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Medierne flyder over med indlæg om flygtningesituationen rundt
omkring i landets kommuner, og på sprogcentrene oplever vi et
stort pres på grund af mange nye kursister.
I kølvandet på flygtningestrømmen
har regeringen indført stramninger
blandt andet i forhold til opholdstilladelse og statsborgerskab. Anna
Konstantelos Birke, formand for
sektionen i Dansk som Andetsprog,
forholder sig i sin artikel til konsekvenserne af disse stramninger. En af
stramningerne er, at der nu kræves
PD3 for at opnå dansk statsborgerskab. Netop PD3 analyserer Karen
Høi i sin artikel ”PD3 – en semiakademisk prøvelse”. Det er svært
at finde rundt i alle ændringerne,
og på den nye hjemmeside
www.refugees.dk kan du finde alle
relevante fakta og informationer om
flygtninge i Danmark i en lettilgængelig form.

➔

Dette nummer af Fokus indeholder
desuden et indlæg om Uddannelsesforbundets konference om FVU
for tosprogede, hvor redaktionen
deltog. Camilla Ek, Mona Møberg
Larsen og Lisbeth Egerod, der holdt
et fælles oplæg på konferencen, har
skrevet en spændende artikel om
udvikling af undervisningsmaterialer
til FVU. Konferencen handlede også
om genrepædagogik. En spændende
tilgang til undervisningen, som har
været anvendt i blandt andet Sverige

i mange år. Sara Sorin fra Komvux
i Norrköping har skrevet en praksisnær artikel om sin brug af genrepædagogik i undervisningen.
I artiklen ”Taskbaseret, stilladserende undervisning, fremfor onlineportaler” efterlyser Grethe Lambrecht og Jan Zepelin videndeling på
landsplan. Hvor denne videndeling
kan finde sted, har Fokus et bud på.
Nemlig på EPALE, som er en ny europæisk e-platform til voksenundervisning. Fakta om Epale kan du finde
inde i bladet.
Vi er meget glade for at modtage
artikler til Fokus, både de praksisnære og de mere teoretiske. Men vi
vil også opfordre til, at Fokus bruges
til kortere debatindlæg, idéudveksling og nyttige informationer. Det
er vores fælles forum – lad os bruge
det!
Vi byder Annette Nissen fra AOF
Sprogcenter, Tønder, velkommen til
redaktionen af Fokus fra 1. januar.
Det er dejligt, at flere landsdele nu
igen er repræsenteret i redaktionen.

Tilbage står at ønske jer alle
en glædelig jul og et godt nytår.
Kærlig hilsen redaktionen
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Nr. 65 > DEC. > 2015 > SIDE 0.

Nye regler om opholdstilladelse
og statsborgerskab
•

Af Anna Konstantelos Birke, formand for sektionen for lærere i dansk som andetsprog

Jeg har ikke noget problem med,
at vi forlanger af udlændinge, at
de skal gøre en indsats for at lære
dansk, når de vil bo i Danmark. Jeg
har heller aldrig mødt en udlænding, der ikke selv synes, det er en
god idé. Der, hvor problemet opstår,
er, når vi stiller krav og samtidig har
regler og vilkår, der forhindrer folk
i at opfylde de krav. Samtidig er det
et problem, at når en indvandrer
endelig efter års hårdt arbejde har
opfyldt kravene, bliver de lavet om.
Fra og med 15. oktober skal man
have Prøve i Dansk 3 for at blive
statsborger. Det er helt urimeligt,
at det store antal gode skatteborgere på DU1 og 2 på den måde er
udelukket, da det jo ikke er muligt
at tage DU3 efter DU2. Der er dog
den kattelem, at man kan få statsborgerskab med Prøve i Dansk 2,
hvis man har haft arbejde i 8½ ud
af de sidste 9 år, men det er man
ikke nødvendigvis selv herre over,
og kursisterne på DU1 er stadig
udelukket. Hvorfor skulle folk uden
længere uddannelse ikke kunne
være ligeså gode borgere som folk
med. Er en dansk murer en dårligere dansker end en lærer i dansk
som andetsprog fx?
Det sætter os som lærere og vejledere i den situation, at vores faglige
skøn, som afgør om en kursist kan
klare DU3 samtidig afgør, om han
eller hun på sigt kan blive dansk
statsborger. I takt med at modultaksterne sættes længere og længere
ned, vil der være færre og færre
kursister, som kan klare DU3 med
det lavere og lavere lektionstal. Hvis

vi forlanger, at folk skal tage Prøve
i Dansk 3, må vi i det mindste give
dem en teoretisk mulighed for det.
Nu forhandler regeringen om også
at stramme reglerne for permanent
eller tidsubegrænset ophold. De
vil naturligvis også her rulle tilbage
til tidligere regler, så man forlanger Prøve i Dansk 2. Det rammer
kun kursister på DU1, men er til
gengæld meget alvorligere, fordi
konsekvensen er, at man altid kan
udvises, hvis ens opholdsgrundlag
forsvinder. Det nye er, at det også,
hvis regeringen får det igennem,
skal gælde flygtninge, der på den
måde kommer til at leve i usikkerhed.

Man kan fx udvises, hvis man er
familiesammenført og bliver skilt,
hvis man mister sin forsørgelse,
fordi man selv bliver syg eller
arbejdsløs, eller ens ægtefælle
bliver syg eller arbejdsløs eller for
flygtninges vedkommende, hvis de
danske myndigheder vurderer, at
den region flygtningen kommer fra
i Afghanistan, Somalia eller andre
steder ikke længere er farlig. Det
har flere gange vist sig, at den vurdering var forkert, og udviste flygtninge er blevet slået ihjel.
Der er et problem i, at kvindelige
kursister på DU1, ofte lever i et
ulige forhold, fordi deres mand har
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permanent ophold. Hvis de bliver
skilt, bliver de måske udvist, mens
mand og børn har ophold og bliver
her. De risikerer altså et liv som
enlig kvinde i et tredjeverdensland
og at blive adskilt fra deres børn
og børnebørn. De kan i øvrigt også
risikere udvisning, hvis de selv eller
deres ægtefælle ikke længere kan
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forsørge dem. Derfor vil de ofte
finde sig i langt mere i deres ægteskabelige forhold, end de ellers
ville. Manglen på mulighed for at
opnå permanent ophold i egen ret
cementerer altså en ulighed og
afhængighed for disse kvinder og
for de få mænd i samme situation.
Det rammer kun få personer, men
rammer dem til gengæld hårdt.

Stil gerne krav om danskuddannelse
til udlændinge i Danmark men opnåelige krav. Uanset hvilken danskuddannelse en person er berettiget
til, må det være færdiggørelse af
den danskuddannelse, der er kravet. Ligestil Prøve i dansk 1, 2 og 3.

•

WWW.REFUGEES.DK

– Ny hjemmeside med information for og om flygtninge

• Hvor mange asylansøgere er
egentlig kommet til Danmark i år?
• Kender du de senest vedtagne krav til statsborgerskab?
• Hvordan reagerer lokalsamfund på asylcentre?
Det er nogle af de mange
oplysninger, du kan finde på
refugees.dk. Og hele hjemmesiden er både på dansk
og engelsk.
Det er nogle af de mange oplysninger, du kan finde på refugees.dk.
Og hele hjemmesiden er både på
dansk og engelsk.
Kort fortalt er målet med hjemmesiden at samle al den faktuelle information om flygtninge i Danmark,
som hele tiden efterspørges fra
journalister, politikere, studerende,
frivillige og ikke mindst flygtninge
selv – både inden for og uden for
landets grænser. Asylproceduren,
tal og statistik, lovgivning og praksis,

rådgivningsmuligheder. Desuden
er det et sted, hvor man kan finde
grundig og pålidelig oplysning om
forskellige aspekter af flygtningeområdet i form af analyser og artikler fra eksperter: fagfolk, forskere
og flygtninge selv. Udgangspunktet
er et forsvar for flygtninges rettigheder under de internationale og
europæiske konventioner men på
et seriøst grundlag, hvor man hæver
sig op over de følelsesladede og
sort/hvide diskussioner.

Bag hjemmesiden står Michala
Clante Bendixen, som har arbejdet
frivilligt med flygtninge i mange
år. Hun er formand for foreningen
Refugees Welcome, som tilbyder
gratis juridisk rådgivning til asylansøgere og flygtninge. Hun modtog
sidste år Menneskerettighedsprisen
fra Rådet for Menneskerettigheder.
Med på sidelinjen er Martin Lemberg-Pedersen og Zachary Whyte,
to af Danmarks mest anerkendte
eksperter på flygtningeområdet.
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På www.refugees.dk kan man
læse følgende om de nye krav til
dansk statsborgerskab
Regeringen har vedtaget nye krav
til statsborgerskab med stemmer
fra Venstre, Liberal Alliance, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti
og Konservative. Med så bredt et
flertal er der ikke udsigt til at få
ændret reglerne foreløbig, uanset
hvordan den næste regering bliver
sammensat.
De nye regler gælder fra 15. oktober
2015.

Hvordan er proceduren?
Man kan blive dansk statsborger
på to måder: hvis mindst én af ens
forældre er dansk statsborger, eller
hvis man selv søger om at opnå det,
uafhængigt af forældrene.
Danmark har en meget usædvanlig
måde at behandle statsborgerskab på. Man optages formelt på
et lovforslag, som skal vedtages
med flertal i Folketinget. Disse
fremsættes kun to gange om året,
og det seneste blev udskudt pga.
folketingsvalget. I de fleste andre
lande behandles statsborgerskab
administrativt på samme måde som
fx permanent opholdstilladelse, og
Danmarks krav er nogle af de strengeste i verden. I Sverige kan man fx
ansøge allerede efter 4 års ophold,
og kravene kan de fleste leve op til.
Sagsbehandlingstiden vil typisk
være mindst et år.

Tilbagevirkende kraft
Ganske opsigtsvækkende gælder
kravene i praksis med tilbagevirkende kraft, idet alle ikke-færdigbehandlede ansøgninger om
statsborgerskab fra de seneste
14 måneder skal gå om, selv om
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ansøgerne har opfyldt gældende
krav, da de søgte. Det gælder for
1.950 personer. En del har endda
modtaget brev om, at de opfyldte
betingelserne og kunne forvente
at få statsborgerskab ved næste
lovforslag. 3.300 sager blev udskudt
fordi der blev udskrevet folketingsvalg. Dispensationer pga. sygdom,
som Folketingets udvalg allerede
havde givet, hang også i en tynd
tråd, men blev fastholdt med et
spinkelt flertal, de afgørende stemmer fra LA.

Nye stramninger:
• Sprogkrav hæves fra bestået Prøve
i Dansk 2 (PD2) til Prøve i Dansk 3
(PD3). Ansøgere, der har været selvforsørgende i 8 1/2 år inden for de
seneste 9 år kan dog søge dispensation om kun at bestå PD2. Bestået 9.
eller 10. klasses afgangsprøve med
minimum 6 i gennemsnit eller studentereksamen/HF er også tilstrækkeligt. Børn under 12 år er undtaget.
• Den nuværende statsborgerskabsprøve med 30 spørgsmål, hvoraf
man skal svare rigtigt på mindst 22,
erstattes af en ny indfødsretsprøve
med 40 spørgsmål, hvoraf de 32 skal
besvares korrekt. Børn under 12 år
er undtaget.
• Krav til selvforsørgelse hæves, så
ansøgere nu skal have været selvforsørgende i 4 1/2 år inden for de
seneste 5 år.
• Karensperioder for kriminalitet
hæves med 50% (se eksempler
nedenfor).
• Sværere at få dispensation, hvis
man ikke er stand til at opfylde
kravene. Fremover vil der kræves
erklæring fra en speciallæge.
• I 2014 vedtog SR-regeringen lettere adgang for børn og unge, som
var født og opvokset i Danmark.
Denne adgang bliver nu fjernet igen,

og børn over 12 år skal nu leve op til
samme krav som voksne.

Uændrede krav:
• Man skal have opnået permanent
opholdstilladelse.
• Man skal afgive en tro- og love
erklæring om loyalitet overfor
Danmark.
• Man skal have haft 9 års lovligt
ophold i Danmark (8 år for flygtninge). Hvis man er gift med en
dansk statsborger, kan man søge
efter 6 års ophold.
• Unge, som er kommet til landet
før de fyldte 15, kan søge når de
fylder 18 år, hvis de har taget en
dansk uddannelse.
• Hvis man har afsluttet en uddannelse af dansk karakter på mindst 3
år, kan man søge efter 5 års ophold.
• Kriminalitet: alt efter lovovertrædelsens alvor vil man enten
få en karensperiode fra 3 til 19 år
eller blive udelukket for evigt fra
statsborgerskab (se mere under
Karantæne).
• Man må ikke have forfalden gæld
til det offentlige (afbetalingsaftaler
accepteres).
• Man skal være selvforsørgende (se
Nye stramninger), og må ikke have
modtaget kontanthjælp det seneste
år, og ikke sammenlagt mere end 6
mdr indenfor de seneste 5 år.
• Man skal bestå en Prøve i Dansk,
se Nye stramninger.
• Man skal bestå en prøve i danske
samfundsforhold, kultur og historie
(tidligere Statsborgerskabsprøven,
fremover Indfødsretsprøven, se Nye
stramninger).
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• Statsløse børn og unge under 21
år har særlige muligheder (se mere
her).
• Siden 1. september 2015 er det
ikke længere et krav, at man skal
afgive sit tidligere statsborgerskab,
da man nu tillader dobbelt statsborgerskab.
• Det koster 1.000 kr. at ansøge, og
man ansøger på nærmeste politistation, hvor man kan få skemaet
udleveret.

KARANTÆNE:
Det koster en bøde på 3.000 kr. at
køre mellem 50 og 59 procent mere
end det tilladte på en landevej eller
i byen, hvilket indtil nu har udløst en
treårig karantæneperiode i forhold
til statsborgerskab. Denne periode
stiger nu til 4 1/2 år. Hvis man får en
bøde (uanset beløb) for besiddelse
af euforiserende stoffer (inkl. hash),
giver det 6 års karantæne. Sprituseller promillekørsel (uanset bødestørrelse) giver karantæne på 4 1/2 år.
Hvorfor er statsborgerskab så
vigtigt?
Dansk statsborgerskab giver adgang
til at få et dansk pas, stemmeret
til Folketingsvalg, opstillingsret til
Folketinget, adgang til ansættelse
som tjenestemand (fx i politiet
og militæret) og at repræsentere
Danmark som sportsudøver. Man
bliver samtidig EU-borger med de
rettigheder, som følger med det
– fx at kunne bosætte sig i et andet
EU-land. Desuden beskytter statsborgerskabet mod udvisning (det
gør permanent ophold ikke).
Hvis man ikke har dansk pas, har
man enten sit nationale pas fra
fødelandet, eller et konventionseller fremmedpas udstedt af Dan-
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mark. Det kan gøre det meget svært
at rejse udenfor Schengen-området.
Følelsesmæssigt har det danske pas
også en stærk betydning for mange.

Man har et standpunkt, til man
tager et nyt…
2013: Mette Bock (Liberal Alliance): “Hastighedsovertrædelser
er under bagatelgrænsen, i forhold
til hvad der kan koste udsættelse
af statsborgerskab, for det at køre
for stærkt i din bil er en alvorlig
sag, men det er jo ikke kriminalitet i
forhold til straffeloven.”
2011: Astrid Krag (dengang SF, nu
Socialdemokraterne): ”Dansk 3
er målrettet folk, der har en lang,
videregående uddannelse. Vi mener, at man kan være en lige god
dansker, om man er ufaglært eller
akademiker. Det sprogkrav er noget
værre snobberi”.
2013: Daværende justitsminister
Morten Bødskov (Socialdemokraterne): “De krav, der stilles, skal være
rimelige, og de skal være mulige
at indfri, hvis man gør en stærk
indsats. Med den nye aftale [lavere
krav 2013, red.] har vi givet den
enkelte en bedre tilskyndelse til at
integrere sig, fordi kravene nu er
mere realistiske.”

Hvad mener REFUGEES.DK?
De nye krav, især kravet om at bestå
Prøve i Dansk 3 (PD3), vil udelukke
en stor del af mennesker i Danmark
fra nogensinde at få dansk pas. Uanset vilje og anstrengelser, så er det
ikke muligt for alle at bestå PD3, da
det afhænger af, hvilken skolegang
man har bag sig fra hjemlandet (læs
mere om danskuddannelserne her).
Det er kun ca. 35%, der går på DU3,
som leder til PD3 (ca. 50% går på
DU2, som leder til PD2, og ca. 15%

på DU1 som leder til PD1).
De høje krav til selvforsørgelse er
også en forhindring for mange,
især for kvinder uden erhvervserfaring/uddannelse og for flygtninge.
Disse grupper har dårligere chancer
på det danske arbejdsmarked end
andre.
Det er også meget skuffende, at
den lettere adgang for børn og unge
bliver fjernet. Mange børn og unge
med udenlandske forældre er fortvivlede over, at de ikke kan komme
med på udlandsrejser og ferier
sammen med deres klassekammerater, og at staten ikke anerkender,
at de hører til her i landet. Nu skal
børn ned til 12 år bestå den nye
Indfødsretsprøve eller indsende en
udtalelse fra skolen om deres kendskab til dansk kultur osv.
Forskning viser, at statsborgerskab
har en positiv effekt på integrationen, og i Sverige og Canada opfordrer man borgere til at søge hurtigst muligt. Torben Møller-Hansen
fra Foreningen Nydansker siger til
Berlingskes Nyhedsbureau: "Det er
en gevinst for Danmark, når de her
mennesker tilbydes et statsborgerskab. Det er noget, der giver ekstra
værdi og et ekstra rygstød i forhold
til at kunne bidrage til samfundet,
både økonomisk og mentalt."
Navnlig for flygtninge betyder statsborgerskab i det nye hjemland alverden. Når kravene bliver umulige
at leve op til, opfattes det som om
man ikke er velkommen, og som om
man for evigt er mindre værd end
de indfødte, uanset hvor længe man
har været her.
Der er også tale om et demokratisk
problem, når man udelukker den
del af befolkningen fra at stemme,
som har den dårligste tilknytning
til arbejdsmarkedet og den laveste
grad af uddannelse. Der er allerede
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nu 450.000 borgere i Danmark, som
ikke har stemmeret til Folketinget.
Og i øjeblikket har kun 2 medlemmer af Folketinget anden etnisk
baggrund end dansk.
Sammenholdt med den nye integrationsydelse tegnes der et billede af
bevidst, statslig diskrimination.

Kontakt:

•

refugeesdk@gmail.com
Daglig leder og ansvarshavende:
Michala Clante Bendixen
©2015 refugees.dk
c/o Refugees Welcome
CVR: 30774337
Dronningensgade 14,
1420 København K
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Prøve i Dansk 3
– en semiakademisk prøvelse?
•

Af Karen Høi, underviser ved IA Sprog

I begyndelsen af oktober 2015 vedtog blå blok sammen med Socialdemokraterne en ny lov om statsborgerskab, der skal virke med tilbagevirkende kraft.
Ud over de andre utroligt skrappe krav, der blandt andet indebærer, at man
skal være selvforsørgende i de sidste 4 1/2 år ud af de seneste 5 år, være
ustraffet og ikke have gæld, er det nu vedtaget, at man ikke kan nøjes med at
tage eksamen i Prøve i Dansk 2 som hidtil, men skal have Prøve i Dansk 3 for
at blive statsborger. Det forekommer stærkt retskrænkende, at man vedtager
en lov og lader den gælde med tilbagevirkende kraft - over et helt år tilbage
i tiden. Ansøgere, hvis ansøgninger er modtaget i Justitsministeriet efter 15.
august 2014, får nemlig alligevel ikke tildelt dansk statsborgerskab. Det er
helt åbenlyst urimeligt over for de flere hundrede mennesker, der regnede
med, at deres ansøgning opfyldte alle krav, og som i øvrigt har betalt et større beløb for at aflægge statsborgerskabsprøven.
Men det har også andre konsekvenser at stramme de regler, der allerede
inden den ny lovs vedtagelse var restriktive til bristepunktet. Når man ikke
har et dansk pas, er det utrolig vanskeligt at rejse udenlands i en lang række
lande, hvor man så først skal søge visum. Desuden viser adskillige undersøgelser, at når man ikke har opnået statsborgerskab, forøger det følelsen af
ikke at høre til, at være udenfor, og at det derfor er gift for den integration
og sammenhængskraft, som politikerne taler om i en uendelighed.
Prøve i Dansk 3, som nu kræves for at få dansk statsborgerskab – sammen
med en ny ændret statsborgerskabsprøve, hvor man skal bestå 32 ud af 40
spørgsmål – er beregnet for udlændinge med en mellemlang eller lang skoleog uddannelsesbaggrund fra hjemlandet.1 Hvilken provokation mod kortere
uddannede eller ufaglærte, som på denne måde med et pennestrøg afholdes
fra nogensinde at blive danske statsborgere.

Hvad indeholder Prøve i Dansk 3?
Både de skriftlige og de mundtlige prøver er præget af et såkaldt halvakademisk sprog, hvor man skal kunne argumentere for og imod forskellige synspunkter, kunne beskrive statistikker og kunne scanne store faktamængder i
fx en uddannelsesbrochure og besvare spørgsmål om indholdet i denne på
under en halv time. Man skal kunne læse tekster med et ganske højt lixtal
og kunne udfylde to forskellige typer multiple-choice besvarelser i læseforståelsesdelen. Jeg lod min gammeldanske mand prøve at besvare læseforståelsesopgave 2A fra seneste eksamenssæt. Han synes, at tekstmaterialet er
udmærket, men at mange af svarmulighederne er næsten identiske og derfor

1. Side 11, Vejledning i Prøve i Dansk 3, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 2014
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nærmest vildledende. I spørgsmål
7 lyder svarmulighed A: “Mænd
begyndte at lave husarbejde, efter
at det har ændret status til noget
lystbetonet” og mulighed D: “Mænd
er bedre end kvinder til at gøre
husarbejde til en spændende aktivitet.”2
På den baggrund er der jo ikke
noget at sige til, at udlændinge
har vanskeligt ved at bestå især
denne del af prøven. På trods af at
opgaverne har et ret højt abstraktionsniveau, svarer prøven i niveau
kun til en 9. klasses eksamen eller
niveau G i Dansk, hvor det højeste niveau er A, og der er derfor
under alle omstændigheder lang
vej igen, før man opfylder kravene
til at begynde på en videregående
uddannelse. Det virker påfaldende,
at den grafiske oversigt over niveauerne i Danskuddannelse 1, 2 og 3,
er opstillet helt isoleret uden at
illustrere, hvor Prøve i Dansk 3 skal
føre hen, og hvor prøven ligger i
forhold til ungdomsuddannelserne
og de efterfølgende korte, videregående og lange uddannelser.
Prøverne skal opfylde nogle kvalitetskrav ifølge ministeriets vejledning om Prøve i Dansk 3 fra 2014.
Her nævnes fx:
“Autenticitet, dvs. at prøven så vidt
muligt skal afspejle de sproglige
behov, en prøvedeltager vil have
uden for prøvesituationen.“
“Interaktivitet, dvs. at en prøvedeltagers sprogfærdighed, viden
om verden, følelser og evne til at
anvende relevante løsningsstrategier i videst muligt omfang skal
involveres på en positiv måde i
opgaveløsningen.”
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og videre:
”Påvirkning, backwash, dvs. at den
indflydelse, prøven har på undervisningen, skal være af positiv karakter.“3
Med hensyn til autenciteten kan
man mene, at visse dele af prøven
kun i begrænset grad afspejler det
autentiske sprog, kursisten har brug
for uden for prøvesituationen, idet
vedkommende kun meget sjældent
vil have brug for at beskrive diagrammers tendens til markante fald
eller stigninger i skriftlig form og at
udfylde multiple-choice-læseforståelsesopgaver, hvoraf mange af
svarmulighederne ligner hinanden
til forveksling for at gøre opgaven
sværere.
Interaktiviteten bliver bedømt i forhold til kursistens evne til at kunne
redegøre for synspunkter, begrunde,
forsvare og argumentere, som er de
sproghandlinger, der nævnes igen
og igen som eksempler i både den
generelle vejledning og i bedømmelsesvejledningen til eksamen.
Handlingsregulerende sproghandlinger, som man ofte skal bruge i løbet
af en autentisk samtale, dvs. at foreslå, forespørge, anmode, love, fraråde eller anbefale noget, finder man
derimod ikke krav om i vejledningen.
I autentisk kommunikation vil man
oftere have brug for disse handlingsregulerende sproghandlinger frem
for en pseudo-akademisk, Erasmus
Montanus-agtig argumenteren for
og imod et givent emne.
Den omtalte backwash har desværre i realiteten en negativ indflydelse
på undervisningen, idet de meget
vanskelige opgaver gør det nødvendigt, at man træner meget målrettet til eksamen ved at skrive

2. Læseforståelsesopgave 2A, Prøve i Dansk 3, maj/juni 2015
3. Side 8, Vejledning om Prøve i Dansk 3, Kvalitets - og Tilsynsstyrelsen 2014
4. Eksaminatorhæfte fra Prøve i Dansk 3, maj/juni 2015, emne C: Offentlige ydelser

gamle eksamensopgaver gennem
hele forløbet. At det at bestå er en
vanskelig disciplin illustreres ved,
at der findes utallige vejledninger i
bogform og online, som giver anvisninger på, hvordan man skal bestå
PD3.
Den mundtlige del af Prøve i Dansk
3 består af to dele. I del 1 skal kursisten give en kort præsentation af
et emne relateret til undervisningen og deltage i et efterfølgende
interview om dette. Del 2 er en
såkaldt interaktion med læreren om
et givent emne med et opfølgende
interview. Spørgsmålet til eksamen i
denne disciplin kan fx lyde sådan:
“Unge over 18 år kan få økonomisk
støtte til uddannelse uafhængigt af
deres forældres økonomiske situation. Hvorfor tror du, det er sådan?”
Og videre:
“I Danmark betaler det offentlige for mange serviceydelser til
borgerne, for eksempel offentlig
sygesikring, gratis uddannelse, kontanthjælp og folkepension. Hvilke
fordele og ulemper mener du, der
kan være ved det?”4
Man kan spørge sig selv, hvorfor der
fokuseres så meget på den argumenterende kommunikationsform
med fokus på fordele og ulemper,
og hvorfor spørgsmålet har en så
skriftsproglig karakter. Om formålet
med undervisningen står der bl.a. i
vejledningen:
”Det andet aspekt af sprogfærdighed er pragmatisk færdighed, der
omfatter evnen til at tilpasse sproget til situationen og hensigten med
kommunikationen, dvs. bruge sproget relevant i en given sammenhæng og realisere sproghandlinger
ved passende sproglige udtryk.”
Den pragmatiske færdighed består
dels af sproghandlingsfærdighed og
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dels af sociolingvistisk færdighed.
Imidlertid har der i tidligere vejledninger været en bemærkning om, at
der ikke bedømmes i sidstnævnte
delfærdighed, selv om ´den sociolingvistiske kompetence er overordnet i forhold til al sprogbrug´,
og denne delfærdighed handler om
det situationstilpassede, naturlige
sprog.
I den nyeste ministerielle bedømmelsesvejledning fra april 2015 er
der nu spæde tiltag til, at sociolingvistisk færdighed alligevel skal
bedømmes:
“Der bedømmes på, om prøvedeltager mestrer register og ´naturligt
sprog´. Et naturligt sprog kendetegnes bl.a. ved brug af idiomer, kollokationer, og billedsprog.”5
Det naturlige sprog er det aktuelle
pragmatiske behov, som de fleste
kursister har fx på en arbejdsplads,
men det er de samme sproglige
strategier, der skal anlægges for at
klare sig i dagligdagen, og det er
derfor en gåde, hvorfor der ikke er
mere fokus på den sociolingvistiske
færdighed. Især da det formentlig
er dette situationstilpassede, pragmatiske sprog, som arbejdsgiverne
efterlyser igen og igen, i form af
at udenlandske arbejdssøgende
lærer hurtigst muligt, så de kan
klare sig på en arbejdsplads frem
for den skolebaserede og skriftssprogsprægede diskurs. Især da de
fleste udlændinge kun træner dansk
i undervisningslokalet - enten fordi
de arbejder eller studerer i engelsktalende miljøer, eller fordi de ikke
kender nogen privat, de kan træne
dansk med.
I Bedømmelsesvejledningen fra
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april 2015 er man kommet på lidt
andre tanker:
Her står der, at der “bedømmes på
sociolingvistisk færdighed, dvs. om
prøvedeltager behersker “naturligt
sprog” – fx idiomer (faste udtryk)
og billedsprog.”6
Det er en noget overraskende information, for der er intet i opgaverne i øvrigt eller i lærebøgerne,
der fokuserer på at træne naturligt
sprog i form af billedsprog, fx der
er ingen ko på isen eller idiomer fx
dum som en dør. Både opgaver og
selve prøven fokuserer stort set kun
på det skolastiske sprog i samtlige
opgavetyper, lige bortset fra emailopgaven, Delprøve 1, i den skriftlige
del. Denne er dog også holdt i et
ret formelt sprog, så det ville virke
som en manglende sans for det
sproglige register/stilistikken i opgaven, hvis kursisten pludselig begynder at skrive: ”Har du knald i låget?
”- eller “Han stillede træskoene” for
at vise sin kunnen inden for idiomer
og billedsprog.
Kvalitets-og Tilsynsstyrelsen skriver
i sin vejledning om Kommunikativ
Sprogfærdighed fra 2014 endvidere:
“... Sociolingvistisk færdighed.
Færdighed i at agere sprogligt
adækvat i skrift og tale ud fra den
givne sociale kontekst og den givne
situation. Dette omfatter kendskab
til, hvordan den sociale kontekst
influerer på den aktuelle sprogbrug.
Faktorer, der kan have indflydelse,
kan f.eks. være de personer, der
deltager i en given interaktion,
situationen, stedet og formålet med
udvekslingen.”7
Det er desværre næppe realistisk,
at den nye lov, der netop er vedtaget bliver ændret lige foreløbigt.

5. Skriftlig bedømmelsesvejledning til Prøve i Dansk 3, april 2015
6. Eksamensvejledning for Prøve i Dansk 3, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 2015
7. Kommunikativ Sprogfærdighed, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, 2015

Derfor bør ministeriet i det mindste
se på, hvordan Prøve i Dansk 3 kan
gøres mere pragmatisk og tilgængelig for den nuværende målgruppe,
men også for udlændinge, der ikke
har en længerevarende universitetsuddannelse, og som ikke skal bruge
prøven som basis for en yderligere
prøve, Studieprøven, der kvalificerer til at blive optaget på et videregående studium i Danmark.
Prøve i Dansk 3 bør i langt højere
grad i praksis kvalificere til at
deltage i den pragmatiske kommunikation, mundtligt og skriftligt,
som både kommende studerende
og andre vil stå i uden for klasselokalet. Evne til at formulere at
man ønsker hjælp, at udtrykke at
man ikke forstår noget, at kunne
interagere og ikke kun præsentere i
forhold til redegørelser, instruktioner og informationer, så man ikke
primært, som det nu er tilfældet,
bliver trænet i en skolastisk præsentations- og argumentationsdiskurs med fokus på fordele og
ulemper ved ethvert givent emne.
Arbejdsgiverne ønsker, at højtuddannede udlændinge på Green
Card, migranter og flygtninge
kommer hurtigere i job, men det
kræver, at disse lærer et situationstilpasset, pragmatisk dansk, som
kan bruges på en arbejdsplads, fx til
at spørge om hjælp, at sige tak, at
komme i kontakt med andre, afslutte en samtale, fremfor et “semiakademisk og alment dansk”, som
det blev udtrykt på et eksaminatormøde for undervisere i Prøve i
Dansk 3. Mine nuværende kursister
udtrykker selv ønske om sproglige
kompetencer, der gør dem i stand
til at interagere og at kommunikere, fremfor at præsentere og argumentere. I øvrigt kræver også et
studium på de videregående uddannelser med deres udstrakte brug af
projekt- og gruppearbejde, at man
kan kontakte medstuderende, tage
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ordet, protestere, foreslå, modificere, osv. Det ville derfor være et stort
fremskridt, hvis det sociolingvistiske
og pragmatiske perspektiv fyldte
meget mere, ikke kun i bedømmelsesvejledningerne, men også i selve
prøvegrundlaget og i de opgaver,
man træner forud.
Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen burde
fokusere langt mere på at sikre, at
bekendtgørelsens mål bliver fulgt
op i form af løbende summative
evalueringer, det vil sige systematisk feedback, der så også fungerer
som feedforward i forbindelse med
undervisningen inden modultests
og afsluttende eksamen, så man på
den måde sikrer, at der rent faktisk
er lært noget. P.t. er didaktikken
næsten fraværende til fordel for en
uendelig lang række af eksamens-
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og censormøder, der skal sikre, at
den endelige afsluttende eksamen
foregår på rette vis og uden snyd.
Alle de mange regler og procedurer, der skal følges i forbindelse
med eksamen, fylder langt mere
end didaktiske modeller, som man
burde lægge ud i forbindelse med
undervisningsvejledningerne. Hvad
er rammefaktorerne, elevforudsætningerne, mål og delmål, hvordan
er læreprocessen, hvordan skal der
evalueres, og hvad skal indholdet
bestå af.
Der burde endvidere være en
langt større sammenhæng mellem
modul 4 og det afsluttende modul
på Danskuddannelse 3. Som det er
nu, er der et enormt spring mellem
modul 4 og 5, hvor man pludselig
skal til at forholde sig til en lang
række samfundsmæssige emner,

kunne argumentere på et meget
højt abstraktionsniveau og have en
næsten korrekt beherskelse af det
danske sprog med hensyn til syntaks og morfologi.
En gennemgribende reform af
prøvegrundlaget vil være et stort
skridt frem mod at gøre prøverne
mere spiselige for de kursister, som
prøven nu er beregnet for- men i
endnu højere grad for kommende
prøvedeltagere, som ikke har en
akademisk eller anden længerevarende uddannelse bag sig. Da
disse fremover er henvist til at
bestå denne eksamen, som et ud af
mange krav for at opnå dansk statsborgerskab, er det eneste rimelige,
at Prøve i Dansk 3 undergår en kritisk og gennemgribende revision.
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FVU for tosprogede
•

AF REDAKTIONEN

I 2001 trådte tilbuddet om Forberedende Voksenundervisning, FVU,
i kraft som et tilbud til læse- og
skrivesvage danskere. Træning af
mundtlighed og ordforråd er ikke
indbygget i undervisningen, hvorfor
tosprogede skal have et rimeligt
danskniveau for at kunne optages.
Derfor var FVU oprindeligt tænkt til
at ligge i forlængelse af danskuddannelsen. Nu anvendes det i stigende
grad som supplement til danskuddannelserne i takt med, at sprogcentrene presses økonomisk og dermed
tilbyder færre lærerstøttede undervisningslektioner i den ordinære danskundervisning. I en evaluering fra
Statens Evalueringsinstitut, EVA, fra
2012 fremgår det, at op mod 50 % af
deltagerne i FVU undervisningen er
tosprogede, og idet FVU i sit udgangspunkt ikke er rettet mod denne
målgruppe, giver det underviserne
nogle særlige faglige og pædagogiske
udfordringer i den daglige undervisning. Dette har medført øget fokus
på og behov for efteruddannelse af
FVU lærere for tosprogede.

FVU konference
Interessen var da også tydelig på
Uddannelsesforbundets temadag om
undervisning i FVU for tosprogede,
som blev afholdt den 8. oktober i
Odense. På dagen var der fokus på
metoder, ideer samt udveksling af
erfaringer i forhold til, hvordan undervisningen kan udvikles og styrke
de tosprogedes faglige udbytte.
Tilslutningen til temadagen var
overvældende og resulterede i 60
på venteliste.

➔

Efter Tina Bøgehave fra Uddannel-

sesforbundet havde budt velkommen, holdt Line Lorentzen et meget
interessant oplæg om genrepædagogik som et redskab til tilrettelæggelse af læse- og skriveundervisning
for tosprogede. Senere på dagen
holdt Camilla Ek, Mona Møberg
Larsen og Lisbeth Egerod oplæg og
workshop om fremstilling af undervisningsmateriale til brug i undervisningen af tosprogede FVU deltagere.
De tog udgangspunkt i egen praksis,
som blandt andet indeholder elementer af genrepædagogisk karakter
og andre aspekter af særlig relevans
for undervisningen af tosprogede
deltagere. Også dette oplæg var
rigtig interessant. Herefter fulgte et
meget spændende oplæg af Lisbeth
Egerod om FVU og nye tendenser for
Literacy. Dagen afsluttedes ved Lars
Lindahl fra Undervisningsministeriet,
der orienterede om forsøgsundervis-

ningen i FVU for tosprogede – FVU
Start, der er berammet til at køre fra
2014 til 2017. Formålet med FVU
Start er at gøre deltagerne parate til
at gå videre på FVU trin 1, og fokus
ligger på ordklasser, udtale og udbygning af ordforråd.
Det var en udbytterig dag med veloplagte oplægsholdere og engagerede
deltagere.
Materialet fra dagen kan ses på
www.uddannelsesforbundet.dk under kurser/konferencer > materiale
fra afholdte kurser og konferencer.
Mange måtte gå forgæves og derfor
gentages temadagen den 4. februar.
Du kan tilmelde dig på
www.uddannelsesforbundet.dk >
kurser/konferencer > kurser og konferencer for alle.

•
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Udvikling af undervisningsmaterialer
til FVU for tosprogede
•

Af Camilla Ek, Lisbeth Egerod og Mona Møberg Larsen, undervisere ved IA Sprogs FVU-afdeling.

FVU er efterhånden en del af
de fleste sprogcentres undervisningstilbud, da mange tosprogede voksne har behov
for at forbedre deres skriftlige
kompetencer, og FVU netop
fokuserer på skriftlighed. Med
de mange tosprogede FVU-kursister er der opstået et behov
for undervisningsmaterialer,
der tilgodeser deres skriftsprogsvanskeligheder specifikt,
men gode undervisningsmaterialer til dette er vanskelige at
finde.
Vi er en gruppe undervisere på IA
Sprogs FVU-afdeling, som udvikler
undervisningsmaterialer sammen til
fælles brug. Det er en kontinuerlig
proces, hvor vi forsøger at implementere nogle af de strømninger i

tidens læse-, skrive- og læringsteorier, vi finder relevante. – Det er sjovt,
kreativt og lærerigt! Denne artikel er
et indblik i dette arbejde.

Produktion af materiale i et fællesskab
Når vi skal lave et nyt undervisningsmateriale, aftaler vi et emne,
fx penge, og når vi efterfølgende
laver opgaver til emnet, deles det på
en fælles digital platform, således
at resten af gruppen har mulighed
for at bruge materialet og arbejde
videre med det.
En gang i mellem holder vi et statusmøde, hvor vi danner os et overblik over vores opgaver. Vi evaluerer
de opgaver, der er blevet brugt i

FAKTA
FVU betyder Forberedende VoksenUndervisning og består af 4
trin. Der skal undervises inden
for 6 undervisningselementer:
lydfølgeregler, orddannelse,
ordkendskab, læseforståelse og
meta-kognition, skriftlig fremstilling og brug af hverdagens
skriftsprog.

undervisningen, og vi debatterer,
hvad der måtte være problematisk.
Vi inspirerer hinanden til nye opgavetyper, og vi planlægger, hvad vi
skal lave fremover.
Når vi selv producerer vores undervisningsmateriale, kan vi bruge
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tidsaktuelle emner og følge samfundsudviklingen. Desuden kan vi
tilpasse stoffet til vores tosprogede
deltageres behov, særligt inden for
ordforråd.

Samme emne til 4 trin
Når vi udvikler et materiale til 4 trin
inden for det samme emne, bruger
vi forskellige tekster på hvert trin.
En kursist kan altså møde det samme
emne på det næste trin, men ikke
den samme tekst. En af fordelene
ved at bruge det samme emne er,
at det aktuelle ordforråd inden for
emnet gennemarbejdes på det ene
trin, og på det næste trin repeteres
det og udvides. Det gælder både det
førfaglige og faglige sprog.
Opgavesættene til hvert trin indeholder opgaver, der fokuserer på
forskellige delfærdigheder og varierer i sværhedsgrad, og underviseren har på den måde mulighed
for at tilpasse undervisningen til den
pågældende gruppes og den enkelte
deltagers behov, forudsætninger og
arbejdstempo. Samlæsning af trin
bliver naturligvis også lettere for underviseren og mere meningsfyldt for
kursisterne, når alle kursister uanset
trin undervises i samme emne.

Hverdagens skriftsprog og tekster
Oftest arbejder vi ud fra artikler
fra diverse medier, og vi redigerer
sjældent, da autenticitet er centralt
for FVU. Den samfundsmæssige og
teknologiske udvikling har naturligvis indflydelse på valg af tekster, og
ofte foregår skriftlig kommunikation
digitalt. Derfor tager vi udgangspunkt
i tekster fra internettet eller producerer opgaver, hvor kursisterne skal
søge oplysninger på nettet.
For nogle kursister kan det være en
udfordring at orientere sig i en hjem-
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mesides multimodalitet på dansk
– men ikke desto mindre lærerigt.
Sproget er autentisk og vanskeligt,
hvilket fordrer, at kursisten bl.a.
skal benytte sig af forskellige læsestrategier, og det medfører igen
afsmitning på tilrettelæggelsen af
undervisningen og opgavetyperne.
Der vil fx være opgaver med fokus
på at ruste kursister til at få overblik
over, hvor forskellige informationer
typisk ligger, fx kontaktoplysninger
eller hvem, der står bag en hjemmeside, og hvor troværdige kilderne er.
Vi prøver generelt at arbejde med
udvikling af kildekritik. I forbindelse
med netbaserede opgaver opfordrer
vi kursisterne til at overveje, hvilke
ikke-dansksprogede netsider de
plejer at bruge for derefter sammen
at finde tilsvarende dansksprogede
netsider, så kursisterne får mulighed
for at udvide deres dansksprogede
brug af nettet.

en introduktion til teksttype og
læseformål og i den forbindelse en
diskussion af valg af læsestrategier
for at gøre læsningen så strategisk
som muligt. Førarbejdet er med til at
sætte fokus på undervisning i stedet
for testning af læsning.

Førarbejde

Vi forsøger at inddrage det kritiske
aspekt i læsningen, så læseren reflekterer over, fx hvordan tekster er
relateret til andre tekster, generelle
samfundsdiskurser og til læserens
egne værdier, forestillinger, behov
m.m.

Formålet med førarbejdet er todelt:
for det første at bringe al den interesse og viden – både indholds- og
ordforrådsmæssigt – som kursisterne
har i forbindelse med et emne, frem
og få det bredt ud til hele gruppen.
Billeder og film fungerer særlig godt
som igangsætter af emnediskussioner, og en organisering i flere etaper,
fx individuel refleksion efterfulgt
af par/gruppearbejde og afrundet
i større grupper eller plenum, giver
bl.a. mulighed for at producere
og høre ordforrådet flere gange.
Spørgsmål eller anden form for guide
til diskussionen kan hjælpe kursisterne i gang og strukturere samtalen.
Ofte vil diskussionerne blive mere
levende og kursisterne mere involverede, hvis man lægger op til at få
den samfundsmæssige diskurs om
emnet med.
Det andet formål med førarbejdet
er det rent læsemæssige, nemlig

Læsning og læseaktiviteter
Læsning kan organiseres på mange
forskellige måder, både individuelt
og i samarbejde, og der kan være
fokus på forskellige aspekter af
indhold og form alt efter målet med
læsningen, teksten målgruppen, osv.
Man kan også lægge op til, at kursisterne inddrager andre sprog, mens
de samarbejder om en tekst, så de
opnår så dyb en forståelse af teksten
som muligt og kan lære så meget
som muligt af hinanden om læsning.
Alt er selvfølgelig afhængigt af, hvad
målet med læsningen er.

Det arbejde, kursisterne skal udføre i forbindelse med tekstlæsning, skal støtte kursisterne i deres
læse-indlæringsproces og ikke bare
teste deres læsefærdighed. I nogle
tilfælde, især på trin 3 og 4, er det
muligt at bruge tekstlæsningen til at
foregribe skrivearbejdet, sådan at
kursisterne fx skal finde og opliste en
række argumenter for eller imod en
sag, mens de læser en tekst, hvorefter de senere skal/kan bruge netop
de argumenter i deres egne skriftlige
produkter.
Som hjælp til forståelse eller visualisering af indholdet af en tekst
inddrager vi diagrammer. Kursisterne skal fx tænke i eller tegne
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diagrammer over en læst tekst som
hjælp til at strukturere det læste og
forbedre forståelsen. Et godt eksempel er anvendelsen af en tidslinje,
hvor kursisterne kan skrive begivenhedsforløbet i en artikel ind for at
få et bedre overblik over handlingsforløbet i teksten. Andre eksempler
på anvendelse af diagrammer i
læseundervisningen kunne være, at
kursisterne tegner hierarkiet over
videnspersoner i en nyhedsartikel
eller udfylder en proces-cirkel over
handlingen i en artikel, der skildrer
en persons oplevelser, fx fra Familiejournalen. Word’s ’smart-art’-knap er
oplagt til layout og kan samtidig også
give inspiration til, hvilke diagrammer det kan være relevant at bruge.
Der er diagrammer til ’proces’, ’hierarki’, ’relation’, ’pyramide’ etc.

Ordforråd

➔

Arbejdet med ordforråd fylder
meget i arbejdet med tosprogede
kursister, da ordforråd er et af de
områder, der gør læsning på andetsprog både sværere og langsommere
end læsning på førstesprog. På den
anden side har kursisterne netop
gennem læsning god mulighed for at
udvide deres ordforråd – og gennem
skrivning at gøre receptivt ordforråd produktivt. Udvælgelsen af ord
til videre bearbejdning i specifikke
ordforrådsopgaver foregår ud fra
overvejelser om relevans, hyppighed,
(før)faglighed, osv. Vi bestræber os
på at gøre ordforrådsopgaverne så
varierede som muligt både i form og
indhold. Desuden arbejder vi med
alle aspekter af ord, dvs. både de
semantiske og formmæssige. Endelig
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arbejder vi med både receptive og
produktive aspekter af ordforrådet,
og ved at vende tilbage til kendte
temaer kommer vi også naturligt til
at repetere både hyppigt og vigtigt
ordforråd.

Undervisning i lydfølgeregler og
læseteknik
Som ved undervisning i de øvrige
elementer foregår undervisningen
i stavning og læseteknik også i en
meningsfuld sammenhæng og på
grundlag af kendt materiale, dvs. det
materiale der i forvejen er arbejdet
med i løbet af opgavesættet. Vi
forsøger at lægge ud med opgaver,
hvor forholdet mellem betydning og
form er så klar som muligt for så til
sidst at ende med mere abstrakte
formfokus-opgaver. Desuden prøver
vi at forstærke læring ved fx i staveopgaver at lade kursisterne arbejde
med relevante bevidstgørende
lydfølgeopgaver før en diktat, og
efter en diktat lade kursisterne
reflektere over egne fejltyper og
læringsstrategier. Begge aktiviteter
udfører kursisterne i par eller små
grupper, for at de kan udveksle så
mange strategier og så meget viden
som muligt.

Skrivning på baggrund af en
modeltekst
På alle trin arbejder vi med skrivning
på baggrund af en modeltekst.
Modelteksten er så vidt muligt
eksemplarisk, hvad angår struktur,
indhold og form, fx i en klage. Der
spørges til funktionen af de enkelte
dele i modelteksten: Hvad gør en

overskrift? Hvad gør en indledning?
Dernæst spørges der til, hvordan
tekstaktiviteten udtrykkes sprogligt
i model-teksten. Fx hvilke ord og
udtryk, der er anvendt til at udtrykke
utilfredshed eller en opfordring.
Hvordan kan man se, at en tekst argumenterer eller refererer? Hvordan
kan man se, at et afsnit bygger videre
på det foregående? Det er på én
gang analytisk og eksplicit undervisning. Kursisten undersøger, hvordan
en tekstaktivitet er udtrykt, og målet
for kursistens egen konstruktion er
tydelig, idet kursisten har en tekst
som model for sin egen skrivning.
Derefter er kursisten bedre rustet til
selv at foretage sproglige valg. Vores
intention er altid at anvende autentiske tekster, men gode modeltekster kan være svære at finde, så det
hænder, vi må skrive dem selv.

Afrunding
Vi har i det ovenstående forsøgt
at beskrive vores samarbejde om
produktion af fælles materiale til
alle fire trin på FVU. Opsamlende
kan man sige, at det giver nogle
praktiske fordele at være flere om at
forberede undervisningen. Men de
største fordele ved vores samarbejde
er bedre læringsmulighed for både
kursister og os selv: Kursisterne får
mulighed for at lære i en konstant
udvidende spiral, fordi de vender
tilbage til de samme emner flere
gange i løbet af deres tid på FVU. De
arbejder med gennembearbejdede
og afprøvede materialer produceret i
et lærende fællesskab. Og for lærerne er det naturligvis ligeså lærerigt – og sjovt!

•

PERFEKT
9772

til introhold

RIGTIG DANSK
DANSK SOM ANDETSPROG DU3/AD
Nyt intro- og begyndermateriale hvor indlæring
af ordforråd og talesprogsstrukturer understøttes
af videointerviews med helt almindelige mennesker,
der taler 100 % autentisk og spontant dansk.
■

Introdansk, basisdansk og udvidet basisdansk samlet i én bog

■

i-bog med lyd, videoer og supplerende opgaver

■

En engagerende, moderne og anderledes måde at lære dansk!

Se mere på rigtigdansk.dk

➔

gyldendal-uddannelse.dk
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Genrepedagogik

– ett beprövat arbetssätt mot bättre texter
•
Af Sara Sorin, SFI-lärare i Norrköping

Vi lärare vet tämligen omedelbart
om det vi läser är en novell, debattartikel, en saga eller en instruktion.
Det beror på att språket i de olika
texterna är olika. Genrepedagogiken
blottlägger, för deltagaren, texttypiska drag i varje text. Det är ett
cykliskt arbetssätt som bygger att se
exempel, hitta fraser, ord och till sist
skriva själv.
När jag arbetar med argumentation
ger jag eleverna i läxa att läsa tre
eller fyra insändare. I marginalen
har jag skrivit kommentarer t ex:
”Rubriken är en uppmaning, inledningen visar varför ämnet är aktuellt,
inledningen börjar med en (retorisk)
fråga, argument 1 visar skribentens
viktigaste argument för eller emot
något med en motivering.” De får
också en cloze test med vanligt
förekommande uttryck och ord.
Nästa lektion läser vi texterna ihop.
Med hjälp av datorprojektorn markerar jag de texttypiska dragen.
Sedan skriver vi tillsammans en
text. Ämnet Skoluniform- bra eller
dåligt är gynnsamt eftersom de
flesta studerande har åsikter om och
erfarenhet av det. Rubriken skrivs på
tavlan och i två spalter, fördelar och
nackdelar, skrivs argumenten.
Vi ”Brain stormar” ihop.
Nästa steg är att vi väljer de starkaste
argumenten för eller mot skoluniform. Sedan skriver vi texten tillsammans på dator. Jag rättar lite och
guidar eleverna. Alla får en papperskopia av texten.
Nu är det deltagarnas tur att i
grupp eller par arbeta fram en text.

Undervisnings redskab / eksempler fra powerpoint
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Eleverna skriver och läser sedan
upp sin text för de andra. Under
uppläsningen skriver jag in allas
texter på datorn och alla erhåller
en kopia av dem. Deltagarna tränar
sedan att bedöma varandras texter
utifrån struktur, innehåll för den
aktuella texttypen och kunskapskraven för språket i kursen. Momentet
kan upprepas flera gånger beroende
på de studerandes kunskaper och
nivå.
Nästa steg är att var och en skriver
en egen argumentation och proceduren ovan upprepas vid bedömning, som nu kan ske av elev själv,
lärare eller av en kamrat.
Under hela processen punktarbetar
jag med fraser som tillhör genren, i
detta fall genom att muntligt kunna
förmedla sin åsikt och förklara på
olika sätt.
Både jag och deltagarna brukar
tycka att det är roligt. Jag bestämmer ämnena, t ex: Pojkar ska leka
med dockor. Förbjud djurförsök.
Mer praktik på SFI (Svenska för
invandrare) etc. Fördelen med färdiga ämnen är att deltagarna kan leka
med och pröva språket. De behöver
inte själva stå för åsikten.
Troligen har de flesta lärare på ett
eller annat sätt redan prövat på
genrepedagogik utan att känna till
namnet. Så var det för mig men
större medvetenhet om genrers
typiska drag har förbättrat min
undervisning vilket har medfört att
deltagarna skriver texter med en
bättre struktur vilket stärker både
mig som lärare och deltagarna.

➔
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Taskbaseret, stilladserende undervisning
fremfor onlineportaler!
•

Af Grethe Lambrecht, Næstved Sprog- og Integrationscenter og Jan Zepelin, Guldborgsund Sprog- og Integrationscenter.

Tilføjer det noget til undervisningen at anvende digitale hjælpemidler/platforme i Dansk som Andetsprog i forhold til kun at
arbejde med en bog, som man gjorde tidligere, og hvordan understøttes lærerne i deres valg af digitale platforme? På hvilken måde
er indholdskvaliteten i eksisterende digitale platforme prioriteret,
og hvilken læringsstrategi ligger bagved? De utallige muligheder,
der er at vælge imellem, kalder på en kritisk nytænkning, når der
skal udvikles et nyt digitalt læringsmiljø. Hvad skal det indeholde,
og hvordan tilgodeser man såvel kursist som lærer?
De mange muligheder, der i dag
findes og tilbydes på onlineportaler, er præget af svagheder eller
problemer og giver ikke indtryk
af at kunne favne samarbejds- og
læringsformer, der er mulige i web
2.0., hvor kommunikation, interaktion, chat, sms og Wiki er i fokus.

Disse er blevet almindelige processer for mange kursister, som – mere
eller mindre – har taget hele den
sociale dimension til sig.
Andetsprogslærere står dermed
overfor et nærmest uoverskueligt
scenarie, når der skal findes, fra-

vælges, udvælges eller opdages nye
digitale platforme, der skal understøtte indlæringen og progressionen
for netop deres kursister med deres
specifikke behov. Hvad er godt til
selvstudie, hvad kræver lærerstøttet undervisning, og hvad passer til
de kursister, man står over for i det
givne øjeblik i undervisningssituationen?

Undersøgelse af udbydere af
onlineportaler
I foråret 2015 besluttede vi at undersøge området nærmere og udsendte
spørgeskemaer til såvel udbydere af
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udvalgte onlinetjenester som undervisere på en række sprogskoler.
Vores spørgsmål til undersøgelsen
tog bl.a. afsæt i Mohamed Allys1
anbefalinger til online-læringsstrategier:
Læringsstrategierne skal kunne
motivere eleverne, facilitere en
fremadskridende proces, have en
holistisk tilgang, tage højde for individuelle forskelle, fremme meningsfuld læring og interaktion, give
feedback, lette kontekstuel læring,
og yde støtte under indlæringsprocessen.
I vores samlede vurderinger af portaler og hjælpeværktøjer brugte
vi CFU’s vurderingskriterier på
www.vurdigi.dk. Vi har taget stilling til indholdskvalitet, omfang,
brugervenlighed og grafik/ layout.
Efterfølgende analyserede vi portalerne teoretisk.
Mange lærere har som bekendt givet
sig i kast med at anvende it i undervisningen, som i denne artikel defineres som undervisning, der foregår
online via digitale resurser som computer, iPad, smartphones etc.
Bente Meyer2 fremhæver, at fremmedsprogstilegnelsen i dag foregår
uden for de institutionelle rammer i
stor stil, idet de unge, som er vokset
op med computeren, ofte bruger
megen tid på at spille på nettet og
herved er i kontakt med andre unge
fra hele verden. Det betyder, at de
kommunikative fremmedsprogskundskaber bliver nærværende og
relevante for de unge, hvilket vil
motivere dem til at fortsætte efter
endt undervisning og skolegang.
Bente Meyer taler om fremmedsprogstilegnelse generelt, men vi

mener, at der kan trækkes paralleller til undervisning i dansk som
andetsprog. I DSA-undervisningen
har der også været en udvikling
inden for teknologiske hjælpemidler.

Onlineportalernes ulemper
Der kan være mange fordele ved at
lade kursister bruge digitale hjælpeværktøjer og onlineportaler, men
der er samtidig flere problematikker, man som udbyder skal være
opmærksom på. Dels er der instruktionerne og sproget på sitet, og dels
er der selve designet og navigationen, som kan være til ulempe for
kursisten.
Det er vores opfattelse, at mange
sites, både dem vi har analyseret og
andre sites, vi har kendskab til,

1. Foundations of Educational Theory for Online Learning, 2004
2. Virtuelle læringsrum – fremmedsprog på internettet. Sprogforum nr. 25, 2003

har mangler i deres kommunikation
til kursist og/eller underviser. Flere
sites hævder, at deres brugervenlighed er rettet mod kursisten,
men af flere årsager kan kursister
ikke anvende sitet uden hjælp fra
underviser, enten fordi sproget er
for svært, eller fordi navigationen
er uklar, eller fordi designet ikke er
gennemtænkt.
Mange portaler mangler en velkomst- og introduktionsside til
undervisningens emne, som forklarer, hvad formålet er, hvad der er
på portalen, hvordan man finder
rundt og/eller kan logge ind, tekniske informationer og ikke mindst en
udførlig lærervejledning. Nogle sites
har urimeligt lange venstremenuer,
hvor man med fordel kunne have
lavet over- og undermenuer, dvs.
hvor undermenuen folder sig ud,
når man klikker. Når man beder en
kursist om at gå ind i fx ordstilling,
skal vedkommende læse/forstå alle
menupunkterne. Hvis menupunktet
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fx hedder noget om ordstilling, vanskeliggøres arbejdet for kursisten
undervejs. Udbyderen mener sikkert, at ordvalget er mere uformelt
og signalerer, at ikke alt er omfattet,
men for kursisten er det problematisk. Nogle sites har svært overskuelige venstremenuer. Fx når man
klikker på en menu, så fremkommer
en del nye venstremenuer, men
langt nede på siden, så man ikke
har opfattelsen af, at det har noget
med det nuværende klik at gøre. På
nogle sites er der en gennemgang
af et emne, hvorefter flere øvelser
befinder sig i bunden af siden. Det
er vores erfaring, at kursisterne har
svært ved at finde ud af det uden
lærerstøtte. Yderligere er der den
forhindring, at når kursisten er færdig med en opgave, videreføres der
ikke automatisk til næste opgave,
men man skal tilbage til emnesiden
og hente næste øvelse i bunden af
siden.
Mange sites bærer endvidere præg
af, at de er implementeret for 8-10
år siden, hvilket er meget lang tid,
når vi taler it. Vi er stødt på mange
gode øvelser undervejs, som har
vist sig ret ubrugelige, fordi det fx
er 7 år gamle aktuelle opgaver om
samfundet.
Generelt oplever vi altså, at kursister skal have noget kendskab til
internetportaler og it for at betjene
undervisningsportalerne, idet det
ikke altid er logisk, hvordan portalerne er bygget op, og hvordan
menuerne er placeret på siden.
Grafisk kan det indimellem være
svært at se en sammenhæng mellem billeder og tekst, hvorfor er der
fx et billede i højre-menuen af H.C.
Andersen, når emnet er grammatik? Flere portaler har en overdreven brug af flyvende objekter eller
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store skift i font-størrelser og farver.
Fra udbyderens side har man uden
tvivl ønsket at understrege noget
vigtigt, men på nettet kommer
dette til at virke, som om nogen
råber til dig.

med anvendelse af it. Derfor fandt
vi det relevant at undersøge en lille
del af, hvad der findes på onlinemarkedet, hvordan det er opbygget,
og om det bidrager til danskuddannelsernes kvalitet.

Man er nødt til at beslutte, hvilke
informationer der skal være på
portalen, før man kan tænke på,
hvordan man skal tilrettelægge og
designe portalen. Indhold og layout
er ikke to konkurrerende størrelser. Indholdet skal være korrekt,
relevant, opdateret og læsevenligt
og ikke mindst let at finde frem til.
Indholdet er vigtigt for portalens
berettigelse. Men den grafiske
præsentation har stor betydning
for, hvordan brugerne opfatter portalen. Virker siderne indbydende?
Toner de hurtigt frem på skærmen?
Er de læsevenlige? Layoutet er derfor en lige så vigtig faktor som godt
netsprog og struktur. Det skal være
enkelt – genkendeligt overskueligt
og hurtigt. Et brugervenligt design
kræver, at man strukturerer og
arrangerer informationer så overskueligt og logisk for brugeren som
muligt. Endelig anvender flere portaler skrifttyper med serif fx Times
New Roman, hvor bogstaverne er
vanskelige at læse, fordi de læses
digitalt. Dette gælder ikke mindst
for kursister, som først for nylig har
lært det latinske alfabet.

Hvad skal en onlineportal som
minimum indeholde, og hvad skal
underviseren være bevidst om?

IKT – computere, iPads, smartphones og onlineportaler er blevet
implementeret i større eller mindre
grad på sprogcentrene i Danmark.
Vi besluttede i vores masteropgave
at undersøge brugen af it og digitale
hjælpemidler i DSA-undervisningen,
fordi kursisterne til en vis grad er
fortrolige med smartphones, internet, herunder Facebook samt email og derved har forudsætninger
for at indgå i undervisningsforløb

Tidligere anvendte vi onlineportaler
regelmæssigt i vores undervisning,
men undervejs i undersøgelsen har
vi ændret adfærd, og efterfølgende
har vi anvendt onlineportaler meget
begrænset og med langt mere fokus
på den enkelte disciplin, der skal
trænes, enten sammen med kursisten eller som differentieret undervisning.
På en platform bør der:
• være en tydelig beskrivelse af,
hvad sitet indeholder
• være en enkel navigation, der
viser, hvor man finder hvad
• være en tydeliggørelse af Allys
otte læringsstrategier (eller
andre tilsvarende), så undervisere kan se, hvordan det fagligt
er bygget op
• være en lærervejledning med
klare anvisninger og forslag
Samtidig skal en underviser være
bevidst om:
• hvad formålet er med at anvende
portalen
• kursistens potentielle udbytte af
portalen
Vi har taget udgangspunkt i Marie
Falkesgaard Slots3 grundmodel, og
udbygget den, så man får stillet sig
selv de didaktiske spørgsmål om
hvad – hvordan – hvem/hvornår, og
hvorfor man sætter kursister i gang
med at løse opgaver på en portal,
hvilket man bør gøre i alle undervisningssammenhænge. Den kan
bruges som et værktøj for under-

3. Opgavedidaktik og stilladsering. Sprogforum nr. 59. Aarhus Universitetsforlag

➔

˚˚˚

fortsætter side 21.

ARTIKEL

˚˚˚

Nr. 65 > dec. > 2015 > SIDE 21.

fortsat fra side 20.

viserne, når de skal vælge eller fravælge onlineportaler.

Digitalisering eller ej – didaktiske
overvejelser, det pædagogiske
udgangspunkt og undervisningens
organisering må stadig være grundlaget for undervisningen. Ved at
anvende digitale værktøjer har vi
muligheden for at arbejde multimodalt med autentisk stof.
Efter vores opfattelse bør en onlineplatform:
• have et meget enkelt grafisk
udtryk
• have en tydelig og logisk navigation
• iværksætte en filtrering, straks
en bruger logger sig på, bl.a.
o hvor er du? hvem er du? 		
		 hvor vil du hen?
o er du lærer / kursist?
o er du kursist i udlandet, ny i
		 Danmark, selvstuderende, 		
		 har du lærerstøtte?
• tilbyde kursisten forskellige
muligheder at fortsætte på efter
filtreringen. Denne filtrering vil
være kompleksitetsreducerende,
idet opgaverne vil være afpassede til kursisten.

En fremtidsportal
Efter filtreringen vælger kursisten/
underviseren et emne, hvor kursisten træffer nogle valg og fravalg.
Disse valg har konsekvenser for de
efterfølgende opgavetyper. Hvis
emnet er, at man skal bosætte sig
i et område i en kommune, kan
opgaverne være papirer, der skal
udfyldes, forsikringer, der skal tegnes, tilmeldinger til børnehaver
mm.
Denne type læringsportaler eksisterer desværre ikke endnu, så vi
anbefaler, at man i højere grad
anvender online-resurser kom-

plementært med de eksisterende
portaler.

Hvordan udnytter man de digitale
muligheder til taskbaseret og stilladserende undervisning?
Bente Meyer nævner, at den yngre
generation er vant til i stor stil at
anvende smartphones og computere til spil, e-mail, chat, Facebook,
Skype m.m. De har måske kun et
overfladisk kendskab til teknologiens muligheder, men for os som
undervisere er det nemmere at
motivere kursisterne, når vi anvender teknologi, som de føler sig fortrolige med.
Tilføjer det så noget til undervisningen at anvende digitale hjælpemidler/ platforme i dansk som andetsprog i forhold til kun at arbejde
med en bog? Det er vores opfattelse, at det giver mange læringstilgange, uanset om kursisten er aktiv
eller passiv, deltagende eller producerende. Vi mener, at det i høj grad
er afvekslende og motiverende,

når vi inddrager digitale medier i
undervisningen, og at det støtter
sprogtilegnelsen på flere måder.
Vores pointe er imidlertid, at for at
få et godt resultat skal undervisningen planlægges taskbaseret og stilladserende, så kursisterne i høj grad
bliver deltagende og medproducerende, idet dette faciliterer fællesskab og samarbejde undervejs.

Virtuelle venner
Et eksempel er projektet ”Virtuelle
Venner”, hvor kursister på 2 forskellige skoler arbejder sammen:
• Fase 1: Kursisterne arbejder sammen to og to. Hver kursist laver
en videopræsentation af sig selv,
og fem spørgsmål til sin egen
præsentation. Præsentationerne
lægges op på YouTube og gennemgås af kursisterne på den
anden skole, som lytter og ser
og svarer på spørgsmålene i
grupper.
• Fase 2: Kursisterne på de ene
skole sidder i grupper på 2-3 og
laver Google-Hangouts eller en
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anden form for online chat med
grupper på den anden skole.
Kursisterne har i fællesskab lavet
en lang liste med spørgsmål, der
går ud over de tidligere præsentationer, så de har noget nyt at
snakke med hinanden om.
• Fase 3: Udveksling af e-mails. Fx
om en tur, kursisterne har været
på.
• Fase 4: Start på projekt ”Min
by”, hvor kursisterne sendes i
byen med iPads og tager billeder.
Efterfølgende skal disse bearbejdes, der skal forberedes spørgsmål til udvalgte aktører i byen, og
kursisterne skal interviewe disse.
Dernæst skal det hele samles og
bearbejdes i BookCreator, så der
kommer en lille turistfolder som
produkt.
• Fase 5: Et gensidigt besøg i byerne, hvor kursisterne præsenterer deres folder og viser rundt i
byen.
Sammenfattende kan projektet
beskrives således:
Emne: 	Præsentation af sig selv,
af skolen og af byen.
Formål: At skabe et autentisk 		
miljø, hvor kursisterne 		
kan udvikle deres 		
kommunikative 		
kompetencer i forhold til
at tale, lytte, læse og 		
skrive.
Metode:	Præsentationer vha. 		
iPads, skriftlige spørgmål,
udveksling af e-mails,
chat fx vha. Google 		
Hangouts, udarbejdelse
af folder om deres by i 		
BookCreator og besøg 		
hos hinanden.
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Dette er, ifølge vores mening, interaktion, når det er bedst. Kursisterne
bliver nysgerrige og interesserede
i kursisterne på den anden skole,
og hele situationen er autentisk. Vi
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mener, at det tilfører en sproglig
og kulturel selvrefleksion, som kan
udbygge og vedligeholde de kommunikative sprogkundskaber.

Digitale værktøjer til taskbaseret
undervisning
Grib Begrebet er en lille app, som
desværre kun kan anvendes til iPad.
Den udmærker sig ved, at den er
såvel task-baseret som sprogskabende og kan anvendes også af
DU1.
BookCreator er en multimodal app,
hvor kursisten selv kan skabe sine
egne bøger/ projekter.
Padlets er en form for opslagstavle
på nettet, som kan anvendes på
utallige måder, bl.a. er den fortrinlig
at anvende til brainstorm, fordi alle
kursister kan skrive samtidig i dokumentet.
Movenote er et lille præsentationsværktøj, som også kan bruges på
kursisternes smartphones.
iMovie kan bruges som præsentationsværktøj og videoredigering.
Samlet set handler det om, at værktøjerne bliver brugt, ikke kun til
præsentation, men til en gensidig
udveksling mellem kursisterne, så
det kommer til at fungere interaktivt, sprogskabende og stilladserende.

Hvad underbygger brugen af
taskbaseret undervisning med
brug af digitale værktøjer?
En anden af Bente Meyers pointer
er, at man ved at bruge fx iPads i
undervisningen kan understøtte
faglige aktiviteter som ordforrådstræning og mundtlighed og udvikle
mulighederne inden for didaktikken,
hvor lyd og billede øger læringspotentialet i læremidlerne, fordi kursisterne kan anvende iPads som et
multimedieredskab. Dette er i tråd

med Bruners teori om stilladsering,
hvor der bygges videre på kursisternes kendskab til bl.a. internet,
Google og Facebook til fx at udvide
deres kompetencer inden for informationssøgning etc. Det ligger også
i tråd med hans tankegang om, at
man som underviser bør kunne tage
individuelle hensyn og sætte kursisten i gang med opgaver, som lægger til det allerede opnåede.
Vi er i videnssamfundet nu, og
internettet er en vigtig resurse
heri. Bøgerne er stadig en vigtig
del af læringen, men de kan ikke
stå alene mere. Der skal dialogisk
undervisning til, hvor man diskuterer, formidler og reflekterer over
opgaverne. Og der skal taskbaseret
undervisning til, hvor kursisterne
skal løse opgaver ved hjælp af alle
typer medier. Her er internettet en
stærk resurse, hvor informationerne
kan hentes, og hvor kursisterne
efterfølgende kan diskutere og
fortolke informationer i grupper.
Derfor mener vi, at onlineportaler,
som ikke er opdaterede, og som
ikke forholder sig til autentiske
situationer efterhånden vil tabe terræn til internettet.

Hvordan får vi udbredt kendskab
til gode projekter?
Som en afrunding på vores perspektivering vil vi understrege, at
vidensdeling på flere planer vil være
afgørende for, hvor stort udbytte
undervisere og kursister har af digitale værktøjer og onlineportaler. Vi
har ikke tradition for at videndele
i Danmark generelt. Vi videndeler
måske inden for vores lærerværelse
eller inde på hver vores intranet,
men på landsplan er der ingen
overordnet vidensdeling om, hvad
der findes, og hvilke resurser der
kan anbefales.

•

REDAKTIONEN
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EPALE

– et bud på en platform til videndeling
•
Af redaktionen

EPALE er et flersproget fællesskab
med åbent medlemskab for lærere,
undervisere, forskere, akademikere,
politikere og andre, der beskæftiger
sig professionelt med voksenuddannelse i Europa.
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Formålet med EPALE er at styrke
netværksmuligheder og faglig
vidensudveksling. Her er samlet
faglig viden, nyheder, aktuelle
debatter og en oversigt over kompetenceudvidende aktiviteter og
begivenheder inden for sektoren

voksenuddannelse. EPALE er finansieret af Europa-Kommissionen.
På EPALE får du blandt andet adgang til:
•	Partnersøgning til fx projektpartnerskaber.
•	Eventkalender der giver dig en
oversigt over større begivenheder, kurser, seminarer mm, og
hvor du også selv kan registrere
dine egne aktiviteter.
• Nyhedsopdateringer og blog om
fx den politiske udvikling, nye ini-

tiativer og andre aktuelle emner.
• Debatforum hvor du kan drøfte
relevante temaer med kollegaer
på både nationalt og internationalt plan.
• Ressourcecenter hvor du fx
kan finde og selv bidrage med
artikler, undersøgelser og andet
undervisningsmateriale.

•

Du finder den danske del af EPALE
på: http://ec.europa.eu/epale/da
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Lær at lære
•

Af Susanne Toft og Kirsten Aagaard Andersen, undervisere på CDI, Køge

Esben Lunde Larsen indledte den
nyligt afholdte konference ”Dansk
voksenlæring i et europæisk perspektiv – Hvad kan vi lære af Europa
og hvad kan Europa lære af os?”
I sit indlæg slog han fast, at målet
for gruppen af flygtninge først og
fremmest er arbejde og dernæst
danskundervisning efter arbejdstid. Selvforsørgelse er vigtigere end
uddannelse. Fra salen blev der rejst
relevante og væsentlige spørgsmål:
Hvor findes de arbejdspladser, hvor
medarbejderne ikke behøver at
kunne tale dansk? Hvordan undgår
man, at denne gruppe medarbejdere
fyres som de første? Og hvordan
finder målgruppen fodfæste på arbejdsmarkedet uden de nødvendige
sproglige kvalifikationer?
Ingen er vel uenige i, at selvforsørgelse er målet. Men målet skal
nås på den rette måde, så tilknytningen til arbejdsmarkedet bliver
”langtidsholdbar”. Når det gælder
danske unge, er mantraet uddannelse som vejen til beskæftigelse.
Dette gælder vel også flygtninge/indvandrere, hvad enten det handler
om sprogundervisning, opkvalificering af uddannelser/kompetencer fra
hjemlandet eller uddannelser taget
i Danmark?
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Et skandinavisk udviklingsprojekt
under Nordplus Voksen, Lær at lære,
har netop det langsigtede mål at øge
flygtninge/indvandreres mulighed
for at gennemføre en uddannelse og
dermed komme nærmere arbejdsmarkedet. Baggrunden for projektet
er, at overgangen fra sprogundervisning til det øvrige uddannelsessystem er vanskelig for en stor del
af sprogcentrenes kursister. Det
skyldes blandt andet, at mange kom-

mer fra uddannelseskulturer, der er
væsentligt forskellige fra den skandinaviske, hvor der er fokus på samarbejde, at tage ansvar for egen læring
og at arbejde projektorienteret.
Center for Dansk og Integration er
leadpartner i projektet, hvor de
øvrige deltagere kommer fra sprogskoler i Voss i Norge og Norrköping i
Sverige. I løbet af projektet, der varer
til august 2017, udvikles metoder og
redskaber, der understøtter kursisternes kompetencer i forhold til
studieteknik og læringsstrategier, og
der udarbejdes en idébank indeholdende undervisningsaktiviteter og
brobygningsaktiviteter. Idebanken
vil være offentlig tilgængelig på en
digital platform.
I forhold til brobygningsaktiviteter er
VUC en oplagt samarbejdsinstitution
for CDI. EUD-reformen fra august
2015 medfører, at langt størstedelen

af sprogcentrenes kursister, der ønsker en erhvervsuddannelse, fremover skal have dansk og matematik
på G-niveau, det vil sige 9.klasse
på VUC, før de kan påbegynde en
erhvervsuddannelse. Med fag på 9.
eller 10. klasses niveau får kursisterne mulighed for at søge ind på en
lang række erhvervsuddannelser, der
kan bygge videre på kvalifikationer
fra hjemlandet og efterfølgende
forbedre deres jobmuligheder med
selvforsørgelse til følge. Under det
første møde i projektet besøgte projektdeltagerne VUC i Greve.

•

KONTAKT:
Er du interesseret i at høre mere om
projektet eller har kommentarer og
ideer, så kontakt os på:
susanne@toft.cc
kirstenaagaarda@hotmail.com

