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Denne joke rammer spot on for 
mange undervisere i dansk som an-
detsprog, for løbende indtag, ændre- 
de rammer, udbud og skiftende 
arbejdsgivere er hverdag på mange 
sprogcentre. Og det er netop nogle 
af de områder statens analyseinsti-
tut, EVA, har undersøgt betydningen 
af i deres rapport ”Danskuddannel-
serne til Voksne Udlændinge” Vi har 
bedt repræsentanter for området, 
forholde sig til rapportens konklu-
sioner, og deres kommentarer kan 
læses i dette nummer af Fokus. 

Udlicitering af danskundervisningen
bragte Fokus redaktionen til Oden-
se, da lærerene på sprogcentrene i 
Odense den 25. marts demonstre-
rede foran rådhuset, fordi Odense 
kommune har valgt at invitere 
UCPlus, der ikke vil tegne overen-
skomst på området, til at byde på 
danskundervisningen. 

Fokus deltog også i ministeriets 
lærerkonference, der i år handle-
de om digitale læringsformer og 
pædagogik. Det var en spændende 
konference med mange inspire-
rende indlæg blandt andet et af 
Claes Mørkebjerg, hvis artikel ”Hvad 
med didaktikken i det digitaliserede 

sprogcenter", man kan læse i dette 
nummer af Fokus, selvom den også 
har været udgivet i ”Det flyvende 
tæppe” i 2013. Anvendelse af so-
ciale medier i undervisningen spiller 
også en rolle i artiklen ”Mundtlig 
skriftsproglighed i sociale medier". 
Endelig er der en appetitvækker fra 
”Bett 2015” verdens førende konfe-
rence i lærings-teknologi.

I artiklen ”Isbjerget” er beskrevet, 
hvorledes interkulturelle læringsred-
skaber kan anvendes i danskunder-
visningen, mens ”Hvad snakker 
du om? Hvem taler du til?” tager 
udgangspunkt i nødvendigheden af 
at undervise i et pragmatisk praktisk 
dansk, der sætter kursisterne i stand 
til at klare sig i hverdagen.

Heldigt for Lene Johansen men min-
dre heldigt for redaktionen af Fokus 
– Lene har fået nyt arbejde, hvilket 
har betydet, at hun er trådt ud af 
redaktionen. Derfor efterlyser vi igen, 
igen redaktionsmedlemmer – meget 
gerne fra Jylland eller Fyn, så vi får 
geografisk spredning i redaktionen. 
Interesserede kan henvende sig til 
Anna på: 
akb@uddannelsesforbundet.dk 
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Rigtig god og velfortjent sommer

Kærlig hilsen
Redaktionen 

Susanne Toft og Kirsten Aagaard Andersen

En jurist, en læge og en underviser i dansk som andetsprog 
tager alle på en tidsrejse. Da de ankommer 50 år frem i tiden, 
og skal genoptage deres arbejde bliver både juristen og lægen 
hylet ud af den – der er jo sket så mange forandringer siden 
sidst. Hvad gør underviseren i dansk som andetsprog? Smøger 
ærmerne op og siger: skal vi se at komme i gang? 

(frit efter Poul Neergaard på lærerkonferencen)

Leder
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KOMMENTAR TIL EVA

EVA, Danmarks Evalueringsinstitut, 
har i år udgivet en rapport, som hed-
der Danskuddannelserne til Vok-
sne Udlændinge. Rapporten giver 
et godt billede af sprogcentrenes 
virksomhed og hverdag og sæt-
ter fingeren på en del af de ømme 
punkter. Jeg kan i hvert fald genken-
de beskrivelserne fra min hverdag 
som lærer og fra det, jeg hører fra 
tillidsrepræsentanterne. Det er i sig 
selv godt, for i en hverdag præget af 
nedskæringer og licitationer har vi 
ikke selv mulighed for at råbe op om 
de problemer, der er.

Rapporten beskriver ikke kun pro-
blemer men også, at kursisterne 
generelt er glade for sprogcentrene 
og danskuddannelsestilbuddet. 

Den beskriver, at mange af sprog-
centrene, selvom de ikke får det 
pålagt i loven, og selvom der ikke 
er økonomi i det, alligevel tilbyder 
kursisterne vejledning, fordi det er 
vigtigt. Den beskriver, at lærerne 
tager udgangspunkt i den enkelte 
kursists baggrund og ønsker for 
fremtiden, og at vi går langt, også 
længere end en jobbeskrivelse siger, 
for at hjælpe kursisterne med deres 
dagligdag uden for sprogcentret. 
Oversætter breve, hjælper med 
jobnet osv. Den viser, at lærere og 
ledere er engagerede og ønsker at 
hjælpe kursisterne på vej, så godt vi 
overhovedet kan.

Derudover sætter rapporten fingeren 
på nogle af de problemer, vi har haft 

kendskab til i årevis, men som vi ikke 
har kunnet bevise. Flere af prob-
lemerne nævnes som udsagn fra 
lærere, ledere og kursister, men det 
giver ikke desto mindre udsagnene 
en vis vægt, at de nævnes i en rap-
port, og at de gentages af ledere, 
lærere og kursister fra forskellige 
sprogcentre.

Vilkår

Rapporten beskriver nogle vilkår for 
vores virksomhed. Den beskriver, at 
konkurrencen og manglen på faste 
takster giver ulige betingelser for at 
lære dansk, og at sprogcentrene af 
samme grund ikke deler viden og 
materialer i særlig stort omfang. Den 

Danskuddannelser til voksne 
udlændinge – en evaluering 

 

˚˚˚ fortsætter side 4.

Danmarks Evalueringsinstitut EVA har for kort tid siden udgivet 
rapporten ”Danskuddannelser til voksne udlændinge”. Det er 
spændende at høre, hvordan rapporten bliver modtaget af hen-
holdsvis Dansk Arbejdsgiverforening, De Danske Sprogcentre 
og Uddannelsesforbundet. Vi har derfor bedt om en kommentar 
til rapporten fra de forskellige organisationer. Det ville selvføl-
gelig have været oplagt også at have en kommentar fra Kom-
munernes Landsforening, men det kunne desværre ikke nås, 
inden redaktionens afslutning. Så den må vi have til gode.
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• AF AnnA KOnstAntELOs BIRKE, FORMAnD FOR sEKtIOnEn FOR LæRERE I DAnsK sOM AnDEtsPROg

EVAs rapport 
– om danskuddannelserne er et godt redskab for integration
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nævner, at modultaksterne fremmer 
”teaching for the test”, og at EVA 
mener, at bekendtgørelsen er uklar 
mht. de integrative mål, altså målene 
for at kursisterne skal ende med ud-
dannelse og arbejde og et godt liv i 
Danmark. Det sidste er jeg ikke enig 
i. Jeg mener, bekendtgørelsen er 
meget klar.

Problemer

En del problemer belyses i rap-
porten. Det beskrives, at vejlednin-
gen ikke længere er en del af vores 
opgave som defineret i loven, og 
at der kun ganske få steder gives 
resurser ud over modultaksten til 
vejledning. En del sprogcentre tilby-
der alligevel kursisterne vejledning 
på trods, og nogle lærere vejleder 
i undervisningen, men flere lærere 
udtrykker også frustration over 
ikke at være klædt på til opgaven. 
Både ledere og lærere efterlyser 
mulighed for systematisk at kunne 
give vejledning også til livet udenfor 
og efter sprogcentret. Det er ikke 
godt at måtte henvise kursisterne til 
at få vejledning andre steder, hvor 
vejlederne måske har et mangelfuldt 
kendskab til indvandrere.

Modultaksterne får os til at prioritere 
hurtig gennemførsel snarere end et 
godt, solidt, bredt dansk. EVA skriver, 
”modultakststyring bevirker, at kom-
munerne (…) fokuserer for meget på 
kursisternes gennemførelse frem for 
kursisternes reelle sproglige kvalifi-
cering...” to ledere citeres i rapporten 
for at sige, at der ikke er tid nok til 
både at nå sproglige mål og udbygge 
kursisternes studiekompetencer, og 
en kursist refereres for at sige, at 
hun synes, hun får alt for få undervis-
ningstimer. Det beskrives, at lektion-
stallet er faldene og højst forskelligt 
fra kommune til kommune afhængigt 
af den lokalt fastsatte modultakst. 
I overskriften på den artikel EVA 

lagde ud, da de lancerede rapporten, 
kritiserer de, at der er så stor forskel 
på tilbuddet fra 18 til 8 lektioner om 
ugen. De har en tabel, der viser 
fald i det gennemsnitlige timetal pr. 
kursist danskuddannelse fra 2011 
til 2013. Det er ærgerligt, at de ikke 
er gået helt tilbage til modultaksten 
blev givet fri, så havde tabellen vist 
et mere markant fald. På DU3 får 
man i gennemsnit 138 timer i 2013. 
Får man et dybt, bredt, godt dansk 
på 138 timer? Er man klar til job og 
uddannelse med sådan en dansk-
uddannelse i bagagen? 

De faldende takster medfører to an-
dre problemer. Rapporten beskriver, 
at sprogcentrene har et incitament 
til at sætte kursisterne på en lavere 
danskuddannelse end den, deres 
baggrund tilsiger. De kommer jo 
selvfølgelig hurtigere igennem en 
DU1 end en DU2, og dermed tjener 
sprogcentret flere penge, men som 
rapporten også siger, så er der-
forskel på kursistens mulige veje i 
uddannelsessystemet og på arbejds-
markedet efterfølgende.

Derudover bruger kursisterne FVU 
sideløbende med danskuddannel-
serne for at få flere timer, blive bedre 
til dansk og ”desuden kan det være 
udtryk for, at man for at øge sine 
chancer for at bestå modultestene 
supplerer med danskundervisning 
andre steder” som EVA skriver. En 
kursist refereres for at sige, at hun 
for at blive hurtigt bedre til dansk og 
kunne bruge det mere i hverdagen 
også deltager i FVU. Det er efter 
min mening helt urimeligt, at det skal 
være nødvendigt. sprogcentrene bør 
kunne give kursisterne et tilstræk-
keligt danskuddannelsestilbud, så 
de ikke behøver at shoppe efter flere 
lektioner på en uddannelse, der ret 
beset slet ikke er lavet til indvandrere 
men til folk, der har læse og skrive 
vanskeligheder.

Rapporten beskriver, at det på små 

sprogcentre er nødvendigt med stor 
modulspredning på holdene og at 
løbende indtag også besværliggør 
undervisningen. 

Integrative mål

Rapporten gør for mig at se for 
meget ud af de integrative mål med 
danskuddannelserne. Den beskriver, 
at der er to typer mål de danskfag-
lige, hvoraf nogle af dem testes i 
modultestene, og målene om at 
kursisterne skal få et job, en uddan-
nelse og fungere som medborgere i 
Danmark. Rapporten lægger ikke stor 
vægt på at undersøge, om vi arbejder 
med og opnår de danskfaglige mål.

selvfølgelig tager vi i undervisningen 
hensyn til, at både kursisternes og 
samfundets mål er, at kursisterne 
skal komme i arbejde, udnytte deres 
kompetencer og få et godt liv i Dan-
mark, men det er ikke vores job at 
skaffe kursisterne job. Det er job-
centrets opgave. Vores opgave er at 
lære dem dansk. når det er sagt, er 
det en kvalitet for kursisten, hvis hun 
kan få vejledning og hjælp til at finde 
et job i forbindelse med sin danskud-
dannelse, men det er kommunens 
opgave at sikre den sammenhæng.
nogle sprogcentre tilbyder vejledning 
og sprogpraktik. Alle sprogcentre 
tilrettelægger undervisningen, så 
det flertal af vores kursister, der har 
et arbejde, kan deltage i undervis-
ningen på andre tidspunkter. Og 
de lærere, der har overskud (tid), 
laver ture ud på arbejdspladser. Vi 
underviser alle i det sprog, man skal 
bruge på arbejde, omgangsformer 
på arbejdspladsen osv. Men at skaffe 
kursisterne et job, nej! Det er ikke 
vores opgave.

Anbefalinger

EVA anbefaler, at myndighederne 
udstikker en tydeligere retning for 

˚˚˚ fortsat fra side 3.
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siden Regeringen i foråret 2013 
indgik aftalen med Enhedslisten 
om at indføre Arbejdsmarkedsrettet 
danskundervisning for alle selv-
forsørgede indvandrere som led i 
finansieringen af aftalen om midler-
tidig arbejdsmarkedsydelse og den 
efterfølgende ændring af danskud-
dannelsesloven, er der opstået en 
fornyet interesse for danskuddan-
nelsesområdet. Der er gennemført 
en stribe undersøgelser og analyser 
på initiativ fra bl.a. Ankestyrelsen, 
styrelsen for arbejdskraft og rekrut-
tering, KORA og Danmarks Evalu-
eringsinstitut (EVA). De forskellige 
analyser er igangsat uafhængigt af 
hinanden og er dermed ikke koordi-
nerede.

som en del af denne fornyede inter-
esse for danskuddannelsesområdet 
har EVA i efteråret 2014 gennem-
ført en evaluering af danskuddan-
nelserne til voksne udlændinge. 
Analysen omfatter kun de ordinære 
danskuddannelser. Den nye lovgiv-
ning, der indførte Arbejdsmarkeds-
rettet Danskundervisning (AD) til 
alle selvforsørgede kursister som 
grundtilbuddet, var på evaluerings-
tidspunktet stadig ny og endnu ikke 
fuldt ud implementeret, hvorfor EVA 
valgte at fokusere alene på dansk-
uddannelserne. Evalueringen er 
gennemført på EVA’s eget initiativ og 
er således ikke et bestillingsarbejde, 
der er præget af andre interesser 
end vurdering af det faglige i relation 
til lovgivningen. 

EVA’s rapport udkom i februar 2015 
med titlen ”Danskuddannelser til 
voksne udlændinge – Sprogcen-
trenes arbejde med at kvalificere 
kursisterne til beskæftigelse, uddan-
nelse og medborgerskab.”
Brancheforeningen De Danske 
sprogcentre (DDs) hilser evalue-
ringsrapporten meget velkommen 
og er glad for resultatet – dog med 
nogle forbehold.

som udgangspunkt er det et para-
doks, at netop den arbejdsmarked-
srettede danskundervisning (AD), 
som er blevet opprioriteret med 
lovændringen fra 1. januar 2014, og 
som rapporten på flere måder kriti-
serer sprogcentrene for ikke at gøre 
godt nok, er blevet fravalgt 

KOMMENTAR TIL EVA

˚˚˚ fortsætter side 6.
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arbejdet med de integrative mål, at 
man ændrer den økonomiske struk-
tur, så sprogcentrene belønnes for 
at nå de integrative mål, at sprog-
centerlederne skærper fokus på de 
integrative mål og påtager sig ansvar 
for kontakten med lokale aktører. 
Jeg mener, at anbefalingerne er 
misforståede. Vi skal derimod have 
standarder for kvaliteten af dansk-
undervisningen og en økonomisk 
struktur, der understøtter, at kursis-
terne lærer et bredt dansk, som un-
derstøtter hele deres liv i Danmark, 
og som er tilstrækkeligt til, at de kan 
bruge deres medbragte kompetencer 
og tilegne sig nye. Vi skal ikke tilbage 
til, at kursisterne nærmest blev opbe-
varet i al evighed på sprogcentrene, 
men en kursist med en længere 
uddannelse i bagagen har altså ret til 

en DU3, også selvom hun skal bruge 
mere end 138 timer på at tage den.

EVA anbefaler også, at man tænker 
i større eller specialiserede enheder. 
Det er der helt sikkert god kvalitet 
i, men ikke hvis det betyder, at kur-
sisterne skal rejse i flere timer (efter 
arbejde) for at komme i skole. når 
nogle sprogcentre er meget små, 
er det jo tit, fordi de ligger i spredt 
befolkede områder. Der, hvor der er 
andre sprogcentre i nærheden, vil 
det for mig at se være en god idé 
med større enheder, for at man kan 
få mere homogene hold.

Perspektiver

Jeg er glad for, at vi har fået denne 
og flere andre rapporter, der spreder 

lys over de problemer, vi har, men 
jeg er mere glad for beskrivelserne af 
problemerne end for de anbefalinger, 
EVA kommer med. I Uddannelses-
forbundet har vi arbejdet hårdt for 
at få nogen til at interessere sig for 
modultakster og udliciteringers uhel-
dige virkninger på sprogcentrenes 
mulighed for at give kursisterne de 
danskuddannelser, de får stillet i 
udsigt i loven.

Det, vi nu skal, er at udbrede kend-
skabet til vores hverdag til beslut-
ningstagerne på vores område, også 
de beslutningstagere der helst kun 
læser konklusionen, og så skal vi 
arbejde videre med at påvirke dem til 
at tage nogle gode beslutninger om 
en anden styring og finansiering, der 
reelt understøtter lovens mål. •

Fornyet fokus på 
danskuddannelsesområdet 
• AF POUL nEERgAARD, FORMAnD DE DAnsKE sPROgCEntRE
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som undersøgelsesfelt. DDs havde 
på forhånd peget på den uheldige 
timing, der kunne opstå, ved at 
foretage en evaluering af et område 
parallelt med implementering af en 
større ændring af lovgrundlaget for 
området, og hvor op mod halvdelen 
af sprogcentrenes undervisningsfelt 
– nemlig AD – fravælges i evaluerin-
gen! 

Rapporten blev lanceret af EVA 
sammen med en pressemeddelelse 
under overskriften ”Store udsving 
i hvor meget danskundervisning 
udlændinge får” Med den overskrift 
rammer EVA én af sprogcentrenes 
store udfordringer.
 
På den ene side er det helt naturligt 
og selvfølgeligt, at der er forskel på 
sprogcentrene. Der er stor forskel på 
at undervise flygtninge og familie-
sammenførte eller unge, hurtige 
studerende. Der er forskel på at 
undervise i en by eller på landet, på 
et stort sprogcenter eller på et lille, 
i en stor kommune eller i en lille, og 
så videre… En af sprogcentrenes 
store kvaliteter er evnen til fleksibelt 
og hurtigt at kunne tilpasse sig de 
mange faktorer og skiftende vilkår og 
kursistgrupper, der altid vil præge til-
rettelæggelsen af danskundervisnin-
gen. Europæiske og andre vestlige 
indvandrere, der er i beskæftigelse 
eller uddannelse, efterspørger 
danskundervisning på en anden 
måde og med et andet behov end 
kursister fra tredjeverdenslande, 
der lærer dansk med henblik på 
beskæftigelse.
Der er derfor en række helt naturlige 
grunde til at sprogcentrene og under-
visningstilbuddene forskellige steder 
i landet er forskellige.
På den anden side er der vok-
sende uheldige konsekvenser af 
resultatet af mange kommuners 
udbudspraksis. Mange kommuner 
har valgt at benytte sig af lovgivnin-
gens mulighed for at sende dan-

skuddannelsesopgaven i udbud. 
Virkeligheden for en del sprogcentre 
er, at opgaven er i udbud fx hvert 
tredje eller fjerde år. Den skarpe 
konkurrence, der opstår omkring 
et udbud, betyder at taksterne for 
undervisningsopgaven i en årrække 
har været markant faldende og nogle 
steder har nået et uacceptabelt lavt 
niveau. De sprogcentre, der vinder 
opgaven på en lav pris, kan være 
tvunget til at reducere undervis-
ningstilbuddet og kvaliteten for at få 
økonomien til at hænge sammen.
samtidig opstår der løbende usik-
kerhed hos de sprogcentre, der ofte 
er i udbud. Resultatet af et udbud 
betyder ofte, at sprogcenteret skifter 
ejer med et markant kulturskifte som 
konsekvens, ligesom det primære 
fokus i en lang periode omkring 
udbuddet har været på udbuddet 
frem for på undervisningsopgaven 
og den pædagogiske udvikling. DDs 
mener, at denne udvikling er meget 
bekymrende!

EVA’s rapport får ikke denne prob-
lemstilling belyst tydeligt nok. DDs 
vil i den sammenhæng pege på, at 
kommunerne i langt højere grad bør 
tage tilsynsopgaven alvorligt og gen-
nem et godt tilrettelagt tilsyn i samar-
bejde med sprogcentrene sikre, at 
kvaliteten af undervisningsopgaven 
er i orden, har det ønskede omfang 
og lever op til lovgivningens formål. 

EVA’s rapport giver på mange måder 
en grundig gennemgang af nogle 
af de udfordringer, sprogcentrene 
står med. Rapporten fanger fint det 
meget sammensatte og komplekse 
undervisningsområde, som danskud-
dannelserne er.
En svaghed ved rapporten er, at 
EVA beskriver målet for danskunder-
visningens tilrettelæggelse som et 
valg mellem enten sproglige kom-
petencemål eller integrative mål 
om beskæftigelse, uddannelse og 
medborgerskab.
Beskrivelsen og vurderingen af 

sprogcentrenes undervisningsop-
gave bliver dermed upræcis og 
mangler nogle væsentlige nuancer. 
Den faglige forståelse bag undervis-
ningens tilrettelæggelse og gennem-
førelse hviler ikke på et valg mellem 
de to forskellige tilgange til målene. 
De to tilgange supplerer hinanden 
og ligger på mange måder i forlæn-
gelse af hinanden og er hinandens 
forudsætning. Rapporten udtrykker 
dermed ikke nogen stor forståelse 
for den grundlæggende faglighed, 
der er indbygget i faget dansk som 
andetsprog for voksne, der gennem 
danskuddannelserne tilbydes de 
meget forskellige målgrupper.

sprogcentrene udfører undervis-
ningsopgaven i danskuddannelserne 
som loven foreskriver – nemlig som 
sprogcentre – med tryk på sprog 
- der underviser i dansk som an-
detsprog med klare sproglige og 
integrative mål. som rapporten også 
peger på, er det politisk bestemt, 
at uddannelses- og erhvervsvejled-
ningen af sprogcentrenes kursister 
skal ligge i jobcentrene og ikke ved 
sprogcentrene.
 
Hvis sprogcentrene, som rapporten 
anbefaler, skal skærpe fokus på 
de integrative mål og i højere grad 
påtage sig et ansvar for kontakten 
med arbejdspladser og andre lokale 
aktører, bør sprogcentrene få ud-
dannelses- og erhvervsvejledningen 
tilbage som en fast og integreret del 
af sprogcentrenes opgave.
DDs håber, at EVA’s rapport kan 
medvirke til, at lovgivningen ændres 
på dette punkt. 

trods svagheder og manglende nu-
ancer i rapporten skal sprogcentrene 
i Danmark forstå rapportens hoved-
budskab: sprogcentrene skal indadtil 
blandt medarbejderne og udadtil i 
det omgivende samfund blive bedre 
til at åbne sig mod arbejdspladserne, 
uddannelsesstederne og civilsam-
fundets institutioner. Faget dansk 

KOMMENTAR TIL EVA
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Desværre er der ikke så meget ny viden i EVA’s rapport. EVA’s rapport om 
danskuddannelserne kaster nok lys over, hvordan danskundervisningen af 
udlændinge gennemføres, men den giver desværre ikke klare svar på, hvor-
dan undervisningen bedst indrettes for at lære de forskellige kursistgrupper 
det danske sprog.

I dag undervises kursister med vidt forskellige baggrunde og udgangspunkter 
for at være i Danmark sammen. Det vil sige at flygtningen undervises sam-
men med personen, der er kommet til Danmark med det formål at arbejde. 
Rapporten afdækker bl.a., at der er forskelligartede behov hos de forskellige 
kursister, som det kan være svært at rumme inden for samme undervisning. 
DA mener på den baggrund, at organiseringen af undervisningen bør over-
vejes, så undervisningen af de to grupper foregår hver for sig.

Med rapporten har vi desværre ikke fået ny viden om, hvilken tilgang i et 
sprogcenter, der sikrer størst udbytte for de forskellige typer af kursister eller 
som giver størst udslusning til job eller uddannelse

Undersøgelsen er konkret i afdækningen af antallet af undervisningstimer, 
som de enkelte kursister modtager. Det varierer meget, hvor mange timer de 
forskellige sprogcentre udbyder til kursisterne. noget af denne forskel kan 
givetvis forklares med, at kommunerne de senere år har konkurrenceudsat 
området. For DA er det afgørende at denne undersøgelse ikke anvendes til 
at rulle den samme standard ud over alle, for det vil gå ud over den udvikling, 
der har været på området. Når det er sagt, så er det ærligt, at man ikke ud fra 
rapporten kan sige noget om, hvilken konsekvens det forskellige antal timer 
har for kvalitet og resultater af danskuddannelserne for de enkelte kursister.

Rapporten er også med til at belyse, at sprogudbydere har forskellige tilgange 
for deres undervisning. Nogle ser formålet som, at kursisterne skal lære dansk 
andre udbydere ser deres opgave som tæt forbundet med den samlede kom-
munale integrationsindsats, og arbejder derfor aktivt med at få kursisterne 
videre i arbejde eller uddannelse. Det ville have været nyttigt, hvis rapporten 
havde afdækket om den forskellige tilgang afspejlede et ønske fra de ansvar-
lige kommuner eller om det i virkeligheden var et udtryk for en holdning hos 
den enkelte sprogudbyder. •
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som andetsprog for voksne står på 
to ben: De sprogfaglige mål og de 
integrative mål.

Vi skal på sprogcentrene i endnu 
højere grad styrke den pædago-
giske og didaktiske udvikling, så 
undervisningen tilrettelægges og 
gennemføres i tæt samspil med den 
enkelte kursists mål som ny borger 
i Danmark. Det er ikke alene et klart 
mål i danskuddannelsesloven, det er 
også en integreret del af faget dansk 
som andetsprogs DnA og kan ikke 
fravælges!

DDs hilser derfor evalueringsrap-
porten velkommen. sprogcentrene 
er klar til at tage udfordringen op og 
skal i endnu højere grad i samarbej-
de med kommunerne, erhvervslivet 
og uddannelsesstederne – og ikke 
mindst i samarbejde med kursist-
erne selv – arbejde for at kvalificere 
kursisterne til beskæftigelse, uddan-
nelse og medborgerskab.  •

˚˚˚ fortsat fra side 6. Kommentarer til EVAs evalu-
ering af Danskuddannelserne 
til voksne udlændinge. 
• AF BERIt tOFt FIHL, CHEFKOnsULEnt, DA

Vi efterlyser  
redaktionsmed-
lemmer
meget gerne fra Jyl-
land eller Fyn, så vi får 
geografisk spredning i 
redaktionen. 

Interesserede kan 
henvende sig til Anna 
på: akb@uddan-
nelsesforbundet.dk
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Odense kommune 
strammer skruen
• AF REDAKtIOnEn
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Igennem de seneste år har vi gentagne gange set, at undervis-
ningen på sprogcentre landet over er blevet sat i udbud. Kommu-
nerne udliciterer danskundervisningen for at få den billigere. Og 
denne gang har Odense kommune inviteret det tyskejede firma 
UCPlus til at byde på opgaven. Problemet er, at UCPlus nægter 
at tegne overenskomst med lærerne, hvorfor Uddannelsesforbun-
det har iværksat en blokade mod firmaet.
Derfor demonstrerede flere hundrede lærere d. 25.marts foran 
Odense Rådhus for at vise deres utilfredshed med kommunens 
planer om eventuelt at udlicitere driften af sprogcentrene til UC-
Plus. 

I sin tale ved demonstrationen problematiserede Uddannelses-
forbundets formand Hanne Pontoppidan, at aktørerne på området 
er i gang med en dødsspiral, hvor de 
underbyder hinanden på prisen, og dette 
går ud over kvaliteten af undervisningen 
og dermed kursisterne og i sidste inte-
grationen. Desuden understregede hun, 
at overenskomster er med til at tiltrække 
kvalificerede lærere og sikre, at de 
fortsætter, hvis der kommer en ny udby-
der og tager over. Dermed bliver viden og 
erfaring bevaret, hvilket både medvirker 
til, at kursisterne får et godt udbytte og til 
en mere effektiv udnyttelse af de midler, 
kommunerne bruger. 

trods kulde og blæst kunne man mærke 
deltagernes engagement, selvom visse 
tog det meget afslappet.                       •
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Kahoot, Padlet, google Education, 
IPads, læringsplatforme, Flipped 
Classroom , Quizlet og mange 
andre med dem udgør et tag-selv-
bord af It-muligheder og er en fest 
for mange lærere. Andre er mere 
skeptiske overfor teknologiens 
pædagogiske potentiale og oplever 
presset om at integrere en formuleret 
It-strategi i undervisningen som en 
stor og uvelkommen udfordring. 

Dette var et gennemgående dilemma 
på ministeriets konference om digi-
tale læringsformer og pædagogik. 
seminaret tog udgangspunkt i, hvor-
dan vi fastholder fokus på faglighed 
og pædagogik i de stærke digitalise-

ringsstrømme, dansk som andet-
sprogsundervisningen er i for tiden. 
Om vi kan få en pædagogisk gevinst 
ud af at inddrage digitale ressourcer i 
undervisningen? Og endelig om, hvil-
ke overvejelser vi gør og bør gøre os 
i den sammenhæng. Vi synes, det 
er en spændende og meget relevant 
tematik, som giver mange diskussio-
ner og frustrationer rundt omkring på 
landets sprogcentre.

I løbet af de to dage hørte vi en 
række bud på pædagogiske og 
didaktiske overvejelser samt ek-
sempler fra praksis, når sprogunder-
visningen bliver støttet digitalt. Der 
var mange interessante oplæg med 

forskellige vinkler på It og pæda-
gogik og spændende workshops 
med konkrete ideer til, hvordan It 
kan inddrages i danskundervisnin-
gen. Vi hørte også om de mange 
udfordringer med at skabe fælles 
fodslag på uddannelsesinstitutioner i 
forbindelse med at integrere digitale 
læringsformer. 

Denne problematik tog Karin Levin-
sen fra AAU op ved at tale om villig-
hed og modstand i et lærerkollegium 
i forhold til implementering af It i 
undervisningen. 

som illustration brugte hun Rogers 
Adoptation/Innovation Curve, der 

Digitale læringsformer 
– pest eller fest?
• AF REDAKtIOnEn

ARTIKEL

˚˚˚ fortsætter side 11.
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fortæller om voksnes villighed og 
modstand mod forandringer. Hun 
understregede vigtigheden af at 
tage modstanden alvorligt, i og med 
at de 16% nej-sigere  har større 
indflydelse på de midterste 68% end 
de 16%, der er frontløbere. Det er 
samtidig essentielt, at ledelsen giver 
tid og ressourcer til kompetenceud-
vikling for den enkelte og for organi-
sationen som helhed.

I en implementeringsproces kan 
hverken en buttom-up eller top-down 
indsats stå alene. Både kollegial 
videndeling og organiserede ram-
mer er forudsætninger for såvel den 
enkelte medarbejders udvikling som 
for organisationens udvikling. 

Karin Levinsen og flere med hende 
fik sat ord og forklaringer på den 
frustration, som mange af konferen-
cedeltagerne, der i modellen ville 
være at finde blandt frontløberne, 
gav udtryk for, når vi snakkede med 
dem mellem oplæggene og under 
måltiderne – nemlig hvor svært det 

er at skabe fælles fodslag i forhold til 
en fælles It strategi på uddannelses-
institutionerne.

Og hvad er det så, vil kan bruge 
vores IT-kompetencer til i under-
visningen?

Claes Mørkeberg, afdelingsleder på 
Københavns sprogcenter talte ud fra 
konkrete eksempler om, hvordan vi 
skaber udvikling og dynamik i vores 
undervisning og dermed giver rum til 
at nytænke, afprøve og integrere nye 
undervisningsformer, der inddrager 
It. Andetsteds i dette nummer af 

Fokus kan man læse Claes Mørke-
bjergs: ”Hvad med didaktikken i det 
digitaliserede sprogcenter?”

Rikke gawinsky afholdt en workshop 
om Kahoot, Padlet og todaysMeet. 
Kahoot kan I læse om i Fokus nr. 63. 
Man kan finde inspiration til brug af 
todaysMeet på: 
www.kortlink.dk/gdqp og til 

˚˚˚ fortsat fra side 10.

www.kortlink.dk/gdqp
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Padlet på www.kortlink.dk/gdqx 

gennem hele konferencen var der 
fokus på den pædagogiske gevinst 
ved at inddrage digitale ressourcer i 
undervisningen og på, at det koster 
i tid og kompetenceudvikling, hvis 
det skal berige den pædagogiske 
udvikling. Brug af It i undervisningen 
bør ikke medføre konceptundervis-
ning med bestemte undervisnings-
metoder og – materialer til følge.

De mange spændende oplæg fra 
konferencen kan I læse /se her:
http://uvm.dk/Uddannelser/Ud-
dannelser-til-voksne/Overb-
lik-over-voksenuddannelser/
Dansk-for-voksne-udlaendinge/Efter-
uddannelse-og-konferencer

Vi opfordrer til, at man tilmelder sig 
Facebook gruppen: Lærerseminar 
2015 Digitale ressourcer og pæda-
gogik. •

ARTIKEL

˚˚˚ fortsat fra side 11.
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Hvordan kan vi opnå en 
bedre læring i sprogunder-
visningen i danskuddan-
nelsen, og hvad har ikt med 
bedre læring at gøre? Hvor-
dan ser det hele ud, hvis man 
vælger at se udviklingen 
af danskuddannelsen med 
ikt-redskaber og – tjenester 
som en udvikling af didaktik-
ken, fremfor en udvikling af 
tekniske systemer?

Rundt omkring i landet er der mange 
initiativer i gang, der skal integrere 
ikt i det almene uddannelsessystem, 
på professionsuddannelserne og 
på universiteterne. Det sker også 
i danskuddannelsen på sprogcen-
trene. Der findes allerede mange 
eksempler på omfattende ikt-løs-
ninger, hvoraf en del synes at være 
inspireret af undervisningspraksisser 
og arbejdsformer fra fag og uddan-
nelser, hvor indholdet så at sige kan 
distribueres via it. I danskuddannel-

sen er den mundtlige kommunikation 
et mål i sig selv, og en del af disse 
løsninger understøtter i utilstrækkelig 
grad behovet for direkte interaktion 
med sproget. sprogcentrene inve-
sterer kraftigt i it-udstyr og efterud-
dannelse i at bruge udstyret, men 
rykker det noget?

En del lærere frygter, at forestillin-
gerne om it-satsningernes værdi og 
nødvendighed er et udtryk for en ny 
kultur, og at dette kulturfænomen 
skal bane vejen for reorganisering og 
rationalisering af deres undervisning.

sprogundervisningen af i dag tager 
normalt afsæt i, at tilegnelsen og 
konstruktion af sprog er en social og 
kognitiv aktivitet baseret på kommu-
nikation og interaktion på målsproget 
med et relevant indhold. Indhold et i 

Hvad med didaktikken i det 
digitaliserede sprogcenter? 
Læreren under pres i det digitale sprogcenter?
• AF CLAEs MøRKEBERg, AFDELIngsLEDER KøBEnHAVns sPROgCEntER

www.mebo-consult.dk
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undervisningen er baseret på en ofte 
åben læseplan, grundbogssystemer 
og er forankret i en lokal praksis på 
sprogcentret, hvor det er kursisten 
og læreren, der sammen definerer 
relevant indhold med udgangspunkt i 
fagbekendtgørelsens mål og kursist-
ernes behov. Dette er den fagfaglige 
og didaktiske planlægning, der fun-
gerer i de rammer, vi har på området.
når indholdet opleves relevant af 
kursisterne, og metoderne der an-
vendes i undervisningen er passen-
de og tilpasset den konkrete kursist, 
så lykkes undervisningen.

Hvordan kan denne succes 
maksimeres med it, og hvad 
er lærerens rolle i forhold til at 
transformere undervisningen til 
it-støttet undervisning? 

En del skoler kaster sig modigt 
ud i nye omfattende koncepter og 
metoder, der er bygget op omkring 
en høj grad af it-anvendelse med 
de muligheder og begrænsninger, 
de valgte systemer giver. Det kan fx 
være onlineplatforme og lms (Lear-
ning Management systems) i form 
af google, fronter, its learning m.fl. 
Der udarbejdes faste læseplaner, 
og undervisningen underlægges 
de muligheder it-systemerne giver, 
herunder tilpasses udvalget af under-
visningsmetoder og materialer det, 
systemet kan understøtte. Risikoen 
ved på konceptbasis at implemen- 
tere en form for altomfattende ikt- 
anvendelse er, at den kan skabe det 
modsatte resultat af det forventede, 
nemlig en pædagogisk og faglig 
regression med deraf følgende for-
ringet kvalitet i undervisningen. Det 
didaktiske spillerum læreren har, 
kommer under pres, når metodefri-
hed og materialeudbuddet, der jo 
helst skal være digitalt, reduceres.

Hvad har vi fagligt og pæda-
gogisk at gøre godt med, og 
hvordan undgår vi at smide det 
pædagogiske arvegods over 
bord i vores iver efter at digita-
lisere undervisning? 

Potentialet med en mere omfattende 
og en større grad af helhedtænkning 
med ikt er stort i sprogundervisnin-
gen, og med det potentiale vækkes 
forestillinger om nye medierede un-
dervisningsprocesser og læringspro-
cesser samt nogle helt nye læring-
skulturer. De nye muligheder med ikt 
spiller en rolle for opbruddet med den 
mere traditionelle sprogundervisning 
og kan blive et afsæt til at genopda-
ge og redefinere sprogpædagogik-
ken og voksenpædagogikken inden 
for området. Det synes, at jo bedre 
man er til at forudse de muligheder, 
der ligger lige om hjørnet ikt-mæs-
sigt og pædagogisk, jo bedre kan 
man navigere i fremtidsscenarier og 
vurdere kvaliteten af den praksis vi 
har og kan få med ikt. samtidig er 
det nu, hvor ikt-udviklingen for alvor 

er på spil, at man skal være skarp på 
det, man allerede kan fagligt, pæda-
gogisk og didaktisk.

selve it-udstyret er en lille del af 
investeringen og udviklingen på 
skolen. Den egentlige investering 
ligger i en udvikling af lærerens 
teknologiforståelse, syn på læring 
og kompetence i didaktisk refleksion 
samt i en refleksion over voksen-
pædagogikkens grundspørgsmål. 
som lærer kommer man til at arbejde 
med sin teknologiske, pædagogiske 
og fagfaglige viden for at kunne 
anvende ikt på en reflekteret og pro-
fessionsfaglig måde. Denne proces 
skal støttes bedst muligt internt ved 
at drage de gode pædagogiske og 
faglige praksisser frem. 

Det er lærerens refleksion over prak-
sis, der kommer på overarbejde. 

grænsefladen mellem vores fag-
lighed og ikt kan illustreres ved 
tPACK modellen.

Link: 
http://www.tpack.org/

http://www.tpack.org/
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Hvor bevæger almindelige men-
neskers brug af it i hverdagen 
sig hen?

Læs: hvilke digital adfærd, brugs-
mønstre og kompetencer møder 
stadig flere kursister med i undervis-
ningen? Der er inspiration at hente 
hos den visionære amerikanske 
blogger og it-guru Kevin Kelly
link: http://kk.org/ 

Kevin Kelly beskriver tendensen i 
vores brug af og adfærd på nettet 
med 6 udsagnsord:
1.  Screening (Vi holder os oriente-

ret i mange ting ofte uden at 
læse i dybden)

2.  Interaction (Vi interagerer med 
mediet og apparaterne og med 
hinanden gennem dem)

3.  Sharing (Vi deler alverdens ting 
via sociale medier m.v.)

4.  Accessing (Vi kan tilgå informa-
tion alle steder fra døgnet rundt)

5.  Flowing (Vi følger strømme af 
information, glemmer vi at logge 
på i en periode sker der intet, vi 
kobler bare på flowet af informa-
tion igen)

6.  Generating (Vi skaber data og 
remedierer via nettet, vi skaber 
forskellige former for kapital).

Der ligger læringspotentiale i den 
måde typisk yngre kursister anven-
der ikt på, som undervisningen på 
sigt kan drage fordel af. Den kultur 
som den daglige omgang med net-
tet og webtjenester er, skaber et 
behov for at skolens tilstedeværelse 
og tilgængelighed på nettet øges 
markant. Det kan ske med facilite-
ring af et digitalt tilgængeligt indhold 
til undervisning af høj didaktisk og 
sprogpædagogisk kvalitet. Poten-
tialet ligger især i introduktion af 
nye måder at lære og samarbejde 
med andre kursister på fx i form 
af kollaborative aktiviteter og peer 
review af andres opgaver og digitale 
produktioner.

Kender du nogle gode apps? 
– er efterhånden en kendt indled-
ning til lidt faglig og socialt sam-
vær på lærerværelset. De digitale 
redskaber er ikke kun redskaber, 
men også processer i sig selv med 
deraf følgende praksisformer og nye 
læringsformer i klasserummet. Pro-
cesserne giver nye arbejdsformer 
og kursistproduktioner, der ændrer 
vores forestilling om, hvad man 
kan i en undervisning og hvordan. I 
sidste ende vil de forandringer vores 
måde at bruge redskaberne på ska-
ber, også ændre vores forståelse af 
læring og vores underviserrolle. Vi 
har brug for et begreb, der define-
rer de transformationer lærere og 
kursister er i, når undervisningen 
sker faciliteret af ikt og hvor mange 
færdigheder trænes simultant. ICT 
literacy begrebet kan være en vej. 
Begrebet omfatter både de tekniske 
og kognitive kompetencer, men 
også den adfærd, man skal mestre 
for at være en kompetent og reflek-
teret bruger af ikt. Se en definition af 
ict literacy her:
http://www.edu.gov.mb.ca/k12/tech/
lict/overview/index.html

Nye pædagogiske it-kompetencer 

og praksisser med it udgør en stærk 
påvirkning og skaber en ny kultur 
omkring undervisningen. Kultur 
forstået som noget, vi gør mens 
vi lærer i en praksis, der forbinder 
viden og handling. I en sproglæ-
ringskontekst er kulturbegrebet set 
med it-briller interessant, da vi jo 
netop handler med det nye sprog i 
læringssituationer og de handle-
muligheder kan understøttes af it 
ved brug af lyd, video m.v. De it-res-
sourcer og kompetencer kursisterne 
har primært via mobiltelefoner og 
sociale medier, kan sættes i spil i 
sprogundervisningen. Har de ingen, 
må skolen på sigt facilitere dem for 
at mindske gabet mellem kursist-
ernes muligheder for deltagelse.

Ruben R. Puenteduras SAMR 
model er anvendelig, når vi på 
Københavns progcenter tænker i 
muligheder for ændring af lærings-
processer med ikt. Som en lille 
opgave kan man prøve at tænke 
nogle af de it-støttede forløb fra 
egen praksis ind i modellen. Hvor 
kan de placeres? 
Link: Ruben R. Puenteduras We-
blog om SAMR modellen http://hip-
pasus.com/blog/

Transformation
af læreproces

Styrkelse af 
læreproces
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Hvad er god undervisning med 
it?

Det kan virke banalt, men en ud-
viklingsproces for et lærerkollegium 
bør tage afsæt i en fælles forståelse 
af, hvad de begreber, vi dagligt 
omgiver os med, egentlig betyder 
for den enkelte lærer. Risikoen for at 
den faglige terminologi er lidt rusten 
er til stede. Vi har bl.a. kigget på 
den tyske didaktiker Hilbert Meyers 
oplæg til en definition af lærerens 
personlige teori om god undervis-
ning i 10 kendetegn:

1.  Klar strukturering af undervisnin-
gen

2.  En betydelig mængde ægte 
læretid

3.  Læringsfremmende arbejdsklima
4.  Indholdsmæssig klarhed
5.  Meningsdannende kommunika-

tion
6.  Metodemangfoldighed
7.  Individuelle hensyn
8.  Intelligent træning
9.  transparente præstationsfor-

ventninger
10. stimulerende læremiljø.

It-løsningerne skal som minimum 
kunne leve op til disse krav, ikke 
bare formelt, men reelt i undervis-
ningen. skal læreprocesserne trans-
formeres, skal vi gå meget længere. 
Det at få en fælles forståelse af mål 
og transformationer i processen er 
helt afgørende for at kunne sætte 
lærernes samlede kompetencer 
og erfaringer i spil. Målet er, at 
lærerkollegiet gennem værdidebat, 
kurser i pædagogik og didaktik 
arbejder hen imod en definition af 
den gode undervisning med it. Det 
er lærerne, som de primære aktører, 
der sammen med ledelsen og den 
pædagogiske it-konsulent skal 
udvikle de pædagogiske modeller 
og et handleberedskab, der gør det 
muligt at tilpasse undervisningen 
fremtidige muligheder. Det kræver 

en sikker forankring i pædagogik-
ken og et godt indblik i de it-ud-
viklingsstrømme samfundet – og 
dermed også vores kursister er i. 
samtidig kræver det ledelse og 
planlægning af skolens samlede 
udvikling som organisation og 
strategier for hele skolens kompe-
tenceudvikling og den modstand 
forandringerne nok vil give.

Den pædagogiske udvikling på 
Københavns Sprogcenter

Hvor skal man begynde udviklingen 
af en hel skole og lærernes kom-
petencer med ikt? Vore mål er at få 
lærernes pædagogiske kompeten-
cer i spil for at få etableret de pæda-
gogiske og didaktiske redskaber, 
der skal til for, at den enkelte lærer 
kan planlægge sin undervisning 
med ikt på en reflekteret og kvali-
ficeret måde. Vi valgte at begynde 
med at give mulighed for at få lidt 
erfaring med nogle redskaber. Det 
at udvikle sine kompetencer med 
ikt er et meget større, indgribende 
og transformerende projekt, end de 
fleste kan forestille sig.

Hvorfor skal vi arbejde med red-
skaberne, vi vil hellere diskutere 
pædagogik først og siden lære 
eller afskrive de nye redskaber. 
Desværre er rationalet ikke så 
enkelt. Det er ikke et spørgsmål 
om enten eller men om enten og 
eller. Redskaberne åbner sig over 
tid med erfaringen i brug af dem, 
redskaberne ændrer brugernes 
forestillinger om ikt, på en måde 
man ikke kan tænke sig til, det skal 
opleves. Ikt i undervisningen bliver 
en rejse mod et ukendt mål, som 
man lærer at fornemme, når man 
stikker hånden ned i det massive 
flow af it-udvikling. Det handler om 
at få en fornemmelse af, at foran-
dringer af de tekniske muligheder 
er et parameter, der skal håndteres 
i hverdagen. Vi har kigget på nogle 

inspirationskilder, der støtter vores 
opfattelse af den gode proces med 
ikt. Forskningsprojektet technuca-
tion i lærer- og sygeplejerskeud-
dannelse UCC har genereret nogle 
foreløbige resultater, der bekræfter, 
at lærernes teknologiforståelse er 
nøglen til at igangsætte en langvarig 
kompetenceudvikling. Det at have 
hænderne i redskaberne er af-
gørende, fordi redskaberne også er 
processer i sig selv, og det opdager 
man først, når man bruger redskab-
erne. De mulighederne redskaber 
giver, ændrer lærerens opfattelse af, 
hvad der er muligt.

Læs om technucationprojektet: 
http://technucation.dk/?t=tt_
address&u=110&a=ba9ce3f4

Det finske forskningscenter Institute 
for Educational Research, Univer-
sity of Jyväskylä præsenterede ved 
et snU it-seminar i oktober 2012 i 
Lund en ikt-støttet sprogundervis-
ningsmodel for svensk som andet-
sprog, der tager udgangspunkt i, 
at læreren planlægger og udfører 
sin undervisning så vidt muligt på 
traditionel vis og ikke platforms-
afhængigt, men ved brug af almin-
deligt tilgængelige ikt-redskaber. 
Den bærende ide, er at det er vores 
måde at tænke undervisningen med 
ikt på, der skal udvikles, ikke selve 
it-teknologianvendelsen. Det er med 
andre ord i selve fagets didaktik, at 
udviklingen skal ske. Udviklingen af 
nye didaktiske design tager således 
udgangspunkt i at støtte lærerens 
refleksion over de valg der træffes 
omkring brug af it i planlægningen 
af undervisningen. Læs mere her: 
https://kielikeskus.jyu.fi/en/re-
search-and-development

På CFUs blog kan man læse en 
dansk oversættelse af materialet og 
downloade et inspirerende reflek-
sionsskema til brug for lærerens 
didaktiske overvejelser i planlæg-
ningen med inddragelse af ikt og 
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kollaborative arbejdsformer. se 
her: http://www.laeringsteknologi.
dk/?p=1596

Vi har i første semester 2013 arbej-
det med uddannelse af superbru-
gere i teknisk brug af it og afholdt 
interne niveaudelte kurser for alle 
lærere. Andet semester 2013 har 
vi arbejdet pædagogiske oplæg og 
gruppearbejder med 4 temaer, der 
skal hjælpe en ny didaktik med it på 
vej. De to simultane processer siden 
januar 2013 er:

1. Debat og kurser med fokus på: 
1. Værdigrundlag, dannelse 
og digital dannelse 2. Voksen 
og sprogpædagogik, voksnes 
læring 3. E-didaktik 4. Organi-
sationsformer og lærerens web 
2.0 kompetencer. Vi har anvendt 
videoklip af undervisning, fokus 
på definition af voksenpædago-
giske problemstillinger og brugt 
eksterne oplægsholdere til de 4 
temaer

2. Lokal udvikling via forsøg med 
it og vidensdeling. Deling af 
erfaringer fra forsøg/modelforløb 
internt. Praksiseksemplernes 
formål er at perspektivere arbej-
det med de pædagogiske og 
didaktiske teorier.

Målet, som vi arbejder hen imod 
er en definition af den gode it-inte-
grerede undervisning og beskrivelse 
af en pædagogisk model for en 
højere grad af helhedstænkning 
omkring brug af ikt i sprogundervis-
ningen.

Vi har erfaret at, når ikt-redskaber 
og praksisser integreres i under-
visningen skaber det et pres på 
lærerens forståelse af:

• Formålet med undervisningen. 
Vel vælger voksne selv deres 
dannelse, men det indhold og de 
metoder, vi anvender i sprog-

centret påvirker voksne. Hvad er 
egentlig sprogcentrets opgave, 
og hvilken digital dannelse øn-
sker vi at give os selv og vores 
kursister?

• Undervisningens pæda-
gogiske udgangspunkt og 
horisont. gør vi nok for at 
imødekomme voksnes behov i 
forhold til læring og medindfly-
delse på sprogcentrets under-
visning? Voksne motiveres af 
medindflydelse og meningsfuld-
hed.

• Didaktikken. Kan vi beskrive, 
hvorfor vi benytter de metoder, 
vi gør, det indhold, vi vælger, 
og kan vi definere målgruppen 
i forhold til mål og metoder? Er 
det muligt at lave andre proces-
ser med webredskaber, der i 
højere grad transformerer den 
læring vi kender til noget nyt. 
Er vi sikre nok og reflekterende 
nok i vores daglige praksis som 
lærere?

• Organisering af undervisnin-
gen og skolens organisering 
af lærernes arbejde. Lærerens 
rolle og identitet kommer under 
pres. Hvordan samarbejder man 
med kursister og kolleger. Hvor-
dan håndterer skolen de nye 
arbejdsformer og fordeling 

 af opgaver?

Opbygning af ny praksis gen-
nem vidensdeling af lokale 
forsøg.

En måde at sikre, at lærernes 
erfaringer og ekspertise sættes i 
spil med ikt er at lave lokale velde-
finerede forsøg med it i alle afskyg-
ninger. Vi arbejder med udvikling af 
lærerproducerede hjemmesider/
i-bøger, didaktisk design af it-un-
derstøttede forløb med særligt 
kompetencefokus, netradio, mate-
rialeudvikling til LMs og kigger på 
interaktionsdesign af moodle, vores 
kursistintranet. Alt materialet skal 

fungere på mobile enheder. Der, 
hvor vi mener, at udviklingen virkelig 
sker, er i vores brug af redskaberne. 
Forsøg med facilitering af hold 
genererer nogle principper, der kan 
tegne det fremtidige brug af it (fra et 
ipadklasseforsøg):

• Alle aktiviteter begrundes pæda-
gogisk og didaktisk

• Der tages som oftest udgangs-
punkt i autentisk materiale

• Produktioner deles af hele 
klassen. Billeder og video lavet 
på de enkelte enheder deles 
pr.automatik

• Produktionerne er tilgængelige 
på skolen og hjemmefra, ligeså 
værktøjerne. Værktøjerne 
skalkunne fungere uden net.

• En ny feedbackkultur, arbejde 
med at give og tage konstruktiv 
kritik, også som peer review

• Mobilitet. Det er muligt at produ-
cere tekster, lyd og videoklip on 
location

• Produktioner er mulitmodale, 
dvs. en aflevering indeholder 
typisk tekst, lyd og billede produ-
ceretaf kursisten

• Præsentationer i klassen 
optages og deles

Disse principper skaber et rum og 
et incitament for deling og giver 
mulighed for at generere et stort 
materiale til holdene at arbejde 
med. Ligeså vigtig er åbningen af 
klasserummet og den gensidige 
tillid, der fordres af kursisterne, idet 
der skabes meget mere sprog og 
feedback i undervisningen.Der er 
ingen genveje at se til skabelse 
af i-sprogcentret. Kompetenceud-
viklingen og tilpasning af skolen 
som organisation sker gennem 
italesættelse af praksis og redefine-
ring af skolen som organisation og 
lærerens trinvise reorganisering af 
undervisningen med ikt.

samtidig med den pædagogiske 
satsning på it, er der et stigende 
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behov for dokumentation af effekten 
af de mange ikt-satsninger, så der 
kan skabes et bedre evidensbaseret 
udgangspunkt for integration af 
ikt. Det må være det næste skridt 
for sprogcentrene at medvirke til 
undersøgelse af undervisningens 
effekt med en større grad af ikt-an-
vendelse.

7 tendenser de næste år 2-3 år 
for sprogcentrene:

1.  Mobile enheder vil blive den 
primære platform. De vil fx 
kunne bruges synkront i under- 
visningen og lokalt hente 
småkurser og materiale på net-
tet eller på skolens server. De 
er gode at samarbejde med og 
nemme at lave et indhold med 
lyd, video og til dels tekst.

2.  træning og læring kan ske i 
proces (performance support) 
fx via undervisning efter projekt-
metoden, flipped learning med 
fokus på som kursist selv at di-
daktisere på indhold, fremstilling 
og præsentation (Metakommu-
nikerende artefakter/systemer). 

Materialet vil være tilgængeligt, 
når det behøves i processen. 
Animations og augmented rea-
lity programmer vil vinde større 
indpas.

3.  tablets og mobiltelefoner bliver 
det foretrukne it-redskab i under-
visningen

4.  LMs systemer (kursistintranet) 
vil ændre karakter til at blive sup-
portsystemer i undervisningen 
frem for management systemer 
(LMs –Learning Management 
system). Der vil blive mulighed 
for tracking og nye muligheder 
for assessment af kursister via 
deres brug af LMS ́ens indhold 
og ressourcer. Det bliver også 
lettere at øge funktionaliteten 
og tilpasse indholdet i LMs på 
baggrund af trackingen. som 
kursist vil man på sigt få sit eget 
scoreboard, hvor man kan se 
datavisualiseringer af de akti-
viteter man har gennemført.

5.  Billige og tilgængelige design-
platforme til spil, læringsspil. 
nye billigere spildesignprogram-
mer vil gøre det lettere at lave 
spil eller simulationer. De første 
egentlige i-bøger til dansk som 
andetsprog har netop set dagens 

lys, men funktionalitet ved bedre 
interaktionsdesign vil kunne 
øges. Vil forlagene i fremtiden 
også tilbyde fx hele LMs-syste-
mer?

6.  nye skrive og redigerings-
værkstøjer med mange funk-
tionaliteter i et program fx som 
Notability, hvor grænsen mellem 
tekst, lyd og video i produktet 
brydes ned. Det gør det muligt at 
lave omfattende digitale produk-
ter og muliggør at kursisterne 
selv skaber det indhold de lærer 
sprog med ud fra interesser og 
aktuelle emner i hverdagen.

7.  Personal Learning Agents, 
såkaldte Lærings indholds 

 mediatorer, monitorerer nettet 
efter særlige søgekriterier og 
finder materiale og ressourcer 

 til kursisten og læreren.

Har du lyst til, at se en grafisk præsen-
tation af ikt-udviklingsprocessen, kan 
du her læse mere om it- strategien 
på Københavns sprogcenter: 
http://prezi.com/1tshtgqd53qo/
?utm_campaign=share&utm_
medium=copy

•

Mundtlig skriftsproglighed i sociale medier 
• AF CHRIstInA MORtEnsEn, UnDERVIsER På sLAgELsE sPROgCEntER 

Det kan hævdes, at der er i under-
visningsøjemed grundlæggende 
er to måder at se indlærere på. 
Uanset om vi kalder dem elever 
som i folkeskolen, kursister som 
på sprogcentrene eller noget helt 
tredje, sker tilgangen til dem og 
deres læring firkantet set med et 
mangel- eller et resursesyn: lægges 
der vægt på, hvad den enkelte 
indlærer (endnu) ikke kan, og hvilke 
problemer det skaber for vedkom-

mende? eller lægges der vægt 
på, hvad indlæreren godt kan, og 
hvordan det kan bane vejen for 
yderligere læring? Denne artikel er 
baseret på mit speciale, der med 
fokus på tre elever i folkeskolens 
8.-klasse behandlede mangelsy-
net på tosprogede elever, som 
det kommer til udtryk i de officielle 
læringsplaner (Fælles Mål 2009 og 
Forenklede Fælles Mål). Et mangel-
syn man måske kan komme ud over 

ved hjælp af sociale medier, hvor 
sproglige ressourcer og en lyst til at 
bruge skriftsproget og lege med det 
bobler.

Det særlige ved sociale medier i 
et skriftsprogligt perspektiv

På sociale medier kan mennesker 
være mentalt tilstede i samme rum, 
dvs. have socialt samvær i fysisk 
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adskilte rammer. For flygtninge og 
indvandrere kan sociale medier 
således tilbyde et måske ellers 
umuligt samvær med familie og 
venner i hjemlandet. Og selvom 
den kommunikation, der sker netop 
dér, må forventes at foregå på alle 
mulige andre sprog end dansk, er 
der alligevel et aktiv at hente ift. 
sprogindlæringen i den kyndige 
omgang med Computer Mediated 
Communication (CMC), som det 
enkelte individ skal beherske for blot 
i nogen grad at kunne begå sig på 
f.eks. Facebook:
   Først og fremmest handler sociale 
medier om multimodal literacy, dvs. 
kommunikation gennem forskel-
lige udtryksmåder på samme tid. 
At beherske det kræver en sprog-
lig opmærksomhed, der ikke kun 
begrænser sig til det skriftsproglige, 
men som i lige så høj grad handler 
om at tolke f.eks. et billede eller en 
emotikon i en given situation. Emo-
tikoner er meget sigende for den 
multimodale literacy, der kendeteg-
ner kommunikationen på sociale 
og digitale medier, idet de både 
komplementerer noget skrevet og 
nogen gange erstatter det skrevne 
ord helt.
     Dernæst handler sociale medier 
om et møde mellem talesproget og 
skriftsproget. På lige fod med f.eks. 
sMs, gør sociale medier det muligt 
at formulere små, korte beskeder, 
som det er nemt og hurtigt at sva-
re på. Derigennem bliver disse 
medier et rum, hvor hverdagskom-
munikationen kan finde sted i lige 
så høj grad som i det mundtlige 
rum. Aktiviteter som gestikulation 
og prosodi, der normalt understøt-
ter den mundtlige kommunikation, 
erstattes i det digitale rum delvist 
af førnævnte emotikoner. således 
nærmer skriftsproget og talesproget 
sig hinanden, og CMC bliver en 
ud-tryksform, der kombinerer skrift-
sproglige og mundtlige kommunika-
tionskompetencer.

sidst handler sociale medier om 
budskab frem for form, medmindre 
formen er en del af budskabet i sig 
selv, og det er den næsten altid, 
uanset om brugeren er bevidst om 
det eller ej. Men i sidste ende er det 
vigtigere at blive forstået, end hvor-
dan budskabet formelt præsenteres.
   Det er disse tre forhold, der dan-
ner grunden for, hvordan kursisters
muligvis daglige skriftsproglige fær-
den og adfærd på f.eks. Facebook 
kan være en indgang til skriftspro-
glig læring i dansk. Med resursebril-
lerne på ser jeg således tre positive 
sider af CMC med tanke på andet-
sprogsundervisningen:

1. Multimodal literacy går på tværs 
af sproglige grænser og repertoirer. 
F.eks. er det en international affære, 
når Apple lancerer en ny palet af 
emotikoner (en google-søgning 
på new emojis giver artikler fra 
bl.a. Forbes Magazine, DR og the 
Independent). Fordi emotikoner 
er en type illustrationer, er de som 
udgangspunkt ikke bundet til et 
bestemt sprog, og de kan derfor 
fungere som berøringsflade mel-
lem flere sprog i en tekstlig sam-
menhæng. De kan være en del af 
et fællesrepertoire til at udtrykke sig 
med på både modersmål og dansk 
på trods af, at forskellige kulturer 
kan betyde, at de ikke altid tolkes 
helt ens.

2. Den talesprogsnære form for 
skriftlighed, der findes i mange 
dansksprogede indlæg på sociale 
medier, kan bringe de to sproglige 
udtryksformer, kursisterne skal 
udvikle (altså mundtlig og skrift-
lig udtryksfærdighed) tættere på 
hinanden og dermed afmystificere 
de retskrivnings- og genrenormer, 
der gælder i skolen, som dog er 
bundet op på en snæver forståelse 
af korrekt skrivning både mht. udtryk 
og indhold. 

3. I CMC er der videre rammer for, 

hvad der er acceptabel stavning og 
sprogbrug i det hele taget i forhold 
til standardnormen. Det ligger i 
forlængelse af ovenstående ved, 
at den enkeltes mundtlige og skrift-
sproglige kompetencer ikke udvikler 
sig synkront. Men både skriftsproget 
og talesproget er dynamiske og 
ikke mindst systematiske i deres 
egen ret. sprogbrugen i de sociale 
medier står således ikke nødven-
digvis i et løsere men bestemt i et 
anderledes forhold til sprognævnets 
retskrivningsordbog som rettesnor 
for skriftsproglig korrekthed (dvs. 
standardnormen) end skriftlighed i 
f.eks. skolesammenhænge gør.

Budskabet er vigtigst

Mine analyser er som nævnt oven-
for baseret på folkeskoleelever, og 
har deres skriftsproglige færden på 
Facebook og en række skolestile 
som omdrejningspunkt. Alle har de 
et andet modersmål end dansk, og 
alle er født og opvokset i Danmark. 
Dermed adskiller de sig væsentligt 
fra sprogcentrenes målgruppe, men 
mine analyser viser nogle ting om 
udtrykssiden af sprogbrugen på 
Facebook, der kan være relevant 
for andre end blot store folkeskole-
elever jf. de førnævnte tre forhold. 
Herunder en uddybning af hvordan 
de spiller sammen:

Den almindelige daglige opdatering 
på Facebook og kommentarer på
f.eks. billeder og andres opdaterin-
ger er i mit materiale gennemgåen-
de kortfattede. trådene kan være 
lange, men de enkelte beskeder, 
som tråden er bygget op af, er som 
regel korte. Det danner grundlag 
for, at den enkelte besked kan 
holdes simpel, selvom tråden som 
helhed kan være kompleks. når en 
kort og simpel besked endvidere 
understøttes af bl.a. illustrationer, 
emotikoner og lydefterlignende ord, 
lettes analysearbejdet for mod-
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tageren, idet disse til dels ikke-skrift-
sproglige elementer viser afsende-
rens humør, følelser og intention 
med beskeden frem for at beskrive 
dem. Dermed er en stor del af me-
ningen med beskeden afdækket, 
allerede inden den skriftsproglige 
del overhovedet tages i betragtning. 
På samme vis tillader det afsende-
ren at udtrykke sig i et sprogligt 
simpelt set-up og understøtte sin 
intention med disse ikke-sproglige 
elementer for således at guide mod-
tagerens tolkning af teksten. Den 
dialogiske form i facebookbeskeder 
betyder også, at vigtigheden af 
stavning får en anden rolle ift. af-
kodning. Forventningen er ikke, at 
alle officielle retskrivningsregler eft-
erleves. Og samme person behøver 
ikke være konsekvent i sin måde at 
skrive et ord på. Det er altså ikke 
et spørgsmål om at være korrekt 
eller konsekvent, men et spørgsmål 
om at blive forstået. Det viser dette 
interview, som jeg lavede med den 
ene af mine informanter:

Interviewer: så du skriver efter hvor-
dan du snakker?
Informant: Ja
Interviewer:  Ja. Men hvad nu hvis 
du skrev s g a i stedet for s k a?
Informant: s g a ?
Interviewer:  Ja for [sg̊a] i stedet for 
s k a.
Informant: Det lyder mærkeligt
Interviewer:  Det lyder mærkeligt? 
Ja
Informant: Det kunne man godt 
faktisk.
Interviewer:  tror du de ville forstå 
det alligevel?
Informant: Ja.

Fonetiske afvigelser med rod i 
standardnormen

Foruden at informanten ganske 
direkte fortæller, hvordan budskabet 
kommer i første række, demonstre-

rer vedkommende samtidig indi-
rekte, at på trods af at stavemåder 
uden problemer kan afvige fra 
standardnormen, så forholder af- 
vigelsen sig alligevel til netop 
standardnormen og har den som sit 
udgangspunkt. Fonetisk er udtalen 
af skal [sg̊a], men informantens 
vurdering oven for er, at det ville 
lyde mærkeligt at skrive det sådan. 
Det viser, hvor dybt standardnor-
men for retstavning ligger i vedkom-
mende, og hvor indflydelsesrig den 
er selv i et skriftsprogligt forum, hvor 
den kan fraviges. Interviewuddraget 
viser, at informanten med indlærin-
gen af skriftsprogsnormen har fået 
et billede af, at vedkommende også 
udtaler et k og ikke kun skriver det. 
På den måde farver og forvrænger 
den skriftsproglige standardnorm 
vores opfattelse af ordenes lyd-
billede. når informanten alligevel 
konstaterer, at det på Facebook ville 
være muligt at skrive ordet med et 
g, er det det lydnære aspekt af de 
afvigende stavemåder på Face-
book, vedkommende trækker på.
   Denne forudindtagede idé om 
at der siges et k, fordi det skrives 
ifølge standardnormen, er naturlig-
vis ikke gældende for sprogcentre-
nes kursister – i hvert fald ikke i 
samme grad afhængig af DU- og 
modulniveau. Derfor kan tanke-
gangen vendes om og de fonetisk 
baserede afvigelser danne grundlag 
for en erkendelse af, at en kursist, 
der skriver sga, har udviklet et lige 
så højt niveau af fonetisk forståelse 
for ordet skal, som den kursist der 
skriver ska eller skal. Ligeledes kan 
det danne grundlag for en holdning 
om, at det ikke blot er et skridt på 
vej i den rigtige retning af skrive 
sga, men at der også findes steder, 
hvor den udtryksform af ordet er 
fuldt ud acceptabel og derfor anven-
delig på lige fod med, hvordan skal 
er det i traditionelle skriftsproglige 
rum. Den mindre ”fejlmargen” be-
tyder større mulighed for at ramme 
rigtigt og få en succesoplevelse med 

sin danske skrivning, og accepten af 
et talesprogsnært skriftsprog i korte, 
simple konstruktioner, kan mindske 
den store afstand, der i dansk kan 
synes at være mellem det talte og 
det skrevne. succesoplevelserne 
kan så motivere til en skærpelse af 
den generelle forståelse af, hvad 
en skriftsproglig norm er og fremme 
sproglig opmærksomhed. Efterhån-
den kan skriftsproget så tages op på 
et stadig mere abstrakt niveau, så 
det med tiden bliver tydeligt, hvornår 
sga er acceptabelt, og hvornår det 
ikke er.

Forholdet mellem afsender og 
modtager

Både for folkeskoleelever og for 
kursister på sprogcentrene er der 
altså en interesse for det at skrive 
i skikkelse af sociale medier. En 
interesse der kan drages nytte af i 
sprogundervisningen direkte eller 
indirekte. Det problem, som jeg kan 
se i mit materiale som det største, 
er forståelsen af forholdet mellem 
afsender og modtager. På Face-
book er forholdet meget ligefremt, 
men det er det ikke i skoletekster, 
og det afspejler sig i stilene, hvor 
et mistet overblik kan skabe et hav 
af tolkninger, som med fagkund-
skabens øjne i skikkelse af dansk-
læreren, med al sandsynlighed vil 
blive betragtet som fejl. Eksempelvis 
har en af mine informanter skrevet 
en skønlitterær stil, der i sin helhed 
er en rigtig god tekst med mange 
genrespecifikke træk, et varieret og 
beskrivende ordforråd og masser af 
tricks til at skabe en fornemmelse af 
hektik, som det er passende i den 
spændingsfortælling, som stilen er. 
Men når vedkommende ikke har en 
klar forståelse af, hvem teksten ind-
går i et dialogisk forhold med, idet 
en stil ikke er en samtalelignende 
tekst, som beskederne på Facebook 
er det, kan tekstens kohæsion, som 
det er tilfældet her, lide derunder: 
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stilen er skrevet med en mandlig 
jeg-fortæller som historiens hoved-
person. I fortællingen optræder 
en karakter ved navn sofie, hvis 
første præsentation er skrevet med 
en romantisk undertone (A). Lidt 
længere fremme i fortællingens 
hændelsesforløb får læseren mere 
at vide om sofie, da hovedperso-
nens far vil lette sit hjerte til sin søn 
om en forfærdelig handling, han har 
begået (B). Fortællingen slutter med 
en genetablering af det romantiske 
forhold mellem hovedpersonen og 
sofie (C).

A – ”Døren åbnede og jeg kiggede 
chokerende og fik sommerfugle i 
maven og sagde stammende:
       ”so…sofie!? Hvad bringer dig 
her […]”
B – ”Det var mig.. Jeg var skylden 
for din og Sofies mors død […]”
C – ”Hun kom tættere, og lige det 
øjeblik kyssede vi […]”

I mine informanters stile er der flere 
ting at rette, hvis man går til dem 

med retskrivningsordbogen i den 
ene hånd og en dansk grammatik 
i den anden. således også i disse 
korte uddrag. Men de to redskaber 
hjælper ikke til at forstå, hvorfor so-
fie skifter rolle flere gange i løbet af 
teksten. De kan heller ikke belyse, 
hvordan den måde, sofie får til-
skrevet rollerne søster og kæreste, 
kan danne grundlag for en tolkning 
af teksten, hvor kombinationen af 
disse to roller ikke er et problem, 
men at problemet kun opstår, fordi 
teksten er skrevet ind i en kulturel 
sammenhæng, hvor en sådan kom-
bination ikke er mulig. Og denne 
(manglende) indsigt i forholdet mel-
lem afsender og modtager kan lige 
så vel være et problem for sprog-
centerkursister som for tosprogede 
folkeskoleelever, idet de alle lever i 
og mellem flere kulturer.

Et fristed for skriftsproglige 
eksperimenter

Min pointe er ikke, at sociale og dig-
itale medier skal være en uomgæn-

gelig del af undervisningen. Måske 
skal det slet ikke være en del af 
undervisningen. Men det kan være 
et sted, hvor kursisterne kan finde 
plads til at eksperimentere med at 
skrive på dansk, fordi der her er 
mindre chance for at ramme forkert. 
samtidig er der, som også tidligere 
beskrevet, nogle berøringsflader 
mellem det, de allerede kan og gør, 
og så det danske skriftsprog i form 
af brugen af illustrationer, emotiko-
-ner og lydefterlignende ord som 
en stor del af kommunikationen. 
Udtryksvariationen er ganske enkelt 
større, fordi den er multimodal. Og 
så findes der med de sociale medi-
er en interesse for at skrive – en 
disciplin der kan synes abstrakt i 
forhold til mundtligheden. I teksterne 
på Facebook er det ganske tydeligt, 
hvem modtageren af en tekst er 
– tekstproduktionen bliver med alt 
dette mere bekendt og konkret. •

BETT 2015
verdens førende messe for læringsteknologi
• AF RIKKE gAWInsKI, UnDERVIsER Og PæDAgOgIsK It-VEJLEDER, sPROgCEntER MIDt

For femte år i træk arrangerede CFU 
University College Lillebælt en “pak-
kerejse” for den danske undervis-
ningsbranche. næsten 400 danskere 
deltog. som noget nyt var der i år 
et særskilt program, der henvendte 
sig til folk med interesse for andet-
sprogsundervisning.

Besøg på et engelsk sprogcen-
ter

På CFU’s BEtt-tur er der indlagt en 
dags studietur. I år var der 18 for-
skellige ture, hvoraf den ene havde 
overskriften “Engelsk som andet-
sprog for voksne udlændinge”. turen 
var arrangeret af leder Poul neer-

Den 21.-23. januar i år deltog jeg i “BETT 2015”, som kalder sig 
verdens førende messe for læringsteknologi. Med 779 ud-
stillere i en gigantisk messehal, samt 365 seminarer og oplæg, 
er det nok ikke nogen overdrivelse.



➔
ARTIKEL

Nr. 64 > JuNI > 2015 > SIDE 22.

gaard og it-konsulent Claes Weise 
schiermer Mørkeberg fra Køben-
havns sprogcenter. 20 danskere 
fra bl.a. syv forskellige sprogcentre 
deltog i studieturen, som bestod i et 
besøg på det engelske sprogcenter 
“International House”. 

IH blev oprettet i 1953 og har op 
mod 350 selvbetalende kursister om 
vinteren - og dobbelt så mange om 
sommeren. 80% af lærerne på IH er 
ved siden af den almindelige under-
visning desuden beskæftiget med 
at efteruddanne engelsklærere fra 
skoler og gymnasier i blandt andet 
sydkorea, Brasilien og Peru. I alt har 
IH gennemført efteruddannelse for 
mere end 47.000 lærere de sidste 
50 år.

studieturen var meget lærerig, og 
bød både på rundvisning på sprog-
centret, oplæg af lederen og flere af 
skolens lærere, samt observation af 

undervisning. Et særligt interessant 
oplæg handlede om et forsøg, som 
IH havde gjort med “sOLE – self 
organised learning environment”. 

Dansk netværksaften

Den første aften var alle danske 
deltagere inviteret til tre timers net-
værksaften. Efter et fælles foredrag 
om “Digital learning futures”, var der 
fem forskellige spændende oplæg 
at vælge imellem. Og så var der 
selvfølgelig god mad og drikke, og 
mulighed for at netværke med andre 
danskere.

Aftenen efter var der igen mulighed 
for at møde danske BEtt-deltagere 
i uformelle rammer. Her var Atea 
nemlig vært for endnu en netværks-
aften med mad og drinks på en hyg-
gelig engelsk pub.

Messen

som sagt foregik selve BEtt-mes-
sen i en kæmpestor messehal, hvor 
alle var repræsenteret – lige fra de 
allerstørste it-firmaer til småbitte en-
mands-startups. 

Jeg brugte sammenlagt to hele 
dage på messen. Jeg forsøgte at 
starte i den ene ende og arbejde 
mig systematisk igennem de 8 
gange på langs af messehallen 
og cirka 34 gange på tværs.

Der var masser af input og nye ideer
for den it-interesserede andetsprogs-
lærer – interaktive tavler, opbeva-
ringsløsninger til ipad-klassesæt, 
nye it-værktøjer til undervisningen 
og meget mere.

For mig personligt var højdepunktet 
på messen nok at hilse på medstifte-
ren af Kahoot – et norsk firma som 

DELtAgERnE I stUDIEtUREn tIL IntERnAtIOnAL HOUsE
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har udviklet et fantastisk værktøj til at 
lave quizzer i undervisningen. (Læs 
mere om Kahoot i FOKUs nr. 63).

Foredrag og seminarer

Ud af de 365 foredrag nåede jeg at 
høre seks forskellige oplæg om em-
nerne multiple-choice tests, formativ 
vurdering og feedback, teknologi-
støttet kollaborativ læring, effektiv 
feedback, flipped classroom samt 
en præsentation af et nyt software til 
interaktive tavler ved navn ProWise. 
Oplæggene var spændende men 
også meget overvældende oven 
i alle indtrykkene fra standene på 
messen.

TeachMeet

Fredag aften sluttede messen af 
med et uformelt arrangement kaldet 
teachMeet. På forhånd har alle in-
teresserede meldt sig til at holde et 

enten 2 eller 7 minutter langt oplæg 
– som regel med korte, praktiske tips 
til at anvende et bestemt it-værktøj i 
undervisningen. Ved hjælp af et lyk-
kehjul med deltagernes navne bliver 
det så afgjort, hvem der får taletid. 
Efter et teachMeet går man hjem 
med mange ideer til den daglige 
praksis!                                         •

BETT 2016
Hvis du har fået lyst til at deltage i 
BEtt næste år, så kan du allerede nu 
sætte kryds i kalenderen den 20.-23. 
januar 2016. Følg med på UCL’s BEtt-
side: bettdk.ucl.dk, hvor du også kan 
læse mere om dette års BEtt. Pro-
grammet for næste års tur ligger klar i 
september.                   

bettdk.ucl.dk
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”Isbjerget” er et af de mest 
kendte og anerkendte red-
skaber til at facilitere en 
forståelse for, hvad kultur 
egentlig er for en flydende 
størrelse, i hvert fald i det 
europæiske civilsamfund-
smiljø. Men kan den blandt 
flere såkaldte interkulturelle 
læringsredskaber med fordel 
anvendes i danskundervis-
ningen for udlændinge?

   
Interkulturelle læringsredskaber er 
deltagerbaserede undervisningsstra-
tegier, der søger at facilitere læring 

ved at sætte kursistens viden i spil, 
undgå stereotype kulturfremstillinger 
og gøre kursisten mere bevidst om 
kulturbegrebets kompleksitet. 

som lærer i dansk som andetsprog 
på Center for Dansk og Integration i 
Køge har jeg i min hverdag mulighed 
for at udforske potentialet i diverse 
interkulturelle læringsredskaber til 
undervisning i dansk. Jeg underviser 
på DU1 og 3, på modul 2-3, samt 
i fire af Køges boligområder, hvor 
holdene er blandede. Min erfaring er, 
at mange af redskaberne har general 
relevans for danskuddannelsen og 
kan bidrage til en dynamisk under-
visning.

Denne artikel er skrevet i forlæn-
gelse af, at jeg deltog i et EU-spon-
soreret seminar i Armenien ved navn 
”Omdan Isbjerget – Interkulturel 
dialog i teori og praksis”, som bestod 
af teoretiske reflektionsworkshops 
og erfaringsudvekslende workshops 
med fokus på forholdet mellem 
kulturel identitet, diskrimination og 
læring. seminaret gav mig ny inspi-
ration og et fornyet kritisk blik både 
på min undervisning generelt og på 
min brug af de interkulturelle lærings-
redskaber i den. I denne artikel vil 
jeg dele mine overvejelser samt to 
helt konkrete eksempler på interkul-
turelle læringsredskaber, som med 
fordel kan anvendes i danskunder-
visningen. 

 
Isbjerget

Lad mig starte med at introducere 
”Isbjerget”. øvelsen går ud på, at 
kursisterne inviteres til at nævne alt 
det, de kan komme i tanke om, som 
minder dem om ”Danmark” eller 
”Dansk kultur”. Alt lige fra regnvejr og 
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Isbjerget
- og værdien af de interkulturelle 
læringsredskaber i danskundervisningen 
• AF AnnE HERHOLDt, LæRER På CEntER FOR DAnsK Og IntEgRAtIOn, KøgE
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køer til demokrati og hygge. På den 
måde bliver alle involveret. Læreren 
placerer de ord, som kursisterne 
nævner, på tavlen. Hvis de er fysisk 
synlige, placeres de øverst, og er de 
usynlige, placeres de nederst. Ofte 
er det forskellige ord, kursisterne 
forbinder med Danmark. Kursister-
nes ordforråd udvides, og det bliver 
tydeligt, hvor forskelligt de opfatter 
Danmark og dansk kultur. Læreren 
kan hjælpe til, hvis brainstormen 
går i stå. Det kan facilitere brainstor-
men, hvis øvelsen indledes med, at 
kursisterne skriver tre ting, som de 
godt kan lide ved Danmark og tre 
ting, som de ikke kan lide. når der er 
tilpas med ord kan læreren spørge, 
om kursisterne kan se et system 
i den måde, som ordene er struk-
tureret på. Ellers tegner læreren bare 
isbjerget, som visualiseres for øjnene 
af kursisterne. I den del af isbjer-
get, som er over vandet, findes det 
synlige, og i den nederste del under 
vandet findes det usynlige. Derefter 

bruges der tid på at tydeliggøre for 
kursisterne, at det, som er under 
vandet, er normer, værdier og vaner, 
hvilket udgør 90 procent af en kultur. 
Alt imens det, som er over vandet, 
er det man kan se og som ofte er 
det første man ser, når man kommer 
til et nyt land. Dette udgør imidlertid 
kun 10 procent. 

Den implicitte kulturopfattelse 

trods isbjergsmodellens anerken-
delse som interkulturel læringsred-
skab kan modellen ikke løbe fra, at 
den giver et statisk billede af, hvad 
kultur er. Det er muligt at tale og 
skrive om kultur i ental og om kultur 
som en uforanderlig størrelse som 
for eksempel om et lands kultur eller 
om dansk kultur. Dette sker ofte i 
multikulturelle sammenhænge, hvor 
forskelle mellem kulturer står klarere 
frem. som en deltager på seminaret 
i Armenien sagde: ”at lære et nyt 

sprog, er ligesom at lære en ny kultur 
at kende”, men i realiteten giver det 
ikke mening at tale om én kultur, 
idet kulturer ligesom sprog altid er 
flydende. De blandes konstant med 
andre, særligt i vores globaliserede 
tidsalder, og hybride fænomener 
opstår. 

Kulturer er snarere foranderlige 
strømninger end statiske enheder. 
Ud fra den præmis, hvordan skal 
vi så undervise i ”dansk sprog og 
kultur- og samfundsforhold”, som det 
fremgår af undervisningsministeriets 
bekendtgørelse? som lærere i dansk 
som andetsprog kan vi hurtig komme 
til at præsentere vores kursister for 
en statisk forståelse af dansk kultur, 
særligt i kraft af nødvendigheden at 
forenkle komplekse sammenhænge, 
så de bliver letforståelige. Det er ikke 
optimalt på de første moduler af 
danskundervisningen at starte på et 
abstrakt meta-plan og snakke om, 
hvad kultur er. Derfor forbliver vores 
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forståelse af kulturbegrebet implicit. 
Jeg tror imidlertid på, at jo mere 
bevidste vi er, om hvilken implicit 
forståelse af kultur, vi underviser i, 
jo bedre kan vi blive til at tilrettelæg-
ge en undervisning, der giver et 
nuanceret indtryk. De interkulturelle 
læringsredskaber kan facilitere en 
mere dynamisk kulturforståelse 
blandt kursisterne uden, at der bliver 
stillet krav om et højt abstraktions-
niveau. 

Livets Flod

”Livets flod” er et andet eksempel 
på et interkulturelt læringsredskab, 
som går ud på, at kursisterne får fire 
lapper papir gerne i forskellige farver. 
En snor hænges op tværs over 
klasselokalet. Afhængigt af niveau in-
troduceres de til ordet ”Vendepunkt”, 
ellers stilles fire spørgsmål, som for 
eksempel kan være: Hvornår blev 
du født? Hvornår var du første gang 
uden for dit hjemland? Hvornår blev 
du første gang forelsket? Hvornår 
hørte du første gang om Danmark? 
Kursisterne guides herefter til at 
skrive i hele sætninger: Jeg blev født 
(dato, måned og år). Jeg var første 
gang uden for mit hjemland i (år) osv. 
På denne måde optræder der på alle 
sedler et årstal. sedlerne hænges 
derefter op kronologisk på snoren. 
Bidder af den individuelle kursists 
historie visualiseres på denne måde 
for de andre kursister og danner et 
kollektivt indtryk af hele klassens 
diversitet og eventuelle fællesnæv-
nere. Kursisterne opfordres til at 
dele det, de har skrevet, og der kan 
fokuseres på form efterfølgende. 

For mere inspiration og informa-
tion:
sALtO YOUtH toolbox: https://
www.salto-youth.net/tools/toolbox/
Anne Herholdt, email: 
anneherholdt@gmail.com •
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Hvad snakker du om? 
Hvem taler du til?
Om samtaledansk og autenticitet i undervis-
ningen i dansk som andetsprog

• AF KAREn HøI, UnDERVIsER På IA sPROg

Betyder ovenstående citat, at 
undervisningen kun skal handle om 
udtryk, man bruger på arbejde eller 
i en uddannelsessammenhæng? 

nej, naturligvis ikke. Desværre er 
der endnu ikke for alvor forsket i, 
hvad terminologien dækker over 
i praksis, men et godt fingerpeg er, 
at man tager udgangspunkt i den 
bekendtgørelse, som Undervis-
ningsministeriet udsendte i oktober 
2014 vedrørende eksamination i 
mundtlig udtryksfærdighed.

Her er fokus interessant nok på di- 
verse sproghandlinger: nemlig 
pragmatisk kompetence, herunder 
sproghandlingskompetence og 
diskursiv og lingvistisk kompetence 
frem for på færdigheden i  at kunne 

præsentere og fortælle om et emne, 
som kursisterne skal til modultestene. 

Det får undertegnede til at kon-
kludere, at fokus i arbejdsmarkeds-
rettet dansk – herefter kaldet 
arbejdsmarkedsdansk – bør være 
på et pragmatisk, praktisk dansk i 
undervisningen, hvilket faktisk har 
større konsekvenser for didaktikken 
og tilrettelæggelsen af undervisnin-
gen end man umiddelbart skulle tro. 

Fremfor som hidtil at undervise 
i emner rettet mod en modultest 
– dvs. at undervise kursisterne i at 
tale OM noget – hvor interaktionen 
med en samtalepartner stadigt 
kan opfattes som sekundær, idet 
udgangspunktet i testningen i 
danskuddannelserne er at tale OM

Arbejdsmarkedsrettet dansk – hvordan skal dette begreb egentlig 
forstås?

Ifølge bekendtgørelsen er formålet med arbejdsmarkedsdansk:
“(Formålet) med arbejdsmarkeds-rettet danskundervisning er, at give et 
særligt arbejdsmarkedsrettet danskundervisningstilbud til udenlandske 
arbejdstagere, studerende mv., der målrettes de behov, som udlændinge 
med et mere midlertidigt ophold i Danmark har for at opnå kendskab til det 
danske sprog.
Der skal så vidt muligt være fleksible muligheder for at afvikle og tilrette-
lægge undervisningen, så det passer til den arbejds- eller uddannelses-
sammenhæng, som udlændingen indgår i. Undervisningen placeres om 
muligt på arbejdspladserne eller uddannelsesinstitutionerne, jf. § 3, stk. 1, 
i bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Det er 
med andre ord den enkelte kursists arbejds- eller uddannelsesfællesskab, 
der som udgangspunkt skal definere holdsætningen og ikke – i mod-
sætning til hvad der er tilfældet på de ordinære danskuddannelser – den 
enkeltes sproglige niveau“ (Fra Undervisningsministeriets hjemmeside).

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/
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et emne, der stilles uddybende 
spørgsmål til efterfølgende. Frem-
over bør der være langt mere fokus 
på at tale TIL nogen om noget, altså 
på sproghandlingerne og på selve 
interaktionen i sprogtilegnelsen.

Dette vil typisk være udtryk, som 
også har været en del af det prak-
tiske curriculum hidtil, nemlig 
meta-sprog i klassen: at spørge om 
hjælp, at udtrykke at man ikke forstår 
noget, at man gerne vil have noget 
gentaget, og desuden talehandlinger 
til brug i dagligdagen: at udtrykke tak 
i forskellige situationer, at udtrykke 
ankerkendelse eller ros, at bede om 
hjælp, at udtrykke følelser. Alt dette 
med henblik på at være i stand til at 
gennemføre en autentisk samtale 
eller small-talk situation. 

årsagerne til, at fokus bør være 
på pragmatisk, praktisk dansk, er 
mange:

1) For mange udenlandske stu-
derende eller forskere er et ophold 
i Danmark måske kun af midlertidig 
varighed på grund af åremålsan- 
sættelser, hvilket betyder, at disse 
grupper først og fremmest er inte-
resserede i at kunne beherske et 
dagligdags sprog, så de kan begå 
sig i en hverdagssamtale og kan 
klare praktiske situationer, såsom fx 
at kontakte sin bank eller sit mobil-
selskab.  Det skolastiske, skriftspro-
glige fokus kommer dermed til at 
betyde mindre. 

2) Kursisterne er i stigende grad 
henvist til at lære samtaledansk i 
klassen. Den traditionelle samtale i 
form af face-to-face-kommunikation 
vil undertegnede hævde i stigende 
grad ses erstattet af virtuelle sam-
taler som for eksempel chat eller 
sms eller online-kommunikation 
over skype. Måske er disse sam-
taler ovenikøbet tidsforskudte. 

I det offentlige rum vil udlændinge 
stadig oftere møde superkorte 
spørgsmål som: “På beløbet?”  “Vil 
du ikke have 3 for 20 kr?“ eller fra-
ser som: “Ha´ en god dag.” – frem-
for at overhøre længere samtaler.

Dette betyder, at sproglærere er pis-
ket til at tænke sprogtræning på nye 
måder. Dette kunne fx være gennem 
tidsforskudte online-video-”samtaler” 
med dansktalende sprogmakkere. 
Fordelen ved en virtuel samtalepart-
ner er, at kursisten får trænet de 
samtalestrategiske kompetencer, 
men også at de har mulighed for 
at afspille samtalen efterfølgende 
og evaluere på sproget, dvs. på en 
måde “fryse” samtalen. Endvidere 
har læreren mulighed for at sætte 
fokus på prosodien, på gestik, mimik 
og hele det non-verbale element i 
en kommunikationssituation. 

3) Det mundtlige sprog er som 
bekendt på mange måder helt 
anderledes end det skriftlige skole-
baserede sprog, der stadig er det 
bærende element i undervisningen 
i dansk som andetsprog.

Mundtligt sprog er præget af en lang 
række afbrydelser, gentagelser, 
pauser, omskrivninger og andre 
elementer samt den disciplin, der 
inden for fagsproget hedder “tur-
tagning”, dvs. at finde en passende 
sproglig reaktion på den ytring, man 
lige har hørt. Dette burde trænes i 
klassen med særlig stor opmærk-
somhed – og fokus skal flyttes fra 
de klassiske øvelser, hvor man skal 
“tale sammen to og to” om et emne.   

som det er nu, er det min erfaring fra 
undervisningen, at kursisterne typisk 
er stærkest i monologiske præsenta-
tioner – ”Jeg hedder /Jeg kommer fra 
/jeg taler …” og ofte ikke er i stand til 
at spørge på dansk om fx hjælp til at 
forstå en opgave eller få gentaget en 
kursists udsagn selv efter adskillige 
måneders undervisning. 

4) Ordforrådet i mundtligt dansk er 
præget af en lang række interjek-
tioner, som ikke bruges i det skrift-
lige sprog, som fx: jo, altså, faktisk 
og de modificerende/høflighedsud-
trykkende fraser i forbindelse med 
at bede om noget: “ ikke, godt, lige“.
Der er en del faste udtryk /idio-
mer, som kun kommer til udtryk 
mundtligt: “Hold da kæft” – “tak for 
kaffe “ “Klap lige hesten” – “jordbær-
tud”, “stikkelsbærben” – for ikke at 
tale om de sociolekter eller krono-
lekter, der gør at unge mennesker 
bruger nye og anderledes suffikser: 
– agtigt, eller en helt ny brug af gam-
melkendte adjektiver: “akavet”  fx.         

5) Det mundtlige pragmatiske 
sprog er understøttet af en bestemt 
prosodi, et bestemt tonefald, en 
bestemt gestus og en bestemt 
mimik, der er tilpasset de forskellige 
sproglige situationer, som kursisten 
skal agere i. Dette kræver også 
et særligt fokus på selve samtale-
situationen, som man kun får, hvis 
læreren, i endnu højere grad end 
det nu er tilfældet, fokuserer på de 
mundtlige sproghandlinger.        
                            
10.000 kroners-spørgsmålet er så, 
hvordan man skal træne alt dette 
pædagogisk/didaktisk – for eksem-
pel i klasser med DU2-kursister, der 
kun sjældent forstår metasproglige 
forklaringer, og i klasser, som er 
præget af løbende indtag, der gør 
at man må tænke mere i workshops, 
end i egentlig klasseundervisning i 
traditionel forstand.

Man kunne for eksempel: 
Bruge de sociale medier: Facebook 
er ideel at bruge som kommunika-
tionsplatform – hvis man ikke har 
en fælles kommunikationsplatform 
i form af Fronter, Itslearning eller 
lignende. Kursisterne kan følge den 
tråd, der dannes af de indlæg, der 
løbende lægges ind på gruppesiden 
i form af beskeder fra læreren el-
ler fra andre kursister, og der kan 

˚˚˚ fortsat fra side 26.
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uploades materiale i form af videoer, 
tekster og links og diverse kursist-
opgaver, der er produceret. siden 
fungerer på denne måde også 
som en interaktiv og dynamisk port 
folio over alt, der er produceret 
på holdet. Den autentiske online-
samtale trænes via de beskeder og 
kommentarer, der sendes frem og 
tilbage i forummet.

Bruge multimodale værktøjer som 
videoer, lydoptagelser mv. I mangel 
af reelle autentiske samtalepart-
nere, hvilket altid er et problem, 
kan man arbejde med tidsforskudte 
videodialoger med personer med 
dansk som modersmål. Videoerne 
gør det samtidig muligt, at kursis-
terne kan få gentaget den i følge 
sagens natur flygtige mundtlige tale 
igen og igen ved at afspille den.
samtidig kan læreren sætte fokus 
på prosodi, kropssprog og mimik, 
der er lige så vigtigt som indholdet 
i det sagte. Den tids- og stedsfor-
skudte videosamtale kan ses som 
en slags hybrid mellem en tradi-
tionel face-to-face samtale og en 
online-samtale, som fx en chat eller 
en skype-samtale. 

Bruge autentiske sprogpartnere 
uden for sprogskolernes lukkede 
rum, der giver mulighed for at træne 
det autentiske sprog. Jeg har selv ar-
bejdet med et udviklingsprojekt, hvor 
mine kursister fra en DU2-klasse 
var på besøg hos en klasse på en 
privatskole, der ligger i lokalområdet. 
Dette samarbejde bevirkede en stor 
motivation hos mine kursister, idet de 
pludseligt havde brug for at kunne 
samtale med autentiske samtalepart-
nere. Dette gik også fint, på trods 
af kursisternes niveau, der kun var 
modul 2 på det tidspunkt, forløbet 
blev afviklet. 

Endelig kan det at have fokus på sel-
ve den herredømmefri samtale være 
noget, der har en værdi i sig selv. 

tænk på, hvor mange potentielt ma-
nipulerende “samtaler”, udlændinge 
støder på i det offentlige rum. Det 
kan være i fysisk form, som fx mødet 
med sælgere af mobilabon-nementer 
eller nødhjælpsorganisationer, eller 
det kan være i form af marketingsun-
dersøgelser eller rundspørger, fx ved 
kassen i supermarkedet. Dette kom-
munikationspres foregår også mange 
steder i forbindelse med telefonisk 
kontakt til offentlige myndigheder, 
hvor den pågældende bagefter bliver 
kontaktet af et automatisk stemme-
opkald med henblik på at deltage i 
en tilfredshedsundersøgelse.

Udlændinge er ofte hjælpeløse i den 
slags situationer, da de som oftest 
er ude af stand til at reagere med 
en passende sproghandling, men i 
undervisningen er der derimod en 
værdifuld mulighed for at samtale 
på et ligeværdigt og herredømmefrit 
niveau – for eksempel ved at arbej-
de med klassemakkerskaber, hvor 
man arbejder og kommunikerer på 
tværs af klasserne omkring forskel-
lige opgaver. 

Jacob steensig, der er lektor, Ph.d. 
og forsker i talesprog ved Aalborg 
Universitet og ophavsmand til bl.a. 
flere artikler om konversationsana-
lyse har opregnet 10 centrale kom-
petencer i forhold til den mundtlige 
samtale: 

1. Grammatisk kompetence: 
1) kunne sammensætte ord af 
morfemer, sammensætte fraser og 
sætninger af ord, bygge ytringer der 
hænger sammen 2) kunne anvende 
samtalesprogets konstruktioner.

2. Handlingskompetence: kunne 
skabe ytringer, der kan genkendes 
som kommunikative handlinger (at 
bede om hjælp, at tage kontakt, 
kunne videreføre en samtale osv.)
 
3. Sekventiel kompetence: kunne 
vise, hvordan den handling, man 

udfører, passer ind i en sekvens og 
enten igangsætter en handlings-
sekvens eller forholder sig til noget 
igangsat. 

4. Turtagningskompetence: 
1) enheder, der kan udgøre taleture 
og vise, om/hvornår de kan afsluttes. 
2) udpege næste taler, angive om 
man vil afgive turen, angive om man 
vil fortsætte med at tale.

5. Samtalerollekompetence: 
1) indtale samtaleroller 
2) angive hvilke roller man forventer 
modtageren skal indtage.
 
6. Reparaturkompetence: 
reparere på problemer i egen eller 
andres tale. 

7. Nonverbal kompetence: 
udtrykke kommunikation med mimik, 
kropssprog og gestus, intonation og 
stemmestyrke, blikretning og positur.

8. Lydkompetence: 
1) artikulere nogenlunde distinkt 
2) bygge ytringer op, der med proso-
dien signalerer den rette sammen-
hæng og betydning.

9. Semantisk kompetence: kunne 
forbinde ord og omgivelser, kunne 
anvende de korrekte kategorier, 

10. Relationskompetence: kunne 
lægge op til relevante relationer i 
forbindelse med samtalen.

Mit håb er, at sprogundervisningen 
fremover vil ændre sig radikalt i 
retning af mere fokus på interaktiv 
sprogtilegnelse både i teori og prak-
sis til glæde og gavn for kursisterne, 
fordi de dermed gerne skulle opleve 
en hurtigere progression og et kvali-
tativt løft i undervisningen i mundtlig 
sprogtilegnelse. 

som det ses, er der nok at tage fat 
på – lad os komme i gang! •




