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Modersmålsundervisningens 
historie i korte træk
– Indføres i den danske folkeskole i 1975

– Siden 2002 en distinktion mellem forskellige modersmål: 
EU/EØS-sprog og øvrige modersmål 

– Lovpligtigt for danske kommuner at tilbyde 
modersmålsundervisning i EU/EØS-sprog som tysk og 
italiensk

– Frivilligt for danske kommuner, hvorvidt man vil tilbyde 
modersmålsundervisning i andre sprog end EU/EØS-sprog

– På landsplan et fald i antallet af børn med adgang til 
modersmålsundervisning i sprog som arabisk og somali
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”… det trolig ikke finnes noe
enkeltområde i skolen som vekker
så sterke følelser og som gir 
opphav til så mye diskusjon
som morsmålsopplæringen for 
minoritetselever” 

(Engen & Kulbrandstad 1998:163)

(24 timer, Aarhus/Vest, 2.11.2012)



Dansk forskning i 
modersmålsundervisning
– Sparsom

– Ofte kvantitativt 
orienterede 
undersøgelser af effekt 
af deltagelse i 
modersmålsundervisning 
på læsetests på dansk

– Policy- og 
curriculumanalyser
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Modersmålsundervisning 
i arabisk, dari, pashto, somali 
og tyrkisk som et led i 
skolens curriculum
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BØRN MODERSMÅLSUNDERVISNING

Abir, Saidah, Said, Salma, Yasmin Arabisk

Ayesha, Gulnar, Mehran, Sanaz, Shabana Dari

Jamal, Khandan, Maiwand, Sarban Pashto

(ingen børn) Tyrkisk

Abdullahi, Ayaan, Faruq, Iman, Khalida Somali

Luiza, Nabila, Rafael, Raoul, Sabrina, 
Souad, Viktoria

(ingen 
modersmålsundervisning)

Modersmålsundervisning 
i 2. klasse
26 børn i alderen 8-9 år
18 af 26 børn i klassen går til modersmålsundervisning:



En lingvistisk etnografisk undersøgelse 
af sprogundervisning på tværs af skolens 
sprogcurriculum
– Deltagende observation i 

sprogundervisningsklasserummet
– Modersmålsundervisning i arabisk, 

dari, pashto og somali i 2. klasse
– Dansk og engelsk i 2. klasse

– Interviews:
– Foto-eliciterede gruppeinterviews 

med børn i 2. klasse (video)
– Interviews med modersmålslærere 

(audio)
– Gruppeinterview med skoleledelse 

(audio)



Vignetter

Udskrifter af interaktion

Metalingvistiske 
episoder



Metalingvistiske 
episoder

Sproglige ressourcer
Sproglig praksis
Sprogideologier

Adgangsforhandlinger

Særliggørelseaf pashto

Helligholdelse af arabisk

Skabe rum for engelsk

Indlærergørelseaf tale

Min mor, hun siger de 200 
hotteste ord, ikke også, de 

store ord, de rigtig store ord, 
det er pashto og dari. Og så 
de små ord, det er engelsk 

og de der slags ord                                      
(Sarban)



Nord- og sydsomali i udkanten 
af Aarhus

4. oktober 2016
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Tal på nordsomali
sydsomali



1. eller 2. linje i 
overskriften ved at markere linjen 

fonten 

3. Niveau = Bullet 25 pkt 

9. Niveau = Bullet 10,5 pkt 

‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 
for at hoppe mellem niveauer 

Sagaal iyo labaatan
eller labaatan iyo sagaal?     

Nordsomali Sydsomali

Tallets navn sagaal iyo labaatan labaatan iyo sagaal

Direkte oversættelse 9 og 20 20 og 9

Navngivningsprincip ettere før tiere tiere før ettere

Svarer til… niogtyve (dansk)
neunundzwanzig (tysk)

twenty-nine (engelsk)
vingt-neuf (fransk)
tjugonio (svensk)

29
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Mig, jeg kommer fra 
syd, fordi jeg laver  

toban iyo kow, toban
iyo laba, så jeg 

kommer fra syd 
(Faruq)
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Hvad så med 
Cabudwaaq, maxaa
la dhahaa markaa la 
joogo Cabudwaaq?

(Ayaan)
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Iidle, Iidle, Iidle, er 
jeg fra syd eller 

nord eller fra 
midten?
(Abdi)

Nordsomali Sydsomali

Tallets navn sagaal iyo labaatan labaatan iyo sagaal

Direkte oversættelse 9 og 20 20 og 9
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Nord- og sydsomali i udkanten 
af Aarhus

– Aktiv udforskning af et globaliseret 
sociolingvistisk landskab på tværs af 
tid og rum

– Nuancering og kompleksificering af somali 
som nationalsproglig størrelse

– Genforhandling af identitet og subjektivitet
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Modersmålsundervisning 
som sproglaboratorium
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HVORDAN virker det?



Tak for opmærksomheden!

lida@via.dk


