverne skal arbejde sammen med henblik på at forbedre egen og andres læring. 

Samarbejdsstrukturerne er bygget op om særlig reflekteret sammensætning af eleverne, først i 

makkerpar og siden i teams optimalt set på 4. Grupperne sammensættes efter overvejelser af 

social, læringsmæssig, opgaveløsning, faglige, køn og etniske karakter, sådan at grupperne bliver 

heterogene og med henblik på at fremme tolerance og samarbejdsevner. Endvidere fokuseres der 

på at hver elev skal have mest mulig taletid i undervisningen samt hyppig anerkendelse og 

feedback fra sin makker eller team. Jeg vil undersøge strukturerne og tankerne bag for at 

identificere om dette er foreneligt med vitaliserings- og sprogtilegnelsesperspektivet. (Kagan & 

Stenlev, 2006) (Andersen, et al., 2012) 

Det skal bemærkes, at CL med sit socialkonstruktivistiske læringssyn (Kagan & Stenlev, 2006) ligger 

i forlængelse af det socialkonstruktivistiske teori om social identitet som Peirce (Laursen, 2001) 

forholder sig til. Der er her overensstemmelse om, at sprogtilegnelse og læring sker i en social 

proces i interaktion med andre. Endvidere tilbyder CL sproget en helt central rolle, da det er 

gennem sproglige formuleringer og mødet imellem forskellige opfattelser, at eleven erkender og 

konstruerer sig selv og sin omverden. Samtidig fordrer CL, at læring sker inden for zonen for 

nærmeste udvikling, hvilket i denne sammenhæng betyder, at interaktionen i CL teams skal flytte 

eleven fra det felt, hvor eleven selv kan til det felt, hvor han i samarbejde med andre kan løse en 

opgave. Dette ligner det grundlag , der i vitaliseringsmodellen hedder selvmestring og 

opgavemestring. I CL skabes der et særligt ansvarsområde i samarbejdet, hvor eleverne fungerer 

som hinandens medspillende modspillere, hvor eleverne i en given rolle støtter op omkring 

hinanden og man sammen løser en opgave, som man ikke kunne løse alene. Samtidig kan eleverne 

lære af og undersøge forskellige ikke bare talenter, som Tønnesvang kalder dem (Tønnesvang & 

Ovesen, 2012), men også forskellig stil i den enkelte elevs tilgang til en opgave. I CL samarbejde 

har eleverne ligeledes mulighed for at møde og identificere sig med idealer, forbilleder og på 

tætteste hold tage stilling til sig selv i denne sammenhæng og stræbe efter dette ideal. På denne 

måde kan dette samarbejde virke tilværelsesåbnende også fordi eleverne i CL i samarbejdet ikke 

kan undgå at engagere sig, eleverne kommer til at høre til i og være vigtigt medlem af et team, 

hvor de her kan engagere sig i noget, der er større end dem selv. Strukturerne i undervisningen er 
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tydeligt definerede og her med samarbejdsevne og sociale kompetencer som centrale, derfor må 

det siges at CL er tilværelsesorganiserende, da strukturerne, som CL beskriver som et stillads er af 

en sådan karakter, at de er tilpasset eleverne og dermed indenfor nærmeste zone for udvikling. 

Derfor er det muligt for eleven at tage ejerskab og finde værdi i strukturerne, dermed gøre det en 

del af sin tilværelse. Netop inden for andetsprogstilegnelse er samarbejde og den 

tilværelsesåbnende vinkel interessant. Især fordi målet er at støtte learnerens 

andetsprogstilegnelse, og det at gøre sig gældende i en samtale er mit særlige fokus. I CL hvor 

netop sproget er i fokus, det forventes at alle i gruppen får lige dele af taletid og alle har en 

velafgrænset og værdifuld rolle i strukturen, da udfordres og måske endda lidt tvinges eleven til at 

investere. Hvor eleven ifølge Peirce (Peirce, 2013) investerer hvor det kan betale sig, så må 

udfordringen om netop at investere tydeliggøre, at det kan betale sig at investere. Derfor ser jeg 

rollefordelingen i CL, som er tilpasset med hensyn til elevens nærmeste udviklingszone, som en 

styrke i forhold til sprogtilegnelsen og øvelsen i at gøre sig gældende i en samtale.  

Samtidig vil jeg gerne fokusere på det at være et team og denne faglige og sociale forhandling der 

foregår her, da jeg ligeledes gerne vil se denne som en mulighed for sproglig stilladsering i forhold 

til andetsprogstilegnelse. Donato (Laursen, 2001) fremhæver netop, ligesom CL, den sociale 

interaktion og samarbejde som yderst vigtig. Dette fordi, som senere omtalt, at der i grupper sker 

en sproglig forhandling, hvor der er novicer og eksperter og hvor eleven i det Donato kalder det 

kollektive stillads får udviklet sit sprog gennem opmærksomhed på mangler og med støtte fra 

andre får udfyldt nogle af de sproglige huller, den enkelte elev har. Donatos undersøgelser viser, 

at dette kollektive stillads fører til individuel sprogtilegnelse. Og netop CLs team-samarbejde 

mellem eleverne danner grundlag for denne form for kollektiv stilladsering, fordi sproget er det 

centrale i dette samarbejde. Her tænker jeg både i forhold til det faglige, det sociale og i tråd med 

Donato og i andetsprogsperspektiv særligt interessant i forhold til sprogtilegnelsen. 

Den heterogene sammensætning i grupperne er interessant idet det styrker den vitaliserende 

form for samhørighed, som i vitaliseringsmodellen betragtes som vi-hed. Det betyder, at man 

hører sammen, oplevelse af ligeværd og med CL er netop disse ting i fokus. Hos CL skal uligheder 

udviskes, alle er vigtige og alle har noget at tilbyde til fællesskabet, og samarbejdet i teams 

tilbyder ligeledes den enkelte at få en team-identitet og få afprøvet denne, udviklet den og i andre 

teams få en ny social identitet og teamidentitet. Her bygges der også bro til at skabe og knytte 

relationer, og få øje på værdier i relationer, som man hidtil ikke har set muligheder i. Som tidligere 

nævnt, så er hyppig anerkendelse og feedback fra sine omgivelser central i CL. I forhold til 

vitaliseringsmodellen så er det vigtigt i forhold til den del, der hedder selvhævdelse og 

selvfremstilling, da anerkendelse og forståelse af individet er meget vigtig. Med CL vil eleven i stort 

omfang få denne anerkendelse og feedback fra sine teammedlemmer og i forhandlinger med disse 

også møde realitetskorrektion, da man i interaktionen med andre elever vil konstruere sig selv. 

Slutteligt vil jeg fremhæve lærerens rolle i CL og sammenholde den med den rolle jeg oplever i 

forhold til vitaliseringsmodellen. Lærerens rolle er i CL central idet læreren er igangsætter og i 
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processen fungerer som en form for konsulent, hvor denne guider, er leder for at strukturerne 

overholdes, og er observerende og støttende. Lærerens sociale færdigheder er centrale, da 

læreren skal fordre at eleverne skal udvikle deres eget selvbillede, som er i tråd med 

vitaliseringsmodellens formål, netop at udvikle elevens selv. Det beskrives yderligere, at læreren 

er ansvarlig for grundstemningen i undervisningen, hvilket jeg tolker som det at skabe et godt 

vitaliseringsmiljø. Samtidig skal læreren fremhæve den konstruktive adfærd, som læring i forhold 

til ukonstruktiv adfærd, hvilket minder om Tønnesvangs (Tønnesvang & Ovesen, 2012) 

realitetskorrigering. Jeg opfatter både i forhold til vitaliseringsmodellen og CLs principper, at 

læreren bærer ansvaret. Dette kunne lyde banalt og som en selvfølge, men jeg ser det som noget 

virkelig vigtigt at fokusere på. Læreren har ikke kun et uddannelsesmæssigt ansvar i sin 

undervisning, men i den grad også et dannelsesmæssigt ansvar. Det dannelsesmæssige kommer 

for mig ud af trivsel, kendskab og forståelse for sig selv og andre. Og det ser jeg som et stort og 

tungt ansvar, men ikke desto mindre måske det vigtigste.  

Konklusion 

De særlige sproglige udfordringer består i forlængelse af denne opgave, ikke af udtale eller 

manglende begreber, men i den sociale kontekst som sprogtilegnelsen skal ske i. I den sociale 

kontekst er der allerede opbyggede hierarkier, magtrelationer og et socialt rum, hvor learneren får 

en helt særlig position. De særlige sproglige udfordringer kommer til udtryk i ulige magtforhold 

mellem målsprogstaler og learner, hvor learneren skal tilkæmpe sig en magtposition i 

forhandlinger med de elever, der er i almenklassen. Sociale kontekster påvirker elevernes 

mulighed for at bruge sproget og dermed deres mulighed for at udvikle deres sprog. 

Magtrelationen var fremtrædende i forhold til om eleverne brugte deres sprog i almenklassen, og 

dette tydeliggør, hvor vigtigt det er, at eleverne bliver i stand til at gøre sig gældende i forhold til 

andre elever. Det handler om, at eleverne skal investere, og at eleven altid skal have en 

fornemmelse af, at det kan betale sig at investere. Den sociale identitet er den eleven viser 

udadtil, og derfor er den en vigtig komponent i forhold til at påvirke den sociale kontekst eleven er 

i. Derfor synes denne at være nøglen til at påvirke de sproglige udfordringer, der er i 

almenklassen.  

Selvet er den del af identiteten der dynamiserer oplevelser, tanker og dette fører til de handlinger 

som den sociale identitet, som undervejs også bliver navngivet den overfladiske identitet og er 

den der udfører den diskursive praksis. Selvet bliver derfor helt centralt i påvirkningen af disse 

udfordringer. Derfor ser jeg modtagelsesklassen have en vigtig rolle i forhold til at arbejde med at 

udvikle elevernes selv til at finde værdi i at investere i sin sociale identitet og sprogtilegnelse. 

Præmissen må være, at læreren skal skabe et vitaliseringsmiljø, som med sine fire dele i et 

dynamisk samspil skal sikre udviklingen af selvet. Når lærere i modtagelsesklassen skal samarbejde 

med lærere i almenklassen finde jeg det vigtigt, at man er tydelig i sine forventninger og får 

formidlet vitaliseringsmodellens dele udspecificeret videre, sådan at der dannes grundlag for at 

arbejde fra samme udgangspunkt. Udvikling af den enkelte finder dog ikke sted uden samspil med 

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2016



I identitetens sproglige vold 
Lena Brandt Linnet 

31 

 

andre. Her sætter Cooperative Learning scenen hvor samarbejde er en præmis, hvor kollektiv 

stilladsering er muligt og hvor samarbejdsstrukturerne indeholder vitaliserende elementer. 

Samtidig er strukturerne basis for at eleven opdager, at det betaler sig at investere, fordi der i 

strukturerne er fastsatte roller, hvor alles bidrag har værdi. 

Perspektivering 

Hvordan ville de særlige sproglige udfordringer være for elever, der ikke forstår og gør sig 

forståeligt på dansk? Ville man i samme grad kunne tage udgangspunkt i en identitetsudviklende 

undervisning, hvor samarbejde er i fokus? Eller jeg vil nærmere spørge, hvordan kan man tage 

udgangspunkt i undervisning med vitaliseringsmiljø og samarbejdende team som grundelementer i 

forhold til den allerførste sprogtilegnelse? Det er et centralt at overveje, for i en 

modtagelsesklasse er der løbende tilgang af elever, og for alle elever med dansk som andetsprog 

må det være vigtigt at konstruere en identitet, der kan gøre sig gældende i en samtale. Så når 

identiteten er nøglen til succesfuld sprogtilegnelse: Hvilke aktiviteter og elementer skal der indgå i 

den allerførste undervisning med udgangspunkt i samarbejdende teams og med henblik på 

sprogtilegnelse og identitetsudvikling?  
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Bilag 1: Udskrift af interview på baggrund af optagelse fra interview mellem 

modtagelsesklasselærer(ML) og interviewer Lena Brandt Linnet(LBL) den 3. februar 2016. 

I udskriften har jeg udvalgt passager i interviewet som jeg har gjort brug af i min bachelor-opgave: 

I identitetens sproglige vold. 

Tid: 00.05-00.53 

LBL: Først hvad er din funktion? 

ML: Det er M-klassekoordinator. Koordinator for modtagerklasserne. 

LBL: Og så er du også underviser nede i…? 

ML: Og så underviser jeg i modtageklasserne og har DSA-undervisning ved siden af også ude i de 

almindelige klasser. 

LBL: Okay 

ML: Ikke ret meget, men lidt. 

LBL: Hvordan fungerer det egentligt? Altså DSA. Er du så støtte eller er du en del af 

undervisningen? 

ML: Det er meget forskelligt. Nogle tager jeg ud en til en, nogen er jeg på inde i undervisningen, 

nogle er det i grupper. Det er meget forskelligt, det må jo ikke være sådan kun det ene man skal jo 

veksle hele tiden. Der er en bekendtgørelse indenfor DSA undervisning om hvordan det må køre. 

LBL: Ja. Og du har DSA på linje 

ML: Ja det har jeg. Og så er jeg ved at uddanne mig til vejleder. Så det er rigtig spændende. 

…………. 

Tid: 01.30-05.22 

LBL: Hvad ser du som den største udfordring i udslusningen af de her modtageklasseelever? 

ML: Altså de største udfordringer er… Faldgrupperne er i hvert fald, hvis man ikke får en ordentlig 

opstart og en ordentlig forventningsafstemning med de modtagende lærere. Det er simpelthen 

mega vigtigt. Og det er sådan lidt svært og prøve og oparbejde det der samarbejde hen ad vejen. 

Det er rigtig vigtigt at man fra årets start får sat sig ned og forventningsafklaret, altså her på 

skolen, der har vi simpelthen sådan et ark, der sådan kører et år ad gangen. Hvor at vi mødes alle 

dem der har med delintegration at gøre, altså alle de lærere det vedrører mødes i starten af året, 

går arket igennem, og skal der være nogle ændringer, er der kommet nyt til, er der ting der ikke 

skal stå der på mere. Og der skal alle bare være der, og hvis der er nogen der af en eller anden 
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grund er syge, så bliver de indkaldt til efterfølgende møde, for der kommer hele tiden nye i et 

team, og så bliver det sådan noget med at man glemmer at få det sagt. Så derfor så indkalder vi i 

M-klassen til det møde. Altså det er M-lærerne der er ansvarlige for den kontakt, det er dem der 

hele tiden skal være de udfarende. 

LBL: Er det noget i får, det ansvar eller er det noget I tager? 

ML: Det er noget vi tager. Hvis ikke vi tager det, så sker det ikke. 

LBL: Nej okay, men det kunne godt være. Jeg tænkte på om det var ledelsen, der havde sagt at det 

var jeres ansvar at tage kontakten? 

ML: Nej, nu har vi haft modtagerklasser i en fem seks år efterhånden. De har også været før, så 

blev de nedlagt og oprettet igen. Det kommer lidt an på tilstrømningen til kommunen hvordan det 

har været, men altså vi har jo sådan haft nogle år på bagen, hvor vi har kunne udvikle praksis og 

der har vi jo helt klart fundet ud af at ude i normalklassen, der er så meget de skal se til, at de er 

ikke udfarende på os som det første, for der er så mange elever der popper, selvfølgelig kan vores 

også poppe og så tager de kontakt til os, men det er vigtigt at det er os der har kontakt til dem 

hele tiden og det er os der skal rejse os og gå ned i deres teamrum og komme med på deres 

teammøder. Altså vi gør sådan at vi fordeler børnene imellem os, så man er kontakt på nogle børn 

og så har den enkelte m-klasselærer ligesom ansvaret for at deltage på team-møderne med de 

børn og have et godt samarbejde. Og det snakker vi meget om i m-klasseregi, at det er os der er de 

udfarende, husk det er dig der skal rejse dig. Det gør vi i hvert fald hele tiden opmærksomme på, 

husk nu at det er dig der skal ned og være med på teammødet og få det der overleveret. 

LBL: Er I så alle sammen med til mødet? Altså det der opstartende møde? 

ML: Ja, altså nu er jeg jo så mest i M1, så det… Altså vi gør det lidt på forskellige måder, men i 

indskolingen der er vi alle sammen med, dem der er i det team fra M af. Øh på mellemtrinnet gør 

de det på en anden måde. Der har de valgt at sige, jamen vi indkalder ikke alle lærerne på den 

måde og pædagogerne. Vi går ud på de enkelte teammøder og præsenterer det, arket. Så det… 

men altså det bliver præsenteret og gennemgået med de lærere der har delintegrationen, hvor de 

kommer ud i og det er jo alle vores klasser fra 0. til 6. 

LBL: Hvilke elementer er der i det ark (her menes samarbejdspapiret)? 

ML: Jamen du kan jo se… Jeg kan printe det ud til dig, så du kan få det med og få lidt inspiration.. 

……. 

Tid: 11.52-13.50 

ML: Det første punkt, at M-eleven har en fast plads i klassen og som udgangspunkt helst ikke ved 

siden af ved siden af en anden, hvis der er en anden derinde ikke også? Og det gælder også kasser 
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og alt det der, at de skal have det materiale på samme måde og de skal indtænkes i. Det første de 

skal, det er at de faktisk kommer på klasselisten til klassen, så klassen også får ressourcer tildelt. 

Sådan at der er penge til og købe en ekstra biografbillet, teaterbillet og så får de at vide at alt 

socialt skal de medtænkes i, alle fødselsdage og når der kommer en ny elev så skriver jeg inde på 

klassens forældreside: hvad hedder barnet, hvor kommer det fra, kort om barnet og igen igen 

vedhæfter jeg hvis de har lyst til at læse mere om M-klassen. Et lille brev om hvad er M-klassen 

her på skolen. Det ved de godt efterhånden, men det gør vi altid. Det er sådan en procedure vi har. 

Og at vi forventer, at forældrene nu ser ham som en del af klassen og at han bliver inviteret med til 

børnefødselsdag. 

LBL: Okay, det er en vigtig forventningsafstemning. 

ML: Jamen det er mega vigtigt ellers tænker de nå han er der måske en time om ugen, vi behøver 

da ikke at… Altså det starter jo med en time om ugen og så bliver det jo flere, flere og flere. Altså. 

Og for nogen er det jo deres distriktsskole og det er den klasse de skal fortsætte i de næste fem-

seks år måske.  Så så er det jo mega vigtigt altså 

LBL: Og gør I det ved alle? Altså starter i det små og så bliver det mere og mere indtil…? 

ML: Ja det gør vi. 

[ML viser mig forskellige eksempler på delintegrationsskemaer, hvor timeantallet og fagene 

varierer i henhold til eleven] 

……… 

Tid: 17.55-19.30 

LBL: Det er samarbejdspapir, er det på baggrund af jeres erfaringer eller hvad for nogle tanker har 

I gjort jer omkring det? 

ML: Jamen jeg tror det blev lavet efter, nu har jeg jo kun været her i tre år, jeg tror det blev lavet 

efter de første par år, hvor man fandt ud af, der er simpelthen et behov for at… Hvad gør vi+ Hvad 

gør I? Hvad kan vi forvente at der er i orden? For eksempel fordi der nok ikke har været nogen 

plads til eleven når eleven kom og man har kunne se, at det er sgu ikke smart. Det er jo sådan en 

ting, hvor man tænker: det skal sgu bare være i orden. Og selvom det står der på, så siger jeg det 

altid. Altså når jeg får en ny elev. Altså jeg får bare sådan et stykke papir her med navn og adresse 

og så laver jeg et møde. Siger jeg vil gerne med på jeres næste teammøde, jeg har en ny kunde i 

biksen og jeg kan se hvilken årgang det er til. Og så præsenterer jeg barnet efter at jeg har holdt 

indskrivning med forældrene så jeg ved noget om barnet, så præsenterer jeg barnet og så sidder 

de egentligt og snakker om, hvor kan han passe ind bedst, hvor kan vi rumme ham bedst, har vi 

nogen der kunne matche ham/hende også siger jeg igen de der ting. Husk nu at have en plads dut 

dut dut… Jeg kommer ned i klassen og præsenterer ham. Men de er godt klar over det, men jeg 
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siger det altid. Netop fordi, så er der lige kommet en ny ind i teamet, så er der lige en der er på 

barsel, så er der lige kommet en vikar midt på året. 

……. 

Tid: 20.22-23.29 

ML:…man kan ikke sige nej til at få en elev ud fra M-klassen fordi han er socialt udfordret. Vi 

delintegrerer kun ud på baggrund af sprog. Nu har jeg jo været her så længe, der har været en 

enkelt gang, hvor at vi har måtte sige: okay vi hiver dig tilbage fra delintegration, fordi du kan ikke 

de sociale spilleregler. Og så er det jo også, så har der været et par enkelte gange hvor der har 

været nogle der er diagnosticerede og siden er endt på autismeskoler og sådan noget, altså 

selvfølgelig får vi også diagnoser i nettet, der er så voldsomme at de ikke kan være i vores 

skolesystem. Det er klart. 

LBL: Men de kan godt fungere i M-klasseregi eller hvad ? 

ML: Ja, det eller nej det kan de ikke, men nogen gange formår vi at rumme dem fordi vi kun har 12 

elever og altså andre gange kan vi ikke. Der kommer de i nødundervisning indtil der bliver fundet 

en eller anden løsning. Men det er jo ikke så tit vi oplever det. Jeg tror at vi har, på de tre år jeg har 

været her været med til tre der var på den måde. Så det er jo en lille procentdel. Men det er sådan 

noget med, at man skal være meget tydelig i, altså at fortælle at det er os som M-klasselærere der 

vurderer deres sprog. Det er vores spidskompetence. Så når jeg vurderer, at nu kan han faktisk 

komme ud i matematik, så er det mit ansvar, men så skal du tage ham. Også selvom han er lidt 

urolig, fordi det er bare sådan det er i inklusionens hellige navn. Jamen altså det er sådan det er 

ikke også. Og det, hvis man som ledelse ikke, nu er det fordi vi starter op nu i 0. klasse, de har ikke 

prøvet det før og ledelsen har ikke været specifikke i det der, så når de møder en lille bitte dreng, 

der ikke er skoleparat, der ikke er særlig skolet og fylder rigtig meget socialt, men snakker rigtig 

godt dansk nu, så kan vi jo ikke holde ham tilbage i en M-klasse. Så skal han jo ud at være i en 

normal klassse og se hvordan det er at gå ordentligt i skole ikke også? Fordi det bliver lidt en 

subkultur nede i en M-klasse. Det er noget andet. Og det er derfor det er godt for dem at komme 

ud og se hvordan det er rigtigt. Og det er simpelthen så vigtigt at det bliver startet op ordentligt og 

det kan jeg godt mærke at det er det ikke helt blevet, så jeg skal sådan nogle gange lige ind og 

markere, at vi starter lige forfra her. Vi har lige haft sådan nogle start-forfra-møder og at vi sådan 

ligesom ridser op helt tilbage til lovgivningen og sige, at det er sådan her det er og det er det her vi 

skal rette os efter. Det skal I faktisk også. Og fordi han er urolig, så kan I ikke gøre sådan her. Så 

skal vi ind og lave noget andet på ham hvis det er at I tænker, at der er noget galt. Men I kan ikke 

sige nej til… Så vi har haft sådan lidt startvanskeligheder, men plus at der har været nogle andre 

ting med bemandingen og sådan noget, men nu tror jeg at vi har fået hold om det. 

………… 
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Tid: 25.11-25.56 

LBL: Hvad tror du er den største udfordring for eleven? 

ML: Jamen det er da at komme ind i klassen. Og prøve at danne sociale relationer, finde ud af hvor 

er min rolle her i den her klasse, hvor er min plads i det hierarki herinde, hvem er øverst og hvem 

er nederst. Og jeg ved da godt at jeg er nederst lige nu, altså… Det er da helt sikkert og der bliver 

det også bare så vigtigt, at læreren er med på den, altså.. Og der vil jeg så sige, at vi er virkelig 

velsignet med de der børnehaveklasseledere, de er fanden edme dygtige, altså til at spotte sådan 

nogle ting. De vil bare så gerne få dem inkluderet heldigvis, men de synes også at det er en stor 

mundfuld, og de har mange der spræller udover og så kunne man måske godt vente lidt, men det 

kan vi desværre ikke.  
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Bilag 2. Samarbejdspapir i forhold til delintegration.
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