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Danskundervisning
i boligområder
Velkommen til efterårets første nummer af FOKUS. Vi har i dette nummer samlet tre artikler om kursister
som bliver undervist lokalt i det
område hvor de bor. Læs om undervisningen i Odense, Tingbjerg og
Kolding.
Det danske sprog er svært at lære.
Og hvornår kan man egentlig dansk
”nok” til at fungere i dagligdagen og
på jobbet? Og har danskerne ikke
også et ansvar for at det lykkes?
Det har Maya Bram Sommer lavet
en dokumentarfilm om – her i FOKUS fortæller hun om baggrunden
for filmen.

Husker du artiklen om Dansksimulatoren i sidste nummer af FOKUS?
Denne gang følger vi op med en
artikel om projektets evalueringsrapport.
Sidst i bladet har vi selvfølgelig
nogle boganmeldelser – bl.a. af en
ny frilæsningsbog om Roskilde
Festival.
Og husk så de spændende konferencer om FVU, som Uddannelsesforbundet holder den 19. og 20.
november!

Hilsen redaktionen
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I folkeskolen og gymnasiet går itudviklingen stærkt – fx med i-bøger.
Hvordan ser det ud inden for mate-

riale til dansk som andetsprog? Vi
har interviewet Lars Schmidt Møller,
redaktør på Gyldendal Uddannelse.

Konference
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Hjemlig hygge
i danskundervisningen
•

AF ULLA ROSENDAL

Det hele begyndte ved et tilfældigt
møde mellem denne artikels forfatter
og beboerkonsulent Annette Schjønning i boligområdet Stæremosegård
& Rødegårdsparken i Odense. Mødet fandt sted sidste forår, i 2011. En
ide opstod spontant, men var i september samme år allerede ført ud i
livet. Den ide vender jeg tilbage til.
Ud over at være indvandrerlærer
arbejder jeg som tolk. Den omtalte
forårsdag var jeg på besøg hos
Seda, en armensk kvinde, som jeg
var tolk for og som jeg havde undervist i dansk, da hun boede på asylcenter. Jeg besøger hende af og til
og benytter bl.a. lejligheden til at forbedre hendes mangelfulde dansk.
Mens vi sad der, kom beboerkonsulent A. S. Hun var rundt med spørgeskemaer til beboerne, der handlede om trivsel i boligområdet, og de
kunne komme med ideer til tiltag for
forbedringer.
A.S. havde været en gang før hos
Seda, men havde på grund af
sprogvanskeligheder ikke kunnet
komme igennem og måtte gå med
uforrettet sag. Nu var hun så heldig,
at der den dag var en tolk. Snakken
gik livligt imellem os. A. S. fortalte
om bestyrelsens planer for området.
Der skulle virkelig til at ske noget
nyt.
Boligområdet er bygget sidst i
60´erne. Der er 456 boliger. Der bor
ca. 870 beboere, heraf er ca. 200
børn. Omkring 41 % har en anden
etnisk baggrund end dansk.
Der er gennem de sidste ti år sket
en ændring i beboersammensæt-

ningen. En større del er socialt
udsatte på grund af misbrug, isolation, psykiske problemer, ringe sociale evner, manglende danskkundskaber og andre lignende forhold.
Man har ønsket at vende denne udvikling og styrke den sociale kapital i
området. Derfor har Landsbyggefonden, Odense Social Filantropiske Boligselskab og Odense Kommune givet midler til en social helhedsplan i perioden 2011-2014. Det
gør man bl.a. ved at gøre fællesskabet beboerne imellem stærkere,
udvikle det gode naboskab og samtidig forbedre beboernes evner til at
være aktive samfundsborgere.
Der blev givet penge til, at man
kunne ansætte en beboerkonsulent
og en b&u medarbejder, og der blev
afsat midler til igangsættelse af forskellige aktiviteter. Som et led i
denne udvikling byggede man et
beboerhus, som blev indviet februar
2012.

Hvorfor danskundervisning i et
boligområde?
Manglende danskkundskaber kan
være en hindring for at indgå i fællesskaber og i det hele taget en
hæmsko for at være en aktiv samfundsborger. Mange af beboerne har
for år tilbage gået på sprogskole,
men de har ikke holdt sproget ved
lige og har derfor svært ved at bruge
det i deres daglige liv.
På det føromtalte møde hos Seda
fik A. S. den lysende ide at tilbyde
undervisning i dansk – hvis jeg altså
havde mod på at være lærer. Hun
mente, at sprogundervisningen kunne være netværksskabende blandt
beboerne. A.S.´s entusiasme var
smittende: jeg sagde ja til at prøve.

Var der mon interesse blandt
beboerne?
Der blev sat opslag med det gratis
tilbud i opgangene. Man behøvede
ikke at melde sig til, men blot møde
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op inden for et tidsrum på to timer
den fastsatte ugedag. Man kunne
komme og gå, som man ville og
skulle ikke binde sig til at møde op.
Dette var for at imødekomme deres
vidt forskellige familie- og arbejdsmæssige situation. Beboerhuset var
endnu under opførelse, så undervisningen skulle begynde i den lejlighed, hvor bestyrelsen ellers holdt til.
På åbningsdagen havde A. S. dækket op med kaffe, te og kager og vi
ventede spændt: Kom der overhovedet nogen?
Der mødte seks personer. Det var
en blandet gruppe af unge, midaldrende og gamle, fra vidt forskellige
lande og sprogområder. Fælles for
de fleste af dem var, at de ønskede
at forbedre deres dansk, især udtalen, men at de ikke havde råd til at
betale for et kursus. En af dem fortalte, at hun for alvor indså, hun
havde et problem med udtalen, da
hun i et forsøg på at skabe kontakt
havde forskrækket nogle danske
børn med sit gebrokne dansk.
To vietnamesere, et ægtepar, skilte
sig ud ved dels at være unge og
dels ved, at manden i forvejen modtog undervisning på en sprogskole.
Han var dygtig og ambitiøs, derfor
ville han også gerne gå hos mig, når
undervisningen tilmed var gratis.

Seks omkring et rundt bord
Gruppen spændte niveaumæssigt
fra begyndere til nogle, der havde
været på det danske arbejdsmarked
i mange år og derfor talte et brugbart
dansk. Hvordan skulle opgaven gribes an, når vi kun havde to timer én
dag om ugen?
Vi startede i den lille stue omkring et
rundt bord, hvor der lige akkurat
kunne sidde fem personer med blyant og papir – læreren måtte stå. De
dage, hvor der var flere elever,
måtte vi tage sofaen i brug, ligeledes

når eleverne havde deres børn med.
Forventningerne var høje og aktivitetsniveauet højt hos de dygtigste,
mens de svagere naturligt nok holdt
sig i baggrunden.

Forsøg på niveaudeling
Det kunne ikke gå i længden. I så
lille et lokale kunne jeg ikke niveaudele undervisningen. Jeg begyndte
så at koncentrere undervisningen af
de stærkeste elever i den første del
af undervisningstiden. Det blev organiseret sådan, fordi netop de stærke
elever altid kom fra undervisningens
start og de øvrige oftest kom "dumpende" hen ad vejen – af forskellige
årsager.
Det fungerede fint. De stærke elever
blev som regel, når de næste skulle
undervises. De fik derfor opgaver at
sidde med. Den trange plads gjorde
imidlertid, at de ikke kunne lade
være med at følge med i undervisningen. Børnenes aktiviteter kunne
også virke forstyrrende på dem.

Et splinternyt beboerhus
I begyndelsen af 2012 var huset
klart til at blive taget i brug. Danskundervisningen fik til huse i en hyggelig stue, indrettet med det samme
bord som tidligere, men med gulvtæppe, sofagruppe, klaver, tv, potteplanter, billeder på væggen osv. Der
var kort sagt dømt hjemlig hygge i
undervisningen.
Rammerne for undervisningen blev
ændret. Den foregik en anden ugedag, en time senere og nu kun én
time ad gangen. Ændringerne betød
også ændringer i elevsammensætningen. Forårets deltagergruppe har
mest bestået af begyndere – helt
nytilkomne – samt folk, der har
været i Danmark i femten år eller
mere, men som endnu ikke har tilegnet sig den fornødne sproglige kompetence.

Skolebaggrunden er for de flestes
vedkommende svag. Teoretiske,
grammatiske tilgange kan man derfor ikke bruge direkte. Min erfaring i
at undervise analfabeter og postanalfabeter kommer mig derimod
her til gode, og eleverne har udbytte
af den. De er glade og udtrykker
beklagelse over, at de kun får tilbudt
én times undervisning om ugen.
Det vil kunne blive et større problem
med tiden, hvis holdet ikke er så homogent, som det har været hele foråret. Elever med andre undervisningsbehov vil det være svært at
have samtidig. Det ville da være
hensigtsmæssigt at lave i hvert fald
to forskellige hold, på forskellige
tidspunkter. Det er der imidlertid ikke
på nuværende tidspunkt økonomi til.
Derfor gælder det om at forene de
forskellige niveauer i passende aktiviteter og øvelser. For alles vedkommende gælder det, at de har et stort
behov for at vide noget mere om det
danske samfund. De har alle mange
spørgsmål vedr. forhold, de har undret sig over og vil i almindelighed
gerne vide mere.
Lysten til at deltage bunder nok i, at
de gerne vil lære mere dansk, men
bestemt også i at komme og være
sammen med de andre. De udveksler livligt erfaringer fra deres respektive hjemlande og finder lighedspunkter. Fx. skulle en af dem for nylig
sørge for begravelse og selskabeligheden for de sørgende. Det gav anledning til meget snak og udveksling.
De giver også hinanden madopskrifter. De fortæller stadig hyppigere om
deres daglige oplevelser og om fælles bekendte og naboer.
Alt i alt synes jeg, at man så småt er
ved at opnå et af målene med at
samle folk, nemlig at styrke deres
indbyrdes relation, få dem til at tale
sammen på trods af sprogbarrieren.
Den er faktisk blevet mærkbart
mindre i de måneder, jeg har kunnet
iagttage dem.
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Stemning og hygge virker stimulerende på indlæringen, men der er
grænse for hvor højt man kan sætte
ambitionerne for det faglige. Man
kan se på undervisningsformen i
boligområdet som en dansk arbejdsplads, med nogle velvillige danske
kolleger, men uden en regulær
danskundervisning. Jeg tror, udbyttet vil være, om ikke lige så stort,
fordi de kommer i så kort tid, men
sammenligneligt.

Visioner
Der har indtil nu kun været et fåtal af
den samlede gruppe i området, som
man forestiller sig kunne have behov for undervisning i dansk. Ca. 16
har i løbet af det første år frekventeret undervisningen. Alle har været
meget positivt indstillede, men de
der så alligevel falder fra, har angivet mange forskellige grunde hertil:
sygdom, børnepasningsproblemer
(selvom de får at vide, at de gerne
må tage børnene med), arbejde
o.m.a.
Jeg tror, at ideen med undervisning
der, hvor folk bor, har en fremtid,
men der skal tid og tålmodighed til,
at såvel tilrettelæggere af undervisningen som beboerne kan vænne
sig til de utraditionelle rammer, den
foregår i. Det forudsætter også større selvdisciplin af eleverne, fordi
undervisningen i hvert fald indtil
videre er frivillig og gratis.
Der arbejdes på længere sigt på, at
der kan laves en aftale med AOF
om undervisning under FVU-ordningen. Jeg forventer, at undervisningen i det regi i højere grad formaliseres, fordi der skal opfyldes bestemte krav, men man kan håbe, at
de gode hensigter og den gode ånd
bevares, således at beboerne bliver
ved med at komme af lyst til både at
dygtiggøre sig og til at pleje det gode forhold til de øvrige beboere.
●

Dansktilbud til Tingbjergs
kvinder er det helt rigtige
•

AF GRY ABRAHAMSEN,

KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER, OMRÅDESEKRETARIATET I TINGBJERG

Najeyah, Nasim, Edina og de andre kvinder har ofte mand og børn derhjemme, der taler
dansk. De fortæller, at det er en vigtig motivationsfaktor. Til højre er sproglærer Mette
Markmann. FOTOGRAF: MIKAL SCHLOSSER.

Kvinderne i den københavnske bydel Tingbjerg strømmer til
danskundervisning med CBSI Sprogcenter. Undervisningen
foregår lokalt, og de har småbørnene med sig.
Den lille dreng tegner koncentreret
på blokken, imens de lidt større
småpiger render rundt i rummet. De
skubber lidt til affaldsstativet og smider sig så på den røde sofa. Den
ene kikker skælmsk i retning af sin
mor, og der er et øjebliks kontakt,
førend lillepigen igen er optaget af
snoren på puden og håndtaget på
stativet.
Rundt om bordet sidder mødrene
med de allermindste børn i høje
stole og på skødet. Den ene skal
vugges, den anden er tørstig. Imens
snakker kvinderne fra Eritrea,

Ungarn, Pakistan og Afghanistan
dansk, det bedste de kan.

Dansk foregår lokalt, og børnene
er med
”Det er lidt kaotisk. Men de er så optimistiske. Det er deres mulighed. De
har jo børnene,” fortæller Ulla Clausen, sproglærer fra CBSI Sprogcenter i København NV, der sammen
med sproglærer Mette Markmann
står for danskundervisningen i Tingbjerg.
Danskundervisningen for kvinder
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”I udsatte boligområder er folk af
mange grunde mindre mobile, fx
fordi de er syge, fattige, utrygge ved
at færdes andre steder eller ikke har
pasning til børnene. Derfor er det
godt at lægge tilbud lokalt. For så
bliver det brugt. For år tilbage var
der mor-barn undervisning i samarbejde med institutioner, hvor kvinderne blev undervist i ét rum, og børnene var i et andet med pædagoger
imens. Det var mere attraktivt for
kvinderne end at gå på sprogskole.
Tingbjerg ligner. Forskellen er, at der
er børn med.”
Forud for bevillingen var beskæftigelses- og integrationsborgmester
Anna Mee Allerslev på besøg i
Tingbjerg, hvor flere lokale kvinder til
et cafémøde påpegede behovet for
netop danskundervisning lokalt i
Tingbjerg. Deres oplevelse var, at
mange kvinder ikke kunne overskue
turen til sprogcentrene andre steder i
København.

Sidra har skrevet en tekst derhjemme om sin søns 1 års fødselsdagsfest, som hun læser højt
for sproglærer Ulla Clausen og de andre kvinder. Bagefter stiller de andre spørgsmål til festen. FOTOGRAF: MIKAL SCHLOSSER.

hver tirsdag og onsdag kl. 9-12 er
del af den fremskudte sprogindsats,
som Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen i Københavns Kommune med borgmester Anna Mee
Allerslev (B) i spidsen har bevilget
en million kroner til i 2012. Indsatsen
er et forsøg med sprogundervisning i
Tingbjerg til alle voksne med behov
for at lære dansk. De skal i gang og
finde ud af, at de kan.
42 kvinder er siden januar og indtil
juli mødt op for at få undervisning i

Sundhedshuset, og Ulla Clausen og
Mette Markmann konstaterer:
”Der er et reelt behov for undervisning til kvinder med børn. De er alle
sammen i samme situation. De er
her, de får barn, og så får de flere
børn, og de kan ikke komme i gang
med dansk.”
Anne Rasmussen, der er sprogcenterleder for CBSI Sprogcenter i
København NV, supplerer:

Børnepasning står højt på
ønskelisten
”For mig har det været meget spændende. Jeg kunne ikke dansk før.
Jeg er fra Eritrea, har været i Danmark i to år og har først lige fået
opholdstilladelse. Jeg ville meget
gerne lære dansk, og vi lærer meget
her. Jeg vil også gerne arbejde, men
vil gå hele vejen med dansk. Jeg har
børn her, og de skal vokse op i
Danmark,” beretter 29-årige Fana
Haile fra Tingbjerg. Hun fødte sit
yngste barn i maj og var ugen efter
tilbage igen på skolebænken for at
lære dansk, nu i følgeskab med tre
børn.
”Jeg er blevet positivt overrasket
over deres lyst til at komme i gang.
De griber muligheden med arme og
ben. Der er stor progression på trods
af de vanskelige betingelser. Det er
kun to gange om ugen, og det er
svært at få ørenlyd med børnene,”
udtaler Mette Markmann.
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FOTOGRAF: MIKAL SCHLOSSER.

”Børnene mangler vi pasning til.
Dette er ikke en god løsning for
dem. De savner opmærksomhed,
bliver kede af det og urolige. Det er
et yderst anstrengende undervisningsmiljø for kvinderne, børnene
og os.”

Cooperative Learning engagerer
kvinderne
Tilbuddet om danskundervisning
gælder alle. Der er ingen krav om
danskkundskaber på forhånd. Det
har vist sig, at de fleste kan meget
lidt, når de tropper op første gang, og
der har været enkelte analfabeter
blandt de fremmødte kvinder. De er
startet fra bunden med at lære bogstaver og har ifølge Mette Markmann
haft en imponerende progression.
Blandt de fremmødte har også
været 4-5 ældre, alfabetiserede
kvinder, der er meget svage læsere.

De har brug for absolut ro til at lære,
og det har Ulla Clausen og Mette
Markmann forsøgt at imødekomme i
andre dele af dansktilbuddet i Tingbjerg, der inkluderer eftermiddagsog aftenundervisning til både mænd
og kvinder - uden børn. Kvinderne
har dog ikke samme incitament som
de yngre kvinder til at lære dansk,
fordi de er uden for arbejdsmarkedet
og har store børn.

”De ser, hvor vi er og underviser os i
grupper, som vi behøver det. Vi skal
præsentere os selv og lærer, hvordan vi stiller spørgsmål. Tit bruger vi
en bold. Man kaster bolden og spørger. En anden griber og svarer. Ulla
og Mette hjælper os med at snakke,
retter os og øver med os. De giver
os også gode bøger med historier
og grammatik,” beretter Fana Haile.

Det er frivilligt at deltage, og kvinderne kommer, som det kan passe.
Derfor er det heller ikke til at vide på
forhånd, hvor mange der dukker op
til dagens undervisning. Der kommer
hele tiden nye til, som skal have en
plads i gruppen, der passer til deres
niveau. Ulla Clausen og Mette Markmann benytter blandt andet Cooperative Learning som metode til at
engagere alle i undervisningen og
med det samme få dem til at kommunikere.

Rekrutteringen af kvinder til
dansk er på plads
Danskundervisningen foregår i
Sundhedshuset. Huset er rammen
om en boligsocial indsats med fokus
på kvinder, som Områdesekretariatet i Tingbjerg står for. Samarbejdet
med interne aktører i Tingbjerg og
eksterne aktører som CBSI er helt
afgørende for den forskel, indsatsen
kan gøre for bydelens kvinder.
Netværksdannelse er i fokus, på

➔

˚˚˚

fortsætter side 9.

TEMA
Nr. 58 > SEPT. > 2012 > SIDE 9.

˚˚˚

fortsat fra side 8.

fagligt plan og imellem Tingbjergs
kvinder.
”Vi har et hus, kvinderne kender, og
de har tillid til os. Vi kickstartede
danskundervisningen i Sundhedshuset med en samtalecafé. Derfor
mødte der syv kvinder op den allerførste dag, CBSI havde danskundervisning. Sådan en som mig, der sidder lokalt, kan få budskabet ud til
beboere og for eksempel sundhedsplejersker.” Det fortæller boligsocial
medarbejder Birna Esgerd Rasmussen fra Sundhedshuset, Områdesekretariatet i Tingbjerg.
For sprogcenterleder Anne Rasmussen er det afgørende at have en
lokal, etableret samarbejdspartner,
der kan bygge bro:
”Sundhedshuset er indrettet til beboerne. De kan bare komme forbi. Og
så ved de i Sundhedshuset, hvordan
man kommer i kontakt med beboerne. Jeg kan se og høre, at vi når
kvinder, vi ellers ikke når. Samtidig
styrker vi med vores dansktilbud
positive kræfter og tendenser i lokalområdet og skaber netværk, ikke
mindst hos nogle af kvinderne, der
triller rundt med barnevogne.”
”Danskundervisningen gør en forskel
for kvinderne, særligt de kvinder der
taler minimalt dansk, når de kommer. De er her, fordi de vil, og bliver
del af et netværk og bliver opmærksomme på de andre tilbud i Sundhedshuset. Der kommer også kvinder til dansk, som vi ikke kender i
forvejen,” fortæller Birna Esgerd
Rasmussen.

Når en kvinde først er i Sundhedshuset, får hun hurtigt kendskab til
husets øvrige aktiviteter. Det var for
eksempel igennem sundhedsplejersken til mødregruppe i Sundhedshuset, at Fana Haile fik nys om
danskundervisningen. Hun kendte
ikke de andre kvinder på forhånd.
Andre kvinder har hørt om tilbuddet
fra Tingbjergs bydelsmødre. Det er
resursestærke, lokale mødre fra forskellige lande, der er uddannet og
ansat af Områdesekretariatet i
Tingbjerg til at guide andre kvinder i
området på deres modersmål. De
har en rådgivning i Sundhedshuset.

Flere boligområder får danskundervisning i 2013
Beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee står igen i spidsen
for en ny bevilling, så den fremskudte sprogindsats i Tingbjerg fortsætter
i 2013. Yderligere 1-2 boligområder
er dækket af bevillingen, og CBSI
Sprogcenter skal stå for dansktilbuddene.
”Vi vil bruge erfaringerne fra Tingbjerg til opstart. Vi vil ikke definere
tilbuddet på forhånd, men slå det
bredt op og så finde ud af, hvordan
vi grupperer os. Og så kan vi ikke
bare komme udefra. Det er supervigtigt at have en lokal samarbejdspartner,” slår sprogcenterleder Anne
Rasmussen fast.
I Sundhedshuset er det tid til en
pause. Børnene er der med det
samme. Pigerne kommer løbende
fra sofaen, og drengen slipper tegneblokken.

➔

➔
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Frivillig danskundervisning i nærområdet
er et hit i Kolding
•

AF THOMAS GAM NIELSEN, BYLIVKOLDING

Habibo Omar (tv) overvejer hvert et bogstav, mens underviser Vibeke Thomsen hjælper Sabera Shirzada og Zinat Yousefi til danskundervisningen i Munkebo. FOTO: THOMAS GAM NIELSEN

Netværkslokomotivet er gået sammen med Lærdansk Kolding,
Kolding HF & VUC og det boligsociale sekretariat
ByLivKolding om at tilbyde frivillig danskundervisning i to
boligområder. Indtil videre er projektet en stor succes.

og ægteparret med rødder i
Bosnien-Herzegovina er glade for
den frivillige undervisning i deres
nærområde.

Syv elever fra tre kontinenter retter
blikket skarpt mod Vibeke Thomsens
mund. Og så kommer sætningen, de
venter på. ”Han købte en ny stol,”
udtaler hun tydeligt og gentager.
”Han købte en ny stol.” Straks vender de blikket ned mod papirerne
foran dem på bordet, mens kuglepennen staver sig igennem ordet 'st-o-l'. Der bliver smagt på det stemte
's' rundt om bordet: ”Ssss, stol,”

”Stedet er fint, fordi det er tæt på,
hvor vi bor,” fortæller Azemina Hadzic. Ægteparret kommer både for at
skrive bedre dansk og blive bedre til
hverdagssamtaler. Underviser Vibeke Thomsen fra Lærdansk Kolding understreger, at samtalen naturligt opstår mellem kursisterne, når
de mødes til undervisning.
”På den måde lærer de nye ord og
får samtidig noget socialt ud af det,”
fortæller hun.

lyder det fra Ismet Hadzic på 70 år.
Sammen med andre beboere i boligområdet Munkebo møder Ismet
Hadzic hver mandag op til frivillig
danskundervisning. Denne mandag
står den på diktat, og det er derfor
der troligt bliver lyttet efter lærerens
sætninger. Undervisningen er frivillig
og foregår i ByLivKoldings lokaler.
Ismets kone Azemina Hadzic er
også med til danskundervisningen,
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Mange forskellige niveauer
Blot to kilometer fra Munkebo tager
et andet hold fat om de danske gloser og vaner, når der om tirsdagen
er undervisning i Skovparken. Her
kommer mellem 10-15 deltagere
hver gang, og underviser Sanne
Iversen Seidelin fortæller, at folk har
forskellige danskkundskaber.
”Nogle kan meget lidt dansk, andre
kan begå sig, mens en gruppe klarer
sig rigtigt fint. Nogle er pensionister,
nogle går i skole og er på vej til at
påbegynde uddannelse, mens andre
arbejder,” siger hun.
Deltagerne bor alle i Skovparken, så
der er ikke langt til undervisningen,
og ens sidekammerat til undervisningen er også ens nabo, så der bliver skabt gode relationer. Samtidig
gør Sanne Seidelin meget ud, at de
fælles kan lære dele af den danske
kultur at kende.

Ægteparret Ismet og Azemina Hadic er sammen med veninden Mulia Custovic i gang med
diktaten til danskundervisning i Munkebo. Foto: Thomas Gam Nielsen FOTO: THOMAS GAM
NIELSEN

”Vi har blandt andet talt om Folketinget, kongehuset, skolesystemet
og madkultur. Det er vigtigt at få
nogle redskaber til at forstå det samfund, man er en del af og de mennesker, man nu lever iblandt,” fremhæver Sanne Iversen Seidelin.

Det gode samarbejde
Netværkslokomotivet har skabt kontakten mellem Kolding HF & VUC,
Lærdansk Kolding på den ene side,
og det boligsociale sekretariat
ByLivKolding på den anden side.
”Det her er et fantastisk samarbejde.
Vi mødes en gang hvert halve år og
ser på, hvad vi hver især kan bidrage med, og så får vi tingene til at lykkes,” siger sekretariatsleder hos ByLivKolding, Jeanette Gade, og tilføjer:

deltagere til undervisningen, mens
lærerne tager sig af det faglige indhold,” siger Jeanette Gade. Selve
undervisningen er statsfinansieret,
fordi kursusset er af typen, der bliver
kaldt forberedende voksenundervisning.

Kan nå det efter arbejde
Tilbage i Munkebo kommer den 32-

årige dansksomalier Habibo Omar
denne mandag lidt senere end de
andre. Hun gør rent på et plejehjem,
og hun når undervisningen, inden
hun skal hjem og lave mad.
”Fordi det er tæt på mit hjem, så har
jeg tid til at komme og lære noget,”
siger Habibo Omar, der især øver sig
på at blive bedre til at skrive dansk.
●

➔

➔

”Vi har lokalerne og laver opslag til
beboerne, og på den måde skaffer vi

Fra venstre mod højre er Jamal, Pashtana, underviser Sanne Seidelin, Fartun, Leide,
Nermina og Mohamed samlet i Skovparken. FOTO: SANNE SEIDELIN
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”Det danske sprog er en svær en”
•

AF MAYA BRAM SOMMER

- hedder den film jeg og min klipper netop har lagt sidste hånd på. Og sproget er svært. Vi laver
reduktioner. Har bløde d'er. Og det er let at kløjes i vores 20 vokallyde – til sammenligning er der
kun tre på arabisk og fem på spansk.

Jeg er hverken underviser i dansk
eller sprogpsykolog. Men mit arbejde
med interkulturelle temaer gennem
15 år, har givet mig nogle erfaringer,
der får mig til polemisk at spørge: Er
vi danskere ikke lidt nogle sprogchauvinister?

Hvorfor denne film?
”Det danske sprog er en svær en”,
blev til fordi jeg oplever at mange af
os etniske danskere, undervurderer
hvor svært det egentlig er at lære
dansk. Derfor kommer vi ofte til at
stille meget store og urealistiske krav
til vores nye danske medborgeres
danskkundskaber. Både i forhold til
hvor hurtigt sproget kan tillæres, men
især hvad angår på hvilket niveau,
inden en hverdag på en dansk arbejdsplads kan varetages og inden
der kan ske kaffeslabberaser på
dansk.
Utallige gange har jeg hørt politikere,
medier og øvrige meningsdannere
ytre, hvor vigtigt danskkundskaber er
for integrationen. Taler vores nye
medborgere først dansk, så kommer
alt det andet.
Men spørgsmålet er om det kan
adskilles.
Mens det er alment kendt, at dansk
er vejen til god integration, så kan
antallet af gange hvor disse efterspurgte danskkundskaber er blevet
præciseret til gengæld tælles på
ganske få fingre. For hvad vil det
egentlig sige at tale dansk godt nok?
Går det an at der bliver talt med

”Det danske sprog er en svær en” kan ses her:
http://nuancen.dk/filmoversigt.html
accent og omvendt ordstilling?! Er
det eksamenspapiret fra de mange
gode sprogskoler, der måler det?
Det er givetvis tanken. Men i den virkelighed jeg kender, oplever nye
medborgere stadig, at de ikke taler
dansk godt nok, selv efter at have
bestået én af danskuddannelserne.
Min antagelse er derfor at der er en
diskrepans mellem de danskkundskaber der erhverves på sprogskolerne, og de forventninger der er til
nye medborgeres danskkundskaber
ude i den danske virkelighed.
Sprog bruges og læres primært i
samtale, vil jeg mene. Alligevel har
jeg sjældent hørt nogen tale om den-

ne proces som en to-vejs proces.
Anken fra min side er, at ansvaret er
blevet lagt helt og aldeles hos de
nyere danske medborgere… og hos
undervisere i dansk som 2. sprog.
Fra en spørgeskemaundersøgelse i
2008 svarede 50% af de adspurgte,
at gode danskkundskaber er det vigtigste for en vellykket integration,
mens 35% mente at det er de nyankomnes egen skyld, hvis integrationen går dårligt (Danskeres holdning
til integration, 2008, © Dansk Center
for Integration og Analyse).

Og hvorfor er det et problem?
Det kan f.eks. sætte barrierer op i
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forhold til ansættelse af medborgere,
der endnu ikke taler dansk på det
forventede niveau.
Jeg kender flere, der ikke har fået
jobs, da deres dansk ikke var godt
nok og andre, der end ikke har turdet søge. Og jeg kender mange,
der er startet og blevet i rengøringsjob, uagtet uddannelsesbaggrund, og derved er stagneret i tillæringen af dansk, fordi der typisk
gøres rent om natten, uden (etnisk
danske) kollegaer.
Og så er der de nye danske medborgere, der lærer engelsk, før de har
lært dansk. Hvorfor denne tendens?
Dem jeg har mødt forklarer, at folk de
møder ofte slår over i engelsk, når de
kan høre, at vedkommende over for
dem ikke taler et formfuldendt dansk.
Der kan være mange grunde til at vi
etniske danskere slår over i engelsk:
Utålmodighed? Misforstået hensynsfuldhed? Uanset år-sag, så kan dette
medføre en usikkerhed i at prøve det
danske sprog af.
Meget sat på spidsen, er der altså
en fare for, at det ikke er igennem
interaktion og dialog med etniske
danskere på gaden og på arbejdspladsen at nye medborgere skal
udvikle deres danske. Det giver et
enormt ansvar til sprogskolerne og
den person, der skal lære det danske sprog.

Så hvorfor er det sådan?
Et bud kunne være at det først og
fremmest skyldes at dansk som 2.
sprog er nyt for os. I hvert fald i det
omfang, som vi oplever det i dag.
Det er altså forholdsvis nyt for os, at
høre vores sprog talt af voksne, der
lyder som nybegyndere. Måske derfor er vores ører ikke altid så rummelige over for accenter og omvendte ordstillinger. Mens det engelske
sprog, til sammenligning, bliver talt i
alle mulige afskygninger.
Nye udfordringer kræver ofte en
ekstra indsats. Der skal laves et vigtigt arbejde for at vi får mere tolerante ører, for kun i den proces opstår
den dialog, der kan medvirke flere
ansættelser, flere samtaler og et stadigt bedre dansk.
Forhåbentlig kan ”Det danske sprog
er en svær en” bidrage til at vi får
taget nogle af disse snakke, så oplevelsen af medansvar bliver fordelt til
flere. For det var ikke motivation for
at lære dansk det skortede på hos
de klasser jeg mødte, da vi skød
denne film. Min fotograf og jeg var
begge dybt imponeret over den
gode stemning og de kræfter der
blev lagt i arbejdet, både fra eleverne og undervisernes side.
Filmen er egenfinansieret, hvorfor vi
har haft begrænset tid og midler til
rådighed. Den er et bidrag til en vig-

tig problemstilling, men langt fra
dækkende. Mit håb er, at den vil
inspirere andre til at følge trop med
deres bidrag.

Hvorfor laver en akademiker
egentlig film?
Det var egentlig mit speciale på
RUC, der omhandlede medborgerskab og etniske minoriteter med
medbragt høj uddannelse, som for
alvor fik mig til at tænke i film. Jeg
skulle bruge informanter og støvsugede Nørrebrogade for grønthandlere, kioskejere, cykelhandlere og lignende. Den ene spændende menneskeskæbne efter den anden
mødte jeg. Og ofte ærgrede jeg mig
over, at jeg ikke havde et kamera
med, da det skrevne ord ikke kunne
nuancere billedet nok.
Da mit speciale var afleveret gik jeg
derfor i gang med at søge penge til
min første film, der gik under
arbejdstitlen ”Har du talt med din
grønthandler i dag?”.
Efter en lang indledende proces,
som indbefattede endnu en tur op og
ned ad Nørrebrogade, lykkedes det
at få talentstøtte hos Filmværkstedet.
Filmen blev imidlertid sat på stand by
i en periode, fordi min hovedperson
hoppede fra – ét af denne branches
vilkår. Inden da havde jeg allerede
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tilbragt megen tid med min udvalgte
grønthandler. Han havde en kollega,
der betroede mig sine kvaler, og
sådan blev en helt anden film til. Den
kom til at hedde ”Fagre nye verden”
og handler om Nasser, der havde
svært ved at forstå og acceptere sin
nye livssituation som far på deltid.
Tilmed i en ny kultur.

Af fremtidige projekter ligger en
film med arbejdstitlen ”Midlertidig
Permanent”. Her håber jeg at
komme til at følge to teenagepiger,
der er tvillinger og vokset op i et
noget lukket klunsersamfund i Frankrig. Pigerne står snart over for at
skulle tage de første skridt ud i verden udenfor. Reproducerer de deres
forældres liv, fordi de aldrig har
kendt andet, eller bryder de den
sociale arv? Jeg arbejder på filmen
sammen med den dansk-franske
kunstner Anne Sophie Bosc, og tager udgangspunkt i EMMAUS klunsersamfund i det sydvestlige Frankrig, hvor jeg selv har boet 11/2 år
mange år tilbage.
●

INFO
Maya Bram Sommer er uddannet

Nye it-tiltag hos Gyldendal
Interview med Lars Schmidt Møller,
redaktør, Gyldendal Uddannelse

•

AF RIKKE GAWINSKI, REDAKTIONEN

- Hvilke nye it-tiltag har Gyldendal
planer om inden for dansk som
andetsprog for voksne?

Vi har jo lige søsat modultest.dk som
kort fortalt er online modultest-træning med både selvrettende og printvenlige opgaver. Og med den modtagelse det produkt har fået, er jeg
meget fortrøstningsfuld med hensyn
til at lancere nye it-tiltag til området:
Det virker som om skolerne er mere
end klar til at tage fra!
Af konkurrencehensyn kan jeg ikke
gå i detaljer med hvilke konkrete
digitale udgivelsesplaner Gyldendal
Uddannelse har, men jeg kan dog
garantere at vi har dem, også helt
konkrete. Og jeg kan ikke forestille
mig at vi fremover vil udgive fx større
grundbogssystemer uden et integreret online-element.

- Hvad er en ”i-bog” - og er der planer om at udgive nogle af de eksisterende materialer som i-bøger?

cand. mag. i kultur&sprogmødestudier.
Til daglig arbejder hun som projektleder for Grænseforeningens kulturmødeambassadører, der bl.a. tager
ud på sprogskoler og holder arrangementer om det at vokse op mellem
flere sprog og kulturer.
Grænseforeningens kulturmødeambassadørers hjemmeside:
http://ambassador.graenseforening-

har den mulighed – også inden for
dansk som andetsprog for voksne.
Så jeg kan bekræfte at der er planer
om at udgive også eksisterende
materialer på i-bogsplatformen, men
mere får du mig ikke til at sige.

- Har I overvejet at lave materialer
som er direkte beregnet til smartboards eller andre interaktive tavler?

En i-bog ville jo være oplagt at bruge
på en interaktiv tavle, fordi der er
mulighed for at ”vise” en bog + lyd +
video + opgaver for en hel klasse.
Hvis du tænker på om vi vil lave indhold specifikt til de enkelte iwb-mærker, altså med software som fx
SMART Notebook, så er det nok ikke
lige om hjørnet. Jeg synes som udgangspunkt at undervisningsmaterialer skal være platformneutrale, så det
tilstræber vi at alle vores produkter er.
Målet er at de ting vi laver skal fungere lige godt på en iPad hjemme hos
kursisten, på studiecentrets pc'er og
på en interaktiv tavle i klassen.
●
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I Gyldendal Uddannelse hedder det
digitale bogformat ”i-bog” (interaktiv
bog), og det er kort fortalt en 1:1
digital gengivelse af en trykt bog,
altså som udgangspunkt med 100%
det samme indhold som den trykte
bog. Det interaktive ligger i at man
kan tilføje ekstra indhold og funktioner til i-bogen, fx lyd, video og selvrettende opgaver. En i-bog ligger på
nettet og kan således tilgås hvor og
hvornår det passer brugerne. På
Gyldendal Uddannelse har vi gode
erfaringer med i-bøger til grundskolen og gymnasiet, og det ville da
være dumt ikke også at udnytte at vi

FOTO: LARS SCHMIDT.
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Dansksimulatoren
– Resultater fra evalueringen
•

AF THOMAS K. HANSEN, UDVIKLINGSKONSULENT/PROJEKTLEDER, VIDENSCENTER FOR INTEGRATION

THKHA@VEJLE.DK | WWW.DANSKSIMULATOREN.DK

Introduktion
I FOKUS nr. 57 fra juni, 20121, blev
en helt ny type af online platform til
sprog- og kulturlæring, nemlig
Dansksimulatoren (DS) præsenteret2. Formålet med indeværende artikel er at præsentere resultaterne fra
den 30 siders evalueringsrapport der
var under udarbejdelse ved deadline
for sidste FOKUS.
Projektet er primært finansieret af
Fonden for Velfærdsteknologi
(FFVT) der har det som sit erklærede formål at effektivisere den offentlige sektor gennem udbredelse af ny
teknologi, der medfører bedre service til færre penge.
Hypotesen der skulle testes i evalueringen var derfor: kan Dansksimulatoren som læringsplatform erstatte
behovet for deciderede konfrontationstimer?
Evalueringen var endnu ikke afsluttet ved deadline for sidste nummer
af FOKUS. Bemærk at evalueringsrapporten i artiklen her, fremstår i redigeret og meget forkortet udgave!
Primært opsummeres testforløbet og
konklusionen gives. Rapporten i
dens fulde længe kan rekvireres ved
henvendelse til Thomas K. Hansen.

Baggrund
Kort opsummeret er DS et såkaldt
Serious Game, et computerspil, der
består af interaktive lektioner hvor
kursisten lærer dansk sprog og kultur, samt en 3D gengivelse af Vejle
og omegn med indbygget talegenkendelse hvor kursisten bevæger sig
rundt, og anvender det lærte ved at
tale med de lokale. Såfremt kursisten
bliver forstået, responderer folk i verdenen og kursisten kan fortsætte
spillet. Det pædagogiske indhold i
platformen er det samme materiale
som der anvendes i undervisningen
af immigranter på danske sprogcentre.
Den oprindelige baggrund for konstruktionen af Dansksimulatoren skal
findes i de store årlige udgifter til
undervisning af dansk for indvandrere. Jf. rapport for ”Aktiviteten hos
udbydere af danskuddannelse for
voksne udlændinge” fra 2007-20103
udgivet af Ministeriet for Flygtninge,
Indvandrere og Integration, modtager gennemsnitligt 45.000 kursister
årligt danskundervisning på danske
sprogcentre4. Den samlede årlige
udgift berammer sig til 1 milliard kroner i snit.
DS's udtalte og absolut primære for-

mål er at kunne medvirke til at skabe besparelser på undervisningsområdet enten ved en reduktion af kursisternes antal af direkte lærerbaserede konfrontationstimer, eller ved at
imødekomme den stigning i antallet
af kursister der har fundet sted over
en årrække. Den fremsatte hypotese
er derfor:
DS kan erstatte en del af den traditionelle undervisning uden en nedgang i beståelsesraten blandt kursisterne og uden et fald i oplevelsen af kvaliteten af den service
der bliver ydet.
Fra 1. oktober 2011 til 31. marts
2012 er DS i to 3-måneders faser
blevet aftestet på tre Lærdansk
sprogcentre, nemlig Aarhus, Odense
og Sønderborg.
Projektet er undervejs blevet evalueret af UNI-C, Danmarks IT-center for
uddannelse og forskning - en styrelse under Ministeriet for Børn og
Unge. Projektets indsats, resultat og
rapport blev godkendt af FFVT5,
under Finansministeriet, d. 30. juni
2012.
Kort opsummeret, viser de kvantitative og kvalitative resultater fra forsøget at:

1. http://www.uddannelsesforbundet.dk/~/media/BECA96FFE0C74B5B9365A7038DDCC692.ashx
2. www.dansksimulatoren.dk
3. Rapporten for 2010 er udgivet af Ministeriet for Børn og Undervisning.
4. Tallet er stigende fra 38.000 i 2007, 39.000 i 2008, 45.000 i 2009 og 49.000 i 2010.
5. www.ffvt.dk
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DS med succes har kunnet overtage 10% af undervisningen på
DU2 modul 1+2 samt 20% af
undervisningen på DU3, også
modul 1+2. Dette giver et
indledende forventeligt årligt
besparelsespotentiale på nationalt plan på 10.000.000 kroner
og på 1.000.000 kroner hos de i
forsøget deltagende sprogcentre.
Her skal det pointeres at i beregningen er en undervisers årsværk kun sat til 680 timer, som
udgør den direkte undervisning,
og lønnen er samtidig justeret ift.
de 680 timer.
Såvel undervisere som kursister
har været begejstrede for platformen, og selvom den ses som
et godt supplement, så har
mange stadig har svært ved at
se den direkte overtage undervisningen.

Også Harald Blåtand godkender
UNI-C rapporten!
Dansksimulatorprojektet blev påbegyndt d. 1. oktober 2010, afsluttet
d. 31. marts 2012 og efterfulgt at en
3 måneders evaluerings- og afrapporteringsperiode. Projektet er opstået som et samarbejde mellem
VIFIN i Vejle, ingeniør Troels Myram
fra Odense og det amerikanske
firma Alelo Inc.

Formål – kort sammenfatning
Formålet med projektet har været at
integrere Dansksimulatoren i en procentdel af den traditionelle lærerba-

serede undervisning på danske
sprogcentre og lade den overtage
en på forhånd specificeret mængde
af den normale undervisning:
Formålet med projektet har været at
demonstrere, at platformen kan
erstatte behovet for den direkte tilstedeværelse af en underviser i hhv.
10 & 20 procent af den traditionelle
lærerbaserede undervisning på
DU2.1, DU2.2, DU3.1 og DU3.2
respektivt, uden en nedgang i beståelsesprocenten blandt kursisterne og
uden en oplevelse af et fald i kvaliteten af den service, der bliver ydet.

Testforløb og Dataindsamling
Dansksimulatoren er blevet afprøvet
på 3 sprogcentre, Lærdansk i Odense, Sønderborg og Aarhus, på modul 1 og 2 på hhv. danskuddannelse
2 og danskuddannelse 3. Testperioderne var hhv. efterår: 1. oktober til
31. december 2011 og forår: 1. januar til 31. marts 2012. Det blev dog
hurtigt klart, grundet løbende optag
og forskellige opstartstidspunkter, at
helt så rigide rammer ikke var mulige at overholde. Der er derfor nogen
overlap mellem perioderne.
Hvert sprogcenter blev bedt om at
stille med ét kontrolhold for hvert
testhold. Dog var ikke alle sprogcentre i stand til at imødekomme dette
da der ikke altid er parallelle hold i
gang. Derfor blev data fra kontrolhold også indhentet fra et fjerde
sprogcenter, Lærdansk i Herning.
Kursisterne fik adgang til Dansksimulatoren via
www.dansksimulatoren.dk hvor de
med brugernavn og adgangskode
kunne logge ind. For at sikre at kursisterne rent faktisk brugte Dansksimulatoren i den specificerede
mængde tid, blev platformen anvendt i klasselokalet, under supervision, i de timer hvor der ellers skulle
have været almindelig undervisning.
Det har desuden vist sig at en hel

del kursister ligeledes har benyttet
Dansksimulatoren hjemmefra uden
for undervisningen.
I forbindelse med første testperiode
var der en del tekniske praktikaliteter, som for nogle undervisere og
deres kursister virkede forstyrrende.
Det drejede sig om generel adgang
til platformen samt at få lyd og lydoptager til at virke ordentligt. Skønt
disse problemer er ret umiddelbare
at løse for folk, der er vant til at
arbejde med teknologi, oplevede
nogle undervisere og kursister dette
som forstyrrende, og de opgav derfor at fuldføre hele testforløbet. Dette
er gældende for to hold i Aarhus.

Evalueringsparametre
Det helt overordnede spørgsmål for
evalueringen er: Har Dansksimulatoren haft den tilsigtede effekt? Og
følgelig, fungerer Dansksimulatoren
som tilsigtet? For at belyse disse
spørgsmål så omfattende som muligt, består evalueringen af
a. en måling af lærernes tidsforbrug
på de testhold, hvor Dansksimulatoren er blevet anvendt.
b. en kvantitativ måling af resultater
fra modultest set i relation til
forbrug af undervisningstimer
(hvor meget tid bruger og hvilke
resultater får kursister, der har
haft Dansksimulatoren i hhv.
10% og 20% af undervisningstiden på de pågældende modultest i forhold til dem, der har
modtaget 'normal' undervisning?)
c. en kvalitativ vurdering af
Dansksimulatoren – både set fra
underviser og kursistvinkel. Den
kvalitative vurdering er hjemkommet vha. spørgeskemaer til
hhv. undervisere og kursister,
samt observation af undervisningsforløb og interview med en
underviser og en række kursister.
Vi har til evalueringen indhentet
oplysninger om kursisters alder,
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nationalitet, timer forbrugt på modulet samt resultater fra deres modultest. Alle kursister er blevet testet
med den samme modultest svarende til deres modul. Dvs. at vi har
resultater for 4 forskellige niveauer.
Langt de fleste data er indsamlet i
efteråret 2011. Udmeldingen fra projektgruppen bag Dansksimulatoren
var, at underviserne skulle lave forløb, hvor man skulle bruge Dansksimulatoren i 10% af undervisningstiden på DU2 og 20% af undervisningstiden på DU3. Nogle steder tog
man dette meget alvorligt og beregnede præcist, hvor mange minutter
Dansksimulatoren skulle anvendes,
mens andre inddrog Dansksimulatoren på mere eller mindre fastlagte
timeantal.

Konklusioner fra rapporten
Formålet med den kvantitative
måling har været af få af- eller
bekræftet den indledende hypotese
om at 10% og 20% af de direkte
underviserbaserede konfrontationstimer på hhv. Danskuddannelse 2
modul 1 samt 2, og danskuddannelse 3 modul 1 samt 2, kunne spares væk, ved i stedet at lade kursisterne benytte Dansksimulatoren som
træningsredskab. Erstatningen skulle finde sted uden en nedgang i scores, eller beståelsesprocent, i de
modultest som kursisterne bliver
udsat for.
Formålet med den kvalitative måling
var at identificere om kursister og
undervisere følte en nedgang i kvali-

teten af den service der blev ydet
ved at bruge Dansksimulatoren ift.
den mere traditionelle lærerbaserede undervisning.
Konklusionen er opdelt i 2 og beskriver de respektive resultater fra den
kvantitative og den kvalitative undersøgelse af Dansksimulatorens effekt.

Kvantitativt
Med de forbehold der i rapporten er
taget for præcision og usikkerhed i
forbindelse med målingen, og generelt, kan det ud fra beregningerne
konkluderes at:
På de hold, hvor Dansksimulatoren
har kørt og fungeret, er målsætningen om mindre tid og færre årsværk
ikke bare opfyldt, men rent faktisk
bedre end antaget i beregningspotentialet.
Dette er illustreret i nedestående
tabel
Søger man at beregne det økonomiske potentiale for såvel de deltagende sprogcentre som på det
nationale plan gøres dette ved at
multiplicere antal årsværk med lønudgiften for underviserne. Således
får man:
De 3 deltagende sprogcentres
økonomiske potentiale udgør
1.166.487,Det landsdækkende økonomiske
potentiale udgør
9.517.365,-

Bemærk: Det økonomiske potentiale her er udelukkende beregnet ud

fra den del af det fulde årsværk på
1680 timer, der udgør de direkte
konfrontationstimer, altså 680 timer.
Den del af årsværket der er afsat til
forberedelse og andet, 612 timer,
samt de resterende timer, er udeladt
fra beregningen, men vil påvirke
størrelsen af besparelsen signifikant.
Ønsker man at se besparelsen
udregnet pr. underviser, pr. modul,
fremgår denne af tabel 6 i rapporten.
Der blev udarbejdet spørgeskemaer
til såvel undervisere som kursister,
hvor begge parter blev bedt om at
vurdere forskellige aspekter af
Dansksimulatoren på en skala fra 1
(dårligst) - 5 (bedst).
Samlet hos underviserne scorer
Dansksimulatoren i snit karakteren
4,2. I forhold til undervisning af, specifikt, udtale og dialog, får Dansksimulatoren karakteren 4. Hos kursisterne scorer Dansksimulatoren samlet, fuldstændig identisk, karakteren
4,2. I forhold til undervisning af specifikt udtale og dialog, får Dansksimulatoren karakteren 4.

Kvalitativt
De kvalitative undersøgelser er baseret på spørgeskemaer besvaret af
undervisere, såvel som kursister og
derudover på interview med undervisere, on-site observationer og tilbagemeldinger via mail og telefonsamtaler.
Overordnet fremgår det meget entydigt af besvarelserne fra spørgeskemaerne at både undervisere og

Brug af
Dansksimulator

Nuværende
årsværkforbrug
på de 3 sprogcentre

Årligt besparelsespotentiale i årsværk

I % af årsværk

Landsdækkende
potentiale
i årsværk

i 10 og 20%

56,98

5,26

9%

42,92

Efter endt testperiode i 10 og 20%

56,98

7,17

13%

58,50

Oprindelig beregning
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studerende er meget begejstrede for
at platformen arbejder så fokuseret
med udtale og dialog. Specielt fremhæver de begejstring for Udtaletræneren. Alle kan se potentialet i at
man kan arbejde hjemme og når det
passer en jf. anytime / anywhere
konceptet. Det ses yderligere som
en klar fordel, at man kan træne så
meget man har lyst til, og også som
måske 'svag' kursist, har mulighed
for fuldstændig fordomsfri træning.
Men de fleste nævner også, at der
stadig er nogle tekniske barrierer,
der gør, at det at arbejde med
dansksimulatoren ikke er helt problemfrit.
Specielt opstarten i første aftestningsperiode gav problemer med at
afvikle Dansksimulatoren på sprogcentrenes IT-systemer. Disse problemer var både i forhold til rent faktisk
at kunne aktivere platformen, såvel
som til at få lydindspilningerne til at
fungere ordentligt. Problemerne syntes primært at skyldes restriktive ITsystemer, der søger at undgå at kursisterne kan installere præcis hvad
de lyster. Men, efterhånden som
disse problemer blev løst, blev der
hen af vejen ligeledes opdaget fejl
og mangler i platformen som løbende blev korrigeret, men naturligvis
medførte irritation i brugergruppen.
De fejl der optrådte i selve platformen er i dag korrigeret og platformens funktionalitet henstår så vidt
vides fejlfri.
Mht. den tekniske implementering
kan det derfor konkluderes at et tæt
samarbejde mellem deltagende
institutioner og udbyder af platformen er ekstremt vigtigt, specielt i
opstartsfasen for at sikre en gnidningsfri indgang.
I størstedelen af tilfældene roses
specielt udtaledelen, her tolket som
Udtaletrænerdelen, af platformen.
Fokus på udtale og dialog fremhæves på positiv facon. Færdigheds/-

skillbuilder-området nævnes ikke
særskilt. Spildelen nævnes heller
ikke i udpræget facon, om end en
enkelt underviser beskriver den som
”ikke rigtig fængende” og en anden
bemærker, ”at platformen er svær at
bruge da undervisningen på modulet
er baseret på interaktion og praktisk
brug.” Specielt sidstnævnte fremstår
bemærkelsesværdigt da dette netop
er kodeordene for platformen. Nemlig, at man tilegner sig en række
færdigheder i færdighedssektionen,
som efterfølgende skal bruges i
praksis i 3D verdenen.
Disse observationer og andre ønsker fra underviserne mht. materialeindhold i platformen, der rent faktisk allerede er til stede, giver anledning til at stille spørgsmålstegn ved
om underviserne har fået nok information omkring platformens formål,
samt sammenhængen mellem de
enkelte moduler. Og om de selv har
haft tid nok til at sætte sig ind i den
og generelt er blevet godt nok rustet
til at anvende platformen på klassebasis. Her bør det samtidig nævnes
at materialet i platformen netop bygger på det pensum som i dag
anvendes på sprogcentrene.
Naturligvis bør man have in mente
at platformen har et betragteligt indhold, og det kan tænkes at underviserne, selv ved 20% brug, aldrig har
nået at anvende alle områder af
platformen inden for den relativt
korte tidsramme hvor udvikling og
aftestning har fundet sted.
Det konkluderes derfor at der bør
afholdes grundige introduktionskurser for de relevante undervisere
inden ibrugtagning af platformen på
klassebasis. Dette både for at familiarisere brugerne med selve funktionaliteten i platformen, men ligeledes
for at gøre dem bekendte med
sammenhængen mellem de forskellige moduler i samme. Sidst men
ikke mindst for også at sikre at alle
har en indgangsvinkel til hvordan

platformen kan/bør anvendes. Nogle
undervisere kan med det samme se
mulighederne, mens andre er mere
tilbageholdende og ikke helt kan
overskue hvordan platformen skal
implementeres. Derfor er der til
samme formål kreeret en ”How-to”
for undervisere af en tidligere underviser, ligeledes fra et Lærdansk
sprogcenter, som har til hensigt at
give forslag til brugen.
Det bemærkes i spørgeskemaerne
at specielt kursister på danskuddannelse 2 har svært ved at anvende
platformen alene og i dens helhed,
da mange af disse ikke har engelsk
som sprog. De beskæftiger sig derfor primært med udtaletræneren, da
denne er relativt simpel at bruge og
anvendelig selv med det manglende
sprog.
Der gives samtidig udryk for, fra
undervisernes side, at DU2 kursister, som udgør en næsten lige så
stor gruppe som DU3, kan være
langt mere motiverede for læring
end DU3 kursister, da DU2 ofte har
planer om mere permanent bosættelse i Danmark, frem for DU3 kursister, hvor mange kan være ph.d.studerende eller anden midlertidig
højtuddannet arbejdskraft. DU2 kursister beskrives som ofte havende et
ganske udviklet kendskab til og forståelse for dansk, men er blot ikke
særlig godt rustet på udtale og dialog fronten.
Det kan derfor konkluderes at yderligere instruktionssprog bør implementeres, eksempelvis dansk, for
bedre at kunne nå en større gruppe.
Dansk og engelsk som instruktionssprog vil have chance for at kunne
fange op mod de ca. 90% af kursisterne der samlet udgør antallet af
kursister på både DU2 og DU3.
Der udtrykkes generelt stor begejstring for Dansksimulatorens indsatsområde, nemlig udtale og dialog,
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men der tages både blandt undervisere og kursister forbehold for at
teknologien til tider fejler hvilket kan
skabe mistillid til de korrektioner/vurderinger som udgør platformens
feedback mekanisme. Underviserne
giver ydermere udtryk for at de har
svært ved at se at platformen decideret kan erstatte undervisningen,
og mener at den fungerer bedre
som supplement. En enkelt underviser giver udtryk for den holdning at
platformen bedre ville kunne opnå
samme tidsmæssige besparelse ved
at indgå som supplement. Også kursisterne giver udtryk for at have
svært ved at se platformen som
direkte erstatning for undervisning,
men ser den som et godt supplement. De fleste kursister giver udtryk
for skepsis over for at skulle modtage færre konfrontationstimer med en
decideret underviser.
Det kan konkluderes at såvel undervisere som kursister er skeptiske
over for forestillingen om at skulle
afgive eller modtage færre konfrontationstimer og lade en teknisk platform overtage denne i stedet.
Det må derfor anbefales at man får
afklaret nærmere hvad denne skepsis skyldes og hvordan man ved
implementeringen imødekommer
konservatismen i den traditionelle
opfattelse af hvordan læring skal
foregå, samt imødekommer den
potentielle frygt for at miste job, faglig identitet og får korrigeret teknologiens manglende formåen, samt
naturligvis også holder sig for øje
om teknologien rent faktisk formår at
løfte den opgave den bliver bedt om.
Det bemærkes at en del undervisere
har yderligere ønsker til funktionalitet
og indhold i platformen. Undervejs i
projektet har adskillige undervisere
ytret ønske om tilføjelser af instruk-

tionssprog, samt yderligere materiale, andre funktionaliteter og til tider
ændringer i selve udformningen.
Fra udviklergruppen pointeres det at
selvom platformen fremstår i en på
nuværende tidspunkt 'færdig' version, så er 12 måneder til udvikling
af denne type platform relativt kort
tid. Der genstår derfor adskillige muligheder for at udvide platformen ifht
undervisernes ønsker. Dette være
sig yderligere instruktionssprog,
samt en generel udvidelse af materialet til også at kunne favne de
yderligere kursister på de resterende
moduler på danskuddannelsens trin
1 og 2, samt en indsats i forholdet til
trin 1.
Der eksisterer ligeledes muligheder
for at portere hele, eller essentielle
dele af, platformen til mobile enheder. Samtidig bør fremtidige versioner søge at tage højde for de resterende færdigheder som ikke i væsentlig grad er en del af platformen
i dag, nemlig læse og skrive.
Sammenfattende må man konkludere at teknologiske løsninger bliver en
større og større del af også undervisningsmiljøet og ser man på målparametrene for indeværende projekt, så har projektet været en succes.

Fremtiden for Dansksimulatoren
Selvom der stadig eksisterer såvel
kort- som langsigtede ambitioner6
for DS, fremstår den nu som færdig
undervisningsplatform der er klar til
brug. Den udbydes derfor nu til
såvel sprogcentre som enkeltpersoner via abonnement. Der udarbejdes
for øjeblikket info materiale.
For information om priser og vilkår,
kontakt Thomas K. Hansen.

●
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6. På kort sigt er der tale om eksempelvis implementering af dansk som instruktionssprog, på lang sigt om integration af skrive- og læsefærdigheder i platformen.

Annonce
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Roskilde Festival
•

ANMELDER: ANNE M. STORM-OLSEN

Af Julie Henriques, forlaget Gyldendal,
serien Fakta & Fiktion

Bogens format kan diskuteres,
fordi det adskiller sig fra de øvrige
bøger på markedet for læsestof for
voksne, der skal lære dansk, men
rent læse- og layoutmæssigt fungerer det særdeles fint. Gyldendal har
nemlig valgt at illustrere og uddybe
teksten med mange fotos, en del
citatbokse, et diagram og et kort
over festivalen. Dette ville ikke have
fungeret i et mindre format.
Bogens omslag prydes af et stort
grønt f og et foto fra en koncert på
Orange Scene. Sammen med titlen
anslås således straks, hvad det
hele drejer sig om. På bagsiden er
et nærbillede af nogle publikummer
og en lille og meget informativ
tekst, som i få ord giver et godt
overblik over bogens tema og endvidere spiller fint sammen med fotoet. Der er en kort tekst om fakta &

fiktion serien generelt og desuden
en stor fed grøn stribe samt en
meget nyttig oversigt over, hvilke
moduler de forskellige bog-farver
henvender sig til. Da et hyppigt stillet spørgsmål i Studieværkstedet
er: Hvilken farve er denne bog?
Hvilke bøger passer til mit modul?
er det en rigtig fin idé at tydeliggøre
farven og samtidig redegøre for
dens niveau på bogens bagside.
Bogen kan downloades indlæst på
Gyldendals hjemmeside, et kæmpe
plus.
Bogen er opdelt i 12 kapitler, en
indholdsfortegnelse og til sidst et
kort over festivalen. På nær fire
kapitler, som strækker sig over fire
sider, er alle kapitler på to sider,
hvoraf den ene typisk er et eller
flere fotos. Som det eneste har
kapitlet campingområderne et

underafsnit. Teksten er skrevet i to
kolonner og med god afstand
mellem afsnittene, så den er meget
nem og overskuelig at gå til for
ikke-trænede læsere.
Bogen indledes med en indholdsfortegnelse over kapitlerne og
nederst på siden fire mindre fotos.
Det virker både overskueligt og
samtidig æstetisk gennemtænkt.
Bogen tegner et rigtig godt billede
af fænomenet Roskilde Festivalen.
Vi bliver præsenteret for bl.a. baggrunden, festivalens opståen, festivalen i dag, foreningslivet bag festivalen, musikken og også ulykken i
2000.
Sproget er klart uden overflødigheder og unødvendige dikkedarer. Det
består overvejende af ret korte
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hovedsætninger, men ikke desto
mindre opleves det naturligt – altså
ikke unødvendigt forenklet med
sigte på målgruppen. Måske kunne
man godt indføje lidt flere diskursmarkører – typisk adverbier – men
det kan diskuteres.

Kulturelt spiller Roskilde Festivalen
en stor rolle i Danmark, og det er
således meget relevant at formidle
denne kultur i forbindelse med indlæring af dansk. Da især yngre
mennesker går på sprogskolerne og
festivalen også primært henvender
sig til et yngre publikum, vil bogen
derfor formodentlig have stor interesse for kursisterne, som i mange
tilfælde allerede kender til Roskilde
Festivalens eksistens, men ikke lige
kender de nærmere idéer og tanker
bag.
Eneste indvending er, at jeg savner brugen af det grammatiske
komma. Især for ikke øvede sprogbrugere er det grammatiske komma
et godt pejlemærke til forståelse af

teksten. Men, bogens sætninger er
som tidligere nævnt ikke lange, så
forhåbentlig går det uden det grammatiske komma.
Jeg kan meget varmt anbefale
bogen.
PS.: Jeg har nu fået tilbagemelding
fra en lærer, der har læst bogen
med sit DU3.2-hold. Kursisterne var
vilde med bogen og lyste op, hver
gang den kom frem, og bogen var
nem at bruge som testoplæg.
Kursisterne var yngre og havde alle
hørt om Roskilde Festivalen på forhånd og en ekstra fordel ved bogen
var således, at den gav anledning
til en masse samtale: Har du været på Roskilde? Hvordan var det?
Skal du i år?
●
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Gennem hele bogen spiller teksten
og de indsatte citatbokse, et enkelt
diagram samt det afsluttende kort
virkelig godt sammen og supplerer
hinanden rigtig fint. Fx på side 10 11 i kapitlet festivalen vokser, hvor
diagrammet uddyber de oplysninger, vi præsenteres for i teksten.
Også i kapitlet musikken supplerer
den indsatte citatboks meget fint
brødteksten. Man slipper altså for
de gentagelser, som man ellers ofte
bliver præsenteret for i indsatte citater, men beriges med uddybninger,
nuanceringer og kuriøse detaljer

som at der spises 4,7 ton bananer
under festivalen!
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Dansk udtale til Modul 2 og 3

Dansk er svært

– men du skal nok få det lært
•
ANMELDER: LISE BOSTRUP

Af Lise Bostrup, forlaget Bostrup

Kan man lære at tale dansk
så det lyder dansk?

Groft set findes der to tilgange til
udtaleundervisningen:

Spørger man udlændinge, der lærer
dansk, hvad de synes, der er sværest ved det danske sprog, ser de
forpinte ud og svarer: udtalen! Det
er simpelthen svært for udlændinge
at lære de danske vokaler, det
bløde d, stødet, og de mange alternationer, reduktioner og intonationsforhold, og det gør ikke deres situation lettere, at mange danskere
elsker at lokke dem til at sige rødgrød med fløde og grine højlydt, når
de hører resultatet.

• en teoretisk tilgang, som typisk
praktiseres på universiteterne. Her
undervises de studerende i artikulation og fonologi og arbejder med
relativt abstrakte konstruktioner.

Selv om udtalen er så vigtig både
for at kunne kommunikere på dansk
og for at blive respekteret af danskere, er udtaletræning ikke særlig
populær. Eleverne og lærere på
danskkurser for udlændinge synes
at være enige om, at det at lære
dansk udtale ikke bare er svært, –
det er også ekstremt kedeligt, og
de relativt få intensive udtalekurser,
der udbydes, er sjældent de store
tilløbsstrykker.

• en praktisk tilgang, som typisk
anvendes på sprogskoler, hvor de
studerende bliver bedt om at lytte til
og reproducere udtalen af ord og
sætninger, der forekommer i lærebogsmaterialet.
I Dansk er svært – men du skal nok
få det lært! prøver Lise Bostrup at
få de to tilgange til at spille pædagogisk sammen, – og så er der
gjort meget ud af at få fut i dialoger
og eksempler, så de studerende,
når de har lært sig udtalen af de
enkelte ord og strukturer, får lyst til
at snakke om emnerne og dermed
få den korrekte udtale ind i dere
saktive sprog.

Pris for bog, 2 cd’er og og mp3-fil
250 DKK incl. moms.
Udkommet den 15. juni 2012
Forlaget Bostrup
www.LiseBostrup.dk
L_Bostrup@hotmail.com

En systematisk gennemgang af dansk
udtale, der giver den sprogstuderende
en rationel tilgang til at danne sig et
overblik over det danske lydsystem.
Kim Andersen, assistant professor,
University of Washington.
Gennem de 25 år, jeg har arbejdet
som dansk lektor, er jeg blevet mere
og mere overbevist om nødvendigheden af, at der arbejdes målrettet med
en svære danske udtale. I Lises bog
har man et nyttigt redskab hertil.
Bogen har et overskueligt format og
omfang, og den er tilmed holdt i en
morsom, let tone.
Eva Liébane, Universidad
Complutense og Escuela Oficial de
Idiomas Jesús Maestro i Madrid.
Bogen vil være en stor gevinst både
for dem, som lige er begyndt at lære
dansk og for dem, der vil arbejde med
selve udtalen.
Alma Bernharda, lektor i dansk,
Letlands Kulturakademi.
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Man kan nemlig godt lære at tale
dansk, så det lyder dansk, hvis man
tror på det, synes det er sjovt og
arbejder målrettet med det.
●

INFO
Lise Bostrup har i mange år undervist
i dansk fonetik på Københavns
Universitet, universitetet i Münster,
i dansk sprog for udlændinge på
Studieskolen i København og Den
Internationale Højskole i Helsingør.

række konstrastive grammatikker til
Aktivt dansk og Dansk-engelsk ordbog
for udlændinge (med professor W.
Glyn Jones), Dansk-russisk ordbog og
Dansk-bulgarsk ordbog (Forlaget
Bostrup).

Lise Bostrup har tidligere skrevet
lærebøgerne Aktivt dansk og
Danskerne (Forlaget Alberta), en lang

Lise Bostrup holder foredrag om
dansk udtale og leder workshops om
emnet.

