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Leder Vi glæder os altid til juleferien og ikke 
mindst i år, hvor vi har skullet vænne 
os til ændrede arbejdsvilkår med 
de udfordringer, det skaber rundt 
omkring på sprogcentrene. 
I juni 2015 kommer fokus derfor 
blandt andet til at handle om de 
pædagogiske konsekvenser af de 
vilkår, der nu undervises under. Vi vil 
således allerede nu opfordre til, at 
I sender indlæg – lange eller korte 
– der belyser, hvad de har betydet 
for den pædagogiske praksis på 
sprogcentrene.

Dette nummer af foKUS indeholder 
flere artikler fra konferencer afholdt 
i efteråret blandt andet fra Uddan-
nelsesforbundets Tr-dag, hvor peter 
Dahler-Larsen talte om sammen-
hængen mellem resultatmålinger og 
stress, og fra afslutningskonferencen 
for projekt Kvinder for fremtiden, 
som har modtaget Den europæiske 
Sprogpris 2014. redaktionen deltog 
i begge konferencer. finn rasmus-
sen fra Dansk Arbejdsgiverforening 
har skrevet et indlæg om projekt 
Dansk+, der starter i januar 2015. 
Dette projekt handler ligesom projekt 
Kvinder for fremtiden om bringe 
deltagerne tættere på arbejdsmarke-
det. Anja Blædel, Julie Terkildsen, 
Sevgün Öztürk og Sidsel Søbjerg 
fra Center for Dansk og Integration, 
deltog i den store nordiske alfabeti-

seringskonference i Sverige og deler 
deres oplevelser med os.

Brugen af IT i undervisningen fylder 
mere og mere på sprogcentrene og 
optager da også en del spalteplads 
her i bladet. pædagogisk IT-kon-
sulent Birgitte rubæk forholder 
sig teoretisk til emnet, mens David 
Jørgensen fra Vestegnens Sprog-og 
Kompetencecenter, mette Auguste-
sen fra Center for Dansk og Integra-
tion og rikke gawinski fra Sprog-
center midt fra hver deres vinkel 
beskriver den praktiske anvendelse 
af IT i undervisningen.

Bodil Schjemte Jensen og Line 
Thingholm fra Sprogcenter midt har 
bidraget med en artikel om Synlig 
Læring, og hvorledes der arbejdes 
med det på Sprogcenter midt. på 
Center for Dansk og Integration blev 
der i løbet af efteråret arbejdet for at 
få Det grønne flag, som blev hejst 
den 28.september – for første gang 
på et sprogcenter.

endelig kan du bruge juleferien til at 
få gode ideer til efteruddannelse ved 
at læse om UCC’s udbud af efterud-
dannelser indenfor vores område.
redaktionen ønsker god juleferie og 
ser frem til at modtage mange spæn-
dende artikler inden 1.maj 2015.

Hilsen
Redaktionen

REDAKTIONEN
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I forbindelse med generalforsam-
lingen i Uddannelsesforbundets 
sektion for lærere i dansk som 
andetsprog blev der afholdt Tr-dag 
for både tillidsrepræsentanter og 
arbejdsmiljørepræsentanter. Blandt 
indlæggene på Tr-dagen var et 
to-timers oplæg ved professor på 
Institut for Statskundskab på Køben-
havns Universitet, peter Dahler-
Larsen, der sammen med Signe 
pihl-Thingvad har lavet empiriske 
undersøgelser af sammenhængen 
mellem det psykiske arbejdsmiljø og 
resultatmålinger i det daglige arbejde 
for tre forskellige grupper af med-
arbejdere: konsulenter på jobcen-
trene, gymnasielærere og lærere på 
landets sprogcentre. for sprogcen-
terlærernes vedkommende handler 

resultatmålinger om modultest og 
den dermed forbundne økonomi på 
arbejdspladsen. 

Alle er i forskningsprojektets under-
søgelser blandt andet blevet stillet 
en række spørgsmål om, hvor tit 
man har været anspændt, irritabel, 
har haft problemer med at sove, og 
hvor tit man selv har følt sig stresset. 
693 sprogcenterlærere (61,4 %) 
besvarede spørgeskemaerne, der i 
2011 blev sendt ud via Uddannelses-
forbundet. 

peter Dahler-Larsens oplæg på Tr-
dagen fokuserede på sprogcenter-
lærernes oplevelse af stressfaktorer. 
endvidere blev der set på, om der er 
forskel på stress, arbejdsmiljø og op-

levelsen af belastning i forhold til, om 
man arbejder på et udliciteret eller et 
ikke-udliciteret sprogcenter.

Hvad opleves som belastende?

Ifølge undersøgelsen oplever sprog-
centerlærerne selv følgende seks 
faktorer som mest belastende:
1. egne krav til præstation
2. Højt arbejdstempo
3. resultatmålinger (modultest)
4. manglende anerkendelse
5. problemer med ledelse og 
 kolleger
6. problemer med borgere/kursister

peter Dahler-Larsen understregede 
i sit oplæg, at alle faktorer er forbun-
det med hinanden, idet stressfak-

Resultatmålinger og stress 
• Af reDAKTIoNeN

 

˚˚˚ fortsætter side 4.

der ses stadig flere afrappor-
teringer og resultatmålinger 
på arbejdspladserne og 
en stigende interesse for 
det psykiske arbejdsmiljø 
og stress. er der en sam-
menhæng mellem resultat-
målinger og stress?
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torerne påvirker hinanden indbyrdes, 
men alligevel kan der, ifølge lærer-
nes besvarelser, ses en rækkefølge.

egne krav er forbundet med 
andre faktorer

Sproglærernes krav til sig selv spiller 
altså en stærk rolle som stressfaktor, 
men undersøgelserne peger på, at 
de ikke blot kan betragtes som egne 
indre krav.  peter Dahler-Larsen un-
derstregede i sit oplæg, at egne krav 
er forbundet med andre forhold i ar-
bejdssituationen. fx om man oplever 
problemer med kursister som belas-
tende, eller om man oplever modul-
test som belastende i hverdagen. 
”Det vil sige, at folk også reagerer på 
belastende faktorer med at omsætte 
dem til krav til sig selv”, fremhævede 
peter Dahler-Larsen. en vigtig pointe 
i oplægget var således, at egne krav 
netop ikke bare opstår i hovederne 
på sproglærerne som en individuel 

sag, men at de står i forbindelse med 
andre faktorer som fx organisatoris-
ke forhold, relationelle forhold og 
modultest. Derfor er det ifølge peter 
Dahler-Larsen ikke løsningen kun at 
placere ansvaret for egne krav hos 
den enkelte og bede om at nedjuste-
re egne krav: ”Arbejd i fællesskab, 
kolleger og ledelse, om forventninger 
og bliv eksplicit på arbejdspladsen, 
hvad der er realistiske krav at stille”, 
lød opfordringen fra peter Dahler-
Larsen.

Modultest som stressfaktor?

Hos sprogcenterlærere indtager 
modultest altså en tredjeplads blandt 
seks af de mest belastende faktorer. 
modultest er ifølge undersøgelsen en 
vigtig faktor, der indvirker på stress, 
men spiller ikke den største rolle. 
en mulig forklaring herpå kan være, 
at modultest er tæt forbundet med 
lærernes kerneydelse danskkund-

skaber og ikke så meget andre fak-
torer, som lærerne ikke har direkte 
indflydelse på. Undersøgelsesma-
terialet har endvidere vist en lille 
sammenhæng mellem udlicitering og 
stress. Der ses lidt mere stress hos 
de sproglærere, hvis arbejdspladser 
har været i udbud, ligesom modultest 
opleves som en mere belastende 
faktor på udliciterede skoler i forhold 
til ikke-udliciterede skoler.

Mere viden

forskningsprojektet er støttet af 
Arbejdsmiljøforskningsfonden, og 
resultaterne er netop udkommet med 
bogen peter Dahler-Larsen og Signe 
pihl-Thingvad: Resultatmålinger og 
stress udgivet på Syddansk Univer-
sitetsforlag. Her kan man læse 
mere om undersøgelsen, der også 
sammenligner sproglærerne med de 
to andre grupper i undersøgelsen: 
jobkonsulenter og gymnasielærere.•

˚˚˚ fortsat fra side 3.
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på CDI har vi tradition for at inddrage lokalsamfundet 
i danskundervisningen – det være sig såvel foreninger 
som private borgere – med det formål at give kursisterne 
mulighed for at afprøve det danske sprog i autentiske situ-
ationer og at lette integrationen i lokalområdet.

CDI har rigtig gode erfaringer fra samarbejdet med blandt 
andet Køge museum, Køge Kyst og Køge Billedskole, 
og det lå derfor ligefor at samarbejde med Det grønne 
Hus i Køge om at skaffe CDI Det grønne flag. grønt 
flag – grøn Skole blev etableret i Danmark i starten af 
90’erne og er nu en del af det internationale miljøunder-
visningsprogram eco-Schools. Der deltager mere end 
35.000 skoler i mere end 50 lande i europa, Afrika, Asien 
og Syd- og mellemamerika. for at være med i program-
met skal skolerne arbejde med miljø og bæredygtighed. 
I Danmark ligger grønt flag – grøn Skole programmet 
under friluftsrådet.

for at opnå Det grønne flag skal man arbejde inden-
for forskellige temaer, hvoraf CDI valgte at arbejde med 
temaet transport. Arbejdet kulminerede i uge 35 – Trans-
portugen, hvor der blev arbejdet på tværs af hold og 
danskuddannelser. Som optakt til emnearbejdet blev der 
i foråret 2014 afholdt cykelkurser for kursister, der ikke 
kunne cykle, så alle var klædt på til emneugen. Uge 35 
bød på mange forskellige aktiviteter: Workshops ved Det 
grønne Hus, hvor der blev arbejdet med transportvaner, 
holdninger og værdier, cykelværksted, hvor kursisterne 
havde mulighed for at få efterset deres cykler og få gode 
råd om cyklens vedligeholdelse af et lokal cykelmekaniker, 
etnografiske undersøgelser af borgerne i lokalsamfundets 
transportvaner samt en Cykl i Skole Kampagne, der løb 
over tre uger i august. Kursisterne fortalte herefter om 
deres oplevelser i et særnummer af skoleavisen Center-
posten. Det blev til mange og spændende artikler, hvor der 
blev arbejdet energisk med sproget og lært mange nye ord. 

ARTIKEL

˚˚˚ fortsætter side 6.

• Af KIrSTeN AAgAArD ANDerSeN og SUSANNe TofT, UNDerVISere 
pÅ CeNTer for DANSK og INTegrATIoN

Grønt flag 
for integration

Torsdag den 29.august kunne 

Center for dansk og integration i 

Køge hejse det grønne flag som 

en kulmination på et langsigtet 

projekt med fokus på miljøet. 
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Kursisterne har i løbet af emnearbejdet 
i deres møde med danske borgere, Det 
grønne Hus, cykelmekanikeren og i deres 
videreformidling af oplevelser og ny viden i 
Centerposten fået boostet deres sprogud-
vikling både i forhold til form og indhold 
men også i forhold til at turde bruge spro-
get uden for klasserummet. 

et af kravene for at opnå Det grønne 
flag er, at skolen skal have et miljøråd. 
på CDI afholder miljørådet møde en gang 
om måneden. I møderne deltager kursist-
repræsentanter fra alle tre danskuddan-
nelser, lærere, en servicemedarbejder 
og en repræsentant fra Det grønne Hus. 
Arbejdet i miljørådet giver ligesom arbejdet 
i kursistrådet mulighed for, at kursisterne 
kan bruge og udvikle sproget i en me-
ningsfuld sammenhæng og giver samtidig 
indsigt i ”foreningsdanmark”. Det er også 
miljørådet, som vælger, hvilket emne CDI 
skal arbejde med næste år for at bevare 
Det grønne flag.

Det har været et meget spændende forløb 
for både kursister og lærere, og da Det 
grønne flag blev hejst – for første gang 
på et sprogcenter, var stemningen høj. •

ARTIKEL
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I dagene 17-19. september 2014 havde det nordiske 
Alfaråd i samarbejde med det svenske Skolverket og Ut-
bildningsdepartementet arrangeret Nordisk Alfabetisering-
skonference i den smukke by fiskebäckskil, i den svenske 
skærgård. 

Byen fiskebäckskil ligger ned til vandet, en god times 
kørsel nord for göteborg, og er så absolut et besøg værd, 
med sin smukke beliggenhed, de fine gamle træhuse, små 
snoede og brostensbelagte gader, samt de mange både-
broer og bådhuse. Konferencen foregik på gullmarsstrand 
Hotell & Konferens, hvor vi konferencedeltagere også var 
indlogeret. 

De ansvarlige for konferencen var Nationellt centrum för 
svenska som andraspråk (NC) på Institutionen för språk-
didaktik, Stockholms universitet og Instituttet för svenska 
som andraspråk (ISA) på Institutionen för svanska språket, 
göteborgs universitet. 

Konferencen var organiseret omkring oplæg/forelæsninger, 
reflektion i grupper, workshops og et ’speakers corner’, om 
anvendelsen af digitale medier i undervisningen. 

Nordisk 
ALFABETISERINGSKONFERENCE 
2014
• Af ANJA BLæDeL, JULIe THerKILDSeN, SeVgüN ÖzTürK og SIDSeL SøBJerg, 
UNDerVISere pÅ CeNTer for DANSK og INTegrATIoN

˚˚˚ fortsætter side 8.

 
Fiskebäckskils bådebroer og bådhuse.

Nordisk AlFAbetiseriNgkoNFereNce 2014 åbNes.
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˚˚˚ fortsat fra side 7.

Konferencen åbnedes af departe-
mentssekretær Anita Carlstedt fra 
Utbildningsdepartementet, hvorefter 
Alfarådets formand peter Villads Ve-
del, sammen med Qarin franker og 
Inga-Lena rydén redegjorde for kon-
ferencens tema og formål. Temaet 
for alfabetiseringskonferencen var 
lærerkompetencer og undervisning-
spraksis, mens formålet var videns-
deling. Det skortede ikke på viden. 
oplægsholderne var de fremmeste 
forskere inden for deres felt. 

Blandt oplægsholderne var profes-
sor i voksenpædagogik fra Århus 
Universitet Bjarne Wahlgren der 
fortalte om ’Den brede lærerkompe-
tence, som en forudsætning for det 
gode læringsmiljø’. Ifølge Wahlgren 
bør undervisningen foregå i en tryg 
atmosfære og tage udgangspunkt i 
de lærendes behov, samt inddrage 
de lærendes erfaringer og viden. 
Derudover bør undervisningen være 
motiverende og inspirerende, og 
underviserne bør være opdateret 
indenfor deres fagspecifikke felt. 
Wahlgren lagde især vægt på, hvor 
vigtigt det er, at underviseren ikke 
traumatiserer de lærende og at 
undervisningen tager udgangspunkt 
i de lærendes behov og inddrager de 
lærendes erfaringer. ’Vi elsker alle at 
fortælle, om noget vi ved.’, som han 
sagde.

en anden oplægsholder var lektor 
ph.d. i lingvistik fra Århus Universitet 
Jakob Steensig, som fortalte om 
’Kontrastive aspekter ved almind-
elige indvandrersprog. en støtte for 
udviklingen af målsproget’. Steensig 
gav en bred indføring i, hvordan 
al verdens sprog var struktureret. 
Steensig fortalte blandt andet om 
typer af skriftsprog; om stavel-
sesskrift, som vi anvender, og om 
logografisk skrift, som f.eks. kine-
serne anvender. Han fortalte også 
om forholdet mellem lyd og skrift i de 
forskellige sprog, samt om voka-

lernes placering i en række almin-
delige indvandrersprog. Steensig 
kom også ind på bøjninger, typer 
af bøjninger og sprogenes syntaks. 
Afslutningsvis opfordrede Steensig 
os til at reflektere over, hvordan vi 
kan få mere viden om kursisternes 
sproglige udgangspunkt, samt hvor-
dan vi kan anvende denne viden til at 
forstå kursisternes læring og aner-
kende deres indsats, samt eventuelt 
anvende kursisternes modersmål i 
undervisningen.

Som afslutning på konferencens 
første dag, præsenterede tre afrikan-
ske piger og deres to lærere fra Cen-
trum för språkintroduktion i göteborg 

en udstilling om Afrikas horn. Udstill-
ingen bød på fotografier af pigernes 
hovedbeklædning, madlavningsred-
skaber og tegninger af moskeer. 
pigerne havde tidligere, sammen 
med deres lærere, lavet udstillingen 
på et nærliggende bibliotek, hvor de 
havde haft mulighed for at møde og 
tale med de biblioteks-gæster, der 
kom for at kigge på udstillingen.

Alt i alt udgjorde Nordisk Alfabeti-
seringskonference 2014 et over-
flødighedshorn af viden og kompe-
tencer inden for undervisning i dansk 
som andetsprog for voksne.

•

JAkob steeNsig Fortæller om sprogeNes struktur.
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HvoRfoR?

for to år siden centrerede vores 
pædagogiske udvikling sig om 
forskydningen fra undervisning til 
læring, men vi havde svært ved at 
formulere en egentlig pædagogisk 
udviklingsstrategi. Indtil vi mødte 
Hattie. Begreber som synlige mål, 
virkning, fokus på progression og 
formativ feedback gav os rammen 
for den udvikling, vi gerne ville have 
på vores sprogcenter: Synlig Læring.
John Hattie var velkendt inden for 
folkeskoleområdet, og det var vores 
vurdering, at forskningen og princip-
perne var umiddelbart overførbare til 
undervisning for voksne i dansk som 
andetsprog.

HvoRdan HaR vi 
gjoRT?

John Hattie gæstede København 
i foråret 2013. Hans forskning og 
argumenter for at arbejde med 
Synlig Læring var overbevisende, og 
allerede samme aften tog vi kontakt 

til den organisation, der formidler 
Synlig Læring i Danmark, Challeng-
ing Learning. I maj fik vi besøg af 
martin renton, der holdt oplæg for 
hele lærerkollegiet. Stemningen var 
høj. Det var nyt og alligevel genken-
deligt. Vi har gjort næsten det hele 
før, men aldrig systematisk. Det blev 
sat ind i en forskningsmæssig sam-
menhæng, og pointerne var tydelige:

Lærerne skal se læringen gennem 
kursisternes øjne, og de skal kende 
deres egen virkning.
Kursisterne skal kende deres mål. 
De skal vide, hvor de er nu, og de 
skal vide, hvad deres næste skridt 
er. Den viden får de gennem synlige 
mål og formativ feedback.

på dagen med martin renton fik vi 
præsenteret de centrale elementer i 
Synlig Læring. efterfølgende valgte 
hvert af vores 12 team det element, 
de ville have fokus på i den videre 
pædagogiske udviklingsproces, og 
de fremlagde deres idéer og planer 
for hinanden på en personaleweek-
end i august 2013. Samtidig nedsatte 
vi en styregruppe for arbejdet med 
Synlig Læring med repræsentanter 
fra både ledelse og lærergruppe, så 
forskellige afdelinger og danskud-
dannelser får indflydelse. gruppen 
har bl.a. til opgave at definere og 
justere mål og ambitioner undervejs, 
at informere og evaluere – kort sagt 
at holde SL-gryden i kog i en hektisk 
hverdag.

HvoR sKaL vi Hen?

Vi var fra starten klar over, at arbe-

jdet med Synlig Læring ville blive 
en gennemgribende pædagogisk 
udviklingsopgave, og at vi skulle 
bruge tid på at nå vores mål. Vi var 
ambitiøse og satte os for at opfylde 
vores vision i 2016. Datoen har sty-
regruppen siden revideret, så vores 
mål er, at vi 1. januar 2018 har
 
kursister, der igennem deres dansk-
uddannelse bliver stadig bedre til at 
• sætte ambitiøse mål
• forvente og søge feedback
• tale om læring
• evaluere deres egen progression

lærere, der 
• har høje forventninger til deres 

kursister
• målretter og strukturerer læring ift. 

den enkelte kursist, dvs. sætter 
tydelige, målbare og ambitiøse 
læringsmål med kursisten

• evaluerer progressionen sammen 
med kursisten og giver løbende 
formativ feedback til kursisten

• underviser i, hvordan man lærer 
og hvordan man taler om læring 

• søger feedback fra kursister med 
henblik på at se læring gennem 
kursisternes øjne

• har en evidensbaseret praksis
• søger feedback fra kolleger, er 

åbne for læring og sætter mål for 
egen kompetenceudvikling inden 
for synlig læring

ledere, der 
• har høje forventninger til både 

kursister, lærere og sig selv
• er optagede af og i dialog med 

lærerne om deres virkning på 
kursisternes læring på baggrund 

Synlig læring og dokumenteret virkning
• Af BoDIL SCHJemTe JeNSeN, AfDeLINgSLeDer og LINe THINgHoLm, SoUSCHef, SprogCeNTer mIDT

ARTIKEL

˚˚˚ fortsætter side 10.

faktaboks
Synlig Læring bygger på 
1000+ metastudier, som 
John Hattie har samlet og 
rubriceret. På den bag-
grund påviser han, hvad 
der har den største virkning 
på læring.
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 af observationer i klasserummet
• søger feedback fra både kursister, 

lærere og lederkolleger 
• er åbne for læring og sætter mål 

for egen kompetenceudvikling 
inden for synlig læring

HvoR eR vi nU? 

en af grundtankerne i Synlig læring 
er, at kursisterne skal kende og 
indrages i deres egen læringsplan. 
Blandt andet derfor har vi indført 
curriculum, der fastlægger det en-
kelte moduls mål og indhold. Hvert 
modul deles op i 3-5 læringsforløb 
á ca. 4 ugers varighed. for hvert 
læringsforløb er undervisningens 
læringsmål, tematiske indhold og 
materialer beskrevet. efter hvert 
læringsforløb gennemføres der en 
bunden evaluering, og resultaterne 
bruges summativt til at få et overblik 
over kursistens niveau og formativt til 
at give kursisten feedback på, hvad 
han skal arbejde videre med for at nå 
sine mål.

formålet med curriculum er at tilbyde 
danskuddannelse, hvor kursisten
• kender holdets og sin egen plan 
• kender målene på modulet og 

sine egne mål
• er bevidst om sin egen progres-

sion og tager et medansvar for 
egen læring

Curriculum er bygget op om de 

kollektive læringsmål for hvert modul. 
og læreren tilrettelægger undervis-
ningen med netop de mål for øje. 
Har de ikke altid gort det? Jo, men 
det er nyt, at kursisterne kender 
planen og ved, hvad de skal lære i 
dag, i forløbet og på modulet – og 
ikke kun hvad de skal lave.

Strukturen i curriculum, hvor hvert 
emneforløb afsluttes med en faglig 
evaluering og feedback, gør, at 
kursisten både trænes i at evaluere 
sig selv og få og anvende formativ 
feedback fra læreren. Baggrunden 
for at fokusere på netop det er, at 
selvevaluering, altså bevidsthed 
om egen læring og næste skridt, og 
feedback er blandt de elementer, 
som i følge Hatties undersøgelser 
har størst virkning på læring.

HvoR eR vi (også) nU?  

Som sagt har alle team valgt et 
fokusområde, og mange har kastet 
sig over feedback. Hvordan giver 
vi effektiv og formativ feedback, 
hvordan vænner vi kursisterne til at 
efterspørge den og bagefter bruge 
den, hvordan får vi feedback fra 
kursisterne, hvordan gør vi med 
begyndere uden fælles sprog – der 
er igangsat mange eksperimenter og 
undersøgelser i teamene, der deles 
og bliver en fælles praksisbank. 

et andet eksempel er læringssprog. 
Vi har brug for at kunne tale med 
kursisterne om, hvad vi gør, hvordan 
og hvorfor. Det vil sige, at kursisterne 
tidligt skal vide, hvad evaluering er, 
ligesom de skal reflektere over og 
forklare, hvordan de lærer. Umiddel-
bart ikke en enkel opgave, men for 
nylig viste det sig, at en flok kursister 
på DU1 modul 2 havde masser af in-
put til hinanden og lærerne om, hvor-
dan de lærte bedst. et par team ser 
således på, hvilket refleksionssprog 
og hvilket ’teknisk’ sprog vi forventer, 
kursister behersker på de forskellige 

moduler. Det er fx forventeligt, at 
DU2 modul 1 kursister er sikre i ord 
som bogstav, stavelse, sætning, og 
at kursister på DU3 slut har styr på 
begreber som at beskrive, kommen-
tere og vurdere.

Synlige mål og succeskriterier er 
også på teamenes liste, for hvor-
dan deler vi målene på et modul 
op i spiselige bidder, så kursisterne 
forstår, hvad de skal lære? Hvordan 
tydeliggør vi succeskriterierne og 
gør klart, hvordan det ser ud, når de 
kan det? en del af svaret er worked 
examples, som kursister og lærere 
udarbejder og deler med hinanden.

Udover at vælge et fokusområde for 
kursisternes læring lægger et team 
sig også fast på et fokus for lærernes 
læring. Det kan være kollegial feed-
back – hvordan bliver den formativ 
og effektiv? Det kan være virkning og 
måling af effekt eller en forpligtelse til 
at afprøve andre teammedlemmers 
idéer. Nogle af områderne er blevet 
taget op på interne kurser, som 
hele eller dele af teams har valgt at 
deltage i for at få et fælles udgangs-
punkt. Vi har på et kursus arbejdet 
med feedbackniveauer og metoder. 
på et andet med redskabet impact 
cycle, der er et værktøj til lærerlæring 
og på et tredje kursus haft Know 
thy impact under lup. Alle kurser 
har selvfølgelig som mål, at vores 
kursister lærer så meget og så godt 
som muligt, men med lærerlæring 
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feedback
Summativ feedback er en 
status på præstation og 
niveau, mens formativ feed-
back peger fremad på kur-
sistens næste skridt.

Vi har ikke implementeret 
noget fundamentalt nyt, 
men det nye er måske, at 
vi har sat det i system og 
relateret det til et pædago-
gisk grundsyn (lærer på en 
pædagogisk dag om Synlig 
Læring)
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som en nøgle. Det drejer sig om en 
undersøgende tilgang, at udskifte tro 
med viden og læreren som forsker. 
Centralt placerede metoder er fx kur-
sistinterviews, microteaching, hvor 
læreren optager sin undervisning 
eller har en kollega med i klassen 
som observatør, og walkthroughs 
hvor en kollega på gennemgang 
stiller spørgsmål til kursisterne om 
deres læring.

Som et led i at styrke sprogcentrets 
arbejde med Synlig Læring er vi 
(artiklens forfattere) begge blevet
 uddannet instruktører i Synlig 
Læring og har tillige en DSA-faglig 
ballast, der gør det muligt for os at 
facilitere og målrette den pædago-
giske udvikling, vi er midt i. Vi har 
blandt andet holdt de nævnte kurser 
i feedback, impact cycle og know thy 
impact for dele af lærergruppen. 

Hvad eR voRes 
næsTe sKRidT?

Know thy Impact. At være klar over 
sin virkning som lærer er centralt i 
Synlig Læring.

Lærere kan mærke, når en undervis-
ningslektion er gået godt. De har en 
fornemmelse af, om alle kursisterne 
er med i undervisningen. Deres 
erfaring siger dem, at kursister lærer 
bedst på bestemte måder.

evidens og bevis for virkning er 
ikke noget, vi har talt ret meget om. 
Alt, hvad vi gør i klasselokalet, har 
en virkning. Alt gør en forskel. Det 
meste, vi gør, har en positiv effekt, 
men noget virker bare bedst.

Vi vil gerne have belæg for at bruge 
en bestemt metode og kunne påvise, 
hvad der virker bedst.

måling og evidens er nyt og ukendt 
inden for vores område. Kan vi 

overhovedet snakke om evidens, 
når vi ikke har en kontrolgruppe? 
Ifølge Synlig Læring er evidens både 
en decideret måling og en mindre 
videnskabelig optælling af fx svar 
og observationer. Tal og andre data 
skal sammenlignes og være udgang-
spunkt for vores undren. Vi skal i 
endnu højere grad diskutere, hvorfor 
der er forskelle på kursisters læring. 
Hvorfor lærer nogle meget og andre 
mindre? Det er os som lærere og 
som undervisningsinstitution, der har 
nøglen til og ansvaret for kursister-
-nes læring. Hvis vi vil have dem til 
at lære mere, så bliver vi nødt til at 
finde ud af, hvad der virker bedst. 
Lærerens erfaring og mavefornem-
melse giver os en del af svaret, men 
vi vil ikke stille os tilfreds med mave-
fornemmelse. Vi vil have evidens.

en del af denne evidens kommer af 
at spørge kursisterne. Vi vil gerne 
have synlige, evalueringskompeten-
-te lørnere, så hvorfor ikke spørge 
dem, om de ved, hvor de er, og hvad 
deres mål og næste skridt er? Hvis 
ikke de kan svare, så virker vores 
metoder ikke godt nok.

for at kursisterne kan svare på, hvor 
de skal hen, og hvad næste skridt 
er, er det afgørende, at målet er 
synligt og tydeligt. Succeskriterierne 
skal være forståelige. De skal vide, 
hvordan det ser ud og lyder, når man 
er i mål. ellers kan de ikke evaluere 
sig selv – og vi kan ikke give dem 
formativ feedback. Derfor arbejder 
en del teams som nævnt lige nu 
med synliggørelse af mål, præcise 
succeskriterier og effektiv, formativ 
feedback.

Individuel, effektiv, formativ feedback 
på begynderniveauerne er svært, 
og her har vi en anden udviklingsop-
gave. Hvordan optimerer vi virknin-
gen af denne feedback? Hvordan 
gør vi kursisten forståeligt, hvad der 
er næste skridt? er vores mål for 
begyndermodulerne tydelige nok? 

Hvis både lærere og kursister skal 
vide, hvilke mål, der skal være nået 
ved afslutningen af et modul eller et 
forløb, må målene være operatio-
nelle og målbare. At have styr på ad-
jektiver er et upræcist og diffust mål. 
Det må splittes op i klare delmål, så 
kursisterne opdager skridtene. Det vil 
sige, at første delmål er at genkende 
et adjektiv, det næste at forstå deres 
rolle i sætningen. og deres place-
ring. Deres bøjning. formår vi som 
lærere at splitte målene op i delmål, 
så bliver det meget nemmere for 
vores kursister at evaluere sig selv 
og se, hvor langt de er i forhold til 
målet.

Når man underviser i dansk som an-
detsprog uden et fælles tredje sprog, 
så bliver vi nødt til at undervise 
kursisterne i et læringssprog par-
rallelt med et funktionssprog. Vores 
kursister er heller ikke nødvendigvis 
skolet i en uddannelsestradition, 
hvor man skal evaluere sig selv. Det 
kræver øvelse og træning. og det 
bliver vi nødt til at lære dem parrallelt 
med, at vi lærer dem dansk.

Der er meget at afprøve og under-
søge og mange forskellige skridt 
frem mod vores mål.

HvoRdan påviRKeR 
deT voRes dagLig-
dag?

Synlig Læring gennemsyrer alle lag 
af vores organisation. 

Vores lærere arbejder med Synlig 
Læring med kursisterne. I lærernes 
plan for dagen, står der  ’hvad skal vi 
lære i dag’ og ikke ’hvad skal vi lave’.
Lærerne synliggør sprogligt fokus og 
læringsmål på en undervisningsplan 
for indeværende modul eller semes-
ter. Læringsmålene illustreres for 
vores DU1-kursister og omskrives for 
vores DU2 og DU3-kursister. 
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Kursisterne evalueres og forholdes 
og forholder sig til kollektive og indivi-
duelle læringsmål. 

Teamene vælger hvert semester et 
fokuspunkt for kursisternes læring 
og et fokuspunkt for lærernes egen 
læring. Til TUS drøfter team og 
ledelse, hvordan teamet vil arbejde 
med de to fokuspunkter, mål og mål-
dato fastsættes, og næste skridt de-
fineres. Det er vigtigt, at de satte mål 
er både præcise og veldefinerede 
samtidig med, at de er ambitiøse.
Skemaet til mUS samtaler har fået et 
ekstra spørgsmål tilføjet: Hvad er dit 
læringsmål? Det er som underviser, 
såvel som for ledelse og alt andet 

personale, vigtigt at definere, hvad 
man gerne vil blive bedre til. og ikke 
mindst at beslutte, hvordan man vil 
arbejde henimod det mål.

Samarbejdet mellem lærere og 
ledelse har ændret sig. Vi diskuterer 
i dag fag på en anden måde. Vi dis-
kuterer virkning og læring og ikke un-
dervisning. Vi diskuterer læringsmål, 
data og evidens. og flere lærere 
arbejder med impact cycle, hvor lær-
erlæring er i fokus. Kursisterne har 
fået en anden stemme. De bliver i 
højere grad spurgt, og deres mening 
har fået en anden vægt. 

Så der er nok at gå videre med! Hel-
digvis har vi god tid…                     •

eksempler på fokuspunkter:
For kursisterens læring: 
Målene for modulet skal 
være så tydelige, at kursist-
erne kan forstå og forholde 
sig til det.
For lærernes læring: Vi vil i 
teamet blive bedre til at give 
hinanden formativ feedback 
på de undervisningsmetoder 
og -materialer, vi deler med 
hinanden.

Projekt Kvinder for Fremtiden 
Virkelighedsnær undervisning i et trygt læringsrum
• reDAKTIoNeN

fra august 2012 til juni 2014 har 104 
kvinder med international baggrund, 
som ikke forsørges af det offentlige, 
gennemført et halvårsforløb i projekt 
Kvinder for fremtiden og er dermed 
kommet et skridt nærmere arbejds-
markedet. projektet er finansieret af 
Socialfondsmidler fra eU samt LBr-

midler og er afviklet i et samarbejde 
mellem Sprogcenter Nordsjælland 
(projektleder) og CBSI, som parallelt 
har afviklet 4 forløb hver af 22 ugers 
varighed. redaktionen af fokus 
deltog i afslutningskonferencen for 
projektet og det blev en spændende 
og inspirerende dag. Der blev både 



˚˚˚ fortsat fra side 12.

REDAKTIONEN
➔

Nr. 63 > DEC. > 2014 > SIDE 13.

orienteret om projektets rammer, 
indhold og resultater og givet plads 
til refleksion og diskussion i work-
shops, hvor både projektets lærere, 
kursister og øvrige konferencedel-
tagere deltog. Konferencen satte 
gang i mange tanker omkring indhold 
og form i sprogundervisning og 
vilkårerne indenfor kerneydelsen på 
sprogcentrene i dag.

projektets målgruppe er kvinder, 
der på trods af en videregående 
uddannelse og et vist danskniveau, 
har haft svært ved at finde arbejde 
i Danmark, og målet er at bringe 
deltagerne tættere på enten uddan-
nelse eller arbejde. målgruppen var 
rigt repræsenteret på konferencen, 
og vores oplevelse af en meget en-
gageret og entusiastisk gruppe kvin-
der og slutevalueringens resultater 
og anbefalinger gjorde indtryk på os.

Der er ikke nogen tvivl om, at pro-
jektet har været en succes set med 

deltagernes, lærernes og evalua-
tors øjne, og projektet har da også 
modtaget Den europæiske Sprog-
pris 2014. men hvad er det så, der 
virker?

Især to områder blev tydelige for os 
undervejs i konferencen – det trygge 
læringsrum og den virkelighedsnære 
og anvendelsesorienterede under-
visning.

det trygge læringsrum

”Et gennemgående element i pro-
jektet, som både kvinderne, under-
viserne og projektledelsen frem-
drager som afgørende for projektets 
succes er, at aktiviteterne finder sted 
i et trygt læringsrum, hvor det er i 
orden at dumme sig og blotte sig”
(Slutevalueringen s.34)
Vi var imponerede over, i hvor høj 
grad projektdeltagerne turde tage 
ordet både i plenum og i workshop-
perne, og det gjaldt såvel kvinder 

med meget dansk sprog som kvinder 
med et mere begrænset dansk.
på konferencen sagde projektdel-
tagerne blandt andet:

• ”i projektet tør vi snakke dansk 
sammen”

• ”vi lærer hinanden godt at kende”
• ”vi hjælper hinanden”
• ”lærerne hjælper os meget”
• ”vi har god tid”

Der er ingen tvivl om, at under-
viserne på projektet har været meget 
engagerede og har nået kursisterne 
både på det personlige og faglige 
plan og heller ingen tvivl om ud-
byttet af denne investering. Det var 
tankevækkende, at kvinderne gang 
på gang sagde, at de ikke ville kunne 
lære det samme i den almindelige 
undervisning på et sprogcenter. Når 
vi spurgte ind til hvorfor, gik svarene 
på manglende tid og manglende 
kendskab til hinanden og læreren. 
De oplevede, at den stabile sociale 
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sammenhæng, altså det trygge 
læringsrum, ikke var til stede. Det 
kræver tid og gode relationer at 
arbejde med kursisternes personlige 
og faglige kompetencer. en tid, det 
er en udfordring at finde i en hverdag 
med løbende indtag, få lektioner og 
hyppige lærerskift på grund af modu-
lopbygningen i danskuddannelsen. 

den anvendelsesorienterede 
undervisning

Deltagerne var glade for sammen-
hængen mellem danskundervisnin-
gen og de mange øvrige forskellige 
aktiviteter, projektet indeholdt. Dette 
gav rig mulighed for at anvende og 
træne det danske sprog i autentiske 
sammenhænge.

”Undervisningen er overordnet 
tilrettelagt med henblik på at målrette 
kvindernes sprogkundskaber mod 
den virkelighed, som de skal ud i. 
Projektet arbejder ud fra en læring-
stilgang, hvor sproglæring har de 
bedste betingelser, når den kobles til 

den sociale sammenhæng, som den 
skal bruges i og til den kursist, som 
skal bruge sproget.”
(Slutevalueringen s.35)

Igen blev vi bekymrede, for vi hørte 
deltagerne sige, at de ikke oplevede 
undervisningen på sprogcentrene 
virkelighedsnær i samme grad. en 
deltager undrede sig over, at hun i 
sin sprogundervisning ikke lærte at 
tale med sit barns pædagog, men i 
højere grad trænede til modultest. 
for denne kursist var der ingen tvivl 
om, hvad hun lærte mest af.

I slutevalueringen står der på s.35:
”Kvinderne giver enstemmigt udtryk 
for, at den måde, dansk indgår i sam-
tlige aktiviteter gør, at de lærer dansk 
hurtigere end fx på et sprogcenter, 
hvor der undervises i dansk med 
henblik på at bestå en sprogtest.”

egentlig et ret provokerende udsagn! 
for som erfarne sproglærere er det 
ikke rart at høre, at kursisterne ople-
ver ikke at lære dansk, men at lære 

testdansk. og de oplever ikke holdet 
på sprogcenteret som et trygt lærings-
rum. Det er heller ikke rar læsning, 
for vi ved jo godt, at man lærer bedst 
i sociale sammenhænge. Vi kan og 
vil gerne undervise virkelighedsnært 
og anvendelsesorienteret i et trygt 
læringsrum, og mange forsøger 
helt sikkert også at praktisere det i 
hverdagen på trods af få lektioner, 
modultests, der skal bestås, og 
løbende indtag. projektets resultater 
er med til at tydeliggøre, hvor vigtigt 
det er at holde fast i det sprogsyn og 
de metoder, vi tror på, og som vi ved 
virker. Derfor må man virkelig håbe, 
at evalueringens pointer når frem til 
dem, der fastlægger rammerne for 
undervisningen i Dansk som andet-
sprog!

projekt Kvinder for fremtiden er et 
spændende og inspirerende projekt, 
som vi vil opfordre til, at man går 
ind og læser mere om på projektets 
hjemmeside: 
www.kvinderforfremtiden.dk  eller i 
Det flyvende Tæppe                      •
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Det umiddelbare svar på overskriften 
er nej, – men det hjælper gevaldigt. 
Der er bestemt jobområder, hvor 
danskkundskaber ikke er nødven-
dige, men i langt de fleste brancher 
er evner til at kommunikere på dansk 
uomgængelige. for ikke at tale om at 
have mulighed for selv at søge nyt job, 
videreuddanne sig, og i det hele taget 
begå sig i det danske samfund. men 
hvorfor er der så så mange indvand-
rere, som har opholdt sig i Danmark i 
mange år, som ikke har tilstrækkelige 
sproglige kompetencer til at klare sig?

Jeg kan jo drage en parallel til mig 
selv. en gang, da jeg gik i gymnasiet, 
lærte jeg fransk, men jeg kan overho-
vedet ikke tale fransk i dag. Hvorfor 
ikke? Jeg havde aldrig lejlighed til 
at bruge sproget, så jeg fik slet ikke 
opøvet nogen fransksproglig kompe-
tence. Hvis jeg pludselig skulle til at 
arbejde på fransk, tror jeg godt, at jeg 
ville kunne genoptræne mine sprog-
lige færdigheder, simpelthen fordi jeg 
fik dem brugt dagligt. Det er denne 
filosofi, der ligger bag projekt Dansk+. 
Hvad hjælper det, at en indvandrer 
har gennemført et danskuddannel-
sesforløb, hvis de aldrig siden er i 
situationer, hvor de skal bruge dansk? 
Så er de lige så dårlige til dansk, som 
jeg er til fransk!

Dansk+ er et udviklingsprojekt, der 
netop fokuserer på at styrke dansk-
sproglige færdigheder hos de ledige 
indvandrere, der har været i Danmark 
så længe, at de ikke længere har ret 
til Danskuddannelse. De har måske 
nok været på arbejdsmarkedet, men 
de ikke har opnået fast tilknytning, 
primært fordi de ikke har tilstrækkelige 
danskkundskaber. Hvordan skal man 

kunne søge nyt job, når man ikke kan 
sproget? man vil altid være afhængig 
af en dansktalende jobcenterkonsu-
lent, som ligeledes bliver begrænset i 
udvalget af jobmuligheder på grund af 
de manglende sprogfærdigheder.
Det er derfor en af projektets hoved-
opgaver at bringe indvandrere med 
dårlige sprogkundskaber nærmere 
deltagelse på arbejdsmarkedet. 
Dette skal ske ved at integrere en 
indsats i jobcenter og en indsats hos 
sprogudbyder med praktiske sproglige 
træningsforløb på en arbejdsplads. 
for at blive god til et sprog skal det 
læres, trænes og bruges mest muligt. 
Ved at sætte indvandreren sammen 
med en dansktalende sprogmakker 
på arbejdspladsen, skal der etableres 
faste rammer for at træne og bruge 
sproget i arbejdssammenhæng. for 
at det skal få den ønskede effekt, skal 
denne sprogmakker klædes godt på til 
opgaven – det er her, hvor en lærer fra 
sprogudbyderen kommer ind i billedet. 

projekt Dansk+ forventer, at borger, 
sprogmakker og sproglærer udgør et 
team, hvor de sammen sætter mål 
for den sproglige progression, og 
hvor sproglæreren anviser makkeren, 
hvordan man bedst arbejder med 
sprogindlæring i en daglig træning. 
Der kan godt suppleres med mere 
direkte sprogundervisning, hvor der er 
behov for det, men det er den daglige 
træning, der er projektets omdrejning-
spunkt, sammen med det beskæfti-
gelsesperspektiv, der skal være med 
til at motivere til at få lært mere dansk.
Samarbejdet mellem borger, jobcen-
ter, sprogudbyder og arbejdsmarkedet 
er altafgørende for at få projektet til 
at lykkes. Der er derfor behov for 
fælles metoder og værktøjer, og 

da det er parterne selv, der er de 
bedste eksperter på området, vil 
projektet blive indledt med en fælles 
tværgående udviklingsindsats. De del-
tagende kommuner, sprogcentre og 
organisationer vil udgøre et samlet ud-
viklingsteam, som i 6 mindre grupper 
udvikler rammer, visitationsværktøj, 
progressionsværktøj, sprogligt indhold, 
metode for virksomhedsdeltagelse 
og uddannelse af sprogmakkere. Alle 
deltagere har haft mulighed for at øve 
indflydelse på kommissorierne for ud-
viklingsgrupperne, og opgaverne er 
næsten fordelt mellem deltagerne. Det 
næste halve år af projektets levetid 
forgår således med udviklingsarbejde, 
hvorefter metode og værktøjer skal stå 
sin prøve i virkeligheden.

projektet er en del af en aftale mellem 
regeringen, Kl, Lo og DA om styrkelse 
af den beskæftigelsesrettede integra-
tion, og det følges og støttes af disse.
Det er projektets forventning, at en 
række borgere får genstartet lysten til 
at lære og bruge dansk, og at de kan 
se perspektiver, både personligt og 
jobmæssigt, i fortsat at træne deres 
danskkundskaber. Derved vil der blive 
åbnet nye jobmuligheder for dem, de 
vil være kommet endnu tættere på ar-
bejdsmarkedet, eller, allerbedst, være 
blevet en aktiv del af arbejdsmarkedet.

Hvem deltager i projektet? Det gør 
jobcentrene i Aarhus, Billund, Brønd-
by, esbjerg, frederikshavn, Horsens, 
Kolding, Køge, Næstved, odense og 
Vejle. med i lokale konsortier er de-
suden Skanderborg, odder, frederi-
cia, Albertslund, Vallensbæk og Ishøj. 
og så en lang række både private og 
kommunale sprogudbydere, som er 
knyttet til disse kommuner.

Yderligere oplysninger om projektet 
kan fås hos projektleder finn rasmus-
sen, fir@da.dk eller på telefon 
29 20 02 96. Desuden kan man se lidt 
om projektet på www.danskplus.dk, 
men siden bliver formentlig først aktiv 
fra januar 2015.                                •
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Skal man kunne dansk 
for at arbejde i Danmark? 
• Af proJeKTLeDer fINN rASmUSSeN, DA og proJeKT DANSK+
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Ved at anvende IT i undervisnin-
gen er det langt lettere at sætte 
kursisten i centrum. Brug af IT i 
undervisningen sprænger nogle 
faste rammer, hvor fokus kommer 
væk fra lærerne, som dem der 
fortæller alt og ved alt. I stedet får 
kursisterne større mulighed for at 
bringe deres egen viden i spil, alene 
og ikke mindst sammen med andre 
kursister. 

Illustrationen ovenfor viser Blooms 
taksonomi. Kvalifikationer, kompe-
tencer og kreativitet er dem, jeg vil 
fokusere på.  

Jeg vil her give eksempler på, hvor 
jeg ser disse videns-former og hvor-
for jeg mener IT kan give et positivt 
udbytte.

Kvalifikationer: Handler om at 
huske og forstå. Det vil sige fakta-
viden og informationer, såsom ord-
forråd, udtaleøvelser eller instruk-
tioner/oplæg til relevante emner. 
Det kan være små videoklip, tekster 
eller andet undervisningsmate-
riale, der distribueres via computer 
og internet. Der anvendes tekst, 
lyd, billede og video multimodalt. 
Styrken er at digitale læringsres-

sourcer er tilgængelige uafhængige 
af tid og sted. Kursisterne kan selv 
arbejde med disse opgaver nemt og 
ubesværet. Det kan foregå hjemme, 
i bussen, i studieværkstedet eller et 
helt fjerde sted. 

Kompetencer: Handler om at anv-
ende og analysere de kvalifikationer 
man har opnået. I denne fase er der 
behov for interaktion og relation, 
altså afprøvning af forståelse. Un-
dervisningslektionerne bruges på, 
at kursisterne anvender, analyserer, 
løser opgaver og stiller spørgsmål 
ved den tillærte viden. 

ARTIKEL
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IT i undervisningen – 
hvorfor? 
• Af BIrgITTe rUBæK, pæDAgogISK IT-KoNSULeNT 

Med iT i undervisningen kan du lave anderledes 
undervisning, sætte kursisten i centrum og gøre under-

visningen både relevant, autentisk og effektiv.
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Altså bruger tiden effektivt til prob-
lemløsning, fremfor at lytte passivt 
til lærerens oplæg/forklaringer. Her 
er læreren og de andre studiekam-
merater vigtige brikker, da der skal 
diskuteres, afprøves og snakkes. 
Viden skal anvendes i praksis.

Kreativitet: Handler om at vurdere, 
skabe og perspektivere de kvalifi-
kationer og kompetencer, man har 
tilegnet sig. At skabe sit eget selv og 
en måde at anskue verden på, der 
kan inddrage den viden, man har 
fået. At kunne udvikle, planlægge og 
kritisere/argumentere på et højere 
niveau.
Igen kan man her med fordel ind-
drage IT i undervisningen til at bear-
bejde og evaluere. Både ved hjælp 
af aktuelt og relevant stof/indhold 

(artikler, video eller lyd/billedmate-
riale), men også i form af forskellige 
præsentationsdesigns (fx prezi, 
pinterest eller Youtube) og evaluer-
ingsværktøjer.

med IT i undervisningen kan kursist-
erne opnå et højere vidensniveau, 
blandt andet fordi det giver mulig-
hed for at få flere med på forskel-
lige planer og udvide læringsrum-
met. for at nå en højere ordens 
tænkning er man nødt til at have de 
grundlæggende kvalifikationer på 
plads og det er netop i denne del af 
læringsprocessen at IT kan starte 
med at gøre en forskel. Derefter kan 
refleksionen over læringsadfærd og 
forudsætningerne herfor videreud-
vikles med målrettet didaktisk brug 
af IT.

Viden bliver nemt tilgængeligt for 
alle og via IT i undervisningen kan 
kursisterne konstruere viden for dem 
selv, og samtidig bliver den sociale 
interaktion anderledes og mere lige-
værdig. 

Hvor meget vi undervisere end ar-
bejder på at være værdineutrale, så 
kan vores informationer ikke undgå 
at blive værdiladet, når en kursist 
spørger om det samme for 10. gang. 
også her er IT i undervisningen et 
hjælpemiddel, hvor den enkelte kan 
få forklaringer og informationer det 
antal gange og med den differen-
tiering af læringsressourcer, der 
lige netop passer. en værdineutral 
læringsressource man kan konsulte-
re uden at den enkeltes identitet 
bliver kompromitteret. magtforholdet 
udlignes så kursisten kan bidrage på 
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lige fod uden at føle et mindreværd. 
Identitetsfølelse og motivation er her 
altafgørende. 
  
Kursisten bliver også didaktisk 
designer af egen læreproces, da 
medansvaret for læringen ligger 
ved kursisten. Det fordrer en aktiv 
deltagelse og en undersøgende og 
kreativ tilgang til de emner/opgaver, 
læreren stiller. Det kræver også en 
struktureret tilgang til læring, en 
målstyret læring, og et overblik fra 
lærerens side. Læreren skal hjælpe 
og stilladsere den enkelte, så der 
kan skabes autentisk, nærværende 
og meningsfyldt læringsmiljø, hvor 
alle har en mulighed og motivation til 
at bidrage. Underviseren er facilita-
toren og planlæggeren, og med brug 
af IT i undervisningen giver det en 
ekstra mulighed og dimension for 
underviseren. 

Kursister, der måske har svært ved 
at rejse sig op og holde oplæg i 

klassen, kan have meget nemmere 
ved at lave en præsentation eller en 
video om et givent emne, hvis de 
sidder i vante omgivelser og med ro 
omkring sig. Andre har måske svært 
ved at spørge/sige, hvis de ikke helt 
har forstået, men finder hellere svar 
på egen hånd. Den enkelte tager 
ansvar og læreren får frigivet res-
sourcer til at se den enkeltes behov. 
Dermed kan læringsniveauet opti-
meres og blive mere tilfredsstillende 
både for lærer og kursist.

IT kan inddrage og samle/dokumen-
tere alle aspekter i en læringssitua-
tion. Hermed forstået som en be-
vidsthed og opmærksomhed på 
egen læring og progression – med 
tydelige og ikke mindst visuelle 
læringsmål og en bevidsthed om, 
hvordan disse læringsmål bedst op-
nås i tæt samarbejde med læreren. 

Jeg ser IT som en mulighed for 
at kunne gøre det, der er vigtigst! 
– Nemlig at hjælpe den enkelte kur-

sist videre i dennes udvikling fra et 
individuelt ståsted og ikke efter den 
laveste fællesnævner. 
Det kræver en god organisering af 
den interne IT-struktur, som gør det 
nemt og håndterbart for den enkelte 
lærer at integrere IT i den daglige 
undervisning. 
Start med det, du mangler i din hver-
dag og ”keep IT simple” – et skridt 
ad gangen - !
www.birgitterubaek.dk •
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Nr. 63 > DEC: > 2014 > SIDE 1�.
ARTIKEL

Artikler, debatindlæg og kommentarer sendes til: 
fokus.dansk@gmail.com
Udkommer juni 2015 · Deadline for indlæg er den 1.maj 2015

N0. 64

www.birgitterubaek.dk


➔

Læreren åbner en Kahoot-quiz på 
en pc eller tablet, som er tilsluttet en 
projektor, så alle kan se quizzen på 
tavlen. Her står adressen “kahoot.
it”, samt en “game pin” - et tal, som 
kursisterne skal skrive for at komme 
til den rigtige quiz. Kursisterne kan 
bruge smartphone, tablet eller pc - 

en hvilken som helst dims, bare den 
kan gå på nettet.

Kursisterne skriver først game pin 
og derefter deres navn. Navnene 
popper op på tavlen, så læreren kan 
se hvornår alle er med. Nu starter 
quizzen! Spørgsmålet dukker op på 

tavlen, sammen med 2-4 svarmu-
ligheder. 

Kursisterne kan svare ved at klikke 
på deres smartphone/tablet/pc. en 
vigtig del af tanken bag Kahoot er, 

˚˚˚ fortsætter side 20.
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- lav quizzer i timerne
• Af rIKKe gAWINSKI, pæDAgogISK IT-VeJLeDer og UNDerVISer pÅ SprogCeNTer mIDT. 
foToS er VeNLIgST UDLÅNT Af SprogCeNTer mIDT.

Kahoot er et nyt it-værktøj, som gør undervisningen sjovere og 
mere varieret! det er nemt og hurtigt at lave nye quizzer, og kur-
sisterne elsker det. Kahoot skaber god stemning i klassen, samti-
dig med at kursisterne lærer dansk på en ny måde.
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at spørgsmål og svarmuligheder 
kun kan ses på tavlen. på kursister-
nes dims ses kun et symbol for 
svarmulighederne. Dette tvinger alle 
til at have fokus rettet mod tavlen, 
så quizzen bliver et fælles værktøj, 
og ikke noget individuelt.

efter hvert spørgsmål vises det 
rigtige svar, samt hvor mange kur-
sister der svarede hvad. Læreren 
bestemmer selv, hvornår hun går 
videre til næste spørgsmål. Så der 
er masser af tid til at forklare og 
diskutere.

Kursisterne får point efter antal 
rigtige svar, og efter hvor hurtigt de 
svarer. Til sidst vises vinderen på 
tavlen.

Hvordan laver man en Kahoot-
quiz?

gå ind på internetsiden getkahoot.
com og opret dig som bruger. Det 
er gratis og nemt. Bagefter klikker 
du på “New K!” og “Quiz”, og så er 
du klar til at komme i gang. først 
skal quizzen have et navn. Bagefter 
skriver du det første spørgsmål og 
giver 2-4 svarmuligheder. Der kan 
godt være flere rigtige svar. Du 
kan vælge, hvor lang tid man har 
til at besvare spørgsmålet – fra 5 
til 120 sekunder. Så klikker du på 
“Add question”, indtil du ikke vil lave 
flere spørgsmål. Undervejs kan 
du indsætte billeder til hvert enkelt 
spørgsmål.

Det næste trin er “reorder ques-
tions”, hvor du får mulighed for at 
ændre rækkefølgen af spørgs-
målene. Jeg plejer at springe dette 
trin over, da jeg som regel har lavet 
rækkefølgen, som jeg vil have den, 
fra starten.

Nu skal du vælge “Settings”. Hvad 
du skriver her, er blandt andet 
vigtigt, hvis andre lærere skal kunne 
søge efter din quiz. Du vælger 

sprog, om quizzen skal være privat 
eller offentlig, og sværhedsgrad. Du 
kan også tilføje nogle “tags”, som 
kan gøre det lettere at finde relevan-
te quizzer.

Sidste trin er “Cover image”, hvor du 
kan indsætte et billede til quizzens 
forside. 

Klik på “Done”, og så er quizzen 
færdig!

Lidt tips, når du skal afspille 
Kahooten i klassen

Log på getkahoot.com, og find den 
Kahoot, du vil afspille. Klik på “play”. 
Nu får du en række muligheder 
for at vælge, hvordan quizzen skal 
gennemføres. Her kan det fx være 
relevant at vælge, om svarmulighed-
erne skal komme i tilfældig ræk-
kefølge. eller om “game pin” skal 
vises under hele quizzen (så kan 
kursisterne komme på igen, hvis de 
kommer til at lukke quizzen).

Dernæst klikker du på “Launch”, og 
så starter quizzen.

KUrSISTerNe KAN SVAre VeD AT KLIKKe pÅ DereS SmArTpHoNe/TABLeT/pC.

http://www.vox.no/Norsk-ogsamfunnskunnskap/ Arbeidsrettetopplaring/# ob=5260
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Hvilke quizzer kan man lave?

Du kan fx lave multiple choice-
quizzer til repetition af grammatik 
(verbernes bøjning, ordstilling...) 
eller spørgsmål til en tekst. man kan 
indsætte billeder, lyd eller video i 
quizzen.

skal jeg selv lave alle 
quizzerne?

Nej, du kan også søge i alle “pub-
lic” quizzer. Så jo flere Kahoots, 
du gør “public”, jo flere har andre 
lærere at vælge imellem. prøv at 
søge på “pVTD” (på vej til dansk-
bogen) eller “gawinski” – så kan du 
se alle de quizzer, jeg har lavet. Du 
kan også “duplicate” en quiz – så 
gemmer du en kopi af quizzen i din 
egen Kahoot-konto, og så kan du 
redigere i den, så den passer til dine 
kursister.

Hvad med dU1’erne 
og begyndere?

Instruktionssproget i Kahoot er 
engelsk. Kursisterne skal have 
hjælp til at udfylde “game pin” og 
“Nickname”. Herefter er spørgsmål 
og svarmuligheder på dansk, og 
kursisterne skal bare klikke på det 
rigtige symbol. De får også at vide, 
om deres svar var “Correct” eller 
“Wrong” – men farven på skærmen 
fortæller det også, så det finder de 
hurtigt ud af...

er det kun sjov og ballade?

Kahoots gør undervisningen sjovere 
og mere varieret. men kursisterne 
lærer (forhåbentlig da :-) også sprog 
imens. og hvis læreren vil følge 
yderligere op på udbyttet, så har Ka-
hoot faktisk en funktion der hedder 
“my results”, hvor man kan få vist 
alle kursisternes resultater i detaljer.

er der slet ikke noget dårligt at 
sige om Kahoot?

Jo, hvis man laver mange Kahoots, 
så kan det blive lidt uoverskueligt 
at finde den enkelte quiz. De ligger 
i rækkefølge efter, hvornår de er 
lavet, og kan ikke organiseres i 
mapper. men netop det er en funk-
tion, som mange har efterspurgt - 
og Kahoot-folkene er meget lydhøre 
over for ændringsforslag. Der er et 
forum, hvor man kan stille forslag og 
skrive kommentarer.

få mere at vide

Hvis du vil læse mere om Kahoot, 
så gå ind på deres blog: 
http://blog.getkahoot.com/ 
Her kan du blandt andet finde denne 
20 siders vejledning med masser af 
tips & tricks:  https://getkahoot.com/
tutorials/Kahoot_Tutorials.pdf •

KAHooT HAr eN fUNKTIoN Der HeDDer “mY reSULTS”, HVor mAN KAN fÅ VIST ALLe KUrSISTerNeS reSULTATer I DeTALJer.

http://blog.getkahoot.com/
https://getkahoot.com/tutorials/Kahoot.Tutorials.pdf
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Flipped Learning 
– undervisningsdifferentiering, der virker!
• Af DAVID JørgeNSeN, UNDerVISer og IKT-VeJLeDer, VeSTegNeNS Sprog- og KompeTeNCeCeNTer 

Hvad indebærer under-
visningsmetoden, hvorfor 
styrker den kursisternes 
læringsmuligheder, og en-
delig hvordan kommer man i 
gang med metoden?

flipped Learning1 er en relativt ny 
undervisningsmetode, som inddrager 
digitale ressourcer innovativt og kon-
sekvent. Derved skabes der mere tid 
og plads i klassen til en fælles læring 
og undervisningsdifferentiering, som 
tager afsæt i kursisternes aktuelle 
kompetencer og lægger op til aktiv 
brug og udnyttelse af det nye læring-
semne i klassen. flipped Learning er 
en effektiv metode, men ikke et mål 
i sig selv: målet er undervisnings-
differentiering, der understøtter en 
effektfuld og relevant andetsprogsti-
legnelse – og det er der særligt tre 
grunde til:
●	 På	sprogcentrene	forventes	det,	

at undervisningen med løbende 
optag hele tiden individuelt mål-
rettes kursisternes interesser, 
sproglige niveau og varierende 
behov – som det fx ses i Arbe-
jdsmarkedsrettet Danskundervis-
ning, ADdansk.2 

●	 Professor	i	dansk	som	andet-
sprog Karen Lund m.fl., peger på, 
at den “traditionelle lærerstyrede 
undervisning”3 giver ”for ringe ud-
bytte for flertallet” af kursisterne. 

I stedet peger hun på ”individuel 
læring i kollektive læringsrum”.

●	 Individuel	læring	sikres	ikke	
gennem individuelt arbejde 
– tværtimod: Læring har både et 
kognitivt og et socialt ben.4 Når 
kursisterne arbejder sammen om 
et læringsemne i en gruppe, er 
der rig mulighed for den enkelte 
kursist til både at reflektere over 
sprogets form samt struktur. 
Samtidig hypoteseafprøves for-
skellige sproglige løsninger, hvis 
der løbende arbejdes med de 
aktuelle og relevante læringsem-
ner i skiftende grupper efter de 
individuelle vurderinger og med 
forskellige fagindhold, arbejds-
områder og -metoder. 

Hvad er flipped Learning?

Centralt i begrebet er det såkaldte 
“flip”, dvs. at den traditionelle un-
dervisningsform stilles på hovedet: 
populært sagt laves “lektierne” i 
skolen, mens den tidligere fælles 
introduktion til et tema nu laves 
hjemme individuelt af kursisterne. 
Helt overordnet skaber det mere tid 
og plads til fælles og aktiv læring i 
klassen af to grunde: I en klassisk 
undervisningssituation vil en fælles 
introduktion ofte kun være relevant 
for gennemsnittet af klassen: for 

nogle vil den være hurtigt forstået, og 
de kan blive utålmodige for at kom-
me i gang med arbejdet, mens andre 
kan blive frustrerede, fordi de efter 
gennemgangen alligevel ikke helt har 
forstået det nye. med flipped Learn-
ing ligger den fælles introduktion til 
et emne digitalt tilgængelig og kan 
dermed høres, ses så mange gange, 
det er nødvendigt og interessant 
for den enkelte kursist – og uden at 
det tager dyrebare minutter fra den 
værdifulde fælles tid.

Når kursisterne allerede har infor-
mationer om det læringsemne, der 
skal arbejdes med, så kan de med 
det samme begynde at arbejde aktivt 
med det i klassen – på det respektive 
niveau, som de har ift. det enkelte 
læringsemne. Undervisningen 
styrkes dermed på flere måder, bl.a. 
ved: 
●	 en	“flyvende” start, hvor kursis-

terne kan begynde det praktiske 
arbejde lige fra holdundervisnin-
gens start

●	 større	individuel effektivitet og 
relevans

●	 stor	kursiststyring, da kursister-
ne allerede har set videoerne 
hjemme og kan starte, stoppe og 
pause dem efter behov. 

rent praktisk foregår dette ved, at 
kursisterne har tilgang til ressourcer  

1. også betegnet som Flipped Teaching, Flipped Classroom og på dansk også “vendt læring”. Introduktion til emnet findes på nettet ved at søge 
på de nævnte betegnelser. I bogform kan anbefales: Jonathan Bergmann og Aron Sams: Flip your Classroom, oversat til dansk som “flipped 
Classroom”. peter Holmboe og roland Hachmann har skrevet “flipped Learning” ligeledes på dansk. Alle nævnte bøger er gode indføringer, 
som ikke primært sigter mod andetsprogsundervisningen.
2. jf. http://uvm.dk/~/media/UvM/filer/Udd/voksne/pdf14/juli/140707_arbejdsmarkedsrettet_danskundervisning_en_paedagogisk_ve-
jledning.pdf, 4.
3. jf. https://www.nyidanmark.dk/nR/rdonlyres/01C5917d-4222-49C4-9Ba2-8BeB58800eCa/0/Muligheder_barrierer.pdf, s. 208ff.
4. jf. http://paedagogisk-it-koerekort.dk/kursus/valg_vidensdeling/bang_dalsgaard_5.pdf, s. 6-8.

http://uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Voksne/PDF14/Juli/140707_Arbejdsmarkedsrettet_danskundervisning_en_paedagogisk_vejledning. pdf
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typisk på nettet i form af korte in-
struktionsvideoer, som introducerer 
dem til det relevante læringsemne. 
Det kan fx være:
●	 hvordan	man	stiller	spørgsmål	til	

og svarer på enkle informationer 
omkring emnerne arbejde, bolig, 
eller lign.

●	 arbejde	med	ordforråd	
●	 grammatisk	fokus	på	fx	syntaks	

eller possessive pronominer

Kursisterne arbejder med res-
sourcerne hjemme, og når de føler 
sig klar, afsluttes denne del af 
undervisningen med en tilbagemel-
ding til underviseren. Tilbagemeldin-
gen har typisk form af et elektronisk 
spørgeskema, hvor kursisterne sva-
rer på spørgsmål og løser opgaver i 
forlængelse af det læringsemne, de 
har arbejdet med. Underviseren ved 
dermed, både hvordan kursisterne 
har arbejdet med det relevante ma-
teriale hjemme, og hvad de har fået 
ud af det. Dermed kan underviseren 
vurdere, i hvilket omfang den enkelte 
kursist har forstået og kan omsætte 
det aktuelle læringsemne, og hvor-
dan der kan arbejdes videre med det 
fælles. Kursisterne kan så arbejde 
praktisk med emnet på holdet i grup-
per og med materialer og metoder, 
der hjælper netop den enkelte kursist 
videre. grupperne sammensættes 
og materialet, arbejdsformen og 
-metoderne udvælges alt efter ind-
holdet i de enkelte tilbagemeldinger. 

Hvorfor bruge
flipped Learning?

Jeg har allerede redegjort kort for 
nogle praktiske fordele ved at bruge 
metoden ift. at styrke arbejdet i 
klassen. et endnu større læringspo-
tentiale vil der imidlertid være, hvis 

disse tiltag kan styrke strukturer og 
en kultur i klassen, hvor der reelt un-
dervisningsdifferentieres. erfaringen 
fra min egen undervisning viser, at 
flipped Learning understøtter denne 
proces. I denne forbindelse vil jeg 
pege på fem forhold:

Kursisterne i fokus: De fleste 
af kursisterne er meget glade for 
at arbejde med flipped Learning, 
fordi det er spændende og afveks-
lende. Samtidig styrer de selv deres 
progression og er hele tiden aktive 
– enten individuelt digitalt hjemme 
eller i grupper i klassen. 

daglig individuel kursistvurdering: 
Hvis der arbejdes konsekvent med 
flipped Learning, vil underviseren 
til hver eneste undervisningsgang 
modtage en individuel tilbagemelding 
fra alle kursisterne. Underviseren får 
dermed løbende individuelle kursist-
produktioner, som sammen med det 
daglige arbejde i klassen giver et de-
taljeret billede af den enkelte kursists 
aktuelle sprogfærdighed.

Højere ordens læring: med den 
“flyvende start” på undervisningen, 
bliver der plads til at arbejde mere 
i dybden med de enkelte læring-
semner. Iht. Blooms taksonomi kan 
kursisterne i klassen koncentrere sig 
om at bruge, anvende, analysere og 
perspektivere det nye stof.5 frem for, 
at fokus ligger på faktaviden og infor-
mationer.  Dette er ikke en nødven-
dig følge af at arbejde med flipped 
Learning! men det er en meget 
relevant problematik ift. undervisnin-
gen i Dansk som andetsprog (DSA) 
på sprogskolerne. Idet metoden 
frigiver tid til den fælles læring, og 
kursisterne møder frem med infor-
mationer om læringsemnet, kan 
undervisningen tilrettelægges med 
fokus på brug, anvendelse, analyse 

og perspektivering af læringsemnet, 
og der kan samarbejdes om det i 
relevante grupper.

digitale kompetencer og samar-
bejdsevner: en forudsætning for 
flipped Learning er, at alle invol-
verede kursister – og undervisere 
– har de nødvendige tekniske kom-
petencer til at arbejde med de digi-
tale ressourcer, som undervisningen 
forudsætter. Dette kan – og givetvis 
skal - der arbejdes med i klassen. 
Samtidig er der et stort samarbejds- 
og dermed læringspotentiale i at 
arbejde aktivt med disse ting:

●	 Kursister,	som	besidder	tilstræk-
kelige digitale kompetencer, 
kan støtte andre kursister i at 
bruge de digitale ressourcer og 
relevante platforme. Dette er en 
god mulighed for at drage nytte af 
kursisters informelle kompetencer 
i undervisningssituationen og 
skabe strukturer for det lærende 
fællesskab. 

●	 Kursisterne	trænes	i	at	have	
forskellige roller i et lærende 
fællesskab, fx først som en ny 
kursist, der får hjælp af andre til 
at mestre det tekniske og senere 
i forløbet som den erfarne kursist, 
der hjælper de nye og mindre 
erfarne.

●	 Endelig	åbnes	der	op	for	at	bruge	
de sociale netværk på nettet i en 
faglig sammenhæng.

Disse ikke-faglige kompetencer efter-
spørges i høj grad også på et fleksi-
belt og selvstændigt arbejdsmarked 
som det danske.6  

særligt for dsa og sprogfag: med 
den moderne informations- og kom-
munikationsteknologi er det nu blevet 
langt lettere at inddrage forskellige 
medier i undervisningen, fx billeder 
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eller video med lyd og/eller tekst.
Dermed kan flere af de sproglige 
discipliner trænes på samme tid og 
komplementært for den overordnede 
forståelse. Samtidig er det også 
blevet langt lettere at producere 
materiale – både for undervisere og 
kursister. Ift. underviserne kommen-
terer jeg på dette nedenfor, men 
hvis kursisterne gives mulighed for 
også at optræde som producenter af 
relevante digitale produkter, så vil det 
både styrke kursisternes informelle 
kompetencer omkring samarbejde 
samt sociale netværk og arbejdet 
med højere ordens læring, når de 
bruger og anvender sproget til en 
given produktion. 

Hvordan bruge 
flipped Learning? 

Det er ikke svært at komme i gang 
med metoden. Der ligger allerede 
meget materiale på nettet. prøv at 
søge på et emne på fx YouTube eller 
Vimeo: “navneord”, “dansk udtale” 
eller DSA-specifikke emner som 
“dansk før breakthrough” eller 
“modultesttræning”. 

Når du har fundet noget materiale, 
som du synes er passende, så skal 

du finde dels en platform, hvor du 
kan dele det med dine kursister, og 
dels en måde at få feedback på ma-
terialet på. Dette er der også mange 
muligheder for. Langt de fleste 
kursister (og undervisere) er i dag på 
facebook. Du kan også oprette en 
gruppe på google+ eller tilsvarende 
platforme eller endda oprette din 
egen blog alene til dette formål, fx på 
Blogger.com eller Wordpress.com.

Du kan vælge at oprette en side til 
dit hold på facebook eller en grup-
pe på google + og lave et indslag 
med det materiale, der skal arbej-
des med. Her kan du også skrive 
nogle spørgsmål til kursisterne, så 
du får overblik over deres forståelse 
af læringsemnet. Det kan være 
rene forståelsesspørgsmål, hvis der 
arbejdes med et nyt emne eller ind-
hold, eller spørgsmål til grammatik, 
fx syntaks, tid eller bestemthed. Du 
kan også oprette digitale spørgeske-
maer, som du beder kursisterne 
udfylde med fx Google Analyse. 
Spørgeskemaet kan du indsætte i et 
opslag og sende direkte til kursis-
terne. forde-len ved denne form er 
dels, at du har alt materiale til én 
undervisningsgang samlet et sted, 
fordi Google Analyse automatisk 
opretter et regneark, hvor alle kur-

sisternes svar står opført, og dels 
kan du variere opgavernes form 
meget. Det kan fx være skriftligt, 
omkring et billede, en lydfil eller en 
video – alt efter, hvad der arbej-
des med. Du kan også udlevere 
spørgsmålene på papir og bede kur-
sisterne medbringe besvarelserne til 
næste undervisningsgang. Hvis en 
eller flere kursister ingen mulighed 
har for at tilgå nettet, kan materialet, 
der skal arbejdes med hjemme, 
downloades og udleveres på en 
usb-nøgle, overføres til en kursists 
telefon, pC eller tablet, eller det kan 
laves i studiecentret, på et bibliotek 
eller lign.

Der kan være udfordringer i at få 
både underviser og kursister til at 
være på det samme tekniske niveau 
på samme tid, så denne træning 
kan godt tage lidt tid og kræfter. 
Samtidig kan det være udfordrende 
for en underviserrolle, hvor autoritet 
er tæt knyttet til styring af klassens 
aktivi-teter. Det kan derfor være 
godt at starte med at “flippe” under-
visningen fx én time eller lektion 
hver uge. Når alle begynder at blive 
fortrolige med metoden og arbejds-
formen,  kan man gradvist begynde 
at udvide til at bruge flipped Learn-
ing til flere læringsemner og måske 

ARTIKEL

˚˚˚ fortsat fra side 23.

Nr. 63 > DEC. > 2014 > SIDE 24.

˚˚˚ fortsætter side 25.



➔

differentieret ift. forskellige grupper 
og niveauer på det enkelte hold.

Når både kursister og underviser har 
et fælles niveau kan større og større 
dele af undervisningen tilrettelægges 
efter flipped Learning, og måske kan 
det også blive relevant at overveje 
at lave sin egen video. Som nævnt 
ligger der allerede meget på nettet, 
som kan bruges direkte. Alligevel kan 
der være enkelte læringsemner, hvor 
der ikke findes noget passende på 
nettet, eller hvor man som underviser 
har udviklet sin egen velafprøvede 
og -fungerende praksis. Dette kan 
være et afsæt til selv at lave én eller 
flere videoer. Der der i dag mange 
muligheder for enkelt og hurtigt at 
lave en video. Alle smartphones og 
tablets har indbyggede kameraer, 
der kan optage film, og disse kan 
uden videre uploades til facebook, 
google+, YouTube, Vimeo eller 
tilsvarende. er der taget beslutning 
om videoproduktion, så åbnes den 
“pædagogiske skattekiste” med 
spørgsmålet om, hvordan en sådan 
video laves. Det er der mange svar 
på, men personligt laver jeg under-
visning efter tre principper: 

●	 digitalisér	praksis
●	 fra	kendt	til	ukendt
●	 Weniger ist mehr!

med “digitalisér praksis” forsøger 
jeg at overføre tavleundervisning til 
video. på videoen forsøger jeg at 
gengive den situation og det indhold, 
som jeg tidligere har formidlet direkte 
til kursisterne. I takt med at jeg har 
arbejdet med videoproduktion og 
lært mere omkring det tekniske, er 
jeg blevet mere bevidst omkring 
mediets forskellige muligheder, men 
udgangspunktet er stadig, hvordan 
jeg ville redegøre for et læringsemne 
for kursister i klassen.

fra “kendt til ukendt” er især rel-
evant, når man ikke har kursisterne 
i klassen. Jeg forsøger at tage ud-
gangspunkt i et læringsemne eller et 
indhold, som vi tidligere har arbejdet 
med, og som derfor kan forventes 
kendt og behersket i højere eller min-
dre grad. med afsæt i dette introdu-
cerer jeg så det nye læringsemne.

online platforme og digitale res-
sourcer giver et væld af muligheder. 
men Weniger ist mehr! Derfor 
forsøger jeg kun at have én pointe i 
en video og gerne at gentage denne. 
Dette betyder, at langt de fleste af 
mine videoer er på under et minut, 
og at jeg bruger adskillige videoer til 
at redegøre for et mere komplekst 
læringsemne. for mine kursister 
bliver det dermed nemt at springe 
frem og tilbage i videoerne efter 
ønske og behov. 

effektiv 
undervisningsdifferentiering

Som nævnt lægger flipped Learning 
op til effektiv undervisningsdifferen-
tiering, men det er helt op til under-
viseren at tilrettelægge strukturerer, 
metoder og indhold, der sikrer 
differentieringen. flipped Learning 
gør det ikke af sig selv! Alt er muligt, 
så længe der er fokus på at skabe 
plads og mulighed for “individuel 
læring i kollektive læringsrum”7. 
Det de fleste af os gør i forvejen: at 
diskutere læringsemnet fælles eller i 
grupper, at arbejde med indhold og 
strukturer ved hjælp af repetitionskort 
eller  CL-øvelse, at lave dialoger 
eller spørgsmål til hinanden, at lave 
en diktat eller en dicto-gloss, gerne 
også med støtte af apps på mobiler 
og tablets, fx sproglæringsværktøjet 
Bappl - alt efter emne og niveau. 

Jeg har gennem en periode arbejdet 
med flipped Learning i min under-
visning - men jeg har stadig meget 
at lære. Derfor hører jeg gerne om 
gode erfaringer og spændende 
udfordringer fra kolleger, der også 
arbejder med metoden. Jeg står 
gerne til rådighed for spørgsmål eller 
oplæg i samme forbindelse, og det er 
også muligt at komme på besøg hos 
mine kursister og mig i Kastrup og se 
flipped Learning “live in action”. •
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på mange sprogskoler oplever man, 
at behovet for onlineundervisning 
som enten rene onlineforløb eller 
som kombinerede fremmøde-/online-
forløb er stigende.

Denne type undervisning forudsæt-
ter, at underviserne klædes på til at 
kunne imødekomme udfordringen 
på mange forskellige planer. Det 
handler både om pædagogisk og di-
daktisk at kunne tilrettelægge forløb, 
som egner sig til onlineundervisning 
med forskellige holdstørrelser og 
krav om interaktion. men det handler 
også om at mestre teknikken og de 
softwaremæssige muligheder og 
begrænsninger.

på CDI har vi allerede erfaring med 
Blended Learning som et supplement 
til undervisningen i klassen med en 
digital opgavebank, der giver kursister 

mulighed for at afløse 
klasseundervisning 
med selvstudie – i 
et begrænset omfang. men nu har vi 
også gjort os erfarin-ger med under-
visningen tilrettelagt som videokonfe-
rencer og ser mange muligheder i 
den softwareløsning, vi har fundet.

onlineundervisning tilrettelagt 
som videokonference med mu-
lighed for skriftlig og mundtlig 
interaktion
 
At være onlinekursist på CDI er næs-
ten det samme som at være til stede 
i klassen. 

I starten underviste vi kursister online 
via Skype; men da det var én-til-én 
undervisning, kunne kursisterne kun 
blive tilbudt omkring 20 lektioner pr. 

modul, og det var alt for ofte ikke 
nok til, at de lærte det, som de skulle 
kunne i forhold til modultestene. Der-
for har vi nu fundet en løsning, hvor 
vi kan koble elever på en allerede 
eksisterende klasse, og vi har også 
mulighed for at have rene onlinek-
lasser på op til 20 kursister. 

Lyd og billede

Via en videokonference, hvor vi har 
valgt Star-Leaf som udbyder, kan 
klassen se og høre kursisten, og kur-
sisten kan på sin skærm se og høre 
læreren og klassen. Desuden er der 
ingen forsinkelser eller ”hakken”, 
fordi Star-Leaf er en cloud-løsning. 
Kursisten inviteres som bruger af 
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Star-Leaf af læreren pr. e-mail og 
skal bare installere programmet på 
sin computer eller ipad og er derefter 
klar til at deltage i undervisningen.
Det har været nødvendigt at købe en 
storskærm, – der skal være plads til 
20 kursister, et godt kamera og en 
god mikrofon.

skriftlig interaktion

Vores tavledeling foregår via et 
program, som hedder Bridgit. Bridgit 
er et tilkøb til Smart Board. Vi betaler 
en licens for programmet for at være 
tilkoblet. Bridgit kan downloades som 
app eller som program til computer-
en. Kursisten skal downloade Bridgit 
og kan derefter deltage i klassens 
skriftlige arbejde. Kursisten ser alt, 
hvad der forgår på Smart Boardet 
ligegyldigt, hvilket program man er 
inde i og kan derfor følge med i alt 
lige fra lærerens noter til google pic-
ture opslag af uforklarlige nye ord.

Kursisten kan også anvende funk-
tionen ”ræk hånden op” og få adgang 
til at skrive på tavlen. fx tegne en 
ring rundt om en endelse og spørge: 
”hvorfor skal der ikke –r på her”?.

det pædagogisk didaktiske valg

Der kan være flere pædagogiske 
udfordringer forbundet med online-
undervisning: Det kan fx være kur-

sistens selvdisciplin, hvordan man 
giver meningsfulde lektier for til on-
lineundervisning, elev-/lærer aktivitet 
i forhold til kameraet og sekvense-
ring af undervisningen, så ingen 
mister koncentrationen undervejs.

Vi har valgt den audiolingvale 
metode, Turbo-dansk, til vores 
onlineundervisning tilrettelagt som 
videokonferencer. metoden egner sig 
godt til mediet, fordi der er lytte-/tale 
aktivitet det meste af tiden. Der er 
aldrig nogen, der sidder i 20 minut-
ter og læser eller arbejder selv, fordi 
det forudsætter systemet, at man 
har gjort hjemmefra. man kan i dette 
undervisningssystem ikke deltage, 
hvis man er uforberedt. De 4 lektio-
ner, man har som online-kursist, 
er en meget grundig gennemgang 
af lektien med fokus på udtalen og 
automatisering af det danske sprogs 
sætningsstrukturer. Kursisterne 
oplever derfor fra starten deres 
lektier som meningsfulde lektier, 
og vi oplever, det meste af tiden, at 
kursisterne er forberedte.

onlinekursisterne har et helt mo-
duls lektioner, altså alle opgaver til 
undervisningen 10 uger frem, enten 
i papirform eller som word-doku-
menter (+tilhørende lydfiler), så de 
har alle muligheder for at forberede 
sig grundigt til timerne. 

Ved hver mødegang gennemgås én 
lektion. Alle lektionerne er opbygget 

på præcis samme måde mht. opga-
veform men med forskelligt indhold/
emne og nyt grammatisk tema hver 
gang. Det giver en god tryghed både 
for kursisterne, som sidder i klassen 
og for de kursister, som er med on-
line. Kursisterne kender formen for 
hver mødegang og skal kun forholde 
sig til det nye emne og det nye gram-
matiske tema.

Sekvenseringen i systemet er tilret-
telagt sådan, at ingen af opgaverne 
varer mere end 15-20 minutter, 
hvorefter der skiftes arbejdsform, fx 
fra gennemgang af dialoger til et læ-
sestykke med tilhørende spørgsmål, 
som opfordrer eleverne til at komme 
med deres egne personlige historier 
om dagens emne. Denne sekvense-
ring hjælper kursisterne til at bevare 
opmærksomheden på dagens arbej-
de, og er helt nødvendig, når der er 
onlinekursister med i undervisningen.

Udviklingsmuligheder

Det nye medie fungerer godt i den 
meget strukturerede undervisning, 
som Turbodansk repræsenterer. men 
der ligger et spændende udviklings-
arbejde foran os for også at optime-
re onlineundervisningen i andre 
didaktiske sammenhænge, hvor 
undervisningen er bygget op omkring 
fx Cooperative Learning-strukturer, 
tasks og problembaseret læring. •

˚˚˚ fortsat fra side 26.

ARTIKEL
Nr. 63 > DEC: > 2014 > SIDE 2�.



➔
UDDANNELSE

˚˚˚ fortsætter side 29.

Nr. 63 > DEC. > 2014 > SIDE 2�.

Sprogcentrenes virkelighed for-
andres hele tiden – og ønsker og 
behov er forskellige. Derfor er det 
vigtigt, at kursusformer, indhold og 
omfang, tilrettelægges fleksibelt 
og imødekommer sprogcentrenes 
aktuelle behov. UCC tilbyder såvel 
fastlagte som skræddersyede forløb 
og udvikler og udbyder løbende. Det 
giver sprogcentrene mulighed for 
at sætte fælles fokus på et bestemt 
område og rekvirere et skrædder-
syet forløb for alle undervisere eller 
tilmelde enkelte undervisere eller 
teams med specielle ønsker om 

faglig udvikling eller fordybelse på et 
fastlagt forløb. 

fagligheden i højsædet

Som underviser på et sprogcenter 
skal man forholde sig til et meget 
komplekst billede: Kursisterne skal 
tilegne sig dansk som andetsprog 
på den måde og i det tempo, der 
passer dem bedst. Der er krav om 
hurtig progression, undervisningsdif-
ferentiering, løbende indtag, forskel-
lige kursistmål og fleksible tilrette-

læggelsesformer. Kursisternes mål, 
forudsætninger og præferencer er 
meget forskellige og ændres hele 
tiden. Dette stiller høje forventninger 
til undervisningen og underviserne 
på sprogcentrene. 

Styrken i UCCs videreuddannelse 
er, at vi som professionshøjskole 
har solide erfaringer med at forbinde 
teori og praksis. Det er vigtigt, at 
ny faglig viden ’slår rod’ og kan 
omsættes og udvikles i menings-
fuld pædagogisk praksis. for os er 
det afgørende, at den praksisnære 
kompetenceudvikling er baseret 
på faglig viden og forskning. Dette 
gør vi f.eks. ved at bruge metoden 
aktionslæring, hvor teori og praksis 
mødes. med denne ekspertise samt 
muligheden for en høj fleksibilitet i 
selve kursustilrettelæggelsen 

UCC udbyder igen efteruddannelse 
til sprogcentre
• Af HeLeNe THISe TürKmeN, UCC VIDereUDDANNeLSe

UCC videreuddannelse, program for integration og inklusion 

(tidligere kendt som UC2) er nu på banen igen som udbyder af 

efteruddannelse for undervisere på sprogcentre.
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UCC’s kurser udvikles i over-
ensstemmelse med ministeri-
ets prioriterede områder og 
støttes af puljen til efteruddan-
nelse af undervisere ved dan-
skuddannelserne for voksne 
udlændinge. 

puljen yder tilskud til efterud-
dannelse af lærere, vejledere 
og ledere ved danskuddan-
nelserne for voksne udlænd-
inge, og UCC’s kursusforløb 
er således gratis for det 
enkelte sprogcenter.
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imødekommer vi sprogcentrenes 
behov for efteruddannelse, der 
understøtter faglig udvikling og 
engagement.

arbejdsmarkedsrettet dansk 
– tilbud til lærere og vejledere

AD-kursister skal vejledes og under-
vises efter andre mål end DU-kur-
sister. Hvilke muligheder åbner det 
for undervisningens tilrettelæggelse, 
når vi ikke skal medtænke modul-
testen fra første dag? og hvordan 
arbejder vi med differentiering på 
de blandede hold, som ofte er 
sprogcentrenes virkelighed, og med 
kursisternes vidt forskellige mål? 
Hvilke krav stiller det til visitation 
og vejledning, samarbejde mellem 
vejledere og undervisere, og hvilke 
værdifulde erfaringer gør vi os, som 
vi kan dele med hinanden? 
UCC tilbyder fra foråret 2015 ba-
sisforløb for undervisere med AD-
kursister, udvidet kursus for under-
visere, der har særlig interesse i at 
udvikle og støtte AD på sprogcentret 
og desuden en temadag for vejle-
dere d. 12.03.15 med information og 
erfaringsudveksling. 

fokus på lytteforståelse – et 
eksempel på et kursusforløb

Kurset ’Lytteforståelse’ er et eks-
empel på et forløb, hvor forskning 
og praksis spiller sammen. Lytte-
forståelse er en didaktisk under-
prioriteret færdighed, som både 
kursister og undervisere oplever, de 

ved meget lidt om. Det er en ’skjult 
færdighed’, der foregår i hovedet 
på den enkelte indlærer, og som er 
svær for både forskere og under-
visere at observere. men lytning er 
heldigvis noget, man kan træne på 
samme måde, som man kan lære 
at udtale, stave og læse. ph.d.-stu-
derende Charlotte øhrstrøm forsker 
i, hvad voksne indlærere gør, når 
de lytter til dansk. Hun undersøger, 
hvilke situationer voksne indlærere 
af dansk indgår i på deres arbejde, 
hvor de har brug for at forstå dansk, 
samt hvilke problemer de oplever 
med at forstå dansk og hvilke 
lyttestrategier, de bruger. Kurset vil 
indeholde både teoretisk oplæg og 
afprøvning af forskellige lytteaktiv-
iteter. mellem kursusgangene vil 
deltagerne få lejlighed til at afprøve 
aktionslærin, med undervisningsob-
servation og refleksion over didak-
tisk rammesætning og kursisternes 
læring ift lytteforståelse og ad den 
vej udvikle praksis.

skræddersyede forløb – eller 
kurser med individuel tilmelding

Ud over Arbejdsmarkedsrettet 
dansk og Lytteforståelse tilbyder vi 
aktuelt kurser i funktionelle læses-
trategier, modersmål som resurse i 
andetsprogstilegnelsen og aktion-
slæring som metode (Teamet som 
lærende enhed). på tegnebrættet er 
også bl.a. forløb om undervisning af 
traumatiserede kursister, udvikling 
og fastholdelse af ordforråd og Den 
gode DU1-undervisning. Kurserne 
med individuel tilmelding vil typisk 
være af 1-5 dages varighed og 

bestå af såvel kursusdage som 
afprøvninger i praksis. Vores faste 
kurser udvikles og udbydes løbende 
på vores hjemmeside https://ucc.
dk//konsulentydelser/faglig-eksper-
tise/skole/sprogcentre

UCC Videreuddannelse skrædder-
syr gerne forløb med særlig vægt 
på bestemt indhold. rammerne kan 
være alt fra korte oplæg, pæda-
gogiske dage eller længere forløb 
for et eller flere teams, men fælles 
for forløbene er høj faglighed og 
forankring i praksis. Vi har således 
både fastlagte kurser, hvor man fra 
det enkelte sprogcenter kan sende 
deltagere, og rekvirerede forløb, 
som aftales lokalt. 
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