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Leder

I dette nummer af Fokus er hovedtemaet
skolernes brug af studiecentre, hvilket
vil blive behandlet både på et lavpraktisk
og et teoretisk plan. Når man går ind på
sprogcentrenes hjemmesider, vil man på
langt de fleste af dem finde studiecentret
omtalt som en del af undervisningsmiljøet,
og når vi som lærere taler med kolleger på
andre skoler fremgår det, at de organisatoriske rammer for studiecenteret, måden
at anvende det på og prioriteringen af
det varierer fra skole til skole. Fokus har
sendt et spørgeskema ud til store og små
sprogcentre spredt over hele landet. Vi har
modtaget i alt 5 svar og bringer dem i bladet. Desuden bliver studiecenterets forcer
og muligheder behandlet i to artikler, der
bygger på masteropgaver.
En del skoler gør blandt andet i deres
studiecenter brug af frivillige. Derfor er det
oplagt i dette nummer at bringe en artikel,
der problematiserer og diskuterer såvel
fordele som ulemper ved at inddrage frivilligt arbejde i læringsrummet.
I disse dage er mange DU2 kursister til
den afsluttende prøve, og nogle af dem
har planer om at fortsætte deres uddannelse på SOSU. De udfordringer, der
møder dem her, og hvordan de kan hjælpes på vej, har Sprogcenter Skive i sam-

arbejde med Social- og Sundheds-skolen
STV et bud på.
Endelig kan man læse en artikel om et nyt
tilbud i et pædagogisk rehabiliteringscenter
for flygtninge med særlige behov – Tag Fat
v. Behandlingsskolerne.
Desværre har Gunvor Bank Kodal valgt at
træde ud af redaktionen på grund af nye
udfordringer på sit arbejde – det er vi kede
af, og vil gerne benytte os af lejligheden til
at takke hende for det store arbejde, hun
har lagt i Fokus.
Det betyder samtidig, at vi nu mangler et
medlem i Fokus´ redaktion. En vigtig del
af redaktionsarbejdet er at have antennerne ude i forhold til, hvad der rører sig
på vores område og at knytte kontakter og
skaffe artikler til Fokus – disse kan handle
om spændende projekter, store som små,
gode ideer til undervisningen, eller interessante diskussioner, som udspiller sig
indenfor vores område.
Hvis du har lyst til at være med til denne
sjove og udfordrende opgave, kan du kontakte Anna Konstantelos Birke på:
akb@uddannelsesforbundet.dk

Hilsen redaktionen

➔
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I Fokus 59 var der en artikel om det
skandinaviske udviklingsprojekt:
Sprogbroen. Projektet er nu afsluttet,
og materialet er tilgængeligt på
www.sprogbroen.com
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Spørgeundersøgelse vedrørende brug af studiecentre
Guldborgsund Sprog- og Kompetencecenter, CDI, Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter,
CBSI og Lærdansk Odense har udfyldt spørgeskemaet, som Fokus har udsendt.

Brug af studiecenter på Guldborgsund
Sprog- og Kompetencecenter
•

Af Souschef Jens Petersen

Se, når sandheden skal frem, så
har vi nok ikke studiecenter mere. Vi
har haft studiecenter, og det har haft
meget forskelligt indhold. Det har
altid været bemandet i det omfang,
det har indeholdt en organiseret
aktivitet. Når det har været ringest
bemandet har der været én lærer til
20 kursister.
Vi har nu udviklet en kursusmodel,
hvor vi i tidsrummet fra 12-13.30 –
hvor vi tidligere talte om studiecenter – tilbyder kurser i de emner, som
vi og kursisterne oplever behov for.
Det klassiske eksempel er udtale
for thailændere, som vi i det tidsrum
kan tilbyde på tværs af moduler,
men der er også rigtig mange andre kursusemner, som vi tilbyder.
Lærerne definerer nye kurser, når
der dukker et behov op, og i princippet kan der oprettes kursus til én
kursist. De, der ikke aktuelt tilbydes
kurser, har så fri med mindre de har
mødepligt i forhold til ”kommunen”.
Studiecenteret er for os et af disse
kursustilbud, og kurset hedder

”Selvstudium”. Som vi i øvrigt kun
tilbyder til DU 3.
Fra august har vi planlagt 22 kurser
á 2 lektioner på hele skolen. DU 1
har også studiecenter, som de kalder ”Supermarked” men det er kun
af navn, lærerdækningen er næsten
lige så massiv som i holdundervisningen, men det har hjulpet os til at
legitimere den tilrettelæggelsesform
over for en kursistgruppe, som ikke
kan opfatte læring som andet end
en meget tæt styret lærer-hold relation.
DU 2 får kun tilbudt kurser (ikke
studiecenter). For DU 2 udvikler vi
i stedet på et kursustilbud omkring
arbejdsmarkeds- og integrationsforhold, som vi påregner at sælge
til ”kommunen”. – Vi skal jo sørge
for at der er et tilbud til dem, der
er omfattet af pligten til at deltage i
praktik og opkvalificering. De I1’ere,
K’ere og A’ere, som ikke aktuelt har
plads på et kursus, kan så deltage
i dette særlige arbejdsmarkeds- og
integrationsrettede tilbud.
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SPØRGESKEMA / Svar fra Guldborgsund Sprog- og Kompetencecenter
Hvordan bruges studiecenteret på
din skole?

Hvis vi opfatter studiecenteret som et fysisk sted, så er det et areal, som er
åbent for alle, der har brug for at benytte faciliteterne til selvstudium, lektielæsning, computeradgang osv. Lokalerne er åbne i hele skolens åbningstid, og
der er adgang, når ikke der er organiserede aktiviteter.
Hvis vi opfatter studiecenteret som en organiseringsform, så har vi en studiecenterlignende aktivitet for DU 1’ere med en lærerdækning stort set som ved
holdundervisningen. Her beskæftiges kursisten med individuelle udfordringer i
forhold til den enkeltes behov.
For DU 3’ere organiserer vi aktiviteter i studiecenteret som opøvning i selvstudium. Her er der lærerdækning, men i mindre omfang.
Vi tilbyder ikke organiserede studiecenteraktiviteter til DU 2’ere.
De organiserede aktiviteter ligger hver dag fra kl. 12.00 – 13.30, undtagen
onsdag.

Hvorfor bruges der studiecenter?

Fordi kursisterne skal opnå evner til og have lejlighed til at tage ansvar for
egen læring.
(Ellers er det jo blot en floskel.)

Hvilke pædagogiske overvejelser
ligger der bag brugen af studiecenteret?

Jeg kan forstå på det gentagede spørgsmål, at der er lejlighed til at kommentere på brugen af studiecenteret som en sparemanøvre. ☺
Det mener vi slet ikke, vi gør. Vi har udelukkende studiecenteraktiviteter, fordi
vi mener det er relevant pædagogik.
Vi bruger i øvrigt forholdsmæssigt flere ressourcer samlet set i den undervisningstid, der ligger uden for holdundervisningstiden.

Er studiecenteret bemandet?
– hvorledes er studiecenteret
bemandet?

Aktiviteterne i studiecenteret er altid bemandede.
Der er ikke personale til rådighed uden for de organiserede aktiviteter.
Kursistantallet varierer, men i juni havde DU 1’erne 3 lærere til 35 kursister,
og på DU 3 var der 1 lærer til 10 kursister.

Hvem forbereder, hvad kursisterne
skal lave i studiecenteret? Og hvem
og hvordan efterbearbejdes det?

Idealet er, at kursisterne er så velorienterede om mål, behov og muligheder,
at de selv kan arbejde med deres læring.
I virkeligheden er det holdlærerne eller de lærere, der afvikler aktiviteterne,
der igangsætter og evaluerer.

Hvad synes jeres kursister om
brugen af studiecenteret?

De er meget glade for det.

➔
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Hvor mange timer er kursisterne i
studiecenter på din skole? Og hvad
mener du, den ideelle timefordeling er mellem studiecentertimer
og holdundervisning?

4 lektioner om ugen, hvis de er sat på aktiviteten. Vi har 12 holdlektioner om
ugen, og op til 4 lektioner kursustilbud, herunder studiecenteraktiviteter.
Der er ikke noget ideelt holdundervisnings-lektionsantal – det er helt på individniveau, hvad idealet er.
Nogle kursister kan lære det de skal, selv om de har masser af fravær.
Vi har – og det har alle andre sprogcentre også – kursister, der de facto møder
4 lektioner om ugen og tager modultest på lige så få uger som de, der møder
12 lektioner om ugen….

Hvorledes er de fysiske rammer i
studieværkstedet – er der pc’ere/
arbejdspladser til alle?

Kursistantallet varierer meget, fordi der sideløbende med studiecenteraktiviteterne afvikles behovsrettede kurser – udtaletræning, e-mail, grammatikemner,
indholdslæsning, scannelæsning osv. – med individuel tilmelding og individuel
længde på forløbene.
Studiecenteraktiviteten er blot et tilbud sideordnet med disse, hvor vi tilbyder
dem, som ikke aktuelt har et kursustilbud, at de kan deltage i en relevant
aktivitet.
Derfor kan der være trængsel, men som regel er der PC-arbejdspladser nok
til alle.

Hvilke typer opgaver laver kursisterne typisk i studieværkstedet?

Det er mest adgangen til internetplatforme, der er interessant for kursisterne,
idet der er support fra en lærer, hvis der er behov.
Der er også en del modultestforberedelse og hjemmearbejde i øvrigt.

(Hvordan) inddrages det, der arbejdes med i studiecenteret i den
ordinære holdundervisning?

Det gør det ikke ret meget. Faktisk næsten ikke.

Hvad kan studiecentertimerne
tilføre læringen, som ikke kan
opnås via ”traditionel” holdundervisning?

Individuel tilrettelæggelse. Deltagerstyret læring. Arbejdet med egen udvikling.

➔
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Brug af studiecenter på CDI
•

Af Kirsten Aagaard Andersen og Susanne Toft

Kursister på Center for Dansk
og Integration, Køge tilbydes
18 lektioners lærerstøttet
holdundervisning om ugen,
6 lektioner 3 dage om ugen.
I forbindelse med at der i bekendtgørelse nr.1014 af 10.decmber 2003
kom et krav om, at der i samarbejde
med kursisten skulle udarbejdes en
individuel læringsplan for kursistens
danskuddannelse, og at denne
løbende skulle justeres i overensstemmelse med kursistens læring,
blev der oprettet et lærerbemandet
studiecenter, hvor kursisterne kunne
træne individuelle problemområder.
Studiecentret var bemandet 2 timer
om dagen 4 dage om ugen og kunne
benyttes af kursister fra alle 3 danskuddannelser.
Efterfølgende har hver danskuddannelse fået sit eget studiecenter,

og det er op til teamene at vurdere,
om der er ”råd” til at bemande med
lærertimer. Dette har i perioder været
muligt, men for øjeblikket er ingen af
studiecentrene bemandet med læreruddannet personale. Til gengæld har
vi en Sprogcafé placeret på DU2,
som er bemandet af frivillige, og som
alle skolens kursister kan komme i.
Derudover har vi ansat en seniorjobber, som også er tilknyttet studiecentrene. Hanne beskriver selv sit job
således:

at øve sig i deres mundtlige fremlæggelser inden diverse tests og prøver.
Det er meget berigende for mig at
være med til dette samvær, kursisterne er utroligt imødekommende og
meget taknemmelige for den mindste
hjælp, de får. Jeg har også været
behjælpelig med introduktion til computerprogrammer som for eksempel
Billedordbog 3 og programmer på
skolens IPads. Det er også muligt at
bruge min hjælp til arrangementer,
hvor vi tager på ture ud af huset.

”På Center for Dansk og Integration
i Køge besluttede man i foråret 2013
at ansætte en seniorjobber, hvis
første prioritet med hensyn til arbejdsopgaver, skulle være en tilknytning til stedets tre studiecentre.

Foruden kontakten til kursisterne har
en af mine opgaver været at lægge
Prøve i Dansk 1, 2 og 3- emner og
opgaveark, mundtlig del – over på
vores intranet, så læreren kan gå på
intranettet og finde materialet, når
de skal bruge det i undervisningen.
Dermed behøver de ikke at bladre
rundt i diverse årgange. Jeg er også
behjælpelig med kopieringsopgaver
og prøver at være med til at holde
orden på diverse bøger i studiecentrene”

Arbejdsopgaverne er alsidige og vil
med tiden, når nye behov opstår,
kunne udvides. Den primære opgave
er at snakke med kursisterne. I studiecentret har kursisterne mulighed for
at øve sig i at tale dansk med en
anden person end deres lærer, og
det er også muligt for kursisterne

➔
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SPØRGESKEMA / Svar fra Center for Dansk og Integration, Køge
Hvordan bruges studiecenteret på
din skole?

På skolen er der et studiecentre tilknyttet hver sin danskuddannelse.
Studiecentrene er tilgængelige for kursisterne i hele undervisningstiden.
Der er relevante materialer, kopimaskiner, av-udstyr og PC- arbejdspladser.
Studiecentrene bruges til selvstudier, gruppearbejde og kan være bemandet
af ikke læreruddannet personale.

Hvorfor bruges der studiecenter?

Vi har ikke lærerbemandede aktiviteter på studiecentrene, så derfor bruges
de af kursister, som alene eller i mindre grupper arbejder selvstændigt i forlængelse af holdundervisningen fx med IT-basereret materiale.
Det løbende indtag kan være en udfordring især i forhold til begynderundervisningen. For at løse denne udfordring trækker vi på DU3 på vores seniorjobber,
Hanne, som sidder på studiecentret et par gange om ugen og giver kursisterne mulighed for at træne/automatisere det indlærte sprog fra holdundervisningen.
Sprogcafeen, som er bemandet af frivillige og placeret på DU2, anvendes på
samme måde.

Hvilke pædagogiske overvejelser
ligger der bag brugen af studiecenteret?

Studiecentrene er med til at skabe det fleksible læringsrum, hvor kursisterne
foruden ”undervisningsrummet” i klassen, rent fysisk har mulighed for at være i
”trænings- eller studierummet”

Er studiecenteret bemandet?
– hvorledes er studiecenteret
bemandet?

Som tidligere nævnt er studiecentrene ikke lærerbemandet, men delvist
bemandet af henholdsvis seniorjobber og frivillige

Hvem forbereder, hvad kursisterne
skal lave i studiecenteret? Og hvem
og hvordan efterbearbejdes det?

Den enkelte kursists lærer forbereder, igangsætter og evaluerer aktiviteter i
studiecentrene

Hvad synes jeres kursister om
brugen af studiecenteret?

Kursisterne er glade for at komme i studiecentrene, og de bliver flittigt benyttet.

Hvor mange timer er kursisterne i
studiecenter på din skole? Og hvad
mener du, den ideelle timefordeling er mellem studiecentertimer
og holdundervisning?

Vi er i den heldige situation, at kursisterne stadig får tilbudt 18 holdlektioner
om ugen. Det er derfor op til den enkelte lærer at vurdere den pædagogiske
fordel ved at inddrage studiecenteraktiviteter i undervisningen. Det vil derfor
variere meget.

➔
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Hvorledes er de fysiske rammer i
studieværkstedet – er der pc’ere/
arbejdspladser til alle?

Studiecentrene er bygget op med sofagruppe, reoler med materialer, kopimaskiner, AV-materialer, en lærerarbejdsplads og PC-arbejdspladser til kursisterne. Siddegrupperne er meget populære både til individuelt arbejde, gruppearbejde og samtaler. Vi oplever ikke mangel på PC-arbejdspladser, da vi også
har PC-øer på gangene og et PC-værksted.

Hvilke typer opgaver laver kursisterne typisk i studieværkstedet?

Der arbejdes primært med opgaver tilknyttet emner fra holdundervisningen.

(Hvordan) inddrages det, der
arbejdes med i studiecenteret i
den ordinære holdundervisning?

Der er en tæt sammenhæng mellem arbejdet i studiecentrene og den ordinære
holdundervisning. Som tidligere nævnt tilrettelægger læreren aktiviteterne i
studiecentrene, således at kursisterne gives mulighed for at træne gennemgået
stof for derefter at tage det med tilbage på holdet fx i form af fremlæggelser på
forskellige niveauer.

Hvad kan studiecentertimerne
tilføre læringen, som ikke kan
opnås via ”traditionel” holdundervisning?

Kursisterne gives mulighed for at arbejde selvstændigt i eget tempo, at fordybe
sig efter interesser og behov og at træne og afprøve præsenteret sprog

Brug af studiecenter på
Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter
•

Af Jette Søe

Et sprogcenter uden et velfungerende Studiecenter, er et sprogcenter
uden muligheder for at kunne tilbyde
kursisterne et fleksibelt tilbud. Med
de krav, der stilles til vores kursistgruppe i dag, kan de færreste følge
et ubrudt forløb fra modul 1 til afsluttende danskprøve. Det er vigtigt
både for holdlærerne og for kursisten
at beholde tilknytningen til sprogundervisningen fremfor at droppe
ud og siden hen komme tilbage og
starte forfra. Derudover kan Studiecenterlæreren ofte etablerer tættere
kontakt til den enkelte kursist, og
lærerne er ofte eksperter i “skæve”
profiler. Alt i alt er Studiecentret en
meget vigtig del af det samlede
tilbud, sprogcentrene kan tilbyde.

➔

˚˚˚

fortsætter side 9.

TEMA
Nr. 61 > DEC. > 2013 > SIDE .

˚˚˚

fortsat fra side 8.

SPØRGESKEMA / Svar fra Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter – lærer Jette Søe
Hvordan bruges studiecenteret på
din skole?

Studiecentret tilbyder individuel hjælp til alle kursister på sprogcentret. Nogle
kursister kan ikke deltage i alm. holdundervisning pga. arbejde, studier eller
lignende, og de får så et særtilbud hos os.

Hvorfor bruges der studiecenter?

Vi ønsker, at alle kursister med særlige behov kan få et tilrettelagt forløb
med specielt fokus på lige netop deres problemer eller kan få ekstra hjælp til
modultest. Nogle kursister har brug for ro til lektielæsning og nogle har bare
brug for at kunne fordybe sig i det stof, de har arbejdet med i klassen. Dette
er typisk hurtige kursister.

Hvilke pædagogiske overvejelser
ligger der bag brugen af studiecenteret?

I Studiecentret sker der ofte progression, når kursisten bliver mødt på egne
præmisser. Vi tager udgangspunkt i lige netop de problemer og netop det
niveau, den enkelte kursist er på, og der sætter vi ind. Ofte er det den tætte
kontakt med studiecenterlæreren, der gør, at kursisten kommer videre. Vi
udarbejder individuelle læringsplaner og følger op på de strategier, kursisten
skal lære eller skal bruge mere hensigtsmæssigt.

Er studiecenteret bemandet?
– hvorledes er studiecenteret
bemandet?

Vi har dobbeltbemanding på mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Der er en
lærer fra 9-15 og en lærer fra 10-14. Fredag er der en lærer. Vi har endvidere
en til to frivillige. Mandag- torsdag er der aftenåbent fra 16.30-19.

Hvem forbereder, hvad kursisterne
skal lave i studiecenteret? Og hvem
og hvordan efterbearbejdes det?

De faste kursister og de faste frivillige kursister er tilknyttet en kontaktlærer,
som udarbejder arbejdsplaner og løbende evaluerer progression og tilfredshed
med kursisten. De kursister, der er løsere tilknyttet, får den hjælp, de har brug
for her og nu. Vi har materialemapper til alle 3 uddannelser og til alle moduler. Hvis vi bliver brugt som vikar for en mindre gruppe kursister, skal de have
materiale med op i stc.

Hvad synes jeres kursister om
brugen af studiecenteret?

De synes, det er et fantastisk tilbud og vi har mange brugere hver dag.

Hvor mange timer er kursisterne i
studiecenter på din skole? Og hvad
mener du, den ideelle timefordeling er mellem studiecentertimer og
holdundervisning?

De faste kursister får tilbudt det samme antal timer som på hold. Vi ønsker
ikke at bruge stc som permanent supplement til et færre antal holdtimer. Vores
sprogcenter tilbyder i gennemsnit 12 lektioner om ugen, og når kursisterne har
brug for mere støtte er stc-tilbuddet ekstra.
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Hvorledes er de fysiske rammer i
studieværkstedet – er der pc’ere/
arbejdspladser til alle?

Vi er placeret i forlængelse af biblioteket og meget tæt på modultestværkstedet. I vores lokaler er der både indrettet pladser med pc’ere og pladser til
individuelt arbejde og gruppeborde. Vi har også et sofahjørne.
Vi kan være op til 25 kursister, hvis/når vi inddrager bibliotekets pc’ere.

Hvilke typer opgaver laver kursisterne typisk i studieværkstedet?

Det er alt fra basisgrammatik til mundtlig træning. Vi dækker som sagt alle
danskuddannelser og alle moduler.

(Hvordan) inddrages det, der
arbejdes med i studiecenteret i
den ordinære holdundervisning?

Nogle gange får kursisten at vide af sin holdlærer, at der skal trænes en særlig
disciplin, og efter 14 dage følger vi så op med holdlæreren, om der er sket progression.

Hvad kan studiecentertimerne
tilføre læringen, som ikke kan
opnås via ”traditionel” holdundervisning?

Vi har rigtig gode erfaringer med at nå ind til kursisten, når vi sidder en til en.
Der er ro om læringen, og vi tager ofte udgangspunkt i nogle af vores egne
opgaver, som ligger lige under niveauet, så kursister får en oplevelse af, at
han/ hun lærer noget. På holdet sidder læreren med 12-15-20 kursister, og de
kan naturligvis ikke forholde sig til den enkelte. Vi oplever, at kursisten blomstrer op, og derved kan vi ramme lige netop der, hvor “kæden” er hoppet af,
og så rykker vi fremad.

Brug af studiecenter på CBSI
– Københavns Kommune
•

Af Lærer Lisa Bang Larsen, Margrethe Justsen og Ásla Marr Westh

SPØRGESKEMA / Svar fra CBSI – lærer Lisa Bang Larsen, Margrethe Justsen og Ásla Marr Westh
Hvordan bruges studiecenteret på
din skole?

Vi har pt intet studiecenter, men vi har derfor et bibliotek m studiecafé og et
udtaleværksted i stedet

Hvorfor bruges der studiecenter?

Når vi taler om et studieværksted, er det ud fra en betragtning om, at kursisterne skal have mulighed for at kunne tage ejerskab over deres egen læring
og progression, og at de yderligere kan få mulighed for at få støtte. Derudover
er det et sted, hvor de kan fordybe sig og skabe netværk.
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Hvilke pædagogiske overvejelser
ligger der bag brugen af studiecenteret?

Se ovenstående

Er studiecenteret bemandet?
– hvorledes er studiecenteret
bemandet?

Bibliotek og udtaleværksted er begge bemandede med én lærer. Derudover
er der bibliotekar på biblioteket.

Hvem forbereder, hvad kursisterne
skal lave i studiecenteret? Og hvem
og hvordan efterbearbejdes det?

I samarbejde m klasselærer og kursist udarbejder værkstedslæreren en
arbejdsplan/læringsplan.

Hvad synes jeres kursister om
brugen af studiecenteret?

Da det er frivilligt, oplever vi ofte, at de kursister der kommer, er motiverede.
Derfor oplever vi, at de er begejstrede og får meget ud af det og kommer igen.

Hvor mange timer er kursisterne i
studiecenter på din skole? Og hvad
mener du, den ideelle timeforde
-ling er mellem studiecentertimer
og holdundervisning?

De kommer periodevist, og det er et tilbud, derfor har vi ikke en opgørelse.
Men tilbuddet er for studiecafeen på biblioteket: Tirsdag 15.30-19.30 og
Onsdag 12.30-15 og Torsdag 16-19.30.
Udtaleværksted: Tirsdag: 15.30-16.30 og Torsdag 15.30-16-30

Hvorledes er de fysiske rammer i
studieværkstedet – er der pc’ere/
arbejdspladser til alle?

Studiecafeen har 8 computere og 12 arbejdspladser
Udtaleværkstedet er i et computerrum med plads til 10

Hvilke typer opgaver laver kursisterne typisk i studieværkstedet?

I studiecafeen arbejder man typisk med læsning, samtale, modultesttræning,
kursisternes særlige behov (som grammatik , skrivning etc).
I udtaleværkstedet er der træning af udtale efter individuelle behov.

(Hvordan) inddrages det, der
arbejdes med i studiecenteret i
den ordinære holdundervisning?

Det gør det i det omfang kursisten selv bringer det tilbage til klassen

Hvad kan studiecentertimerne
tilføre læringen, som ikke kan
opnås via ”traditionel” holdundervisning?

Da det er et generelt problem, at der ikke er så meget tid til den enkelte kursist,
har det en stor betydning for især de svage kursister. Her kan de få det særlige
fokus, de har behov for, og derudover kan de lære i et trygt miljø, som vi mener
fremmer læringen.
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Brug af Studiecenter på Lærdansk Odense
•

Hanne Ibsen (værkstedslærer på DU2) og Marianne Westh studieværkstedsansvarlig/mediatekar)

SPØRGESKEMA / Svar fra Lærdansk Odense – Hanne Ibsen (værkstedslærer på DU2) og Marianne
Westh studieværkstedsansvarlig/mediatekar)
Hvordan bruges studiecenteret på
din skole?

Studiecenteret – som her på Lærdansk Odense hedder ’Studieværkstedet’
– har rigtig mange funktioner:
• Bogudlån: det er her kursisterne låner bøger (vi har bibliomatic) – både undervisningsmaterialer, som de skal bruge i klassen, og modulromaner til test. Vi
har også film og musik til udlån. Derfor er der mange kursister, der kalder stedet
for ”biblioteket”.
• Selvstudiecenter: der er åbent i skolens åbningstid, så kursisterne kan
komme og arbejde her, fx bruge computer, lave hjemmearbejde, lave testparallel-opgaver, høre lydbøger mm. F.eks. bruger en del aftenkursister det
inden undervisningen.
• Samtale-café: fredag formiddag kommer der en række frivillige sprogtrænere, som kursisterne kan snakke med. Kursisterne kommer individuelt, eller
hvis man har undervisning på det tidspunkt, kan man som lærer sende (dele af)
sit hold derned. Studieværkstedet kan også bruges som mødested for kursister
og mentorer.
• Værkstedsundervisning (se nedenfor)

Hvorfor bruges der studiecenter?

Vi bruger bl.a. faciliteterne i studieværkstedet til det, vi kalder værkstedsundervisning. På danskuddannelse 2 er alle dagkursister i værksted to gange
om ugen. I værkstedet fordyber kursisterne sig i opgaver, som på forhånd er
givet af deres såkaldte basislærer. I værkstedet kan de så få hjælp af værkstedslæreren, men der praktiseres ikke ”almindelig” undervisning. I værkstedet
har vi frivillige, som primært snakker med kursisterne – sekundært hjælper dem
med opgaver. Mange kursister er glade for muligheden for at tale med en frivillig, inden de skal til mundtlig test.

Hvilke pædagogiske overvejelser
ligger der bag brugen af studiecenteret?

Værkstedsundervisningen gør det muligt for kursisten at bruge den tid, som
vedkommende har behov for ift. de enkelte opgaver. De, der synes tempoet er
højt i klassen, kan her arbejde stille og roligt med emnet. De kursister, der er
hurtige, har mulighed for at sidde med ekstra opgaver, når de er færdige med
det obligatoriske. Værkstedslæreren kan også i højere grad hjælpe kursisterne
med deres individuelle behov, fordi der er tid til det. Alle ved, hvad de skal lave,
og kursisterne skal derfor ikke sidde og vente på, at en enkelt får noget forklaret, før vi kan gå videre.

Er studiecenteret bemandet?
– hvorledes er studiecenteret
bemandet?

Vi er to lærere, der dels er mediatekarer, dels har det overordnede ansvar
for studieværkstedet, dvs. sørger for at holde materialer ajour, bestille nyt og
hjælpe kolleger, der har ønsker og spørgsmål ifm. brugen af studieværkstedet.
Vi har hver især timer i SV en gang om ugen.
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Der er bemanding fra kl. 8-15 de fleste dage – dels af en kontorassistent, der
har arbejdsplads i SV, men som også laver andre ting, og derfor ikke er der hele
tiden, dels af studentermedhjælpere, og dels af de lærere, der har værkstedsundervisning.
Kursisterne skelner ikke mellem de ansatte, der er i SV – de spørger den, der
tilfældigvis er nærmest, uanset om de har sproglige spørgsmål eller praktiske
spørgsmål.

Hvem forbereder, hvad kursisterne
skal lave i studiecenteret? Og hvem
og hvordan efterbearbejdes det?

Se næstsidste spørgsmål.

Hvad synes jeres kursister om
brugen af studiecenteret?

Holdningerne er nok lidt delte. Nogle kursister synes, det er rigtig fint at have tid
til at fordybe sig og svare på opgaver i eget tempo. De kan også godt lide muligheden for at kunne have en længere samtale med en frivillig, fordi der i denne
situation er et stærkt fokus på den enkelte. Der er mere tid. Andre kursister har
det sværere med den mere frie arbejdsform, hvor man selv skal strukturere sin
tid, og hvor læreren ikke hele tiden fører an.

Hvor mange timer er kursisterne i
studiecenter på din skole? Og hvad
mener du, den ideelle timefordeling er mellem studiecentertimer
og holdundervisning?

Kursisterne på DU2 er i værkstedet 2 ud af dagens 6 lektioner. To gange om
ugen. På DU1 har vi også værksteder. (På DU3 har vi et ikke-obligatorisk
skriveværksted)

Hvorledes er de fysiske rammer i
studieværkstedet – er der pc’ere/
arbejdspladser til alle?

Studieværkstedet blev nyindrettet for 2-3 år siden. Der er 15 pc arbejdspladser,
og to grupper af borde med plads til 8-10 personer. Der er en elektronisk tavle
i den ene ende af lokalet, så der er mulighed for at lave noget fælles med en
gruppe kursister. Reolerne med bøger fungerer som rumdelere, så det er muligt
at arbejde nogenlunde uforstyrret. Endvidere er der et sofahjørne, hvor man
kan sidde og læse eller snakke. Vi har en stak mp3-afspillere, så man kan høre
lydbøger uden at optage en computer-plads.

Hvilke typer opgaver laver kursisterne typisk i studieværkstedet?

De kursister, der kommer individuelt (altså ikke i forbindelse med værkstedstimer), bruger enten computerne til at skrive og printe opgaver eller til diverse
undervisningsprogrammer, eller de kommer for at lave traditionelle papiropgaver som forberedelse til modultest. Vi har en samling af forskellige parallelopgaver, som er meget populære. Der er rettenøgle til opgaverne, så kursisterne kan selv rette dem. Vi har ligeledes nogle af de lidt ældre prøveopgaver til
kursister på prøveholdene.
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(Hvordan) inddrages det, der
arbejdes med i studiecenteret i den
ordinære holdundervisning?

Da det er holdets egen lærer, basislæreren, der står for at give kursisterne
værkstedsarbejde, er det også denne lærers ansvar at følge op på det. Vi bruger derfor tid i klassen på at samle op på værkstedsarbejdet. Værkstedsarbejdet ligger således også som oftest inden for det emne, der arbejdes med
i klassen.

Hvad kan studiecentertimerne tilføre
læringen, som ikke kan opnås via
”traditionel” holdundervisning?

Værkstedstimerne bidrager med fokus på den enkelte – ift. arbejdsprioritering,
fordybelse, tid til opgaverne afmålt efter den enkeltes behov, mundtlig træning
med frivillige, mulighed for opklarende spørgsmål til værkstedslæreren osv.

Ekstra info:
Udover de fastlagte værkstedstimer har vi også en række værksteder med et
særligt fokus. Det drejer sig om skriveværksteder på alle danskuddannelser og
værksteder med fokus på store sproggrupper såsom litauisk, polsk og arabisk.

Kursistens færden i
studiecentrets landskab
•

Af Jarka Bach Hansen

Når kursisten træder ind i
studiecentrets landskab, viser
der sig mange stier, som han
kan betræde og følge. Han
kan få følgeskab af en lærer,
en eller flere medkursister
eller nyde turen alene på egen
hånd.
Nu skal vi i artiklen sammen
på tur, hvor vi ser studiecenterlandskabet og -livet med
teoretiske briller, der kan
åbne for nye anskuelser for
brugbarheden af studiecentret.
Artiklen bygger på mit arbejde med mit masterprojekt på
DPU i København.

➔

˚˚˚

fortsætter side 15.

TEMA
Nr. 61 > DEC. > 2013 > SIDE 15.

˚˚˚

fortsat fra side 14.

STUDIECENTRET
I forbindelse med bekendtgørelsen
fra 2000 (Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge
m.fl., 2000), hvor kravet om tilrettelæggelsen af undervisningen i fleksible læringsmiljøer, hvor kursisterne
kunne arbejde selvstændigt eller
under lærervejledning og anvende
kommunikationsteknologi, blev der
på Sprogcentret i Holstebro etableret
et studiecenter, som kunne opfylde
kravene i bekendtgørelsen. Studiecentret, som det fungerer i dag, giver
mulighed for fleksibel tilrettelæggelse
af undervisningen, hvor der skabes
rammer for, at kursisten kan skærpe
sin bevidsthed om egne styrker og
svagheder, han har mulighed for at
reflektere over sprogbrugen i forskellige sprogsituationer, han kan blive
bevidst om sine egne læringsstrategier og derved kvalificere sprogtilegnelsen. Da kursisten har sine
egne sprogbehov i fokus, bliver han
motiveret og hans sprogtilegnelse
effektiviseres. Studiecentret er et
læringsrum, som både har rumlig og
tidslig fleksibilitet, og hvor man kan
veksle mellem undervisningsrum, opgaverum, projektrum og virtuelle rum.
Kursisten optræder som sin egen
didaktiske designer (Hansen, 2010).
Da det er voksne mennesker, der
kommer i sprogcentrets studiecenter, har de bevidste eller ubevidste
læringsstrategier, som de benytter
sig af i studiecentret. Kursisterne
laver deres egne individuelle læringsplaner, og ved hjælp af dem planlægger de deres færden i studiecentret,
og studiecentret skal være klædt på
til at åbne alle veje i studiecentrets
læremiddellandskab (Hansen, 2010).

Studiecentrets landskab
Jens Jørgen Hansen anvender
begrebet ”landskab” som metafor

for et landskab i naturen, der sætter en ramme for vores oplevelser,
sansninger og udfoldelser. Begrebet
”læremiddel” ser Jens Jørgen Hansen som et middel, der har kursistens
læring som mål. Jeg bruger begrebet
”læremiddellandskab” til at beskrive
et studiecenterlæringsmiljø med
dertilhørende læremidler i studiecentret, hvor man som studiecenterlærer
tegner kort og ruter i landskabet
og vejleder kursisterne i brug af
læremidlerne. Lærerens opgave er
et udvælge og didaktisere et
læremiddellandskab. Vejene i landskabet er varierede, der skal være
mindre og smalle stier til nogle af
kursisterne, andre skal være bakkede
og udfordrende og ende som blinde
stier, hvor udfordringen ligger i at
finde tilbage til det sted, hvor vejen
deltes og vælge en ny rute, der
kan give svaret. Kursistens færden
i landskabet er forbundet med de
læremidler, som står til rådighed
i landskabet. Han kan observere
og opdage nye muligheder, som
læremidlerne giver, han kan eksperimentere med dem for at kunne
vurdere, om det er dette middel,
der er egnet som en del af hans
læringsstrategi, han kan samarbejde
og kommunikere i og med midlerne
sammen med de andre aktører i
læringslandskabet. Midlerne skal
hjælpe kursisten med at nå hans mål
hurtigst muligt og på bedste vis.

Lærerroller og –kompetencer
Lærerens nye roller og kompetencer,
som der forventes af ham i studiecentret, kræver en person med pædagogisk overblik og alsidige kompetencer. Studiecentret giver mulighed for
nye læringsformer, undervisningsformer og organisationsformer, der
fordrer refleksivitet, indsigt, didaktisk
kompetence og beslutningskraft af
læreren. Alt efter hvilke aktiviteter, der
er i gang, skal læreren skifte mellem
forskellige funktioner.

Birgitte Holm Sørensen m.fl. stiller
i ”Skole 2.0” de roller og funktioner
op, som læreren skal kunne veksle
imellem. Under udarbejdelsen af
planer, koncepter og programmer
fungerer læreren som didaktisk
designer. Skal han formidle stoffet omkring et fagligt emne eller en
problemstilling, fungerer han som
oplægsholder. Når han rådgiver
i forhold til fremgangsmåden og
metoderne, er han en konsulent og
instruktør. I vejledningsprocesserne
fungerer han som vejleder og coach,
hvor han kan hjælpe kursisten med
at finde nye åbninger til egne evner
og potentialer. Læreren skal fungere
som en ressource i videndelingsprocesserne, hvor han kan vise de
muligheder, der findes i at dele viden,
samt være den, der har en viden,
som han kan dele med kursisterne.
Læreren skal optræde som en leder i
de pædagogiske processer i studiecentret og være i stand til at styre
flere igangværende forløb. Som
evaluator skal han kunne lave status
med kursisten om kursistens læringsniveau, han skal kunne vejlede kursisten i fremstillingen af individuelle
læringsplaner og kunne give respons
i forhold til proces og resultat.
Det er en broget palet af kvalifikationer, som læreren skal mestre i studiecentret. Derfor er det vigtigt med
et godt og velfungerende studiecenterteam, som kan supplere hinanden.
Det kræver et godt kendskab til
studiecentrets rammer samt en portion undervisningserfaring for at finde
sig tilpas i de forskellige roller, som
man skal skifte imellem i mødet med
kursist og læringsaktivitet.

Kursistroller og –kompetencer
De krav, som studiecentrets undervisningsrammer stiller op, har også
indflydelse på kursisternes roller og
kompetencer i de forskellige aktiviteter, som foregår i studiecentret.
Kursisternes kendskab til disse roller
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er ikke nødvendigvis indlejret i kursistens forståelse af læring, og det er
derfor en forudsætning at sikre sig, at
denne undervisningstilrettelæggelse
giver mening for kursisten, og at han
kan finde sig selv i denne konstellation. Undervisningen på kursistens
eget hold spiller en væsentlig rolle,
da det er i denne sammenhæng,
han skal præsenteres for de forskellige aktiviteter, som han kan møde i
studiecentret. Holdlærerne skal fra
begyndelsen af støtte op om, at kursisterne får frugtbare og læringsrige
mødegange i studiecentret.
Kursisten selv skal være drivkraften
i tilegnelsesprocesserne, og han
skal have en god portion selvstændighed i arbejdet. Der forventes af
kursisten, at han skal kunne planlægge, gennemføre og evaluere sine
arbejdsgange i studiecentret.
De kompetencer, som kursisten træner i studiecentret, er også vigtige,
når kursisten forlader sprogcentret og
skal klare sig i det øvrige samfund.
Det er kompetencer som informations-, samarbejds-, lære at lære- og
projektstyringskompetencer, som kan
give kursisten de fornødne kvalifikationer til at kunne bestride et job på
arbejdsmarkedet (Hansen, 2010).

Individuelle læringsplaner
I 2003 kom der et lovforslag, hvor
fleksibel tilrettelæggelse af danskundervisningen skulle styrkes og
tilpasses den enkeltes kursists undervisningsbehov (Nielsen, 2003), og i
samarbejde med kursisten skulle der
udarbejdes individuelle læringsplaner,
som et værktøj, der kunne give kursisterne overblikket over deres egen
indlæringsproces, vise progressionen
og hjælpe med at finde nye veje til
sprogtilegnelsen. Individuelle læringsplaner (forkortes med ILP), dækker
over mere end planer. Jeg anser ”P”
i denne forbindelse at dække over

”plan”, ”proces” og ”projekt”. Kursisterne skal have en plan over deres
eget forløb, så de kan følge progressionen af sprogtilegnelsen og kan
være bevidste om deres egen læring.
I løbet af hele sprogtilegnelsesforløbet er det nødvendigt, at kursisterne
er aktive aktører i processen, hvor
de er med til at starte den, følge den,
evaluere den, og være bevidste og
realistiske i forhold til den livslange
tilegnelsesproces. At lære sig dansk
er kursistens eget private projekt,
som kun har én ophavsmand, kursisten selv. Kursisten følger sin egen
motivation for projektet, han tager
ansvar for det, og han følger sine behov for sprogindlæringen. Kursisten
er sin egen didaktiske designer (Hansen, 2010), som ved, hvor i forløbet
han befinder sig, og hvilke processer
der på et bestemt tidspunkt giver
meningsfuldhed i projektet.
Individuelle læringsplaner tager udgangspunkt i kollektive læringsplaner,
som danner basis for kursisternes
sprogtilegnelse, det er her kursisten
skaber sig overblik over sin egen
kommende proces og tager udgangspunkt i forberedelsen af sin egen
læring.
I det næste afsnit vil vi se på konstruktivistisk syn på læringen og
dens betydning for udviklingen af
learner autonomi som metode i
andetsprogstilegnelsen.

KURSISTEN

Kursistens læring
Ud fra et konstruktivistisk syn ses
læringen som noget, man ikke kan
gøre ved nogen, eller noget, som
man ikke kan overføre fra person til
person. Læringen ses som noget,
der er kursistens eget projekt, og
kursistens opgave består i at udvikle
forbindelse mellem det, kursisten
allerede ved, og det, som er nyt for
kursisten (Dam, 1999). Når kursisten
møder på sprogcentret, er han i

besiddelse af viden, som han har
erhvervet sig i den virkelige verden,
og den viden han besidder, kalder
David Little efter Douglas Barnes
for handlingsviden (Little, 1999). På
sprogcentret får kursisten undervisning, hvor han erhverver sig den
såkaldte skoleviden (Little, 1999),
som skal omdannes til kursistens
handlingsviden, for at kursisten er i
stand til at anvende den nye viden i
naturlige omgivelser – i butikken og
på sin arbejdsplads. Sprogcentrets
opgave er at sammenkoble disse
to former for viden og få dem til at
samarbejde.
I konstruktivismen anser man et
menneske for at være sammensat
af egne erfaringer og oplevelser,
som han tager udgangspunkt i, når
han skal tilegne sig noget nyt (Dam,
2000). Et menneske er i besiddelse
af egen forhåndsviden, som han vil
anvende, når han bliver forstyrret og
møder nye informationer. Viden kan
ikke overføres, mennesket skal selv
erkende og bearbejde det nye stof
i forhold til den allerede erhvervede
viden. Kursisten er en aktiv deltager
i sin egen læring, hvor læreren ”kun”
kan skabe de ydre rammer for kursistens projekt.
Ser vi på den traditionelle undervisning, hvor læreren får tildelt et hold
med et bestemt antal af kursister, er
læreren i fokus ved tavlen, han er
aktiv, og kursisterne får en passiv
rolle og er kun aktive ved besvarelserne af lærerens spørgsmål, som
er fabrikerede ud fra det indhold, som
læreren underviser i øjeblikket i. Det
er læreren, der agerer, og kursisten,
der reagerer (Dam, 2000). Betragter
vi kursisten, som den aktive del af
det, der foregår i undervisningen,
skal kursisten i fokus, hvor det er kursisten, der agerer, undres og forsøger
at finde svar på de spørgsmål, som
er autentiske, altså spørgsmål, som
ikke er bundet op på et bestemt
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indhold, som læreren har præsenteret. Da kursisten anvender handlingsviden ved sin søgen efter ny viden, vil
de spørgsmål, han stiller, også være
handlingsrettede, selvom kursisten
befinder sig i skolemiljøet. Kursisten
handler ud fra sine egne behov
og kobler skolens indhold til omverdenen. Lærerens rolle er at være
lyttende og observerende, så han
kan få en dybere indsigt i kursistens
behov for derefter at give klare instruktive anbefalinger, så kursisten
kan sætte sin læring i gang.

Den autonome learner
Ud fra et holistisk syn på kursisten
skal lærerne beskæftige sig med
kognitive, metakognitive, affektive og
sociale dimensioner af andetsprogstilegnelsen (Little, 2008). Fokus
flyttes over på kursistens aktive
rolle i andetsprogstilegnelsen i alle
dele af processerne. David Little og
Leni Dam opererer med begrebet
learner autonomi (Little, 2008, Dam,
2007) i andetsprogstilegnelsen. Little
karakteriserer en autonom learner på
følgende vis:
•
•
•
•

•

Autonom learner har sin egen
individuelle plan
Autonom learner tager ansvar
for egen læring
Autonom learner har andel i 		
fastsættelsen af læringsmål
Autonom learner tager initiativ
til planlægningen og gennemførelsen af læringsaktiviteter
Autonom learner gennemfører
evalueringer af sine egne læreprocesser og evaluerer udbyttet
af læringen

Alle disse karakteristika hos learneren er ikke medfødte, det er i den

formelle læring på sprogcentret, at
kursisten kan udvikle egenskaberne,
som gør det muligt for kursisten at
kunne tilegne sig sproget på en motiverende og effektiv måde.
Det er underviserens opgave at
skabe læringsmiljøer, hvor learneren
kan være eller kan udvikle sig til en
autonom learner. Som underviser
har man forskellige undervisningserfaringer, som man har erhvervet
sig igennem sin egen skolegang
samt sit studium. Disse erfaringer
kan blive videreført til learnerne
’uberørte’, hvis læreren ikke selv
reflekterer over sin egen undervisning (Bimmel m.fl., 2000). Det
samme gælder learnerne, når de
møder på sprogcentret. Med sig i
bagagen har de egne læringsstile
og egen læringskultur. Underviserens opgave bliver at præsentere
nye læringsstrategier for kursisten,
strategierne skal være klare, der skal
arbejdes med dem i længere periode,
så kursisterne kan blive bevidste om
strategiens formål og brugbarheden
i forhold til deres sprogtilegnelse.
Bimmel og Rampillon lægger stor
vægt på læringsstrategierne. Ved en
læringsstrategi forstår de følgende:
”Eine Lernstrategie ist ein Plan
(mentalen) Handelns, um ein Lernziel
zu erreichen.” (Bimmel og Rampillon,
2000. Lernautonomie und Lernstrategien; s. 53). En læringsstrategi1 er
kursistens handlingsplan for at nå det
fastsætte mål, at lære dansk, at lære
dansk effektivt.
Ved siden af undervisningen i dansk,
skal underviseren arbejde med
undervisningen i metakognition, hvor
kursisterne har mulighed for at lære
af hinandens erfaringer med forskellige læringsstrategier, og hvor de har
mulighed for at eksperimentere med
nye tilgange til tilegnelsen. Der skal
frigives ”Luft” og ”Lust”2 til læringen,

hvor underviseren skal foretage
metodiske og didaktiske differentieringer, så learnerne kan være bærere
af deres egne læreprocesser (Bimmel og Rampillon, 2000). Kursisterne anses for at være subjekterne i
undervisningen, hvor de er i stand til
at forvalte selvdisciplin og har egen
viljekraft. For at læringen kan finde
sted, er interaktionen af stor betydning i processen. Det, man lærer i sociale kontekster, fører til individuelle
resultater med den forudsætning, at
learneren er opmærksom på informationerne, da læringen ikke er en
mekanisk proces, men en af behovet
skabt og begrundet menneskelig
handling.

HVAR GØR VI?
Ovenstående peger på nogle områder, som vi på sprogcentret skal
give opmærksomhed og vurdere,
hvilken indsats og hvilken udvikling
der kræves.
For at kursisten kan styre sit eget
forløb i studiecentret, skal han have
kontakt med en studiecenterlærer
både i forbindelse med det faglige
arbejde og med de sociale forhold på
holdet. I planlægningsfasen er der
behov for, at kursisten får reflekteret
over dagens program og får sat ord
på, hvorfor og hvordan han skal
arbejde med det valgte stof. Han skal
have en strategi for at se sig tilbage
og evt. korrigere sine valg. I gennemførelsesfasen skal kursisten være i
stand til at styre det planlagte forløb
med den forudsætning, at han er i
besiddelse af relevante kompetencer
til at kunne udføre aktiviteten, fx itfærdigheder. I evalueringsfasen skal
kursisten lære at tænke metakognitivt
og metarefleksivt i forhold til sit forløb
og sin indsats.

1. Metakognition
2. Luft og lyst
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For mig at se er det ved udarbejdelsen af ILP, udformningen af et
studiecenterskema samt synliggørelsen af disse to tings indbyrdes
afhængighed man kan arbejde i
forhold til kursisternes bevidsthed
omkring deres forløb. Under udarbejdelsen skal man holde sig for
øje, hvordan disse to redskaber kan
skabe sammenhæng og overblik i
kursistens projekt med at lære dansk,
så de kan hjælpe ham med at færdes
i læremiddellandskabet på egen hånd
og under vejledning fra læreren.
Individuelle læringsplaner har betydning for kursistens forløb på sprogcentret. Udarbejdelsen af ILP er kursistens opgave i samarbejde med
lærerne, hvor der bliver opstillet
lang- og kortsigtede mål samt delmål for kursistens læringsforløb.
ILP skal være enkel, overskuelig,
den skal være nedskrevet, og alle
relevante aktører skal have adgang
til den. Jeg vil samtidig argumentere for, at en ILP skal indeholde
kursistens produkter, en slags port
folio, hvor kursistens progression vil
være synlig og dokumenteret.

Studiecenterskemaets udformning
og opsætning kan hjælpe og støtte
disse mål. Det er også vigtigt, at
skemaet er tilgængeligt i kursisternes
hverdag. Jeg vælger at bruge Morten
Bays fortolkning af begrebet convenience, der beskriver et convenient
produkt, som noget, der er tilpasset
tidsånden, det er tilgængelig alle
steder på alle tidspunkter af døgnet,
det kommunikerer, det kan deles, og
det er nemt at bruge.
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sporet. København: Undervisningsministeriet
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er at nå frem til et fleksibelt læringsrum med autonome learnere, hvor
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over kursisternes læringsstrategier,
selvstyringsstrategier vha. individuelle læringsplaner og for udvikling af
metabevidsthed i forhold til sprogtilegnelsesprocessen. I det fleksible
læringsmiljø skal der skabes rammer, hvor learnere sammen kan
løse opgaver, udforske nye områder
og udveksle ideer, og hvor de
møder positive sproglige konflikter,
som kan føre til deres sprogudvikling.
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Fokus mangler et medlem
i redaktion
En vigtig del af redaktionsarbejdet er at have antennerne ude i forhold til,
hvad der rører sig på vores område og at knytte kontakter og skaffe
artikler til Fokus – disse kan handle om spændende projekter, store som
små, gode ideer til undervisningen, eller interessante diskussioner, som
udspiller sig indenfor vores område.
Hvis du har lyst til at være med til denne sjove og udfordrende opgave,
kan du kontakte
Anna Konstantelos Birke på: akb@uddannelsesforbundet.dk
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Studieværksted og teknologi
– hvad er egentlig meningen?
•

Af Birgitte Rubæk Hansen, Underviser - Lærdansk Sydfyn

Med en markant forøgelse af
tempoet inden for teknologi
og samfundsmæssig udvikling er kravene til befolkningens, og herunder
selvfølgelig også sprogskolekursisternes, viden
og kompetence i forskellige sammenhænge blevet
skærpet betydeligt. Ifølge en
evaluering fra Rambøll i 2009
skifter danskuddannelsernes
hovedfokus fra 1999 til 2004
fra kvalitet i undervisningen
til også et øget fokus på
arbejdsmarkedsorientering,
fleksibilitet og effektivisering.
Hvad har det så med Kierkegaard og dig og mig at gøre?
– Måske intet eller alt.
Et spørgsmål om enten
eller… eller måske et både
og! Jeg vil forsøge at give et
bud på meningen med studieværkstedet set i et samfundsmæssigt/teknologisk
perspektiv med et ustadigt
blik på filosofi.
De formelle og samfundsmæssige krav til danskuddannelsen
Efter lov nr. 375 af 28. maj 2003 om
danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. trådte i kraft 1. jan. 2004
med seneste ændring 2006, står der
bl.a. i målbeskrivelsen:
”...Undervisningen tilrettelægges
med udgangspunkt i kursistens
individuelle læringsplan og gennemføres bl.a. som pararbejde, i grupper,
på hold og fx i form af selvstændigt
arbejde i studieværksted. Som led i
den fleksible tilrettelæggelse an-

vendes informations- og kommunikationsteknologi.
Der benyttes arbejdsformer og undervisningsmetoder, som:
- fremmer kursistens opnåelse af
interkulturel og kommunikativ 		
kompetence.
- fordrer og fremmer selvstæn-		
dighed, samarbejdsevne,
initiativrighed mv.
- som øger kursistens indsigt i sin
egen læring og motiverer og
kvalificerer til tilegnelse på egen
hånd i og uden for undervisning.
- motiverer og kvalificerer kursisten
til at søge informationer på egen
hånd, fx via internettet.
- giver kursisten mulighed for at 		
blive opmærksom på og anvende
sine sproglige, kulturelle og
personlige ressourcer...”
(Ministeriet for flygtninge, indvandrere og
integration, Undervisningsvejledning, 2006).

Således kræves der nu, i højere grad
end tidligere, fleksibilitet og tilpasningsevne for at kunne fungere i og
gøre brug af de konstant ændrede
betingelser, der mødes i dagligdagen. Der bliver også sat mere fokus
på integrationen af udlændinge på
arbejdsmarkedet, således at der
sker en hurtigere udvikling frem mod
at blive selvforsørgende og ikke
fastholdes i ”klient”-rollen, her er
også inkluderet det nyeste tiltag med
Intro-dansk. Dette sammenholdt med
fleksibilitet for den enkelte kursist
(set med arbejdsmarkedsrettede
briller), en hurtigere progression til et
tilfredsstillende niveau i dansksprogsindlæringen, samtidig med en
fastholdelse og udvikling af kvalitet i
uddannelsen, fordrer en effektivisering i forhold til den pædagogiske,

”Tvinge et menneske
til en mening,
en overbevisning, en tro
– det kan jeg
i al evighed ikke;
men ét kan jeg…
Jeg kan tvinge ham
til at blive opmærksom.”
(Kierkegaard, 1859)

didaktiske og organisatoriske tilgang
til undervisningen på sprogskolerne.

Læring, motivation og identitet i
det hyperkomplekse samfund
Læringsbegrebet har fået en ny og
meget omfattende rolle i samfundet,
da man i det hyperkomplekse samfund skal være ”på” 24/7. Der skal
kommunikeres hvor som helst og når
som helst. Læring skal gennemsyre
hele samfundet hele tiden, der skal
dannes meninger og holdninger,
foretages valg og fravalg. Individet
har ikke en fast uforanderlig kerne
og identitet, men tværtimod besidder den enkelte mange forskellige
identiteter, alt afhængig af hvor,
hvornår og hvem man er sammen
med. Identiteten er til forhandling.
Det er muligt, at den er på én måde,
men den kan også være anderledes
afhængigt af og bestemt af omstændighederne. Der er ingen samfundsmæssig autoritet, der i sidste
ende kan afgøre, hvad der er godt
og ondt, rigtigt og forkert. Din frihed
har grundlæggende set ikke noget
andet holdepunkt end dig selv, derfor
er kvalificeret stillingtagen essentiel.
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Motivation er et nøglebegreb. Man
kan også anvende ordet investering i stedet for motivation. Det, der
kan betale sig, investerer learneren
(sprogskolekursisten) i. Der skal
altså være et mål med at lære eksempelvis dansk, og det skal kunne
”betale sig” at bruge tid og kræfter
på at lære det. Men det er forskelligt
og meget afhængigt af den enkeltes
sociale kontekst, hvad der kan betale
sig.
Samfundet er opbygget af forskellige
lag med forskellige kulturelle værdier,
hvor disse værdier har forskellige
anseelser i samfundet. Dette betyder
at man har en social identitet. Den
sociale identitet fremhæver magtrelationer, som igen bliver fremhævet i sociale interaktioner mellem
L2-learnere og modersmålstalende.
Derfor er sprog ikke et neutralt kommunikationsmedie, men skal forstås
med reference til sprogets sociale
mening. Learneren skal derfor føle et
ligeværd i samtalen og dermed også
i anseelse af netop den sociale identitet, der er gældende i netop denne
persons omgivelser, for at opnå en
motivation til at lære dansk.
Derfor er lærerens fornemmeste
opgave at give hele lærings-processen mening og fremdrift. Det kræver
tro - en tro på at det er muligt og
at det, for den enkelte learner, kan
betale sig at investere tid og kræfter
i sprogindlæringen. Saint Exupéry
har beskrevet det, som jeg mener er
lærerens opgave, meget poetisk:

“Når du vil have bygget et skib,
skal du ikke kalde folk sammen
for at samle tømmer.
Du skal ikke uddele opgaver
eller delegere arbejdet.
Du skal vække deres længsel
efter det store åbne hav”
Opsummerende vil det sige, at hvis
learneren skal tilegne sig andetsproget med succes, skal han/hun opnå

at konstruere en identitetsfølelse, der
matcher det omgivende samfund,
samtidig med at den enkelte kan se
et mål og en fordel i at lære sproget.
I det hyperkomplekse samfund kan
læringen foregå så vel digitalt som
fysisk. Teknologi i undervisningen
kan her skabe et rum til en sproglig investering. Et rum der ikke er
værdiladet, men er neutralt i forhold
til den sociale identitet og derfor kan
anvendes på andre og nye måder
end face-to-face klasseundervisning.

Undervisning – læring - Konstruktivismen
Med udgangspunkt i konstruktivismen vil jeg her inddrage overvejelserne omkring sammenhængen
mellem iagttagelse (perception),
erkendelse og den enkeltes virkelighed. Fælles for de forskellige
udviklinger indenfor konstruktivismen
har været en voksende interesse
for og opmærksomhed på, hvordan
vores tilgang til virkeligheden ikke
så meget er formet af medfødte
kognitive tankestrukturer, men mere
er formet af vores dialog og samvær med andre mennesker; altså
vores fælles sprog og kultur. En
kommunikativ tilgang der fordrer
vores deltagelse i diverse sociale
sammenhænge og processer. Vores
forestillinger om os selv, hinanden
og vores omverden afspejler derfor
ikke tingenes faktiske egenskaber
og kvaliteter, men snarere, hvordan
disse egenskaber og kvaliteter får
en særlig betydning i de foranderlige
sociale sammenhænge, vi deltager i.
Læring, der styres af egne interesser
og motivation, er derfor væsentlig
mere effektiv end læring, der påtvinges udefra. Dette synspunkt
støttes af Vygotskys teori, hvor et
væsentligt aspekt ved denne er
ideen om, at potentialet for kognitiv
udvikling er begrænset til Zonen
for nærmeste udvikling. Denne
interaktions-hypotese anvendes i

sprogtilegnelsen og læring generelt,
og den russiske psykolog Vygotsky
definerede den således:
”The difference between the child’s
developmental level as determined
by independent problem solving and
the higher level of potential development as determined through problem
solving under adult guidance or in
collaboration with more capable
peers” (Vygotsky, 1978)
Denne zone er det udviklingsstadie,
som learneren kognitivt er forberedt
på, men kræver hjælp til og socialt
samvær for at udvikle. Læringen
sker gennem lyst, følelser og motivation – og er dermed et interaktionsfænomen. Sproget er tænkningens
sociale redskab, og sproget er linsen, hvorunder vi ser verden. Ifølge
Vygotsky er lærerens rolle: vejleder
(mesterlæreren). Undervisningen må
med andre ord bygge på og tilrettelægges med det, som learneren kan
i forvejen, og særligt på det, at denne
er lige ved at kunne. Læring er derfor
heller ikke alene knyttet til skolen,
men undervisningen i skolen må
bygge på de ting, learneren allerede
er i gang med at lære, og som læres
i andre sammenhænge end i skolen.

Hvor kommer studieværkstedet
så ind?
Studieværkstedstanken stammer fra
en pædagogisk orienteret overkategori, nemlig; ”ansvar for egen
læring”. Begrebet – ”ansvar for egen
læring” – (herefter benævnt AFEL)
opstod i 1980’erne som en udløber
af Piagets kognitive læringsteori og
dermed den konstruktivistiske tilgang
til læring. AFEL kan ses i sammenhæng med et politisk skifte i retorikken fra at tale om undervisningen
til at tale om læring. Skiftet hænger
sammen med en afstandstagen fra
et begreb om undervisning, hvor
viden, værdier eller motiver over-
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føres fra lærer til elev, mens læringsbegrebet markerer, at kursisten selv
aktivt konstruerer viden, værdier og
motiver. I denne opfattelse af læring
ligger, at læreren kan undervise,
men ingen kan lære nogen noget!
Altså må kursisten selv tage ”ansvar”
for egen læring, eller formuleret på
en anden måde, som jeg mener, er
mere adækvat, at kursisten bliver opmærksom på egen læring og lærer
at lære.
Kursisterne kommer med vidt forskellige evner og forudsætninger
for at lære. Derfor er et kendskab
til målet med undervisningen og
indflydelse på både udvælgelsen af
læsestoffet og arbejdsmetoderne en
vigtig del af tanken. Den enkelte skal
have frihed til og ansvar for at vælge
sine egne læringsmål inden for rammen af den fastsatte målbeskrivelse.
AFEL er også inddraget i den politiske restrukturering af uddannelser
bl.a. med henblik på at effektivisere
undervisningen. Læreren skal være
konsulent eller facilitator for kursistens læring og ikke som tidligere,
en “tankpasser-pædagog” (Fibiger,
2012). Der bliver i højere grad end
tidligere fokuseret på den enkelte
kursists læring, og dette er ikke
alene et udtryk for et ændret syn på,
hvordan indlæring foregår mest effektivt. Fokusskiftet afspejler også en
ændring i synet på hvilke kvalifikationer, der er centrale for kursisterne.
Den stigende forandringshastighed
på arbejdsmarkedet betyder som
bekendt, at færdigheder og viden
hurtigt forældes. Derfor prioriteres
brede kvalifikationer, der har et
større anvendelsesfelt højt, da disse
ikke forældes i samme grad som de
mere specifikke og kontekstbundne
kvalifikationer. Som følge heraf kommer evnen til at lære og evnen til at
overskue og løse en problem1. Lars Qvortrup
2. Bonny Norton Peirce

stilling til at få øget betydning. Mere
personbundne kvalifikationer som
evnen til at påtage sig et ansvar,
arbejde selvstændigt og sammen
med andre får en større vægt. En
bredere samfundsmæssig udvikling,
der er kendetegnet ved skiftet fra en
mål-middel rationel tankegang med
tro på fremskridt og planlægning til
den såkaldte refleksive modernitet i
et hyperkomplekst samfund1, hvor
udvikling via evaluering er i højsædet, altså en evne til at vælge og
fravælge i konteksten.
Netop her kommer studieværkstedets berettigelse ind. Et sted hvor der
kan reflekteres alene eller sammen
med andre i et frirum, hvor der ikke
er en lærer, der bestemmer farten. Et
sted hvor man kan få plads til egne
tanker og refleksioner, med tilpas
støtte, vejledning og teknologiske
muligheder. Der, hvor den enkelte i
et aktivt fællesskab kan konstruere
viden til brug i dennes hverdag i det
tempo og på den måde, der er mest
optimal for ham/hende.

Hvad foregår der så i studieværkstedet?
I studieværkstedet vil værkstedslæreren stå til rådighed med hjælp
og overblik til at guide, en stilladsering af læringsprocessen2 både
for den enkelte kursist, men også i
klasseperspektiv. I forbindelse med
værkstedslærerens rolle er det en
nødvendighed at se kritisk på den
organisatoriske rolle. En sammentænkning og “rød tråd” i forløbet,
især i forhold til lærersamarbejde,
er en nødvendighed. Igennem hele
processen er det vigtigt, at arbejdet
med sprogfærdighed ses i en sammenhæng. Fx forklares og forstås
grammatiske regler og mønstre i
tekstsammenhænge, der spejler den
verden og de situationer, sproget
bruges i.
Studieværkstedet kan være det
meget vigtige og nødvendige forum,
hvor kursisterne kan hente hjælp til
yderligere forklaringer på områder,
der ikke er forstået, og/eller hvor de
kan tjekke den forståelse, de mener
at have opnået. Et neutralt rum med
plads og tid til refleksion i den
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enkeltes eget tempo og med mulighed for samspil og dialog med både
andre kursister, lærere og frivillige.
Her er de frivillige også medspillere
i det store puslespil, så alle har mod
til at afprøve hypoteser og tør spørge
om råd og vejledning i læringsprocessen. Da kursister fra andre uddannelsesbaggrunde kan føle et misforhold i magtrelationerne i forhold til
læreren, kan det være en stor hjælp
for den enkelte kursist, hvis der er et
helt ”almindeligt” menneske, uden
en titel som ”lærer” at sparre med.
Det kan også være, i nogle tilfælde,
at det er det eneste sted kursisterne
møder almindelige danskere og i den
forbindelse kan afprøve det tillærte
og måske vove at miste fodfæste for
en stund, at begive sig ud over sin
komfortzone og kaste sig ud på de
70.000 favne!

•
•
•

•
•
•

Søge informationer på internettet
Anvende bøger/materiale
udleveret i klassen
Bruge diverse computerprogrammer (herunder Google Apps el.
intra)
Samarbejde med medkursister,
både fysisk og via Google Apps.
Tale med en frivillig
Spørge værkstedslæreren om 		
hjælp

Hvad skal man lave i studieværkstedet?

Hvorfor skal der være et studieværksted?

Kursisten og ”basis”–lærerne bestemmer målet for arbejdet i værkstedet.
Eksempler på mål: Præsenter din
familie (i en Imovie) // Skriv en email // Læs en tekst // Fortæl om
en bog // Læs eller se instruktioner
eller forklaringer til næste lektion
(via Google Apps el. intra) // Find
informationer om et bestemt emne //
Se og kommenter dine medkursisters video .

• Fordi kursisten har mulighed for
at arbejde individuelt med holdets
fælles mål.
• Fordi kursisten har mulighed for
at arbejde individuelt med egne mål.
Fordi kursisten kan arbejde i sit eget
tempo.
• Fordi kursisten har ansvar for
egen læring.
• Fordi kursisten trænes i bevidsthed og opmærksomhed på egen
læring (læringsproces).
• Fordi kursisten erhverver ressourcer og kompetencer i at bruge
og orientere sig i den digitale verden.

Hvordan arbejdes der i studieværkstedet?
I værkstedsundervisningen er det
kursisten, der bestemmer, hvordan
han/hun når målet.
Eksempler:

Hvad er så meningen?
Først når sprogtilegnelsens forskellige problemstillinger og emneområder kan ses og forstås i sammen-

3. Citat fra en optegnelse fra »Den ethiske og den ethisk-religieuse Meddelelses Dialektik«,
Papir 369 (1847)SKS 27, 418 / sks.dk/p364/txt.xml#k369
4. http://www.web2beviset.dk/

hæng, kan kursisten deltage aktivt
i uddannelsesforløbet. Dette kan
betyde en følelse af tryghed og
parathed til at lære nyt og til at omtolke den viden og kompetence,
der allerede er, så den kan anvendes i nye situationer. Er det så et
spørgsmål om enten eller – klasseundervisning eller studieværksted?
Eller er det mere et spørgsmål om
både og – en kombination af forskellige tilgange og muligheder? Hvis vi
igen inddrager Kierkegaard skriver
han i 1847:
Meddel[el]ses-Midlerne blive fortræffeligere og fortræffeligere, der
kan trykkes hurtigere og hurtigere,
med utrolig Hurtighed – men Meddelelserne blive mere og mere travle
og mere og mere forvirrende3.
Som jeg begyndte med, så kræver
en nutidig og effektiv undervisning i
dagens Danmark, at man inddrager
teknologiens muligheder og det vil
sige, at man bruger disse i både
klasseundervisningen og i studieværkstedet. Illustrationen nedenfor
er taget fra Web2beviset4, og viser
Lars Qvortrups vidensformer kombineret med didaktik, It-teknologier og
hvorledes disse understøtter hinanden i forhold til outputeffekten, altså
hvad der kan forventes af udbytte
i en læringssituation. Illustrationen
viser hvordan man kan se It, som
sprog, som ressource og i sidst
instans som miljø og netværk. Det er
her ”kvantespringet” sætter ind!
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Teknologien giver en frihed til at
se, høre og repetere gennemgået
stof, søge nye udfordringer, give
kommentarer og feedback. Denne
frihed kommer især til udtryk, hvis
der anvendes de nye former for
web2-tjenester i undervisningen (ex:
Google Apps) i udstrakt grad! De
nye teknologiske muligheder giver
helt intuitivt et udvidet læringsrum,
hvor den enkeltes kompetencer kan
udfolde sig på et højere niveau end
i den traditionelle undervisning og
dermed effektivisere undervisningen.

Da det fra samfundets side kræves,
at alle er digitale medborgere, skal
vi på sprogskolerne give vores
kursister denne kompetence og
erfaring. Dette vil også optimere den
sociale identitet, lyst og motivation
og dermed sprogindlæringen. En
kompetence til at vælge og fravælge
i en kontinuerlig strøm af informationer og påvirkninger på lige fod med
andre medborgere.
Hvad er så meningen med studieværkstedet og teknologien? – At
opnå kvalificeret stillingtagen og
på den måde tage aktivt del i egen

læring og få det optimale og mest
effektive udbytte af undervisningen
både i klasseværelset og i studieværkstedet!

●
Se mere:
http://edu.au.dk/forskning/videoforelaesninger/dansk-som-andetsprog-i-teori-og-praksis/

Artiklen er skrevet på baggrund
af masterprojektet: “Mennesket og
Maskinen”.

Fordele og ulemper ved brug af frivillige i
undervisningen i dansk som andetsprog
•

Af Dorthe Hecht og Lise Heidemann Andersen

Danskundervisningen af voksne
udlændinge varetages af lærere, der
er særligt uddannede til at undervise
i dansk som andetsprog for voksne.
At undervise voksne udlændinge
kræver viden om både voksenpædagogik og andetsprogspædagogik.
Lærere i dansk som andetsprog
er således rustet til at undervise
kursister under hensyn til deres
specifikke behov – kursisterne kan
være alt fra analfabeter til atomfysikere. Lærernes særlige udfordring er
at undervise udlændinge, der endnu
ikke taler eller forstår dansk, i dansk
– og på dansk. Når kursisterne
møder op til undervisning, bliver de
således mødt af en veluddannet og
ofte også erfaren lærer, der ved,
hvordan undervisningen skal tilrettelægges for netop denne kursist.
I undervisningsbekendtgørelsen
definerer ministeriet de tre danskuddannelser med forskellige niveauer og danskfaglige mål. Kursisterne
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indplaceres på den rette danskuddannelse og på det rette modul på
baggrund af en grundig visitation.
Først derefter begynder den egentlige undervisning, der afsluttes med
en prøve i dansk 1, 2 eller 3.
Det er af stor vigtighed at fastholde,
at den faglige målepind i det voksenpædagogiske arbejde indenfor
dansk som andetsprog, er lærernes
pædagogiske vurdering i forhold til
den enkelte kursists parathed til at
bestå de enkelte moduler, der som
bekendt økonomisk udløser en halv
modultakst til sprogcentrene.
Imidlertid oplever mange lærere i
dansk som andetsprog et kvalitetstab inden for deres fag. Sprogcentrene presses økonomisk, og det kan
påvirke den daglige undervisning.
Lærere kan opleve at måtte presse
kursisterne for hurtigt igennem modulerne, eller at der sidder for mange
kursister på holdene, så det kan
være svært at nå rundt og tilgodese
alles behov. På nogle sprogcentre
er holdene blandede med kursister
fra forskellige moduler eller endda
fra forskellige danskuddannelser
på samme hold. Her kan det være
fristende at tage imod et tilbud fra
en frivillig.

Alligevel kan der være gode grunde
til at benytte frivillige i undervisningen, f.eks. som oplægsholdere på de
højere moduler eller inden for særligt
tilrettelagt undervisning – det kunne
f.eks. være sundhedsfagligt dansk
for bl.a. læger, hvor pensionerede
læger holder oplæg for kursisterne,
som derefter bearbejder oplægget i
den almindelige danskundervisning.
På lavere moduler kan en fordel ved
at bruge frivillige i undervisningen
være, at der er en dansktalende
mere i lokalet til at nå rundt og tale
med kursisterne, hjælpe dem med
skriftligt arbejde osv. Frivillige har
også den fordel, at de er “rigtige
danskere”, forstået på den måde,
at kursisterne oplever voksne danskere, der taler “almindeligt” dansk
– i modsætning til lærere i dansk
som andetsprog, som opøver en
evne til at kunne forstå næsten alle
former for dansk, uanset accenter og
mangelfuldt sprog – og som tillemper deres eget sprog, så kursisterne
forstår dem uden problemer. Frivillige
kan således være en berigelse for
kursisterne, idet de repræsenterer
en anden form for dansk sprog og
kulturformidling, end læreren typisk
gør.
Brugen af frivillige i undervisningen
kan imidlertid også være en undergravelse af lærernes professionelle
faglighed og kan udgøre en betydelig
risiko for fagets indhold, især hvis
den frivillige ikke bare er en ekstra
dansker i lokalet, men rent faktisk
varetager pædagogisk arbejde – det
kunne f.eks. være, hvis den frivillige
er sammen med en gruppe kursister
og arbejder med træning i mundtlig
kommunikation eller hjælp til skriftligt
arbejde, mens læreren arbejder med
resten af klassen. Hvis den frivillige
indtager en lærers plads, risikerer
man at undervisningen forringes,

fordi den frivillige måske hverken har
uddannelse eller erfaring i at undervise voksne udlændinge, med de
særlige udfordringer der er forbundet
hermed. En anden risiko er, at problemet med meget store eller meget
uhomogene hold forbliver usynligt.
Man kan derfor diskutere, om man
bør bruge frivillige kræfter i undervisningen.
Kursisterne er ofte glade for at møde
andre danskere end deres lærere,
og der er ingen tvivl om, at frivillige
kan være med til at udvide kursisternes viden om Danmark og dansk
kultur. Mange udlændinge har ikke
mulighed for at tale med andre danskere, i hvert fald ikke i begyndelsen
af deres ophold i Danmark, og sprogcentret kan derfor være en oplagt
iværksætter for et møde mellem
kursister og frivillige. Det er imidlertid
vigtigt, at kontakten mellem frivillige
og kursister finder sted uden for undervisningen, og at de frivillige udgør
en bred vifte af begrebet “danskere”,
så kursisterne møder både kvinder
og mænd, yngre og ældre danskere.
Desuden bør et sprogcenter, som
formidler kontakt til frivillige, sikre sig,
at de frivillige ikke underviser – det
er lærernes opgave – eller opdrager
– voksne mennesker skal ikke opdrages.
Kursisterne har krav på den tilstrækkelige lærerstyrede kompetente
undervisning, som er defineret i bekendtgørelsen. De har krav på at
blive undervist af lærere, der er uddannet til netop det. De har ligeledes
krav på at kunne følge undervisningen i det tempo, og inden for den
tidsramme, der passer til dem. Hvis
undervisningen delvist varetages af
uuddannede frivillige, er der reelt en
risiko for, at kursisterne ikke modtager undervisning, der lever op til
ministeriets krav.

●
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Det kræver imidlertid erfaring og
solid viden om både pædagogik,
didaktik og kulturforskelle at kunne
overskue de enkelte kursisters progression, samt en god portion menneskekendskab at undervise voksne
udlændinge. Kursisterne er voksne,
erfarne mennesker med hver deres
livshistorie, der præger deres læring
og deres tilgang til læring. Nogle
kursister er skrøbelige voksne. Af og
til kan man ganske utilsigtet komme
til at fremprovokere reaktioner,
som kan være svære at tackle for
både kursisten, læreren og medkursisterne. Det kræver professionel
viden og personlig erfaring at kunne

håndtere svære situationer i undervisningslokalet, og det er lærerne
uddannet til.
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Sprogcenterets Danskuddannelse 2
– og hvad så?
•

Af projektkoordinator, Sprogcenter Skive

Indblik i erfaringerne fra et
uddannelsessamarbejde
mellem et sprogcenter og en
SOSU-skole
Danskuddannelse 2 – og hvad
så?
I denne artikel vil vi gerne give et
indblik i de erfaringer, som vi har
gjort os gennem flere års samarbejde omkring en særlig gruppe af
de tosprogede, nemlig den gruppe
der skal gå fra Danskuddannelse 2
(DU2) og videre til en SOSU-uddannelse. Vi finder det vigtigt, at denne
gruppe ikke overses, og at potentialerne for udvikling her fremhæves.

Hvem er vi? – om vores afsæt
Social- og Sundhedsskolen i Skive
og Sprogcenter Skive har gennem
en del år samarbejdet om forløb
for de kortuddannede voksne tosprogede med det formål at bibringe
dem de sproglige og studiemæssige kompetencer, der skal til for at
gennemføre en Social- og Sundhedsuddannelse. Det har drejet sig om

forløb, der har været SOSU-forberedende, eller forløb, der har støttet
de tosprogede på grundforløbet,
i læringscaféen på SOSU eller i
praktikken. I 2012 – 2013 har der
været afholdt et ”Helhedsorienteret
grundforløb for tosprogede”, der,
som navnet antyder, har været mere
omfattende og har indeholdt en
række ekstra støtteforanstaltninger
til tosprogede gennem et helt grundforløb. Gennem samarbejdet har
vi haft særligt fokus på gruppen af
DU2’ere og deres udfordringer.

Hvem er de? – en beskrivelse af
DU2’erne
Den gruppe, som vi i denne artikel
ønsker at rette fokus på, er den
gruppe som Antorini ikke taler så
meget om (jf. artikel ”Flere tosprogede skal tage en erhvervsuddannelse” bragt i Opinionen 16. august 2013) – nemlig de ’voksne’
tosprogede med kort skolebaggrund
og her særligt dem, der gerne vil
videre på SOSU. Denne gruppe får
kun DU2 fra Sprogcenteret og har
ikke færdighederne til at gennemføre en Danskuddannelse 3. De

vil fortsætte i uddannelse, men
bliver frafaldstruede og har brug for
massiv støtte under deres videre
uddannelsesforløb, hvor de skal
tilegne sig viden og færdigheder
indenfor et fag. Dette skyldes, at
DU2, trods det at den i sin målsætning både er rettet mod arbejde og
kompetencegivende uddannelse,
ikke reelt er rettet mod videre uddannelsesforløb. DU2-gruppen
udgør ca. halvdelen af alle sprogcenterkursister i Danmark og de er
oftest meget ressourcestærke, men
som udgangspunkt studie-uvante og
har brug for at blive klædt yderligere
på for at kunne leve op til de krav og
forventninger, der møder dem på en
dansk kompetencegivende uddannelse.

DU2’erens udfordringer – hvad
slås hun med?
En kortuddannet voksen udlænding
møder store sproglige, kulturelle og
studiemæssige udfordringer, når
hun starter på en SOSU-uddannelse. Hun vil ofte blive optaget på
et grundforløb for at
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lære grundlæggende begreber og
kompetencer inden for det socialog sundhedsfaglige område. Men
selv grundforløbet kan være en
vanskelig udfordring, da springet fra
niveauet i en bestået Prøve i Dansk
2 til det faglige/sproglige indhold på
grundforløbet er stort.
Hun mangler bredde i sit ordforråd og en dybere og mere nuanceret forståelse af dansk. Dette har
betydning for hendes forståelse af
det talte sprog på uddannelsen.
Det volder hende desuden vanskeligheder, når hun skal læse fagtekster og udtrykke sig skriftligt. Det
skal her bemærkes, at der på nogle
SOSU-skoler i Danmark, muligvis
affødt af disse udfordringer, kun
optages voksne tosprogede, der har
bestået en Prøve i Dansk 3. Men i
denne artikel vil vi gerne pointere,
at dette skridt ikke er det eneste
mulige, der kan tages.
Det er ikke nogen hemmelighed, at
den tosprogede også møder store
udfordringer i forbindelse med sit
praktikforløb. Hun bliver her mødt
med krav og forventninger, som
hun ikke altid ved, hvordan hun skal
imødekomme, og der opstår ofte
behov for en ekstra indsats i form
af vejledning, sproglig støtte og tæt
samarbejde mellem SOSU-skole og
praktiksted, samt praktikvejledere,
der har indsigt i og forståelse for
hendes særlige udfordringer.

En helhedsorienteret indsats
Gennem de forskellige projekter og
forløb, som vi har samarbejdet om,
har vi erfaret, at der ofte er behov
for en bred vifte af indsatser for at
gøre denne gruppe af tosprogede
uddannelsesparate og hjælpe dem
gennem uddannelsen. Det sidste
skud på stammen er det netop
afsluttede projekt Helhedsorienteret
GF for tosprogede. Projektet blev

udviklet på baggrund af nationale
erfaringer, blandt andet Undervisningsministeriets publikation fra
2001 omkring indslusningsforløb for
flerkulturelle elever på SOSU http://
pub.uvm.dk/2001/indslus/index.html

og af egne erfaringer fra en række
forløb, hvor vi blev opmærksomme
på betydningen af et stærkt tværfagligt samarbejde mellem vores
skoler i arbejdet med at fastholde
de tosprogede.
I projektet foregik blandt andet
nedenstående

• En grundig afdækning af 		
DU2-gruppens studiemæssige
ressourcer og udfordringer

• Sprogcentrene er blevet
bevidste om at gøre elever 		
klar til uddannelse
• SOSU-lærerne fik større
kendskab til gruppens
udfordringer og behov
• SOSU-lærerne blev bedre til
at tilrettelægge undervisning
der tilgodeser gruppen
• Praktikvejlederne blev bedre
til at støtte gruppen i de
sproglige og kulturelle
udfordringer i praktikken
• Halvdelen af de tilknyttede 		
elever blev vurderet klar til 		
optagelse på et hovedforløb

• Etablering af et tæt tværfagligt
samarbejde mellem SOSU og
Sprogcentrene
• Kompetenceudviklingskursus
til undervisere og sproglærere
som havde til formål at styrke
de 2 lærergruppers kendskab
til hinandens uddannelser og
give indsigt i tosprogedes 		
udfordringer og særlige behov
ifm. uddannelse
• Praktikvejlederkursus som 		
havde til formål at give praktikvejledere for tosprogede 		
indsigt og færdigheder i at 		
imødekomme denne gruppes
særlige behov
• Et indgangsmodul med fokus
på netop DU2-gruppens
behov

Vi anlagde i dette projekt et
særligt fokus på den tværfaglige
erfaringsudveksling – på tværs af
uddannelsesinstitutionerne. Nogle
af de positive resultater, som kan
fremhæves, er da også at:

Dog blev det netop i det tværfaglige
samarbejde tydeligt, at indsatser
undervejs i uddannelsen er godt,
men at indsatserne før uddannelse
er lige så vigtige. For et kritisk punkt
er faktisk den tosprogedes sproglige
og studiemæssige kompetencer
– før hun optages.

Vi kan gøre mere …
Vi ved altså, at støtte undervejs kan
have en afgørende betydning for, at
hun kan gennemføre sin SOSU-uddannelse. Dette kan være i form af
erhvervsrettet dansk, praktikstøtte,
Social- og Sundhedsskolen STV’s
faste tilbud om støtte i en bemandet
læringscafé kombineret med en
række ekstra støtteforanstaltninger
med fokus på udvikling af sproglige
og studiemæssige kompetencer,
samt en generel opkvalificering
af underviserne i forbindelse med
håndteringen af gruppen.
De forløb og projekter, Social og
Sundhedsskolen STV og Sprogcenter
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Skive i samarbejde har gennemført,
har været støttet af Integrationsministeriet (nu Socialministeriet)
og/eller Undervisningsministeriet,
og når projekterne er afsluttede og
den økonomiske støtte fra ministerierne ophørt, indstilles flere af de
ekstra foranstaltninger, og nye hold
med tosprogede elever starter,
uden at der er mulighed for at yde
den ekstra støtte, der kan være
afgørende for, at DU2’eren gennemfører sin SOSU-uddannelse. Et
umiddelbart tiltag kunne i vores øjne
være at tilbyde de kortuddannede
tosprogede, på lige fod med andre
elever indenfor det specialpædagogiske område, automatisk ekstra
støtte i form af f.eks. IT-rygsække,
ekstra vejledning, forlænget tid til
eksamen mm.
Vi ved også, at DU2’eren ville kunne
klædes endnu bedre på til sin uddannelsesopstart – før hun optages.
Sprogcentrene er ifølge lov om
dansk-uddannelse til voksne
udlændinge ikke forpligtede til at
udruste de udenlandske elever
med studiekompetencer i form af
konkrete kompetencemål, hvilket
ville lette deres overgang til en

erhvervsuddannelse. Det drejer sig
eksempelvis om IT-kompetencer
(mail, tekstbehandling, PowerPoint
etc.), brug af IT-lærings-konferencer
og færdigheder i at indgå i og udføre
projektarbejde. Det vil give god
mening at der, når lov om danskuddannelse til voksne udlændinge på
et tidspunkt skal revideres, rettes et
øget fokus på, at DU2 får en klarere
studieforberedende målsætning.
Hvis vi åbner mulighederne for at
indføre studieforberedende elementer i DU2, samt mulighed for målretning af uddannelsen mod eksempelvis SOSU, så kan vi fortsætte vores
mange ‘brobyggende’ aktiviteter og
sprogcenterlæreren vil i højere grad
være bevidst om elevens fremtidige
uddannelse.
Der er altså behov for en fortsat
tilførsel af midler til at løfte denne
gruppe, da den som oftest behøver særlige forhold. Dette ønske
opleves for os som særlig aktuelt,
nu hvor puljen Grundkursus i
Arbejdsmarkedsdansk fra Undervisningsministeriet (tidligere Integrationsministeriet) er ophørt, og
muligheden for finansiering af ekstra
støtteforløb til gruppen ad denne vej
dermed er lukket.

VI TAGER FAT

Vi ønsker ikke at lægge skjul på,
at der kan opstå en masse udfordringer undervejs i DU2’erens
arbejde med at blive en del af et
dansk arbejdsfællesskab både
på skolebænken og ude i praksis.
Heller ikke at glemme at der med så
meget ”modvind” er en øget risiko
for frafald. Men det er samtidig
vigtigt for os at pointere, at det trods
udfordringerne er vores erfaring,
at der i denne gruppe er masser af
potentiale. Gruppen repræsenterer
og fungerer som ambassadører for
den multikulturalitet, som plejesektoren (blandt mange andre sektorer)
i fremtiden vil få brug for at kunne
mønstre jf. lektor Üzeyir Tireli i
artikel bragt i UCC magasin nr. 2
om plejesektorens multikulturelle
parathed. Så de må ikke glemmes,
hvilket der kan være risiko for i små
kommuner som vores, hvor der ikke
altid er elevgrundlag og økonomi til
at etablere særlige forløb for DU2
gruppen.
Opfordringen herfra lyder derfor, at
gruppen af voksne tosprogede med
DU2 fortjener bevågenhed i uddannelsespolitiske, såvel som kommunale sammenhænge. Og gerne lige
så meget som de unge tosprogede.
●

Selv om alle prøver at gøre deres bedste, er der masser af problemer og udfordringer, når en flygtning med særlige behov skal
tilbydes et passende undervisningstilbud. Til gengæld er der nu
håb, hvor Behandlingsskolerne har lanceret et nyt pædagogisk
rehabiliteringscenter Tag fat.

ladelse. Og vi prøvede også at tale
med ham om, hvilke muligheder der
ville være, hvis han ikke skulle få
opholdstilladelse. Men det var ikke
let, for han turde ikke tænke tanken
om at blive sendt tilbage til Irak, hvor
der venter en fængselsdom på ham.
Derfor talte vi bare dagene – og som
altid, når man er asylansøger, så
ventede vi.

En sand forhistorie fra Røde
Kors
Endelig kom brevet! Brevet, som
han havde ventet på i mange måneder. Han var nervøs og spændt – vi
talte dagene til mødet i retten, hvor

Kunne ikke rummes
Han startede på Røde Kors Skolen i
et normalt undervisningstilbud, men
inden ret længe var det tydeligt, at
han slet ikke kunne rummes i en

•

Af Pia Hammerich, leder Tag fat v. Behandlingsskolerne

han skulle i Flygtningenævnet for at
få hele sin fremtid afgjort.
Vi turde ikke håbe for meget på et
godt resultat, men vi snakkede lidt
om, hvilke muligheder der ville være
i Danmark, hvis han fik opholdstil-
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klasse med tyve andre kursister. Han
led af massiv PTSD i kombination
med anden psykisk lidelse.
Han havde levet på gaden i Irak,
siden han som femårig var blevet
smidt ud af sin adoptivfamilie uden
en krone på lommen. Dét, og et langt
fængselsophold med tortur, havde
sat sine spor: Han kunne slet ikke
sove, han kunne ikke koncentrere
sig, han havde en meget kort lunte
og indgik ofte i konflikter med ansatte
og andre kursister i skolen.
Derfor blev han tilbudt plads på
skolens kompenserende specialundervisningstilbud, hvor han kunne
rummes. Konflikterne aftog, og der
kunne langsomt spores en danskfaglig progression.

Tilknyttet en mentor
Og så oprandt den store dag endelig:
Han fik opholdstilladelse! Han skulle
bo i en stor kommune på Sjælland
– det kunne næste ikke være bedre.
Det var en stor dag – men også en
dag, hvor nye bekymringer opstod.
Underviserne på specialundervisningsprojektet, psykologen og socialrådgiveren i Røde Kors talte alle om,
hvordan det dog skulle gå med ham
helt på egne ben ude i en kommune.
Sagsbehandleren i kommunen var
yderst lydhør overfor både specialunderviseren, psykologen og socialrådgiverens anbefalinger. Han
blev tilknyttet en mentor, som meget
hurtigt fik opbygget hans tillid. Og
som ikke mindst var tilgængelig alle
døgnets 24 timer.
Underviserne i specialundervisningsprojektet i Røde Kors anbefalede,
at han fik et kompenserende undervisningstilbud med dansk som
andetsprog. Et sådan tilbud findes
dog ikke i Storkøbenhavn, så derfor
fik han plads på byens sprogcenter i
en ungeklasse, hvor han fik en ekstra lærer tilknyttet. Denne lærer var
specialunderviser. Men han er ikke
nem at rumme. Han passer ikke sin
skole, og han synes ikke han lærer

noget, for han kan nemlig grundet
sine svære problematikker ikke sidde
stille på en stol og modtage almen
undervisning. Og sådan går der et
år, hvor han næsten ikke møder op i
skolen, og hans dansk hurtigt bliver
dårligere og dårligere.
Så hvad stiller kommunen op med
ham? De er meget opmærksomme
på hans særlige behov og problematikker, så de tager fat. De har hørt
om vores undervisningstilbud på en
konference i juni måned, og de indskriver ham med start i august.

Tag fat
På baggrund af et toårigt specialundervisningsprojekt i Røde Kors er der
nu åbnet et undervisningstilbud, der
kan rumme flygtninge med særlige
behov i form af et pædagogisk rehabiliteringscenter og en STU-skole.
Skolen er placeret på Amager tæt på
metrostation. Det er et undervisningstilbud for flygtninge mellem 17 – 40
år, hvor andetsprogstilegnelsen er
kombineret med specialpædagogik.
Tilbuddet er også målrettet analfabeter og kursister med ringe danskkundskaber.
Tag fat har etableret samarbejdsaftale med det lokale sprogcenter,
som forestår modultestning samt
eksaminer i de afsluttende danskprøver. Der er undervisning
dagligt fra 9.30 – 14.30, og der
undervises i modultesttræning,
relevante ressourceorienterede
emner for målgruppen – herunder
mestringsstrategier, hukommelsestræning, følelsesregulering, idræt,
yoga, afspænding, samfundsfag,
madlavning, psykoedukation, samt
ugentlige aktiviteter ud af huset bl.a.
virksomhedsbesøg.

En unik kombination
Tag fat tilbyder en kombination af
undervisning, værkstedsaktiviteter
og behandling. Kursisterne kan også
deltage i undervisning på tømrer/

murer-værksted, kantinedrift, sy &
design, musik samt gartneri og landbrug ved uddannede medarbejdere.
Alle værkstedsaktiviteterne knyttes
op på undervisning i værkstedsdansk. Kursister, som har massive
koncentrations- og opmærksomhedsproblematikker, profiterer i høj grad
af denne kombination af dansk som
andetsprogsundervisning og konkret
fysisk aktivitet, og kursister, som
tidligere ikke har magtet undervisningen i sprogcenterregi, møder nu
stabilt og arbejder intensivt med det
danskfaglige, da det giver en helt ny
mening for den enkelte.
Som et af de eneste steder i Danmark kombinerer Tag fat undervisningen med behandling. Der kan
tilkøbes behandling, således kursisten udover undervisning tilbydes
individuelle psykologsamtaler hver
14. dag, samtaler ved psykiater en
gang månedligt, sundhedsundersøgelser og regelmæssig somatisk
opfølgning, medicinregulering og
– kontrol. Endvidere er der opfølgning og psykologbistand ved indlæggelser og mulighed for akutsamtaler
hos psykologen en gang månedligt.
Dette skaber en helt unik mulighed
for at tilbyde den enkelte den bedst
mulige undervisning, idet der er
et meget tæt samarbejde mellem
behandlerne og underviserne. Alle
de individuelle undervisningsplaner
laves i tæt samarbejde mellem alle
dem, som har kontakt med kursisten.
Psykologen og psykiateren kan
ved de individuelle samtale bringe
undervisningsdelen ind i terapien og
vice versa.

Nyt undervisningskoncept
På baggrund af specialundervisningsprojektet i Røde Kors udviklede
vi en undervisningsmanual, som nu
danner rammen om undervisning
i de ressourceorienterede temaer
samt strukturen på undervisningen
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i form af undervisningsplaner og
evalueringsmetoder.
Manualen er målrettet flygtninge,
asylansøgere samt indvandrere
med særlige undervisningsbehov,
hvor undervisningen i dansk som
andetsprog skal kombineres med en
specialpædagogisk indfaldsvinkel.
Materialet er også målrettet kursister
på et forholdsvis lavt danskniveau.
Flere af øvelserne vil kunne anvendes på analfabeter, og alle øvelserne
kan udføres af kursister på modul
3 på alle DU’erne. Det har været
afgørende at målrette manualen til
kursister på de lave moduler, idet det
er vigtigt at lave en så tidlig indsats
som overhovedet muligt.
Undervisningsmanualen er bygget
op omkring fire overordnede undervisningselementer.
Undervisningsstruktur: indeholdende individuelle undervisningsplaner, evalueringsmetoder og
kompetenceprofilen – nødvendige
arbejdsredskaber i den gode undervisning.

er formålsbeskrevet, det sproglige
niveau er angivet, de didaktiske og
pædagogiske fif er anført, og ikke
mindst er metoden beskrevet skridt
for skridt.
Alt materialet kan direkte omsættes
til regulær undervisning, da alle øvelserne ligger klar til udprintning.

En fælles opgave
Tilbuddets navn henviser til, at
flygtningen igen får mod til at tage
fat på sit liv. Herunder genvinder
ressourcerne til at tage fat på alt
det, der opleves som forhindringer
i det daglige liv: sproglige barrierer,
isolation, smerter i krop og psyke, en
dagligdag præget af tab og traumer,
vanskeligheder ved at omstille sig
en til en ny kultur og hukommelsessamt indlæringsvanskeligheder.
Det overordnede mål er, at flygtningen skal genvinde sine sociale
og personlige handlemuligheder.
Det er en fælles opgave at hjælpe
flygtningen til at kunne mestre livet
som borger i Danmark, kunne blive
tilknyttet ordinær uddannelse evt.

med socialpædagogisk bistand og/
eller beskæftigelse på det ordinære
arbejdsmarked evt. på særlige vilkår.
Tag fat’s fornemste opgave er altså
at samle de mest belastede flygtninge op, som ikke kan rummes i
de ordinære undervisningstilbud
og som desværre falder uden for
systemet. Vi ser os som en aktiv
medspiller til sprogcentrene, hvor vi
i fællesskab kan løfte denne opgave
og forhåbentlig ved den fælles aktive
indsats kan inkludere denne målgruppe i fællesskabet.
Vi må sammen tag’ fat.

●
For yderligere oplysninger:
Pia Hammerich: piahammerich@behandlingsskolerne.dk Tel. 20233951
Birgitte Steno: steno@behandlingsskolerne.dk Tel. 20233919
Links: Læs mere på:
www.behandlingsskolerne.dk

Læs mere om undervisningsmanualen for borgere af anden herkomst
med særlige behov på:
www.spf-herning.dk - søg på ’tag fat’

Psykoedukation: seks overordnede
emner, der kan indgå som mestringsorienterede temaer i sprogundervisningen.
Hukommelse: øvelser og afdækningsteknikker, som kan afhjælpe traumatiseredes eller opmærksomhedsforstyrredes massive
hukommelsesvanskeligheder.
Færdighedstræning: øvelser i
alternative strategier og handlemuligheder, så stressfyldte og ubehagelige situationer kan udholdes.
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Hvert element indledes med et
teoriafsnit, således at underviseren
har et overordnet kendskab til baggrunden for øvelserne. Hver øvelse
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Super G - grammatik med øvelser
Af Joanna Haskiel og Kirsa Freimann Olesen
Forlaget Alfabeta
•

Anmelder: Sigrid Hasling

• Kan DU1ere lære grammatik?
Ja, selvfølgelig – og det er nødvendigt, da mange har et sprog, som er
bygget helt anderledes op end det
danske.
• Kan man – i stedet for at
fokusere på indhold - fokusere på
et grammatisk forhold og hente
eksempler fra det sprog, man i forvejen arbejder med?
Ja, det kan være en fordel at koncentrere sig om formen, som man
gør det i Super G.
• Er grammatik en skriftlig kategori?
Nej, ikke specielt. Det drejer sig lige
så meget om mundtligt sprog.
Her er der desværre ikke meget
hjælp at hente i Super G.
Når man arbejder med sprogets
form, grammatik, er det vigtigt, at
betydningen af ordene er kendt på
forhånd, så kursisterne kan koncentrere sig om de grammatiske
virkemidler.
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Vi har manglet øvelsesmateriale med
eksempler indenfor et simpelt sprog,
og bogen falder således på et tørt
sted.

Arbejdet med morfemer forbereder
bl.a. til morfemopgaven i DU1 modultest 5.
Den anvendte papirtype er skrivevenlig, og – som det er nødvendigt
for mange DU1ere - er der afsat god
plads, hvor der skal skrives.
Men jeg synes, at Super G er noget
tung i det – i mere end en forstand.
1. Vægten er 691 g, og det er
meget for en bog, som forventes at
ligge i tasken til brug både hjemme
og på skolen. Det ville være “lettere”
for alle, hvis den var delt op i flere
hefter. Det ville nok også højne modet og motivationen, at man kunne
tage en del ad gangen.

Kombineret arbejds-/skrivebog
200 kr. ekskl. moms

2. Arbejdsformen er nogle steder
tung, og der er dele af indholdet,
som jeg ville springe over.

Som et simpelt supplement til arbejdet med bogen vil jeg til næsten alle
øvelser kunne tilføje: Lav selv flere
eksempler, gerne mundtligt. Der
er, som forfatterne skriver i deres
forord, ingen færdig løsning, og i
sidste ende må det være lærerens
skøn.

Hvis man f.eks. arbejder med
endelsesmorfemer, så må metoden
lægge op til, at man bliver opmærksom på endelser og deres betydning.

Super G er en samling af mange
gode skriftlige træningsopgaver
– meget anvendelige på DU1 og
begyndermoduler på DU2.

Når man, som i Super G, skal skrive
lange rækker af f.eks. verber i nutid,
datid og førnutid, så vil den enkelte
kursist være meget optaget af selve
det at skrive – mens meningen med
øvelsen kan fortabe sig undervejs.

Bogen er delt op i ordklasser, som
kaldes ved de latinske betegnelser,
f.eks. “verber”, mens formerne kaldes ved danske betegnelser som
“nutid”, “datid” osv.

I stedet kunne man f.eks. præsentere verberne blandet i nutid, datid
og førnutid - på tavle, på papir, på
computer eller på ordkort – og stille
kursisterne den opgave at sortere i

de 3 kategorier. Derved ville opmærksomheden blive rettet mod
endelserne og deres betydning, og
man vil meget nemt kunne sammenligne sit resultat med naboens.

Konklusion:
Super G er en solid, traditionel,
skriftligt baseret indføring i dansk
grammatik – med eksempler fra “det
lille sprog”.
Hvis man, som jeg, efterlyser
grammatiske opgaver, der lægger
mere op til mundtlighed, lethed,
aktivt personligt sprog, samarbejde,
forståelse – så må man supplere
Super G eller gå andre veje.
●

