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Arbejdsmarkedsrettet Danskundervisning er det store tema rundt om
på landets sprogcentre, og det er
da også temaet for dette nummer af
Fokus.
I løbet af foråret har Fokus deltaget i
en kvalitetskonference på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter og i ministeriets lærerkonference,
som begge handlede om Arbejdsmarkedsrettet Danskundervisning.
En del af oplægsholderne har
bidraget med artikler til Fokus. Der
er en bred vifte af tilgange, så synspunkter fra såvel politikeren, Kommunernes Landsforening, skolelederne, fagforeningen, teoretikeren
og underviseren er repræsenteret.
Loven er lige trådt i kraft, og det
bliver spændende at følge udviklingen og den praktiske gennemførelse
fremover.

➔

Selvom der opfordres til at se den
nye lov som udgangspunkt for at
give udlændingegruppen mere
målrettede og relevante uddannelsestilbud, lægger ingen skjul på at
Arbejdsmarkedsrettet Danskundervisning er tænkt som en besparelse.
Sprogcentrene er i forvejen under
økonomisk pres på grund af den
konstante trussel om at blive sat i
udbud, og det kan derfor være svært
at skabe tid og rum til undervisning,
der ikke direkte tager sigte mod
beståelse af prøver og test. Derfor

er det glædeligt – og samtidig værd
at tænke over – at Center for Dansk
og Integration, Køge som det første
sprogcenter har modtaget Undervisningsmiljøprisen og netop for et
projekt, der tager udgangspunkt i
tværfaglige kreative aktiviteter. Også
det kan man læse om i dette nummer af Fokus.
Vi er glade for, at Lene Johansen
fra Næstved Sprog- og integrationscenter har ønsket at træde ind i
Fokusredaktionen. Velkommen til
Lene!
Desværre har Mette Ulrich valgt at
træde ud af redaktionen. Det betyder, at vi atter 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

REDAKTIONEN
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Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

– gammel vin på nye flasker eller nytænkning og pædagogisk udvikling?
•

Af REDAKTIONEN

1.januar 2014 trådte den nye lov om
arbejdsmarkedsrettet danskundervisning – eller AD, som det er døbt
– i kraft på landets sprogcentre. Før
havde vi Introdansk – et tilbud som
har eksisteret i en årrække, men
som aldrig rigtig er slået igennem.
Nu er tilbuddet ophævet til lov og er
udvidet til alle EU-borgere. Det hedder AD, og som sproglærere spørger
vi os selv – hvad skete der lige der?

AD-konferencen på Vestegnens
Sprog- og Kompetencecenter
Helt naturligt fylder organiseringen
af og indholdet i AD rigtig meget på

landets sprogcentre. Ikke mindst
fordi loven er trådt i kraft, før undervisningsvejledningen er udarbejdet,
hvilket selvfølgelig har skabt en
del uro. Derfor var vi rigtig glade,
da Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter i marts indbød til en
kvalitetetskonference under titlen
”Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning ….. er det kvalitet i
danskundervisningen for voksne
udlændinge?” Konferencen handlede i høj grad om rammer og organisering, og der er her i bladet artikler
om alle oplæggene. Det blev en dag
med meget energi og engagement
både fra oplægsholdere og salen,
og det blev meget tydeligt, at vi har

brug for at mødes og diskutere med
hinanden. Da vi gik hjem, var forvirringen i forhold til de organisatoriske
rammer om ikke forsvundet, så i
hvert fald mindre. Så tak til VSK for
et godt initiativ.

Ministeriets lærerkonference
Det var derfor med høje forventninger, at vi meldte os til ministeriets
lærerkonference om AD, som havde
fokus på det pædagogiske indhold.
Programmet for konferencen bestod
af oplæg i plenum og 6 workshops.
Workshopperne blev varetaget af
undervisere fra forskellige sprogcen-
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tre, som fortalte om måden, hvorpå
de griber AD an. I de workshops, vi
deltog i, blev vi præsenteret for udpluk af materiale og undervisningsforløb, der var udarbejdet specielt til
Introdansk/AD. Det er spændende
og inspirerende at se, hvad andre
har udviklet, og tovholderne i de
enkelte workshops var veloplagte og
engagerede, selvom de var ude i et
svært ærinde – at skabe kvalitet på
baggrund af en besparelse.
I plenum holdt Mette Strange fra
Meta Consult et oplæg om undervisningsdifferentiering, hvilket man kan
læse mere om i hendes artikel i dette
nummer af Fokus. Ligeledes i plenum fortalte Kari Gregersen fra VOX,
”et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk” med særlig vægt på voksnes læring i Norge, om den arbejdsmarkedsrettede norskundervisning.
Undervisningsmaterialet og ideerne,
som hun viste, ligger fint i tråd med
den måde, vi angriber undervisningen på i arbejdsmarkedsdansk med
billeder fra arbejdspladser, interviews
af kolleger, cases, rollespil og så
videre. Desuden fortalte hun om, at
man i Norge har en database over
basisfærdigheder og sprogbehov
i foreløbig 16 forskellige jobtyper:

viserne indbyrdes udvekslede
erfaringer med arbejds- og uddannelsesrettede emner i begynderundervisningen. I grupperne talte
vi om, hvilke aktiviteter, øvelser og
materialer, vi hver især bruger. For
eksempel fortalte Erik Østergaard
fra Center fra Dansk og Integration i
Køge om sin undervisning i ”pausesnak” på modul 1, hvor der hver
fredag spises morgenmad i klassen,
mens der ”smalltalkes”. Smart at
skabe en ramme om undervisningen
i et besværligt emne!

http://www.vox.no/Basiskompetanse-i-

I sin artikel ”Ny lovgivning – en blandet buket” skriver Birger Mortensen
fra Kommunernes Landsforening, at
forventningen er, at man ved at tage
udgangspunkt i de interaktions- og
kommunikationssammenhænge,
som kursisterne indgår i udenfor det
formelle læringsrum, vil øge kursist-

arbeidslivet-BKA/praksisnar-opplaring/

Gode ideer – lige til at gå til

➔

Vi havde stort udbytte af workshopperne på andendagen, hvor under-

Ligeledes fortalte Charlotte Kofoed
fra AOF Syd, Sprogcenter Åbenrå
om, hvordan hun sammen med
kolleger med stort held på aftenhold
gennemførte et forløb, hvor hun tog
udgangspunkt i kursisternes arbejdsliv. Kursisternes engagement og
energi steg betydeligt under dette
forløb. Det må vel være et skoleeksempel i AD. Charlotte har delt sit
materiale med os til inspiration. Tak
for det. www.uddannelsesforbundet.
dk/fokus/dansk-paa-arbejde.aspx

Hvad så nu?

ernes motivation og engagement
og dermed accelerere indlæringen.
Det er et logisk ræsonnement og
understøttes af Charlotte Kofoeds
erfaringer. Problemet er bare, at vi
formodentligt er mange, der tænker
– det er jo det de fleste af os hele
tiden har gjort eller forsøger at gøre
ikke kun i arbejdsarenaen, men også
i fritidsarenaen, i forældrearenaen og
så videre - så flasken er godt nok ny,
men vinen er gammel. Og hvordan
pokker skal det nu pludselig kunne
gå meget hurtigere for kursisterne
at tilegne sig sproget? Og hvad vil
der ske med DU3, hvis kursisterne
på 250 lektioner skal nå til modul 4?
Det er der i hvert fald ikke mange
af DU3’erne, der vil kunne klare på
vores sprogcenter. Bliver det så en
danskuddannelse, der i endnu højere
grad end nu, er forbeholdt de få?
Trods udmærkede og engagerede
oplægsholdere gav konferencen ikke
svar på spørgsmålene, og frustrationerne i salen var da også til at føle
på under afslutningsdebatten. Ikke
mindst da der fra salen blev efterlyst en dansk database tilsvarende
den norske, og forslaget blev fejet
af bordet af ministeriet af økonomiske årsager. Hvor ville det være
befordrende for kvaliteten i AD-undervisningen, hvis det materiale, der
udvikles på den enkelte skoler, var
tilgængeligt for alle til fri afbenyttelse
og videreudvikling.
Hvad så nu – ja, nu venter vi på
Undervisningsvejledningen!

•

KONFERENCE
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Anna Konstantelos Birke om
Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning
– oplæg d. 21 marts på Vestegnens Sprogcenter 2014
•
Anne Konstantelos Birkes,

formand for sektionen for lærere i dansk som andetsprog

Der er mange ting, en lærer i dansk
som andetsprog kan være sur over
i den nye lov om arbejdsmarkedsrettet dansk.
For det første er det endnu en besparelse oven i alle de besparelser, alle sprogcentre, men især
de sprogcentre, der har været i
licitation gentagne gange, har været
igennem. Der er ikke bare skåret
ind til benet, men mange steder ind
i benet.
En anden ting at være sur over
er, at vi kun fik 15 dage fra lovens
vedtagelse 17. december til ikrafttræden 1. januar til at vende skuden
ude i virkeligheden. Det tog ellers
politikerne på Christiansborg ¾ år
at få beskrevet den virkelighed, de
ønskede sig i en lov. Misforstå mig
ikke, det er al ære værd at lave
grundigt lovarbejde og ordentlige
høringsfrister, men det tager altså
også lidt tid at implementere en lov.
Indhold af loven
Nå! Jeg har været på kursus i
Brøndby Kommune og lært, at man
skal sige JA! Og! Så hvad er egentlig indholdet i den nye uddannelse?
Hvilken kvalitet indeholder den for
vores kursister?
Ifølge det udkast, der er kommet til
en vejledning, skal kursisterne på
AD lære omtrent det samme som
på de første moduler af danskuddannelserne (DU) og så lidt mere
arbejdsmarkedsrettet dansk. Det

er fornuftigt! Også på arbejde er
det godt at kunne sige, hvad man
hedder, at kunne stille spørgsmål,
at kunne alfabetet på dansk og at
kunne tallene.
Der er altså ikke stor forskel på indholdet. Og ”Arbejde” er et emne på
alle moduler på DU’erne allerede.

Tilrettelæggelse af AD
Stadig ifølge udkastet til vejledningen må kursisterne på AD samlæses med DU’erne. Det er til
gengæld en ting at være glad for,
for ellers kunne vi komme til at have
au pair personer med få års skolebaggrund sammen med studerende
fra RUC eller læger. Det prøvede
vi tilbage i 80erne, hvor vi havde
analfabeter fra Pakistan og Tyrkiet
sammen med højtuddannede flygtninge fra Chile f.eks. Det skal vi ikke
tilbage til.

Målrette undervisningen til den
enkelte
Med den nye lov skal vi målrette
undervisningen til den enkeltes
situation. Det gør vi allerede. Når
vi snakker om skole, snakker vi om
kursisternes skolegang i hjemlandet
og deres børns skolegang her i
Danmark, og når vi har emne om
arbejde, taler vi selvfølgelig om
kursisternes arbejde eller deres
ægtefællers arbejde.

Nu skal vi så også lære dem det
sprog, de skal bruge på de forskellige arbejdspladser. Håndværkeren
skal lære: ”Smutter du ikke lige ned
og henter en røgvender?” Det skal
man sige til sin lærling, har jeg hørt.
Restaurationsarbejderen skal lære:
”Spise her eller med hjem?” Den
prostituerede skal lære: ”Blowjob
500 kr”. Og så er der lige 20 andre
kursister på holdet også. En lærer
skal altså undervise så mange kursister i så meget forskelligt sprog
sideløbende med, at de skal tilegne
sig alt det andet begyndersprog.

Forlagt undervisning
En af de gode ting ved loven om AD
er, at vi kan lave hold på arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner.
Det gør vi også allerede og har gjort
det længe før introdansk, ligeså
længe jeg har været i faget og længere endnu. Roskilde Sprogcenter
har f.eks. hold på RUC og Risø. Vi
her på Vestegnen har haft Motorola,
Hvidovre Hospital og ISS blandt
andre steder.
Det afhænger ikke af Sprogcentrets
størrelse, som der ellers lægges
op til, men af, om der er virksomheder eller uddannelsesinstitutioner
i området med tilstrækkelig mange
indvandrere, der ikke taler dansk,
og om de har et lokale, de vil stille til
rådighed.
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Dele kursisterne i AD og
DU-kursister
Så bliver kursisterne delt i au pair,
arbejdstagere og folk i uddannelse,
som skal på AD og familiesammenførte og flygtninge, der skal på DU.
Lad os sige, at Nikolej fra Polen
kom for at arbejde på en virksomhed. Så han skal tilbydes AD. Han
mødte så en sød pige her, som han
er flyttet sammen med. Ved siden
af ham arbejder Jan fra Polen, han
mødte en sød pige på en ferie og
blev gift og familiesammenført. Så
han skal tilbydes DU. Da han så var
her, søgte han job og blev ansat
samme sted som Nikolej. Hvorfor
skal de to have forskellige tilbud?
Heldigvis må vi samlæse DU og
AD, ellers måtte vi udelukke Jan fra
holdet på arbejdspladsen og bede
ham tage hen på sprogcentret.

Og så er der problemerne
Så tager jeg lige ja-hatten af igen.
Der er nogle problemer, som kan
blive alvorlige for nogle kursister.
Hvis kursisterne ikke færdiggør de
250 timers AD på 1½ år, og hvis de
ikke i umiddelbar forlængelse af
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AD’en fortsætter på DU, mister de
retten til DU. Det er lavet sådan,
fordi man regner med at studerende, arbejdstagere og au pair kun vil
være her nogle år og så tager hjem
igen.
Det regnede vi også med, at tyrkerne gjorde i 70erne og 80erne, og
nu bor deres børnebørn her. Hver
gang de ’gamle’ indvandrere bliver
arbejdsløse, har vi dem på sprogcentrene igen, fordi de ikke fik lært
tilstrækkeligt dansk, da de kom.
De to tyskere, der lagde tag på mit
hus f.eks., de kører sikkert hjem
hver weekend og tænker, de kun
vil arbejde på den måde et stykke
tid, til økonomien bliver lidt bedre.
Men måske finder de så ud af, at
det er et godt job, de har, og at det
er rart at bo i Danmark, så henter de
måske familien, eller møder en at
gifte sig med her, men hov der gik
1½ år… Så må de ikke lære dansk.
Derudover er der en forventning
om, at man på 250 timer, og vel
at mærke 250 timer der skal være
billigere end DU timer, kan lære det
fagsprog, man lige skal bruge, og
nå op på f.eks. DU3 M3. Man skal
altså nå at tage mere end halvdelen
af hele DU3, der i alt er beregnet til
1.2 årsværk og som man på DU har
5 år, hvor der ganske vist er mulig-

hed for pauser, til at færdiggøre. Det
er helt urealistisk.

Summa summarum
Langt de fleste kursister vil blive
samlæst, bort set fra de hold vi
allerede har på arbejdspladser og
uddannelsesinstitutioner. Det øgede
fokus på arbejdsmarkedsdansk vil
måske smitte af på DU-kursisterne,
og det er sikkert godt.
Kursisterne vil ingen forskel mærke,
kun at der er lidt mere fokus på
arbejde, og at de er flere i klassen.
Der skal jo spares.
Lærerne vil knap vide, hvem der er
hvilken slags i klassen.
Administrationen på sprogcentrene
vil få et helvede med at administrere
forskellige refusioner og betaling fra
kommunen. AD er på timebetaling,
og der skal gives tilsagn for hver
50 timer af de 250, der tilbydes.
DU er på modultakst, halv takst
når kursisten starter og resten, når
kursisten består modultesten.
Sikke meget skrigeri for den smule
uld, som kællingen sagde. Hun klippede grisen.

•

Poul Neergaard om Arbejdsmarkedsrettet
danskundervisning
– oplæg d. 21 marts på Vestegnens Sprogcenter 2014
•

Poul Neergaard, formand for de danske sprogcentre og forstandeR ved Københavns sprogcenter

I efteråret 2012 åndede vi lettede
op, da besparelserne på dansk-uddannelsesområdet i 11. time blev
taget ud af finanslovsforhandlingerne. På sprogcentrene vidste
vi godt, at danskuddannelsesom-

rådet ikke dermed var fredet. Men
at besparelseskravet dukkede op
igen allerede i pinsen 2013 – oven i
købet som finansieringsgrundlag for
en helt anden lovgivning – havde vi
ikke forventet.

De Danske Sprogcentre var i tæt
dialog med det politiske system
og forsøgte at argumentere for, at
idéen om, at det allerede eksisterende introdansk skulle tilbydes som
arbejdsmarkedsrettet dansk-
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undervisning (AD) til alle, der kommer til landet som arbejdskraft, studerende eller au pair personer, ikke
var en gennemtænkt og god løsning. Vi argumenterede også for, at
”frafald” og ”fravær” i danskuddannelserne ikke på samme måde som
i det øvrige uddannelsessystem for
netop de nævnte målgrupper giver
mening som beregningsgrundlag for
besparelser.
Men idéen om AD havde bidt sig
fast og blev med vedtagelsen af
lovændringen den 26/12 2013 en
realitet.
Vi ser umiddelbart en stribe positive
elementer i den ændrede lovgivning:
•

•

•

•

•

Strukturen i de ordinære 		
danskuddannelser og finansieringsstrukturen var tænkt i 		
en anden tid, hvor majoriteten 		
af kursisterne var forsørgede
og udenfor arbejdsmarkedet
og fulgte en danskuddannelse
som en del af integrationsprocessen
Det var derfor en god idé at 		
analysere området og tilpasse
tilbuddet til de nye målgrupper,
der er selvforsørgende.
Vi støtter, at sprogcentrene
tilskyndes til, at selvforsørgede
får et mere målrettet tilbud, der
relaterer sig tæt til deltagernes
arbejds- eller studiesituation.
Den pædagogiske udvikling 		
omkring AD kan få en positiv 		
afsmittende effekt på de ordinære danskuddannelser og
dermed på hele danskuddan-		
nelsesområdet
Vi hilser de centralt fastsatte 		
timetakster velkomne

➔

Vi er til gengæld kede af:
• At fokus i AD flyttes fra 		
læringsmål til timetælleri
• At de 5 X 50 timers AD som
grundtilbud hviler på en forældet

•

•

•

•

•

tankegang og kan vanskeliggøre eksperimenter med 		
fleksible tilrettelæggelsesformer,
onlineundervisning m.v.
At regelsættet omkring henvisninger til AD medfører et
markant voksende bureaukrati
At der i forlængelse af de
komplicerede administrative 		
procedurer opstår ulogiske gennemførselsvilkår for kursisterne
At det er meget svært at forstå
og gennemskue de nye regler
for kursister og samarbejdsparter
At bekendtgørelsen opstiller 		
urealistiske forventninger til
kursisternes progression i AD
At kursistgrupper, der kun har 		
mulighed for at deltage i få
lektioner, vil få svært ved at nå
at gennemføre AD indenfor de
18 måneder og dermed mister
danskuddannelsesretten.

Det lykkedes fra De danske Sprogcentres side at få et par fingeraftryk
med i den nye lovgivning:
• At det blev tilladt at samlæse 		
mellem AD og danskuddannelserne
• At vi undgik, at der kan 		
etableres sprogcentre frit overalt,
uden kommunerne kunne gøre
indsigelser
• At det er meningen – trods de 		

administrative udfordringer
– at procedurerne skal tilrettelægges, så det kan lade sig gøre
at gennemføre AD/en danskuddannelse kontinuerligt og 		
uden afbrud i undervisningsforløbet.
De Danske Sprogcentre har taget
den nye lovgivning til efterretning og
vil opfordre til, at kommunerne sammen med sprogcentrenes lærere
og ledere vil finde nogle smidige
og velfungerende løsninger på de
nye udfordringer omkring de nye
regelsæt og tilbud, og at vi også ser
det nye tilbud til arbejdstagere, studerende eller au pair personer som
et afsæt til en fortsat udvikling af det
samlede danskuddannelsestilbud.
Vi vil opfordre til, at kommunerne
sammen med sprogcentrene fortsat
vil have fokus på at sikre et godt,
fleksibelt og sammenhængende
danskuddannelsestilbud til alle nyankommne udlændinge med lige
vilkår og retssikkerhed for alle deltagere.
Vi ser frem til, at der findes løsninger på udfordringerne og håber, at
den kommende evaluering af området kan medvirke til nogle justeringer.

•
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Hvordan styrker vi danskundervisningen?
•

REDAKTIONEN

Under denne titel holdt
politisk ordfører Johanne
Schmidt-Nielsen fra Enhedslisten et indlæg ved konferencen om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning på
Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter.
’Det lykkedes at få lavet en aftale,
hvor der spares, samtidig med at
nogle områder er forbedret’, understregede hun.

Fra tre til fem år

➔

Johanne Schmidt-Nielsen fremhævede i sit indlæg, at adgangen til
danskuddannelse nu er udvidet
fra tre til fem år, samtidig med at
muligheden for en fuld danskuddannelse for arbejdstagere, studerende
og au pairs ikke er blevet fjernet. Efter forløbet med arbejdsmarkedsrettet
dansk har de ret til at fortsætte på
den ordinære danskuddannelse, hvis
de ønsker det. ’Den primære besparelse ligger derfor i en formodning
om, at det tilbud, er der ikke mange,
der vil tage imod. Om det er korrekt

eller ej, vil vise sig’. Hun påpegede i
den forbindelse, at det havde været
afgørende, at danskuddannelserne
og den arbejdsmarkedsrettede
danskundervisning kunne tænkes
sammen i de enkelte kommuner og
på de enkelte sprogskoler, således
at man også i de mindre byer får en
reel chance for at oprette hold.

Behov for national takst
For at sikre et ensartet tilbud om
danskuddannelse i landets kommuner og for at sikre, ’at man ikke
bliver fanget i en negativ prisspiral’,
fremhævede hun behovet for økonomiske standardiseringer: ’Vi er enige
i den kritik, der har været af, at tilbuddet er for uensartet fra kommune
til kommune. Vi mener, og arbejdede

også for det under forhandlingerne,
at der er behov for en national takst’,
sagde Johanne Smidt-Nielsen ved
konferencen.
I forbindelse med evalueringer var
parterne på uddannelsesområdet
14. marts 2014 indbudt til møde
med Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekruttering og Undervisningsministeriet for at diskutere, hvordan man
kan lave en analyse af, om det er en
god idé at indføre centralt fastsatte
taxametre for at sikre større ensartethed. Det er planen, at analysen
skal være færdig til sommer.
Hele aftalen skal evalueres 2015/
2016 med inddragelse af parterne
på området.

•

ARTIKEL

Nr. 62 > JUNI > 2014 > SIDE 0.

Ny lovgivning: En blandet buket
•

AF Chefkonsulent Birger Mortensen, KL

Danskuddannelsesloven blev
ændret den 1. januar 2014 og
betyder nye tider for sprogcentre og andre udbydere på
området.
Den største ændring er indførelsen
af den Arbejdsmarkedsrettede
Danskundervisning som begyndertilbud for alle udlændinge, der ikke er
omfattet af et integrationsprogram,
dvs. udenlandsk arbejdskraft, medfølgende ægtefæller, internationale
studerende, au pairs m.fl.
Ændringerne blev lanceret som en
målretning af danskuddannelserne,
men skal også fra lovgivers side ses
som et ønske om at opnå besparelser på området. Lovændringerne er
nemlig en udmøntning af et forlig
fra maj 2013 mellem regeringen og
Enhedslisten, hvor det blev aftalt at
indføre den såkaldte midlertidige
arbejdsmarkedsydelse som led i en
langsommere indfasning af den forkortede dagpengeperiode for ledige.
Sådan noget koster penge, og det
blev aftalt mellem forligsparterne, at
besparelser på danskuddannelsesområdet kunne være med til at
finansiere den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Spørgsmålet om
besparelser vender jeg tilbage til.

Mange gode elementer i den ny
lovpakke
I KL har vi i flere år haft det synspunkt, at det er rimeligt, at retten
til danskundervisning i højere grad
differentieres i forhold til kursisternes

opholdsgrundlag og formål med at
være i Danmark. Fx har flygtninge,
der skal være i landet i mange år, et
andet og mere omfattende behov for
et bredt tilbud om danskundervisning
end den polske håndværker eller
rumænske landarbejder, der har en
tidsbegrænset arbejdskontrakt og
derefter vender tilbage til hjemlandet.
KL har derfor tidligere foreslået
en såkaldt klippekortmodel, hvor
antallet af klip kunne afhænge af
opholdsgrundlag, og som samtidig
ville give mulighed for en tidsmæssig
fleksibilitet i forhold til, hvor hurtigt
klippene skulle bruges. Med større
tidsmæssig frihed for kursisten til at
gennemføre undervisningsforløbet,
ville man samtidig kunne afskaffe
de forlængelsesregler, der i dag
lægger beslag på mange administrative ressourcer både i kommunerne
og på sprogcentrene, og som kan
være svære at gennemskue for den
enkelte kursist. Det var i øvrigt en
model, som der også var opbakning
til fra både leder- og lærerorganisationer. Desværre var der ikke politisk
flertal for forslaget i Folketinget.
I stedet har vi fået noget, der til dels
imødekommer de ønsker, der lå bag
forslaget om en klippekortmodel. Der
er derfor grund til at glæde sig over:
• At adgangen til danskundervisning differentieres i forhold til
opholdsgrundlag, så ressourcerne i
højere grad bruges på de kursister,
der har det største behov.
• At flygtninge og familiesammenførte fra 3. lande, der skal gennem
et integrationsprogram, får udvidet
retten til danskundervisning i op til
fem år i stedet for de nuværende op
til tre år. Den udvidede ret gælder

ikke kun flygtninge og familiesammenførte, der er kommet til landet
efter den 1. januar 2014, men også
de udlændinge, der ikke havde
opbrugt den treårige ret ved lovens
ikrafttræden.
• At andre udlændinge, der som
udgangspunkt kun skal være her i en
kortere periode (udenlandsk arbejdskraft, internationale studerende og
au pairs) får et mindre tilbud, der er
målrettet deres arbejds- eller studiesituation.
• At de udenlandske arbejdstagere,
studerende mv., der ikke kun er her
i en kortere periode, får mulighed for
at supplere deres danskkundskaber
ved efterfølgende at kunne overgå til
det bredere tilbud i de ordinære danskuddannelser. De, der ønsker og
har mulighed for en mere fast kontakt til Danmark, får samtidig udvidet
mulighederne for at tilegne sig dansk
ved at få tilbudt danskundervisning
i op til samlet fire år og 6 måneder i
stedet for højst tre år.

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning – en udfordring
For alle udlændinge, der ikke er
flygtninge eller familiesammenførte
fra 3. lande, hedder grundtilbuddet
fremover Arbejdsmarkedsrettet
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Danskundervisning, som er et tilbud
på 250 timer fordelt over fem forløb
á 50 timer.
Til forskel fra de ordinære danskuddannelser indgår der ikke på
forhånd definerede mål eller delmål
for de enkelte forløb, ligesom der
heller ikke skal bestås en test som
forudsætning for deltagelse i næste
forløb. Der er ikke engang krav til
et bestemt fremmøde for at få ret til
et nyt forløb. Dermed bryder Arbejdsmarkedsrettet Danskundervisning med de principper om mål- og
resultatstyring, som karakteriserer de
modulopbyggede danskuddannelser
og som efter KL’s opfattelse har
bidraget til den kvalitetsudvikling, der
har fundet sted på området.
Til gengæld er det tanken med Arbejdsmarkedsrettet Danskundervisning, at der i endnu højere grad skal
tages udgangspunkt i den arbejdseller studiemæssige kontekst, som
den enkelt kursist indgår i. Ved i
højere grad at tage udgangspunkt i
kursisternes arbejds- eller studieidentitet og de interaktions- og
kommunikationssammenhænge,
som kursisterne indgår i udenfor det
formelle læringsrum, er det forventningen, at det vil øge kursisternes
motivation og engagement og
dermed accelerere indlæringen.
Mange sprogcentre har allerede
indenfor de ordinære danskuddannelser erfaringer med en undervisning, der er arbejdsmarkedsrettet
både indholdsmæssigt, men også
ved at undervisningen foregår i
samspil med virksomheder, som
også undertiden lægger fysiske
rammer til. Sprogcentrene står derfor
ikke på bar bund, men skal nu mere
konsekvent gribe de nye muligheder
gerne i en tæt og udadvendt dialog
med virksomheder og uddannelsesinstitutioner.
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Der vil naturligvis være betydelige
lokale forskelle præget af kursistgruppen – dens størrelse og sammensætning – og de muligheder,
som byder sig til i form af virksomheder og uddannelsesinstitutioner.
Det vil alt andet lige være lettere at
etablere det nye tilbud på sprogcentre, der har store virksomheder og
uddannelsesinstitutioner i nabolaget
end på sprogcentre med relativt få
kursister og et svagt arbejdsmarked.
På lærerkonferencen den 1.-2. april
2014 på Munkebjerg var det desuden tydeligt, at der er betydelige
forskelle på, hvor langt de enkelte
sprogcentre er med hensyn til at
nytænke deres tilbud.
Der er ingen tvivl om, at den Arbejdsmarkedsrettede Danskundervisning
er en udfordring for sprogcentrene i
forhold til at få opbygget en undervisning med høj kvalitet parallelt til
den undervisning, der finder sted i
de ordinære danskuddannelser. Det
vil også være en udfordring at få den
praktiske hverdag til at fungere med
et mere bredspektret tilbud og med
de henvisningsregler, som sprogcentre og kommuner er underlagt.
Omvendt kan man sige, at de meget
frie rammer for det nye tilbud giver
mulighed for, at lærere og ledelse på
de enkelte sprogcentre selv har stor
indflydelse på, hvordan undervisningen tilpasses de lokale forhold og
den aktuelle kursistgruppe.
Fra kommunal side vil der være
særlig opmærksomhed på, hvordan
indplaceringen på danskuddannelser
vil være for de kursister, der ønsker
og har mulighed for at fortsætte på
sprogcentret efter at have gennemført Arbejdsmarkedsrettet Danskundervisning. Hvis udbyttet er så
lavt, så indplacering alene finder sted
på de første moduler i danskuddannelserne, vil kommunerne komme
til at betale ”dobbelt” og derfor være
fristet til at vurdere, om sprogcentret

reelt løfter den ny opgave og giver
kursisterne et målrettet og kvalitativt
godt tilbud.

Tidsler i buketten
I KL havde vi gerne set en større
inddragelse af både kommuner,
ledere og lærere inden valget af en
konkret model for et differentieret
tilbud i forhold til opholdsgrundlag.
Nu har lovgiver valgt at kalkere det
tidligere frivillige tilbud om Introdansk og gjort det til det obligatoriske
begyndertilbud for langt de fleste
kursister – uden at der er foretaget
en evaluering af godt og skidt ved
Introdansk-modellen.
Fra kommunal side er vi bestemt
ikke begejstret for det administrative merarbejde, der er forbundet
med hele henvisningsproceduren,
hvor der skal ske fornyet henvisning
for hvert forløb. Ligeledes er det
meget svært at forstå for kommunerne, at der ikke kan stilles krav om
fremmøde i Arbejdsmarkedsrettet
Danskundervisning for fortsat tilbud
om undervisning. Det harmonerer
dårligt med en forventning til kommunerne om at være ressourcebevidste
i forhold til brug af skatteborgernes
penge.
I KL vil vi derfor følge udviklingen
på området ganske nøje. Kan der
opnås en forenkling af reglerne? Og
vil bekymringen for de manglende
krav til fremmøde vise sig at være
ubegrundede, fordi det lykkes sprogcentre og kommuner i fællesskab at
sikre tilbud, der er så attraktive og
gode, så kursisterne ikke vil undvære
dem?

Besparelser – ja måske
Med den samlede lovpakke forventes det, at der vil ske besparelser
på området på ca. 20 pct. I 2014
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forventes besparelserne at være på
162,8 mio. kr. stigende til 234,2 mio.
kr. i 2017 i takt med, at de nye regler
er slået fuldt igennem.
De forventede besparelser bygger
på en række skøn over den adfærd,
som kursisterne har. Fx antages det,
at 27 pct. af de kursister, der deltager
i Arbejdsmarkedsrettet Danskundervisning efterfølgende fortsætter i
ordinær danskuddannelse. Ligeledes
skønnes det, at udvidelsen af uddannelsesretten fra tre til fem år for
flygtninge og familiesammenførte vil
medføre en aktivitetsstigning på 5
pct. for målgruppen. Hvorvidt disse
skøn er realistiske eller ej, må fremtiden vise.
Fra KL’s side er ambitionen ikke at
ramme et bestemt besparelsesmål,
men at de tilbud, der bliver givet
udlændingegruppen er relevante,
målrettede og gode og bidrager til, at
målgruppen kan blive aktive deltagere på arbejdsmarkedet og i samfundslivet. Og hvis vi kan blive bedre til
at fastholde kvalificeret udenlandsk
arbejdskraft og internationale studerende vil det være en fordel for den
samlede økonomi.

Om undervisningsdifferentiering i praksis
•

AF Mette strange

Indeværende artikel vil behandle begrebet ”undervisningsdifferentiering” som udgangspunkt for, at alle kursister,
eller lærende i det hele taget, lærer mere. Jeg vil argumentere for, at kulturen i klasserummet har stor betydning for,
om der finder læring sted og give eksempler på, hvordan
”undervisningsdifferentiering” kan omsættes i praksis.
Hvad dækker begrebet over?
Undervisningsdifferentiering skal ses som et pædagogisk princip, som al
undervisning bygger på. Undervisningen skal imødekomme deltagernes
forskellighed, sådan at alle udfordres så meget som muligt i alle fag.
Når underviseren tilrettelægger sin undervisning med differentiering
som grundlæggende princip, så må det nødvendigvis medføre bevidste
didaktiske valg.
Når undervisningsdifferentiering er et princip, som undervisningen bygger
på, så er der altså heller ikke en bestemt metode, som egner sig til differentiering, eller som kan tage patent på at være METODEN, som virker.
Der er ikke noget quick fix, når vi vil lave differentieret undervisning, der
er ikke én metode, der rummer det hele, og vi kan ikke sige, at vi differentierer i uge 11, og så er det gjort. Det er ikke så let – men måske er
det heller ikke så svært?
Hvad er da så undervisning, der er differentieret?
En differentieret undervisning:
1. forholder sig proaktivt til en heterogen gruppe
2. har fokus på den enkeltes læring
3. er funderet i analyse og vurdering
4. indebærer forskelligartede og varierede tilgange til læring
5. kræver en helhedsorienteret tilgang til læring

Grib de nye muligheder
Selvom der er tidsler, så fylder de
ikke meget i den samlede buket.
Samlet er buketten blevet mere
mangfoldig, selvom den måske i
virkeligheden slet ikke er så dyr.
Hvordan den kommer til at se ud,
når alle blomster er sprunget ud,
bliver spændende at se. Det endelige design af buketten er det
op til sprogcentrene at skabe. Grib
mulighederne.

Læring for alle

(Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip,
Danmarks Evalueringsinstitut, 2011)

•

At have fokus på den enkeltes læring (punkt 2) betyder, at underviseren
må arbejde med kulturen i klasserummet, således at eleverne ikke er
passive og blot sidder og venter på, at læreren sætter dem i gang. Hvis
dette ikke sker, så er læreren nødt til at følge den enkelte deltager meget
tæt, hvilket er svært på store hold. En klassekultur, hvor de deltagende
selv tager ansvar og selv byder aktivt ind i undervisningen, flytter fokus
fra underviseren, som den der alene har ansvaret for elevernes læring,
og deler det med de lærende selv. Overordnet er hensigten med undervisningsdifferentiering at fremme et godt socialt og fagligt undervisningsmiljø.
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At have fokus på den enkeltes
læring betyder også, at organiseringsformer anvendes varieret.
Nogle lærer mest i fællesskaber og
andre mere ved at arbejde alene.
Det der er vigtigt er, at alle kan se
sig selv blive tilgodeset i undervisningen.

Den løbende evaluering
For at kunne tilrettelægge undervisningen, så deltagerne lærer
mest muligt, er det nødvendigt at
evaluere både før, under og efter
et forløb. Også her spiller kulturen
i klasserummet ind. Som underviser er det vigtigt at være åben
og imødekommende og hele tiden
vurdere, om den undervisning, der
finder sted, er befordrende for den
gruppe elever, der er i fællesskabet.
Måske er de deltagende ikke vant
til at evaluere undervisningen, eller
måske er de mest opsatte på at sige
det, de tror, underviseren gerne vil
høre.
Evaluering kræver noget at evaluere. Undervisningen må bygge på
veldefinerede læringsmål, som er
delt med deltagerne i klasserummet.
Det er ikke nok, at læreren ved,
hvad der skal læres. Det skal være
tydeligt for alle. Samtidig med at
målene er veldefinerede, tydelige og
delt med deltagerne, skal alle elever
også være klar over, hvor de selv
står i forhold til målene.
John Hattie (Dafolo, 2013) beskriver
effektiv feedback, som et væsentligt
element for optimering af læring.
Feedbacken bør bestå af både feed
up, feed back og feed forward og
skal besvare tre spørgsmål: Hvor
skal jeg hen? Hvor er jeg i læreprocessen? og Hvad er mit næste
skridt?
Nogle af de spørgsmål underviseren
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kan stille sig selv for at vurdere sin
egen evaluering i klasserummet
kunne være: Deler jeg målene med
deltagerne, inden et forløb går i
gang? Giver jeg deltagerne tid til at
reflektere, når jeg stiller spørgsmål i
klassen? Viser jeg deltagerne, hvad
der kendetegner målopfyldelse?
(med inspiration fra: Trude Slemmen, Dafolo 2012)

Varierede tilgange til læring
Elever, hvad enten de er voksne
eller børn, har forskellige forudsætninger for at lære. Derfor må
underviseren gøre sig overvejelser,
om hun tilbyder varierede tilgange
til stoffet. Som nævnt i starten af
artiklen, er der ikke en metode,
der rummer alt. Den pædagogiske værktøjskasse må i brug og
mange forskellige metoder i spil.
Cooperative Learning nævnes ofte
i forbindelse med undervisningsdifferentiering, og metoden rummer
da også mange elementer, som er
befordrende for elevernes læring.
Eleverne arbejder sammen i små
grupper, hvor de får rig mulighed for
at deltage aktivt og sætte ord på deres egen læring. Udover at lærerens
taletid mindskes, så bidrager CL til
et godt miljø i klassen, og eleverne
vil ofte opleve undervisningen mere
involverende og interessant, hvilket
i høj grad er medvirkende til, at de
lærer mere. (Cooperative Learning
og Klasseledelse, Mette Stange,
Dafolo, 2012)
På samme måde rummer også
læringsstile mange elementer, som
er med til at skabe variation.
Variationen kan også bestå i, at
samarbejdsformerne veksler. Der
skal være mulighed for at arbejde
alene, i par, i små grupper og at
deltage i klassesamtaler. Klassesamtalerne bidrager til, at fællesska-

bet er i fokus, men udelukkende
klasseundervisning kan medvirke til
passivitet, da kun en ad gangen kan
samtale med læreren. De andre må
nødvendigvis forholde sig passivt
imens. Da sprogundervisning indebærer kommunikation for at lære at
bruge sproget, er det altså nødvendigt at tilbyde andre former for
undervisning. Fx parsamtaler eller
gruppesamtaler. For underviseren
kan det føles som ”tab af kontrol”,
da man jo ikke kan høre alt, hvad
der siges i klasserummet. Det er
heller ikke nødvendigt!
Det er tværtimod nødvendigt at give
slip, hvis den lærendes læring skal
være i centrum, så er det jo netop
ikke læreren, der skal have kontrollen over læringen, men den lærende
selv.
”Tid” er et aspekt i undervisningen,
som ret let og med stor effekt kan
varieres. Prøv at give deltagerne
kort, afgrænset tid til en opgave og
se, hvordan effektiviteten ofte stiger,
tempoet i undervisningen sættes op,
og der kommer mere energi i gruppen. Der sker noget positivt, når
man af og til presses bare lidt mere
end normalt, og der er en deadline,
som man må hænge i for at nå.
Jeg argumenterer ikke for, at al
undervisning skal være hakket op i
små stykker og, at deltagerne skal
stressses igennem en lektion, men
derimod for at tiden også bliver en
streng, der spilles på, når det handler om variation.
Materialer er endnu et område, som
kan varieres. Er undervisningen
bygget op omkring samme type
materialer, fx et bogsystem, så kan
man med fordel kigge efter nye og
varierede materialer, som kan motivere deltagerne på en ny måde.
Prøv at tænke på en undervisningslektion eller et -modul, som du haft
fornylig – i går fx: Havde
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dine deltagere mulighed for at lære
på forskellige måder? Tilbød du
variation i metoder? Organisation?
Materialer? Tid?
Hvis du opdager, at din undervisning kan varieres mere, så er det
bare med at komme i gang!

Lærerstøtte
Alle har brug for støtte i læreprocessen, der er bare forskel på, hvor
meget støtte den enkelte har brug
for. Jeg er meget optaget af, hvordan vi kan gøre det så let at lære
som muligt. Det skal være muligt
at få den hjælp og støtte, man har
behov for i sin læreproces, men det
skal også være muligt at slippe for
at få hjælp, hvis man godt kan selv.
Materialet ”Rød, gul, grøn – En
metode til undervisningsdifferentiering, der virker” (Karin Løvenskjold Svejgaard, Metropol, 2013)
giver et bud på, hvordan underviseren kan differentiere ved hjælp af
lærerstøtte og struktur, når deltagerne arbejder med opgaveløsning. Alle arbejder med den samme
opgave, men der er forskel på,
hvordan deres opgaveformuleringer
ser ud. De røde opgaveformuleringer er til de deltagere, der arbejder
selvstændigt med opgaven, de er i
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stand til at anvende viden og færdigheder uden ret meget støtte. De
gule opgaveformuleringer er formuleret som en disposition for, hvordan opgaven skal løses, mens de
grønne opgaveformuleringer består
af en beskrivelse af, hvad eleverne
skal gøre for at løse opgaven, en
slags manual til opgaveløsningen.
Arbejdet med denne metode sigter
altså mod det samme mål for alle
elever, men der differentieres på
metoder og midler.

Artiklen er skrevet af Mette Stange,
folkeskolelærer, PD i projektledelse
og organisationsudvikling, Masterstuderende (Master i Læreprocesser, AAU), selvstændig konsulent i
MEBO-Consult siden 2011. Forfatter
til bogen Cooperative Learning og
Klasseledelse. Faciliterer udviklingsprocesser på uddannelsesinstitutioner, med særligt fokus på klasseledelse, målsætning, evaluering og
en varieret undervisning.
www.mebo-consult.dk

Kilder:

Er det svært?
I starten af artiklen stillede jeg
spørgsmålet, om det da så er så
svært at differentiere? Som det
nok fremgår af artiklen, skal der
velovervejede didaktiske valg til, før
man kan kalde sin undervisning differentieret, men jeg håber også, at
jeg har jeg givet nogle ideer til, hvor
man kan starte og hvilke differentierings-knapper, der kan skrues på for
at opnå en undervisning, der sætter
den lærendes læring i centrum. Det
vigtigste er at forholde sig til den
heterogene elevgruppe allerede i
forberedelsen af undervisningen, at
opstille læringsmål, så deltagerne
ved, hvor de er i forhold til målene
og at gøre op med forestillingen

•
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Lægedansk
•

AF Anita Blommegård, Sprogcenter Hellerup

Siden 2003 har Sprogcenter Hellerup undervist udenlandske læger
i dansk på projektet Lægedansk på Gentofte Hospital. Undervisningen er et samspil mellem danskundervisning, lægefaglig
undervisning og praktikophold på hospital. Projektet henvender
sig primært til læger, der kommer fra lande uden for EU. Disse skal
nemlig for at opnå dansk autorisation til at arbejde som læger,
opfylde en række krav, heriblandt nogle medicinske fagprøver.
På baggrund af en række sager
om udenlandske læger, der ikke
kunne kommunikere med patienter
og kolleger, blev det for nogle år
siden besluttet at supplere de faglige
prøver med sproglige krav: en PD3
med 7 i læsning og skriftlig fremstilling samt 10 i mundtlig kommunikation. Til læger fra EU-lande må man

ikke stille sådanne krav, men heldigvis finder de ofte vej til vores kursus
alligevel, da de selv føler et behov
for at forbedre deres dansk for at
kunne fungere i deres arbejdsliv. De
sproglige udfordringer er selv sagt
cirka lige store, om man kommer fra
Grækenland eller Tyrkiet.

Kursistgruppen består af læger fra
hele verden og omfatter personer,
der er kommet til Danmark for at
arbejde for eksempel via green card
ordningen. Desuden er der en hel
del læger, der har giftet sig med danskere eller følger med en ægtefælle,
der har arbejde i Danmark. Der er
også en mindre gruppe flygtninge.
En stor del af vores kursister har
klaret kravene og fungerer i dag
som læger i det danske sundhedsvæsen. I det følgende vil jeg prøve
at beskrive nogle af de elementer i
Lægedansk, som vi synes fungerer
godt, og som måske kunne tjene
som inspiration til andre arbejdsmarkedsrettede kurser.
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Kursisterne kan starte på Lægedansk, når de har bestået modul 3
på danskuddannelse 3. Når vi først
begynder undervisningen på det
tidspunkt, skyldes det, at vi gerne vil
have at det basale sprog er på plads
først. Men de tilgange og metoder vi
bruger, vil godt kunne overføres til
arbejdsmarkedsrettet begynderundervisning.

Styrkelse af kursisternes faglige
identitet
Den danskfaglige del af undervisningen på Lægedansk varetages
af lærere fra Sprogcenter Hellerup,
men foregår på Gentofte Hospital.
Det er ikke nødvendigvis lettere for
os som lærere at være et andet sted
end på sprogcentret, langt væk fra
faciliteter og kolleger, men det er
fuldstændigt afgørende for projektet, at vi er på et hospital. Så snart
kursisterne træder ind i vores lokaler
på hospitalet, får de fornemmelsen
af at være lidt tættere på deres mål:
at komme til at arbejde som læger
igen. At være på et hospital, at være
sammen med andre læger og at
arbejde med sit fagområde på et
nyt sprog, alt det er med til styrke
kursisternes faglige identitet. Hos os
er de læger fremfor kursister. Det er
en kendt sag, at tabet af identitet og
anseelse er tungt for rigtig mange
kursister på sprogcentrene, og det
gælder ikke mindst læger, der ofte
kommer fra samfund, hvor læger
nyder stor respekt og indtager en
særlig rolle i samfundet. Så kan det
være meget svært at blive reduceret
til et fornavn og en nationalitet. På
lægedansk genvinder de noget af
den selvrespekt og identitet, hvilket
naturligvis er meget, meget gavnligt
for indlæringen.
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Dansklærere i samarbejde med
fagspecialister

det sprog, de hører, arbejder vi hele
tiden på at udvikle.

Et andet meget vigtigt element er,
at det ikke kun er dansklærere fra
sprogcentret, der underviser. Til projektet er der også knyttet en række
læger, både frivillige og lønnede.
De frivillige er pensionerede læger,
der bruger en del af deres tid på
at træne mundtlig kommunikation,
journalskrivning m.m. med vores
udenlandske læger. Dertil kommer
specialister, der underviser i alle
hjørner af den medicinske verden og
det danske sundhedssystem. At vi
ikke bare er en flok dansklærere, der
tror vi ved, hvordan sproget bruges
indenfor lægeverdenen, giver kurset
en langt større værdi og legitimitet.
Og når vores viden om sprog, udtale,
grammatik og pragmatik møder de
lægefaglige underviseres medicinske viden og erfaring, opstår en god
synergi.

Ydermere giver praktikken kursisterne indblik i, hvordan der arbejdes
i det danske sundhedsvæsen, og
giver dem mulighed for at sammenholde dette med erfaringer fra
hjemland. Og i undervisningen kan
vi arbejde med de erfaringer, de gør
sig om de kulturelle forskelle. Der er
nok af kulturelle forskelle at tage fat
på: forholdet mellem læge og patient,
hierarkiet på en hospitalsafdeling,
omgangsformer og medicinforbrug,
for bare at nævne nogle af de ting,
vi jævnligt har oppe at vende.

Før danskprøven og fagprøverne
er bestået, har den udenlandske
læge ikke ret til at virke selvstændigt
som læge i Danmark. Men de må
gerne gå i ulønnet praktik. Så udover
undervisning i dansk og lægefaglige
emner får de udenlandske læger
også tilbudt et praktikophold på en
hospitalsafdeling, hvor sproget kan
afprøves, og visse opgaver udføres
under supervision. Udbyttet af disse
praktikophold plejer at være stort.
Der er selve den sproglige gevinst,
der ligger i at arbejde på dansk og
lytte til, hvordan de danske kolleger
formulerer sig i forskellige situationer.
I undervisningen bearbejder vi alle
de ord og udtryk, de kommer med fra
praktikken. Det er ikke mindst billedsprog, der kan være svært at afkode.
Som da en kursist fortalte om en
ældre dame, der sagde, at hun
havde slået sig på flasken, det kunne
han ikke forstå, for hun så ikke ud
til at have slået sig nogen steder!
Metoder til at indsamle og fastholde

Fokus på ordforråd

Praktikopholdet er naturligvis også
med til at styrke den faglige identitet,
og at få lov til at arbejde på dansk
under opsyn, før end man står med
hele ansvaret selv, er en god måde
at lære på.

Ofte er det sådan, at det ikke nødvendigvis er de helt fagspecifikke
termer som for eksempel anatomiske
betegnelser, der volder det største
besvær. Her findes der nemlig som
regel 1:1 oversættelser. Man kan
lave nogle lister og sætte sig ned
og lære det udenad. En teknik, de
jo allerede kender fra deres medicinstudium. Og da de allerede har
begreberne på deres eget sprog,
skal de så at sige ikke først lære,
at det begreb findes, de skal ”bare
”lære, hvad det hedder på dansk.
Men hvordan udtales det, bøjes det?
Hvilke verber, hvilke præpositioner
kan det kombineres med? Og hvilke
ord forstår patienterne? Her er det,
at vi som dansklærere kommer ind
og hjælper med at sætte ordene fra
listerne ind i en kontekst, så de indgår i de udenlandske lægers aktive
ordforråd.
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Desuden bruger vi rigtig meget energi på hele det store område af ord,
som vi bruger, når vi taler og forklarer om sygdomme. Ikke de specifikke anatomiske betegnelser, men
det såkaldte gråzone sprog, som er
det, der for alvor er svært at lære.
Tænk for eksempel på de forskellige
synonymer for at lave, der bruges i
den medicinske verden: at foretage,
optage, udføre, gennemføre. Hvilket
ord, der skal bruges afhænger af,
hvad det er, der laves.
Når man arbejder med sundhedspersonale, finder man også ret
hurtigt ud af, at der er visse grammatiske emner, der bliver meget
relevante. For eksempel er det vigtigt
at beherske passiv: patienterne skal
undersøges, scannes, opereres, og
de bliver indlagt og udskrevet.
Imperativ er også nyttig, når der skal
gives en masse instruktioner. Så
nytter det ikke noget at bruge tid på
høflighedsfraser, Jeg kunne vel ikke
få dig til at standse blødningen? Det
er der ikke altid tid til, og i et patientlæge forhold er det faktisk helt okay
at give instrukser i imperativ: læg
dig ned, vend dig om osv, selv om
vi ellers tit lærer vores kursister, at
imperativ kan virke meget uhøfligt.

Nr. 62 > JUNI > 2014 > SIDE 16.

Klare mål
At opnå karakterne 7-7-10 til PD3,
samt at bestå medicinske prøver,
både skriftligt og mundtligt på dansk
er selvfølgelig en stor og tidskrævende opgave. Og det er naturligvis
ikke alle, det lykkes for i første omgang. Men overraskende mange
når målet på et tidspunkt. Det, at der
rent faktisk er nogle klare mål forude,
gør, at kursisterne i hvert fald kan
få en idé om, hvor de er i forhold til
kravene, og hvad de mangler for at
nå dem.
Dertil kommer, at lægedanskkursisterne har et ret klart billede af, hvad
det er, de gerne vil lære, i modsætning til en del andre sprogcenterkursister, der nogle gange ”bare vil
lære dansk”. Det gør det nemmere
for dem at sortere i alle de sproglige
input, de får.
Men at der er en tidsfaktor, der spiller
en meget væsentlig rolle, kommer vi
ikke udenom. Det er en af de meget
krævende opgaver for os som lærere
på projektet: At gøre nye kursister
klart, at den tid, der går indtil de kan
arbejde som læger i Danmark, er
meget lang. Ofte tre eller fire gange
længere end de forestiller sig. At
beherske sproget på det niveau,

Klar til arbejdsmarkedet
efter danskundervisning?
•

Af Tina Nagel og Catharina Rosendal

Med denne artikel vil vi bidrage med inspiration til hvilke
fokusområder man kan arbejde med i tilrettelæggelsen af
den arbejdsmarkedsrettede
danskundervisning.

Vi gennemførte i foråret 2012 et
masterprojekt på Danmarks Pædagogiske Universitet, hvor vi så nærmere på, hvorvidt de kommunikative
kompetencer, som man som lørner
opnår via danskundervisning

tager tid, og der er grænser for,
hvor meget der kan skrues op for
hastigheden. Dertil kommer, at både
danskprøverne og de medicinske
fagprøver kun afholdes to gange om
året, hvilket yderligere kan sinke processen. Mange af vores kursister har
ikke nogen indtægt, så den lange tid,
før de kommer i arbejde, anbringer
dem i en svær situation i forhold til
dem, der forsørger dem. For nogle
kan det være svært at forstå eller
acceptere, at man ikke kan arbejde
på engelsk i det danske sundhedsvæsen. At patienter, der har betalt
skat hele livet, forventer at kommunikere på dansk med den læge, der
behandler dem.

I 2013 kunne vi fejre ti års jubilæum
på Lægedansk i selskab med mange
tidligere kursister, der i dag befinder sig rundt omkring i det danske
sundhedsvæsen. Det er sjældent,
at et projekt inden for beskæftigelse
og undervisning, holder så længe.
Når vi stadig eksisterer trods lovændringer og økonomiske stramninger,
tror jeg blandt andet, at det skyldes
de ovennævnte faktorer og det store
behov for undervisning til denne
gruppe.

•

på sprogcentrene, er tilstrækkelige
til at varetage et arbejde på lige
fod med danskere. Vi undersøgte
sprogbehovet på tre forskellige
arbejdspladser: en børnehave, en
kommunal forvaltning og en fagforening og fulgte i tre måneder tre
lørnere, som alle var på det samme
dansksproglige niveau, så de bedre
kunne sammenlignes. De var i
vores tilfælde alle PD3 kursister i
den høje ende, men resultaterne fra
dele af undersøgelsen vil være
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gældende for alle kursister på alle
niveauer hvad angår beherskelsen
af talehandlinger, udtale og fagligt
ordforråd.
Vi er begge undervisere i dansk på
et sprogcenter, den ene af os har
desuden en funktion som sprogmentor, hvilket indebærer, at man
støtter en lørner i sin jobfunktion
på arbejdspladsen. Vi har desuden
begge en fortid på det private
arbejdsmarked, og i den forbindelse
har vi ofte undret os over, at højtuddannede udlændinge tilsyneladende
har svært ved at finde fodfæste
på arbejdsmarkedet i Danmark på
trods af deres akademiske baggrund og viden.
Forhåbningen med vores master
var at give inspiration til, hvordan
udlændinge kan opnå en mere uproblematisk overgang fra sprogets
læring på et sprogcenter til sprogets
anvendelse på en arbejdsplads.
Vi oplevede ikke overraskende i
forbindelse med vores research,
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at forskellige arbejdspladser stiller
forskellige krav til lørnernes kommunikative kompetencer. En pædagogmedhjælper skal som regel ikke
have de samme skriftlige kompetencer som en kontorassistent.
Kontorassistenten skal bl.a. kunne
kende forskel på formelt og uformelt
skriftligt sprog og vide, hvordan
man formulerer mails til interne og
eksterne samarbejdspartnere.

Sprogbehovsanalysen er en
nødvendighed.
For at kunne planlægge en arbejdsmarkedsrettet danskfaglig undervisning, er det nødvendigt at gennemføre en sprogbehovsanalyse. Vi
gennemførte tre meget omfattende
sprogbehovsanalyser af vores
tre lørnere. I denne artikel har vi
udvalgt et enkelt sprogdomæne,
nemlig det pædagogiske for at eksemplificere, hvad vi tror, kan gøre
sprogundervisningen mere vedkommende. Det pædagogiske sprogdomæne er også relevant, da det
ofte er i børnehaver og vuggestuer,

at mange kursister finder arbejde.1
I forbindelse med sprogbehovsanalysen blev det tydeligt, at den
mundtlige kommunikation var den
primære sproghandling for en
pædagogmedhjælper, og vi har
medtaget nogle få eksempler på
de utallige sprogbehov:
•
•
•
•
•
•

•

•
•

At svare på spørgsmål fra børn,
forældre og kolleger
At forstå ’børnesprog’
At give og tage imod beskeder
At løse konflikter mellem
børnene
At formulere tydelige budskaber
overfor børnene
At have kendskab til danske 		
spil og lege, traditioner, sange
og børnebøger
At deltage i diskussioner
sammen med kolleger om
pædagogiske emner
At diskutere tiltag, hvis der
opstår uforudsete situationer
At indhente og videreformidle 		
nødvendig information om
børnenes helbred, eventuelle
diæter og medicin

Typiske talehandlinger, som udspringer af disse sprogbehov kan være:

at opfordre

”Det er din tur, se om du kan slå en globus”
(børnene spiller Ludo)

at trøste

”Jeg kan godt forstå, at du er ked af det, lad os sætte os herover”
(barnet har slået sig og græder)

at rose/at spejle
børns handlinger

”Fint at du selv kan hælde mælk i dit glas, vil du have et æble?”
(børnene spiser eftermiddagsfrugt)

at give en venlig ordre

”Du skal sidde på den anden side” og ”Ved du hvad, jeg vil gerne have,
at du spiser dit æble” (børnene spiser frugt)

at indhente information

”Hvornår skal vi gå?” (til kollega før en tur)

at bede om hjælp

”Vil du være sød at hjælpe mig?” (til kollega)

1. Læs hele masterprojektet: Bisleth, Tina og Rosendal, Sofie: ’Klar til arbejdsmarkedet med en Prøve i Dansk 3 – kommunikative kompetencekrav i forskellige arbejdsmarkedssammenhænge’ for uddybende sprogbehovsanalyser.
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Modalverber og deres betydning
for budskabet
Som man kan se i ovenstående
eksempler, er beherskelsen af
modalverbernes betydningsmæssige
nuancer en yderst vigtig kompetence
uanset hvilket sprogdomæne, man
befinder sig i. Modalverbernes nuancer er centrale for at opnå et godt
samarbejde med kolleger, klienter,
kunder, borgere eller andre, som
man kommunikerer med. Vi har et
eksempel fra vores dagligdag som
sprogmentor med en af lørnerne,
som siger ”Du skal hjælpe mig”, henvendt til en kollega, men mener ”Kan
du hjælpe mig?” hvilket støder vedkommende kollega. Efterfølgende
har lørneren forstået problematikken
ved det sagte, men det kan skabe
uønskede situationer, som kan
præge lørnerens plads i det
nye fællesskab negativt.

Udtale og konsekvenser for deltagelsen i det faglige fællesskab
En yderligere forstyrrende faktor kan
være lørnerens udtale. Hvis udtalen
er svært forståelig, kan det ske, at
lørnerens samtalepartner skal gøre
sig mere end almindelig umage
for at forstå, hvad lørner siger. En
kollega, der taler utydeligt, og hvor
kommunikationen forløber trægt, er
ikke den person, man sætter sig ved
siden af i frokostpausen.
En ansat med en uautentisk og
mangelfuld udtale kan altså opleve
at blive isoleret i det faglige fællesskab. Et fagligt fællesskab på en
arbejdsplads består af forskellige
typer deltagere, og som den nyankomne er man i begyndelsen en
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perifer deltager.2 Det uudtalte mål er,
at man fra den perifere position støt
bevæger sig ind imod en mere central deltagelse i fællesskabet. Dette
lykkes dog kun, hvis man kender de
uskrevne kulturelle regler på arbejdspladsen og ikke mindst kan deltage
og bidrage til noget i sociale og faglige samtaler.
Samtaler er fyldt med formelle og
uformelle talehandlinger, og det er
afgørende, at man forstår og bliver
forstået. Alternativet kan være, at
man ikke bliver taget alvorligt og
kun deltager i overfladiske samtaler
omkring vejr og vind. Har man ikke
”sproget i sin magt”, befinder man
sig hurtigt i en ond cirkel: man forbliver perifer deltager, fordi man ikke
behersker de tilstrækkelige kommunikative kompetencer. Man får ej
heller muligheden for at opnå dem,
fordi man ikke får lov til at praktisere
sproget i tilstrækkelig grad. Ifølge
Norton3 har denne onde cirkel, udover det, at man ikke udvikler sit
sprog yderligere, også en meget
negativ effekt for den sociale identitet og individets velbefindende.

Forståelsesproblemer skaber
misforståelser
Det viste sig i forbindelse med vores
undersøgelse, at det er endda meget
afgørende for lørnerens succes på
arbejdspladsen, at vedkommende
har lært henholdsvis at udtale et for
samtalepartneren forståeligt dansk,
men også at kunne forstå talt dansk
i en autentisk hastighed og i arbejdssituationer, som i de fleste tilfælde
er præget af baggrundsstøj, henvisninger til tidligere diskussioner og
talen i munden på hinanden.
Tit er det helt basale udtaleforhold,

der gør en stor forskel. Også hos lørnere, der har et relativt bredt ordforråd, kan helt enkle ord som ser/siger
eller får/før skabe uklarheder i kommunikationen, da lørner, som i dette
eksempel, ikke kan afkode vokalkvaliteter:
Et uddrag af en samtale fra et
sygehus, hvor parterne misforstår
hinanden. Samtalen går efterfølgende i stå og kræver reparation af
kollegaen.
Kollegaen spørger sygeplejersken:
”Hvad er det, du ser for symptomer
hos patienten?”
Lørner (hører ”ser” som ”siger”): ”Jeg
siger: har du ondt?”
En styrket udtaleundervisning fra
første dag opbygger en styrket
selvtillid i udtalen og bliver særdeles
fremmende for en god overgang til
arbejdsmarkedet. En god og forståelig udtale styrker også lørnerens
sociale identitet og lysten til at ytre
sig på dansk uden hæmninger.

Fagligt og gråzone ordforråd
I forbindelse med vores besøg på arbejdspladserne viste det sig, at vores
lørnere ikke havde bredt nok ordforråd til at kunne deltage i samtaler,
møder, diskussioner og andre kommunikative situationer. Inden for de
enkelte arbejdsdomæner er der et
fagspecifikt ordforråd, som, hvis man
behersker det, giver den enkelte
empowerment til at blive en central
deltager i fællesskabet. Man tør sige
noget, og man opleves af kollegerne
som værende mere professionel.
Et eksempel fra et plejehjem:
”Det er vigtigt, at beboeren spiser
mange forskellige ting” (indtager en
varieret kost).

2. Lave , J. & Wenger, E. (1991): Situated learning: legimate peripheral participation
3. Norton, B. (1995): Social identity, Investment, Language Learning I: TESOL Quarterly, 29
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Såfremt man anvender et mere
simpelt ordforråd, fratages man
den respekt, man måske havde i
sit hjemland, og kolleger vil ikke i
samme grad henvende sig for
drøftelse af en problemstilling. Det
er dog vores erfaring, at man med
gode læringsstrategier4 ofte kan
lære det fagspecifikke ordforråd
i løbet af et par måneder.
Andet gør sig gældende ved det
såkaldte ”gråzone ordforråd”, fordi
det er et mere abstrakt sprog og
falder udenfor de klassiske emner i
gældende undervisningsmaterialer
indenfor domæner som eksempelvis
bolig, familie, mad, indkøb, fester,
ferie mv.
Det fremhævede (i de to bokse) er
eksempler på ”gråzone ordforråd”,
hvor betydningen mellem linjerne,
som er skjult for de fleste selv erfarne lørnere, kræver et indgående
kendskab til dansk. I eksempelvis
verbet at henstille, ligger der iboende
en stærk holdning til, at forældre absolut ikke bør holde ferie uden deres
barn. Dette kan kun afkodes, hvis
man har et dybere kendskab til og
erfaring fra flere eksempler på ordet
i en autentisk kontekst.
Andre eksempler på mere abstrakt
ordforråd:
at forklare, at opfordre, at drøfte, at
skønne, at tydeliggøre, at forvente,
at iagttage.
Verbalfraser som:
at afholde en samtale, at have mulighed for, at gøre brug af, at være
præget af, at lægge vægt på, at have
en holdning.

4. Lave , J. & Wenger, E. (1991): Situated
learning: legimate peripheral participation
5. Norton, B. (1995): Social identity,
Investment, Language Learning I: TESOL
Quarterly, 29
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Uddrag fra vuggestue, velkomstfolder til nye forældre:

Velkommen til Bøgehøjens5 vuggestue
Praktiske oplysninger
Forældresamarbejde:

Personalet lægger stor vægt på, at kontakten til forældrene er
god. Et velfungerende samarbejde mellem forældre og personale er præget af gensidig tillid og respekt for forskellige holdninger. Dette er med til at skabe grobund for det enkelte barns
trivsel og udvikling i institutionen.

Ferie

Vi henstiller meget til at du holder ferie med dit barn.

Godt i gang med arbejdsmarkedsdansk
Udtale
Vores anbefaling vil være, at der
i undervisningen under waystage
bliver brugt mere energi og tid end
hidtil på at træne og lytte til autentisk
sprog med autentiske talehandlinger,
hvori der helt automatisk indgår
træning af udtale. Udtaleundervisningen vægtes uden tvivl allerede højt
på de fleste sprogcentre, men den
kunne vægtes endnu højere fra de
første moduler. Det er en god ide at
lade det være en tilbagevendende
og naturlig del af undervisningen at
øve lyde, prosodi, intonation, stød
og rytme. Det er noget, som mange
kursister synes er hårdt at lære,
og derfor kan det også blive mere
udfordrende for mange lærere at undervise i det, men de dårlige vaner,
som man tillærer sig fra starten, er
vanskelige at fjerne senere og følger
ofte lørneren gennem hele forløbet

og også efter sprogcenteret. Det
er umotiverende at have afsluttet
danskuddannelsen og ikke at have
en forståelig udtale. En god udtale
styrker lørnerens sociale identitet og
lysten til at ytre sig på dansk uden
hæmninger og er afgørende for at
få succes som legitim deltager i alle
praksisfællesskaber.

Ordforråd
Derudover er det vigtigt allerede i
de første måneder på sprogcentret
skridt for skridt, parallelt med den
klassiske danskundervisning, at
opbygge et domæneovergribende
ordforråd, som er en del af de
fleste arbejdsområder. I Norge har
VOX, det nationale fagorgan for
kompetencepolitik, i samarbejde
med forskellige brancheforeninger
udarbejdet værktøjer til underviserne
i arbejdsmarkedsrettet undervisning,
fx kan man på deres hjemmeside
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vox.no6 finde sprogbehovsanalyser,

vejledninger og andet, som effektivt
og enkelt kan bruges som inspiration
i Danmark.

Talehandlinger
Udover det fagspecifikke, vil der
inden for arbejdssfæren være sprog

og sprogbrug, som passer ind i de
fleste arbejdsdomæner på baggrund af de mange fælles tematikker.
Hvis man som os har kursister med
mange forskellige typer arbejde, må
vi tage afsæt i det fælles og derudover tilbyde fagspecifik undervisning som workshops eller valgfag
baseret på kursisternes baggrund og
fremtidsønsker og individuelle behov,

som der eksempelvis er igangsat på
Københavns Sprogcenter.

•

6. http://www.vox.no/Norsk-og-

samfunnskunnskap/Arbeidsrettetopplaring/#ob=5260

Arbejdsmarkedsrettet Danskundervisning
fra dag et
1

•

Af Karen Lund

Ifølge Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
(2014) er formålet med arbejdsmarkedsrettet danskundervisning
at begynderundervisningen skal
målrettes de kommunikationsbehov
kursisterne møder som nye arbejdstagere og studerende. De tre danskuddannelser har i deres formål, mål
og indhold allerede et væsentligt
fokus på kursisternes kommunikative kompetencer i deres arbejde og
uddannelse, men i den nye arbejdsmarkedsrettede danskundervisning
betones dette fokus endnu stærkere.
De særlige udfordringer for arbejdsmarkedsrettet danskundervisning
er derfor hvordan man dels finder
arbejdsområder man kan arbejde
med fra dag 1, og dels finder temaer
og emner som man kan arbejde med
på tværs af de faglige forskelle ens
kursister repræsenterer. Hvordan
får man skabt en indholdsmæssig
sammenhæng på et begynderhold
hvor alle har forskellige job? Hvilke

temaer kan man arbejde med som er
fælles for alle uanset hvilken arbejdsplads kursisterne er på? Uanset om
man er smed eller sosuhjælper?

Fælles temaer på tværs af
arbejdsdomæner
Mange af de delelementer man allerede arbejder med i begynderundervisningen, vil sandsynligvis være lige
så relevante at arbejde med i den
arbejdsmarkedsrettede danskundervisning. Man skal nu blot tænke
dem ind i de arbejdsdomæner som
kursisterne befinder sig i.
”Dagens gang” er her ”Arbejdsdagens gang på min arbejdsplads” med
den række af undertemaer der her
ligger parat.
Arbejdsdagens gang:
• Goddag og farvel
• Første dag på arbejde og i skole,
præsentation
• Transport til og fra arbejde

1. Denne artikel bygger på Lund (2014): Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning fra dag et.
Ny lov for begynderundervisningen inden for dansk som andetsprog for voksne. Sprogforum
– tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik. nr. 58.

•
•
•
•
•

Arbejds- og mødetider
Arbejdsopgaver
Arbejdsrutiner
Løn
Pauser (hilsner, pausesnak, mad
og drikke, kantine)
Om arbejdspladsen:
• Hvor ligger den?
• Hvad producerer arbejdspladsen?
• Hvor mange ansatte?
• Hvad hedder kollegerne? Hvor
gamle er de? Hvor bor de? Hvor
kommer de fra?

•
•
•
•

Materialer/redskaber/maskiner 		
osv. på arbejdspladsen
Invitationer til fælles
arrangementer
Arbejdstidsregistrering
Sygdom; hvordan melder man
sig syg? Er der nogen
blanketter man skal udfylde;
hvordan ser din blanket ud?
og hvordan er min? Hvordan 		
udfylder man dem? Hvad fejler
du? Skal man ringe og melde sig
syg? Så må man jo prøve det 		
– og få mulighed for at arbejde
med det i klassen.
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Mange af disse emner og flere til
lægger op til typiske aktiviteter i begynderundervisningen, men nu
forankret i en indholdsmæssig funktionel sammenhæng som er relevant og motivationsskabende for
kursisterne, nemlig i deres konkrete
arbejdssammenhæng. Det drejer sig
ikke blot og bart om at lære klokken,
men at udveksle om hvornår man
møder på arbejde, og hvornår man
får fri; ikke blot at lære tal, men man
arbejder med tal funktionelt når man
skal købe noget i kantinen, fortælle
hvor mange kolleger man har o.a..
Det motivationsskabende ligger i at
man arbejder med sproglige indhold
som er relevante for det liv man
lever i en arbejdsmæssig sammenhæng. Det motivationsskabende er
således at det man arbejder med
i klassen, drejer sig om områder
som for kursisterne er autentiske,
og ikke blot simulerede. Det er ikke
kun noget vi leger. Og de personer
kursisterne kommer tilbage til klassen og fortæller om, er personer af
kød og blod som de har været ude
og udfritte om det som alle i klassen lige nu har som fælles emne.
Helt til en start er man sikkert ude
og få informationer om hvad ens
kolleger hedder, hvor de bor, måske
hvor gamle de er, hvad de laver på
arbejdspladsen, og hvor mange år
de har arbejdet der. Og måske også
om familieforhold, om de fx har børn,
hvad de hedder, og hvor gamle de
er, om de går i skole og en masse
andet. Alt sammen noget der hører
begynderundervisningen til, og som
kan domæneforankres til ens arbejdsplads. Det er fælles overgribende emner og temaer som alle har til
fælles uanset hvilken arbejdsplads
de jobber på.
Der er her mulighed for masser af
miniprojekter hvor kursisterne aktivt
bidrager til at bringe nyt ind i klassen
ude fra deres levede virkeligheder,
samtidig med at de får eksperthjælp
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til at få lært at kommunikere om alt
det nye ude fra virkeligheden på
det nye sprog. I klassen forbereder
de sammen med de andre det de
skal ud og hente informationer om
på deres respektive arbejdspladser; de henter det ind via film- og
lydoptagelser på deres mobiler; de
præsenterer det de har fundet ud af,
og sammenligner det de har bragt
ind, med det andre har med om
samme emne. De studerer det og
funderer over det. Laver plancher,
skriver i skoleavisen, præsenterer
det til deres naboklassevenner eller
til venskabsklassen på et andet
sprogcenter. Der er uendelig meget
man kan få til at ske hvis man tør
inddrage virkeligheden. Hvis man så
også tager den virturelle virkelighed
med ind, er ressourcerne utallige.
På den måde får vi som undervisere
fokus på såvel processer som
produkter – ingen af delene kan undværes i de rige sprog- og faglæringsprocesser. Her ligger masser af arbejde, og sprogarbejde af den slags
hvor der kommer fokus på sprog og
sproglig opmærksomhed – lige det vi
som sprogfolk er så interesserede i
sker, for så sker der læring af detaljer
som ellers så ofte kan smutte. Ikke
mindst de svageste får herigennem
lejlighed til at få opmærksomheden
rettet mod sproglige områder som
ellers ikke ville blive udsat for læring
– det kan være inden for udtale,
hvordan noget staves, hvordan man
siger noget til en man ikke kender så
godt, at rækkefølgen man siger noget i på dansk, åbenbart er ret vigtig
for det man vil sige, hvordan jeg
udspørger mine kolleger, fortæller
eller skriver om min arbejdsplads
osv. Det opdager man når man skal
ud og bruge det man arbejdet med;
fx ud og søge oplysninger hos kolleger. Så gør man sig umage; prøver
igen og igen, optager det man vil
sige og spørge om, retter hinanden
osv. osv. Og når man skal fremlægge
sine resultater, så gør man sig igen
umage, og træner og øver, kæmper

med detaljerne. Alt det som vi sprogfrøkener elsker når det sker.
Der er ikke noget sprog, der ikke er
domæneforankret – al sprogbrug
er situeret og praksisforankret. Alt
andet lige er det derfor afgørende
vigtigt for motivationen og dermed for
sproglæringsudbyttet at de temaer
der arbejdes med, er forankret i
kursisterne virkelige liv og til sammenhænge hvor de bl.a. er sammen
med danskerne. Kun hvis sprogskolen inddrager kursisternes virkelige
levede liv uden for skolen, bliver det
der foregår i klasserummet andet
end noget man leger og simulerer,
og personerne andet end tændstikmænd og -damer. Ved at skabe aktive samspil mellem klasserummet
og det der foregår ude i kursisternes
virkelige liv, igangsætter man processer som er afgørende vigtige for
kursisterne sprog- og kulturlæring,
og man skaber grundlag for deres
sproglige udvikling.
Nu skal man bare ikke længere arbejde ud i den tomme luft, som er en
særlig genre der hører klasserummet til. Disse temaer skal forankres
til den verden som er virkelig for
de konkrete kursister man har i sin
klasse.
Hvis nogen af kursisterne på holdet
ikke er i arbejde, så må de i gang
med at gøre det samme, men bare
i de sammenhænge hvor de nu befinder sig; de må i gang med at gøre
sprog om det aktuelle tema sammen
med andre i de sammenhænge som
er relevante for dem.
Der er kun gode grunde til at vælte
vægge og sørge for at etablerede
indholdsbaserede aktiviteter i tætte udvekslende sammenspil mellem
klasserum og det som er kursisternes virkelige verden – frem og tilbage – frem og tilbage. Giv kursisterne
mulighed for at bruge det bedste af
begge verdener. Væk med klasserumsisolatorier. Giv dem mulighed
for at blive aktivt bidragene.
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Giv dem mulighed for at eksperimentere med sproget ved at bruge det i
autentiske sammenhænge – giv dem
opgaver med ud i virkeligheden. Og
giv dem også muligheder for den
så nødvendige mulighed for gentagelser i klasserummet – varierede
gentagelser, så sproget sætter sig
fast og bliver automatiseret.
Sprog er aldrig kun sprog. Sprog er
altid indhold, og sprog er noget vi
bruger til noget, og som vi har hensigter med at bruge. Det er så vigtigt
at huske på, når vi engang i mellem
er ved at forfalde til at lukke for den
sproglige kommunikationskontakt
mellem det der foregår i klasserummet, og det der foregår ude i kursisternes virkelige aktive liv, hvad enten det er på arbejde, i uddannelse,
samfundsliv, hverdagsliv eller fritidsliv – alle domæner byder på autentiske muligheder for at bringe liv
ind i det klasserum der risikerer at
stivne i indholdstom grammatisk og
udtale og andre formelle uforankrede
aktiviteter.

Pædagogiske kriterier for god
undervisningspraksis i den
arbejdsmarkedsrettede sprogundervisning
I det foregående har jeg ud over
fælles overgribende temaer været
inde på en række bagvedliggende
pædagogiske kriterier for det som
jeg anser for god sprogundervisningspraksis.
Dem skal vi se nærmere på i det
følgende, men jeg vil straks understrege, at dem jeg her kommer
ind på, blot er nogle at de mange
forskellige pædagogiske kriterier
vi efter min mening skal være opmærksomme på når vi planlægger,
organiserer, producerer og evalurer
vores egen undervisning.
Pædagogiske kriterier som bidrager
til god undervisningspraksis er alt an-
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det lige kriterier der fremmer forhold
i undervisningen der er afgørende
for lørnernes sprog- og kulturlæring.
Ethvert af de kriterier, man som
underviser vælger at lade sin undervisning bygge på, skal derfor have
udsigelseskraft i forhold til nogle af
de følgende overordnede principper:
• De skal være motivationsskabende, for motivation er helt 		
afgørende for om man for alvor
giver sig i kast med at lære det
nye sprog og de nye arbejdspladskulturer
• De skal bidrage til at give
optimale læringsmuligheder
• De skal bidrage til at give
optimale muligheder for at udvikle
et kommunikativt funktionelt
sprog der er målrettet den
enkelte og gruppens kommunikations- og vidensbehov
• De skal bidrage til at skabe gode
muligheder for samspil mellem
aktiviteter i klasserummet og 		
aktiviteter i den ”virkelige” og den
virtuelle virkelighed
• De skal repræsentere acceptable
kultur-, menneske- og demokratisyn
Så når vi planlægger, organiserer,
implementerer og evaluerer vores
egen undervisning, kan vi tjekke
af på og evaluere på hvordan og
i hvilket omfang de pædagogiske
kriterier vi har valgt at bygge vores
undervisningspraksis på, er motivationsskabende, bidrager til kommunikativ sproglæring, bidrager til aktive
samspil mellem klasserumsaktiviteter
og aktiviteter ude i virkeligheden, og
hvorvidt vi kolporterer acceptable
menneske- og kultursyn.

Sprogundervisning med afsæt i
relevante brugbare indhold
Noget af det der er direkte afledt af
selve navnet på den undervisning
der skal finde sted, arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, er at den

skal være indholdsbaseret og tage
afsæt i de indholdsområder som er
relevante for kursisterne.
Indholdsbaseret sprogundervisning
indebærer et bredt sprogsyn som
inkluderer at sprog indgår som en
væsentlig del af vores sociokulturelle
praksisser og samspil i nære og
fjerne sammenhænge. Sprog er
både et betydnings- og meningsskabende redskab som sætter os i
stand til at indgå i interaktion med
mangfoldige interaktionspartnere om
mangfoldige emner og problematikker. Mange er på deres forskellige modersmål i stand til at indgå
i samtaler, formulere udsagn og
tekster på skrift og i tale på måder så
det der sættes på sprog er forståeligt
og passende i forhold til hvem man
interagerer med, hvilke sammenhænge man befinder sig i, og hvad
anledningen til interaktionen er.
Målene for den indholdsbaserede
fremmed- og andetsprogssprogundervisning er de samme som på
mordersmålet, og det indbærer
at sprogbrugeren på sine fremmedeller andetsprog opnår kommunikative kompetencer inden for
strukturelle forhold på både sætnings- og tekst- og samtale-niveau,
får et ordforråd som er tilstrækkeligt
nuanceret til at være dækkende for
de sprogbehov man har, kan bygge
tekster og samtaler op så der er
indholdsmæssig og udtryksmæssig
sammenhæng i dem både globalt
og lokalt, kan tilpasse sin sprogbrug
alt efter hvilke sammenhænge man
indgår i, og hvem ens interaktionspartnere er, og endelig at man er
bevidst om at sociokulturelle forhold
både i de situerede sammenhænge
og på makroniveau influerer på
sprogets betydning. Det at blive kommunikativt kompetent på et nyt sprog
er således ikke blot en teknisk færdighed, men en sociokulturel praksis
hvor det afgørende er at kunne forstå
og indgå i meningsbærende kommunikative udvekslinger – skriftligt og
mundligt. Sproget er et redskab
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til interaktion og kommunikation om
noget og med forskellige hensigter
Ikke mindre vigtigt implicerer en indholdsbaseret tilgang til sprogundervisning at man anlægger et særligt
syn på sproglæring, og at indholdet
og dets praksisser anses for særligt velegnede til at løfte til sproglig
læring. Ud fra denne synsvinkel
læres sprog bedst og hurtigst såvel
i som med afsæt i de sociokulturelle
praksisser som vi bruger dem i. I
tillæg hertil tilbyder den indholdsbaserede undervisning med sine multimodale repræsentationsformer som
regel mange veje til forståelse og
dermed også gode muligheder for
læring.
Et første kriterie for god undervisningspraksis man kan tjekke af for,
er således om ens undervisning er
indholdsbaseret:
I hvilken grad og på hvilken måde
• tager jeg afsæt i indholdsbaserede aktiviteter?
• bygger undervisningen på
arbejdstematikker som er fælles
for alle, og som går på tværs af
specifikke arbejdsområder
• organiserer jeg aktiviteter der
tilgodeser særlige behov på 		
tværs af grupperne?
Tre andre pædagogiske kriterier der,
som det fremgår ovenfor, uundgåeligt væver sig ind i indholdsbaseret undervisning som kriterier for god
undervisningspraksis er:
Kommunikativ undervisning
I hvilken grad og på hvilken måde
• sker der kommunikativ arbejdsrettet undervisning?
• sker der kommunikativ indholdsbaseret undervisning med
inddragelse af fokus på sproget
Autenticitet i undervisningen
I hvilken grad og på hvilken måde
• arbejder kursisterne med
autentiske problemer?

•

og (i) autentiske situationer både
i og uden for klasserummet?
arbejder kursisterne med
autentiske materialer og tekster?

Samspil mellem skole og arbejde
I hvilken grad og på hvilken måde
• er der samspil mellem det der 		
sker i klassen, og det der sker på
arbejdet?
• bringer deltagerne arbejdet med
ind i klassen via de opgaver de
stilles/stiller sig?
• bruger deltagerne klassens aktiviteter på arbejdet, og får de 		
opgaver med ud de skal løse?
Hvis undervisningen desuden er
organiseret således at flest muligt
er mest muligt aktive med indholdsbårne og sproglige problemløsningsaktiviteter i og uden for de formelle
læringsrum, så er der gode muligheder for både faglig og sproglig
læring.
Det fører til tre andre kriterier:
Arbejdsorganisering
I hvilken grad og på hvilken måde
indgår der
• kollaborative arbejdsformer?
• gruppearbejde?
• summegrupper?
• Kursist-kursist-feedback
og -sparring?
Arbejdsformer der i høj grad giver
gode betingelser for kursist-kursiststilladsering, hvor kursisterne sammen skubber hinanden fremad i
sproglæringen, og som også tilgodeser at så mange som muligt kommer
til orde, jf følgende kriterie:
I hvilken grad og på hvilken måde
• giver undervisningen anledning
til at flest muligt er mest muligt 		
aktive
Et kriterie der bygger på den læringsforestilling at dem der skal lære, er
dem der skal være aktive.

Aktivitetstyper
I hvilken grad og på hvilken måde
indgår der:
• problemløsningsaktiviteter?
• case-baserede aktiviteter?
• miniprojektarbejder med
fremlæggelser?
Aktivitetstyper som er involverende
og skaber nysgerrighed og dermed
motiverer og skaber drive i arbejdsprocesserne, hvilet er afgørende
for at der sker læring. Samtidig er
der også fokus på fremlæggelser
af færdige produkter hvilket fører til
følgende kriterie for god praksis:
I hvilken grad og på hvilken måde
• er der fokus på både processer
	OG produkter?
Det er imidlertid vigtigt at holde sig
for øje at det også er nødvendigt
med aktivitetstyper der giver anledning til sproglig opmærksomhed.
Ellers ligger risikoen for ringe sproglæring lige for.
Derfor er følgende kriterie centralt for
at læring finder sted:
Sproglig opmærksomhed
I hvilken grad og på hvilken måde
• gives der anledning til at fokusere
på sproget og sprogbrugen
Den indholdsbaserede sprogundervisning skal give anledning til såvel
kreativ eksperimenterende anvendelse af sproget, sproglig opmærksomhed samt gode muligheder for
varierede gentagelser med henblik
på både sproglig udvikling og automatisering af sproget.
Derfor følgende kriterie:
Eksperimenteren og automatisering
I hvilken grad og på hvilken måde
• er der fokus på såvel den frie 		
eksperimenterende sprogbrug 		
som den varierede gentagelse?
Næstsidst men ikke mindst er det
centralt at kursisterne har adgang til
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innovative pædagogisk definerede
anvendeler af it:
Inddragelse af IT
I hvilken grad og på hvilken måde
• giver undervisningen deltagerne
mulighed for at arbejde med it
• giver undervisningen deltagerne
mulighed for at arbejde med
åbne og lukkede fora/sociale 		
medier
• giver undervisningen deltagerne
mulighed for at fremstille multi-		
modale produktioner?
• sikres der et relevant feedback
på processer og produkter
fremstillet med it-redskaber
• gives der mulighed for deling
af produkter
• kan systemet understøtte brugen
mobile devices som kursisterne
kan bruge på arbejde og i undervisningen
• udvikles der digitale færdigheder
der også kan have værdi på 		
arbejdspladsen
• kan deltagerne tilgå deres 		
produktioner både i og uden for
klassen?
• foregår der kompetenceudvikling
af andre IT-færdigheder?

Og endelig skal vi som undervisere
spørge ind til følgende:
Samfundsborgere i et globalt
samfund
I hvilken grad og på hvilken måde
• giver forløbet deltagerne grundlag for et myndigt liv som borgere
i en globaliseret verden?

➔

En minimumsfordring for overhovedet at bidrage hertil er at man giver
kursisterne anledninger til at interagere med verden uden for klasserummet.
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Sprog er komplekst, læring er kompleks og kulturelle processer er komplekse. Derfor intet under at de pædagogisk didaktiske kriterier der karakteriserer den gode undervisningspraksis, også må være mangfoldige
og komplekse. Der er ingen enkle
enstrengede løsninger, ligesom der
hverken er én teknik eller én metode
der har svar på alle problemstillinger.
Fælles for de pædagogiske kriterier
jeg har trukket frem i denne artikel
om arbejdsmarkedsrettet begynderundervisning, er at de bidrager til
aktiviteter og organisationsformer
i klasserummet der er motivationsskabende, giver optimale
læringsmuligheder og optimale
muligheder for at udvikle et kommunikativt funktionelt sprog der er
målrettet den enkelte og gruppens
sprogbehov; imidlertid ikke blot på
arbejde og i uddannelse, men i alle
de indholdssammenhænge kursisterne indgår i. Det er kriterier der
skaber gode muligheder for samspil
mellem aktiviteter i klasserummet
og den ”virkelige” og den virtuelle
virkelighed. Endelig er det kriterier
der gerne skulle repræsentere et
acceptabelt kultur- og menneskesyn
hvor den enkelte og gruppen får
mulighed for at indgå som aktive og
selvforvaltende mennesker i aktive
samspil med andre.

kommer i forgrunden igen, og hvor
kursisterne får opbygget indholdsforankrede kommunikative kompetencer som ikke blot rækker til lige at
bestå de forhåndenværende modultest, men også rækker til at kursisterne vil kunne klare sig på arbejde,
i uddannelse og samfundsliv med en
tilstrækkelig nuanceret sprogbrug.

•
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Hvordan arbejder man
målrettet med udtale?
•

Af Maja Groth, studerer Dansk som andetsprog ved Aarhus Universitet og

underviser ved IA Sprog

Hvordan arbejder man dedikeret og
målrettet med udtaleundervisning?
Det må være et spørgsmål, som
mange sprogundervisere stiller sig
selv. Når en udlænding kommer til
Danmark i en voksen alder og giver
sig i kast med at lære dansk, så kan
man netop forvente, at udtalen er
en særlig stor udfordring. Udtalen
adskiller sig fra resten af sproget
ved ikke bare at være et kognitivt
fænomen, men også et fysiologisk.
Som børn lærer vi sprogets lyde
ved at lytte, imitere og eksperimentere, og gradvist opstår der en
automatiseret og ubevidst kontrol
med mundens bevægelser. I løbet
af barndommen bliver taleorganerne
programmeret til modersmålet, og
på samme tid bliver øret indstillet til
at skelne mellem de fonemer, der
gør sig gældende i det respektive
modersmål. Vi sorterer og fortolker
fremmedsprog gennem et filter af
modersmålets lydfænomener, og
da justeringen af vores udtale foregår som et samspil mellem vores
høreindtryk og vores fysiologiske
beherskelse af taleorganerne, kan
den voksne learner1 ikke tilegne sig
udtale ved simpel imitation. Det er
simpelthen en finmotorisk udfordring
at omstille taleorganerne til et nyt
sprog, og dertil er man udfordret af
et auditivt handicap. Det betyder
eksempelvis, at hvis modersmålet
kun opererer med 6 vokalkvaliteter,
så kan man ikke umiddelbart skelne

mellem de 16 vokalkvaliteter, der
eksisterer på dansk.2

Ambitiøse mål med realistisk
horisont
Denne basale viden om den voksne learner peger på, at udtalen
er en udfordrende sprogkompetence, som kalder på en målrettet
indsats. Hvis en nydanskers første
modige forsøg på anmodninger om
en busbillet i bussen eller et brød
hos bageren ikke bliver forstået,
fordi [bråd] lyder meget langt fra
[bröʼð] i det danske øre, så mister
man selvsagt hurtigt motivationen
og modet til at bruge sproget
ude i virkeligheden – og det er jo
en meget uheldig spiral for den
enkeltes sprogudvikling. Derfor opfatter jeg udtale som en afgørende
disciplin i undervisningen på et
sprogcenter. Præmisserne for udtaletilegnelse peger også på, at det
er urealistisk at sigte efter accentfri
udtale. Forskningen siger relativt
entydigt, at der altid vil være spor
af modersmålets accent, når sproget tilegnes efter pubertetens indtræden.3 Men der er også undersøgelser, der viser, at den voksne
learner har et stort potentiale for at
udvikle både de perceptive og de
produktive kompetencer inden for
udtale.4 Som udgangspunkt skylder
vi kursisterne at være ambitiøse, for

det er svært at blive inkluderet i en
samtalesituation i hverdagen, hvis
det kræver en meget stor anstrengelse for lytteren overhovedet at
forstå, hvad der bliver sagt. Måske
har vi en tendens til at ignorere
markante udtaleafvigelser i klasselokalet, når vi ud fra konteksten kan
tolke, hvad der bliver sagt.5 Det er
jo akavet at bevæge sig ind i den
personlige og kropslige sfære, som
udtale er indlejret i.

En efterlysning
af udtalemetodik
Det undrer mig, at vi med tidens
kommunikative tilgang til sprog og
læring stort set ignorerer fonetik og
fonologi i fag som Sprogbeskrivelse og Andetsprogspædagogik på
landets universitetsuddannelser i
Dansk som andetsprog. Hvordan
kan vi have kommunikativ kompetence som målsætning for undervisningen og samtidig nedprioritere
selve artikulationen og perceptionen
af de lyde, som er grundlaget for al
mundtlig kommunikation?
Som sprogunderviser kan man
selvfølgelig læse sig ind i de mere
faktuelle dimensioner af fonetikken
og fonologien. Men man er stadig
på meget usikker og individuel
grund, når det kommer til at skabe
et læringsrum, hvor udtalen får konstruktiv opmærksomhed.

Den uvante lærerrolle
Med det kommunikative paradigme
har vi fået troen på, at learnere må
arbejde selvstændigt med sproget

1. Begrebet learner refererer til en person, der er i gang med at lære et nyt sprog. Når selve tilegnelsesprocessen ikke er i fokus, bruges kursist
som reference til en person, der går på et sprogcenter.
2. Bohn & Flege (1997), Bohn (2008), Normann Jørgensen (2009).
3. Lenneberg (1967), Long (1990), Lund (2003).
4. Bohn & Flege (1997).
5. Husby & Kløve (2007).
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for at udvikle det. Vi skal ikke forklare sproget ved tavlen, men
derimod facilitere, at der foregår
meningsfuld, sproglig interaktion
kursisterne imellem. Vi tror ikke så
meget på gentagelse og eksplicit
regelindlæring, men mere på aktivering af learnerens problemløsende egenskaber.6 Det er imidlertid
noget andet med udtalen, som qua
sin fysiologiske natur ikke nødvendigvis udvikler sig i en samtale
med en anden learner. Det kræver
fysisk instruktion at lære helt nye
måder at bevæge mundens organer
på, fordi mange af de finmotoriske
bevægelser ikke kan iagttages
med det blotte øje. Der er brug
for en lærer, der kan diagnosticere udtaleproblemer og samtidig
demonstrere og forklare, hvordan
man producerer de nye lyde. Det
peger på et dilemma for den kommunikative underviser, der konfronteret med udtalens fysiologiske
faktor, må rette og instruere på en
anden måde, end vi er vant til. For
kursisten, der siger [bråd], kan det
ikke være nogen særlig stor hjælp,
når lærerens feedback består i et
[bröʼð]. Der er brug for en lærer, der
kan diagnosticere udtaleafvigelser
og indtage rollen som instruktør.
Og det er en stor faglig udfordring,
som ikke alene handler om viden,
men også om praktisk erfaring. Når
det handler om at diagnosticere og
instruere, så ville det nok være en
stor hjælp at komme i mesterlære.
Som ny underviser kunne man få
mulighed for i en periode at observere den erfarne undervisers udtaleundervisning. Det tror jeg ville
styrke den pædagogiske praksis.
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Positiv rettekultur
Som sprogunderviser er det et evigt
dilemma, hvor meget man skal rette
på den enkelte kursist. Man vil for
alt i verden undgå at tage modet fra
den enkelte i forhold til at udtrykke
sig og eksperimentere med sproget. Samtidig vil man gerne hjælpe
kursisten med at blive opmærksom
på de afvigelser fra målsproget, som
viser sig i en dialog. Behavioristerne
er af den overbevisning, at fejl skal
forebygges, idet de ellers indlæres,
og derefter skal aflæres igen.7 I det
kommunikative paradigme anskues
fejl ikke som noget, der skal forebygges gennem automatisering af
korrekte sætninger. Fejl er derimod
et vilkår i den sproglige udvikling og
tildeles opmærksomhed, når de har
konsekvenser for budskabet i kommunikationen.8 Men når det kommer til udtale, kan man i kraft af den
fysiologiske faktor tale om, at fejl
kan ”sætte sig”. Både forskere og
praktikere, der beskæftiger sig med
udtale, understreger vigtigheden af
at sætte ind fra begyndelsen.9 Så
det handler om at skabe en rettekultur, hvor det er naturligt og positivt
at blive rettet.

En mere task-baseret tilgang
Indtil nu har fokus været på, hvor
udfordret den voksne learner er
i udtalearbejdet. Men hvordan
forklarer man, at nogle learnere
opnår rigtig gode resultater? Som
med al anden læring er mange
komponenter i spil som eksempelvis motivation, modersmål, erfaring
med at lære fremmedsprog og den

6. Ellis (2003), Hauksdóttir (2001), Svendsen Pedersen (2001).
7. Richards & Rodgers (1986), Svendsen Pedersen (2009).
8. Long & Robinson (1998).
9. Husby & Kløve (2007), Kirk (2008), Lund (2003).
10. Arnfast (2004), Norton (1995).

modtagelse, som man får i det nye
(sprog)samfund.10 Den voksne
learner har imidlertid også nogle
fortrin, nemlig erfaring med at lære,
analysere og kategorisere. Der er rig
mulighed for at imødekomme disse
kompetencer som øvelser, hvor
kursisterne selv skal markere tryk i
en tekst, der samtidig præsenteres
som lytteøvelse. Her kan der oplagt
arbejdes kontrastivt ved at lade
kursisterne overveje og sammenligne, hvorvidt rytme eller tonalitet er
afgørende på deres eget modersmål.
Smartphones og tablets er også en
gevinst for udtaleundervisningen,
fordi autentiske samtaler kan bringes
ind i klasselokalet. Kursisterne
kan lave optagelser af egne samtaler både i og uden for skolen med
henblik på at afspille dem i klassen.
Optagelserne kan efterfølgende bruges til at sætte fokus på udtale i en
bredere kontekst og give kursisterne
mulighed for at arbejde problemløsende ud fra spørgsmålene: Hvad
fungerer godt? Hvor går det galt, og
hvorfor går det galt? Det kan oplagt
styrke selvovervågningskompetencen, ligesom der kan sættes fokus
på strategier for at holde samtalen i
gang, når man ikke bliver forstået i
første eller andet forsøg.

Old school
Med en kommunikativ tilgang til
sprog har jeg haft en naturlig skepsis
over for imitationsøvelser, fordi kursisterne reduceres til papegøjer, når
de i talekor skal gentage ord og sætninger efter læreren. Det virker old
school. Men når man overvejer, hvor
krævende udtaletilegnelse er for den
voksne learner, så giver imitationsøvelser vel rigtig god mening. Det
kræver et decideret træningsrum for
artikulation at tilegne sig de nye lyde,
og her er talekoret en tryg ramme,
der giver mulighed for at
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eksperimentere med lyden af det nye
sprog. Nu tror jeg på, at et dagligt
indslag med ren artikulationstræning
af både enkeltlyde, enkeltord og
prosodiske helheder ikke er spildte
kræfter i begynderundervisningen.
Men det er udfordrende at indtage
rollen som instruktøren, der diagnosticerer og afhjælper udtaleproblemer.
Det indebærer, at kroppen kommer
med i undervisningen, samt at man
er mere styrende og korrigerende
end i den øvrige undervisning. Det
er svært at løfte opgaven individuelt
– lad os få en faglig ballast!

•

Denne artikel er baseret på en eksamensopgave i Andetsprogspædagogik ved DPU, Århus Universitet
forår 2014.
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Undervisningsmiljøprisen 2014

For første gang er undervisningsmiljøprisen gået til et sprogcenter
•

Af REDAKTIONEN

Center for Dansk og Integration
Køge har i år modtaget undervisningsmiljøprisen. Den 24. marts
tog en delegation fra CDI til undervisningsministeriet for at deltage i
overrækkelsen af Undervisningsmiljøprisen. CDI modtog prisen i kategorien ”Voksenuddannelser”. Det
var en spændende dag ikke mindst
for kursisterne, som fik lejlighed til
at hilse på og tale med undervisningsminister Christine Antorini. Med
æren fulgte en check på 25.000 kr.,
som CDI’s kursistråd nu diskuterer,
hvad skal bruges til. Projektet, som
ligger til grund for prisen, og som er
beskrevet i Fokus nr. 60 under titlen
”Lær dansk gennem kunsten”, har
efterfølgende resulteret i et løbende
samarbejde med Køge Billedskole,
således at der for skolens kursister
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er et fast tilbud om at arbejde med
kunst/sprog.
Ved prisoverrækkelsen sagde
ministeren:
”Center for dansk og integration
Køge (CDI) har fokus på at udvikle
lærings- og undervisningsmiljøet
med aktiviteter, der både støtter op
om kursisternes sprogudvikling og
deres integration i lokalsamfundet.
Særligt kunst og kreative aktiviteter
i og omkring det lokale foreningsliv
prioriteres. Kursisterne bliver inddraget og involveret i lokalmiljøet, da
de får mulighed for at bruge sproget
i autentiske sociale sammenhænge.
Denne tilgang til læring er med til
at skabe synergi mellem uddannelse, undervisningsmiljø, trivsel og
integration. En anden gevinst ved de
kreative indslag er den æstetiske dimension. Skolen er udsmykket med
kursisternes egne værker, hvilket
øger kursisternes tilhørsforhold til
skolen. Udsmykningen er med til at
forme kursisternes identitet og ejerskab til deres uddannelsesforløb.”
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