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Denne bog udspringer af vores erfaringer med Tegn på sprog. I tre år har vi fulgt fem klasser pa fem
forskellige skoler fem forskellige steder i landet og de mange børn i disse klasser. Vi har fået lov til at blive
en del af disse klasser og både følge og gribe ind i deres liv. Resultatet heraf er en unik databank i form af

videooptagelser af klasserumspraksis, interviews og en række andre interaktioner, der danner grundlag for de
analyser, vi præsenterer i denne bog.

Bogen handler om børn, om skole og om at læse og skrive. Den sætter fokus på sproglig diversitet som et
vilkår i globaliserede samfund. Globaliseringen sætter sit præg på alle samfundets institutioner - også skolen.

Den skaber nye udfordringer af såvel uddannelsespolitisk, organisatorisk som pædagogisk og didaktisk
karakter. Blandt andet udfordrer den vores forståelse af, hvad det vil sige at læse og skrive, og hvordan man

lærer at læse og skrive.
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