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Dansk på højskoler... Udtale...
Normer på arbejdspladsen... IT...
Dansk som andetsprog for voksne
er ikke kun et fag på sprogcentrene. En del højskoler underviser
også voksne udlændinge i dansk.
Vi har fået lærere fra Rønde,
Brenderup og Uldum Højskole til at
fortælle om deres praksis. Desuden
bringer vi en artikel om et samarbejde mellem sprogcentret og handelsskolen i Horsens.
Hvordan underviser andetsprogslærere i udtale? Hvordan tilrettelægger de deres undervisning? Hvilke
strategier anvender de, og hvad fortæller deres praksis om deres syn
på læring og sprogtilegnelse? Det
har Stinne Wessberg fra
Sprogcenter Midt undersøgt.
Kollegahjælp er et informationsmateriale til indvandrere i metalindustrien. Det er et digitalt spil, som

formidler viden om normer i fællesskabet på en arbejdsplads. Annie
Nielsen fra Bifrost skriver om sitet.
FOKUS deltog i november i it-konferencen Uddannelsesforum 2011
og bringer her nye tips og værktøjer
til at anvende it i undervisningen. Vi
følger desuden op med tre artikler
om hhv. Google Docs, chat-rummet
Todaysmeet, samt brugen af projektor i undervisningen.
Bladet FOKUS udgives af
Uddannelsesforbundets sektion for
lærere i dansk som andetsprog.
Men hvem er sektionen egentlig –
og hvad arbejder de med? Læs en
præsentation af den nyvalgte sektionsbestyrelse, samt en tale til den
tidligere formand for indvandrerlærerne, Dan Sæderup.
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God fornøjelse med læsningen!
Hilsen redaktionen.
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At leve med sproget – på Rønde Højskole
•

AF DAGMAR WINTHER OG PIA KIRKEGAARD, UNDERVISERE PÅ RØNDE HØJSKOLE

At lære sprog er mange ting.
Ud over at indlære almindelige kundskaber er der brug
for en social kontekst, hvor
man kan få hjælp til at knække koderne og motivation til
at blive fastholdt i indlæringen. Der skal være tryghed til
at fejle. Det er her, højskolen
kan noget.

Som højskole ser vi det som en
vigtig opgave at spille en rolle i
integration af unge med anden
etnisk baggrund. Faktisk har vi altid
set os som en af de mere oplagte
muligheder og undret os lidt over,
at vi ikke i langt højere grad bruges, når unge skal sluses ud fra
sprogcentrene og videre ud i det
danske samfund. Højskolen ser
sig selv som et minisamfund, en
demokratisk opdragende instans og
en vigtig kilde til netværk, og derfor
helt oplagt for dem, der har brug for
en hurtig indføring i, hvordan man
begår sig. Både ved at lære de
sociale spilleregler at kende, og

ved at tilegne sig færdigheder i
mange væsentlige ting, ikke mindst
sproget.
På Rønde Højskole underviser vi i
dansk på to niveauer – et for absolutte begyndere og et for viderekomne. Vores elevgruppe består
typisk af unge imellem 18-30 år. De
fleste vælger højskolen til som en
måde at opnå sprogkundskaber på,
enten fordi de ønsker at opholde
sig i Danmark gennem studier eller
arbejde, eller fordi de er kommet
hertil og har opnået opholdstilladelse. Heldigvis har flere og flere
kommunale sagsbehandlere fået
øjnene op for, at en højskole er det
ideelle udslusningssted, både på
grund af den store dosis dansk kultur og generelle forståelse for samfundet, eleven opnår, men ikke
mindst på grund af den store
sproglige udvikling, der foregår, når
man opholder sig i et kostskolemiljø, hvor det maksimale sociale
udbytte kræver et fælles sprog. Det
er en meget stærk motivationsfaktor.

At turde fejle
Det er væsentligt for højskolens
forståelse af læring, at der ikke
anvendes en decideret læseplan
eller afholdes prøver. Alfa og omega er, at lysten driver værket – og
at det sociale fællesskab på en højskole udgør optimale rammer for at
afprøve det tillærte i praksis. Det
skyldes simpelthen, at man er
tvunget til at komme på banen og
bruge sit sprog, aktivt tilskyndet af
skolens lærere og de øvrige elever.
At lære dansk bliver på den måde
et fælles projekt, og ikke bare en
ensom kamp.
Det trygge rum, som elevernes fællesskab udgør, er også en meget
vigtig faktor. At turde fejle er afgørende - men for mange med anden
etnisk baggrund oplever vi, at
denne måde at anskue læring på
er ukendt og næsten kontroversiel.
Hvor mange har oplevet et rigidt
skolesystem, hvor udenadslære har
været fremherskende, er højskolens læringsrum en udfordring. Ikke
desto mindre oplever vi, at den
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tryghed, vi aktivt forsøger at fremelske og insistere på, hurtigt bliver
afgørende for den enkelte elevs tilegnelse af sproget. Eleven oplever
sig, når det lykkes, set og anerkendt af læreren og yder derfor en
stor indsats. Det har vi mulighed for
som højskolelærere, fordi vores
arbejdsvilkår giver mulighed for
sådanne relationer. Vi har hørt elever give udtryk for, at deres imponerende resultater i danskundervisningen skyldtes en oplevelse af, at
”læreren holdt af dem.”
Det allervigtigste i sprogundervisningen er at møde eleven/kursisten
lige præcis dér hvor hun/han er.
Det gælder både sprogligt, kulturelt
og personligt. Lærerens evne til at
kunne analysere elevens færdigheder er af stor betydning. Her gælder
det både om at finde elevens motivation, altså, hvad ønsker eleven at
blive god til og hvad savner eleven
at kunne i hverdagen. Derfor skal
underviseren kunne stille de rigtige
spørgsmål, som motiverer eleven
og gør eleven opmærksom på sine
egne behov.

Et andet træk ved den gode sprogunderviser er evnen til at skabe et
trygt læringsrum, hvor eleven tør
prøve sig selv af, improvisere og
fejle. Det tager som regel tid at få
udenlandske elever til at forstå en
læringsstil, hvor afslappethed og
ægte grin er en del af undervisningen og hvor underviseren også kan
fejle. På trods af, eller måske
endda på grund af elevernes forskellighed bliver holdstemningen
oftest god og eleverne opfatter et
tæt bånd, fordi de alle har stor
motivation for at lære sproget.
Eleverne oplever som regel en stor
tilfredsstillelse på højskolens
danskhold, fordi de får lov til at

snakke en masse. Der er lagt stor
vægt på samtaletræning og udtaletræning og disse aspekter af sproget betyder meget for eleverne,
som også ofte nævner, at de ikke
oplever en reel træning i det danske sprog på sprogcentrene. En
ung pige fortalte endda, at hun
havde mødt sin bedste veninde på
sprogkursus. De to gik til undervisning sammen, hvor de sad helt stille i timerne og når de havde fri talte
de kun engelsk sammen og dermed var hendes behov for at tale
dansk blevet endnu mindre. Med
andre ord havde sprogkurset gjort
hendes dansk dårligere. Denne spiral bryder højskolen, fordi der er
masser af danske elever at træne
dansk sammen med. Vi oplever
endda, at eleverne laver deres
egen samtaletræning om aftenen,
sidst var temaet: ”ferie”.
Sproget skal gives krop og ånd og
handle om meget mere end grammatik og tekster. Derfor bliver eleverne også udfordret med kropslige
øvelser, hvor udtalemusklerne
motioneres og vi snakker om ordenes betydning og oprindelse, sammenligner ordene med elevernes
modersmål i forsøget på at danne
mening i det nye sprog.
●
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Det gælder også om at kunne
skabe overblik over elevens reelle
færdigheder i sproget, så undervisningen rammer det rigtige niveau.

Enhver sprogunderviser kender til
differentieret undervisning, for eleverne er på meget forskellige
niveauer og kan vidt forskellige
ting. Et hold kan f.eks. bestå af en
afghansk flygtning, en japansk
udvekslingsstudent, en ungarsk
kandidat, som ønsker at uddanne
sig i Danmark, en russisk læge,
som drømmer om at blive læge i
Danmark og en grønlandsk gymnasieelev. Derfor er niveauet bestemt
af mange faktorer og elevens
udvikling er også præget af disse
faktorer.
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Brenderup Højskole
•

AF JOAN SØRENSEN, LÆRER PÅ BRENDERUP HØJSKOLE

Stolene står med front mod hinanden to og to i gymnatiksalen. Der er
en god afstand til næste sæt stole.
På stolene sidder de og fortæller
hinanden om deres familieforhold.
Efter 3-4 minutter siger jeg ”Skift”
og alle roterer de og får en ny samtalepartner. Uanset niveau, usikkerhed eller generthed bliver der snakket på kryds og tværs. Bagefter sidder vi i rundkreds og jeg spørger,
hvem der kan fortælle noget fra
samtalerne, som undrede, som var
anderledes, hvor man tænkte ”wow”
eller ”hold da op”. Pedro fra Mexico
bemærkede, hvor stor en søskendeflok Wael fra Syrien havde og
Mohammad bemærkede undrende

at Abelonie havde et barn hjemme i
Grønland – og ingen mand. Vi er i
gang med ”dansk sprog og kulturudveksling”.

brugsdesign og internationale debatfag, hvor undervisningen i flere fag
foregår på engelsk og dansk, og så
tilbyder vi ”Dansk som andetsprog”.

Brenderup Højskole er en international højskole, hvor vi sætter fokus på
det internationale kulturmøde. Vi har
elever fra nær og fjern og vores fornemmeste opgave er i samarbejde
at genopdage broerne mellem det
danske og det udenlandske – både i
forhold til kunst og musik – men i det
hele taget de kulturelle fænomener,
som trodser landegrænser.

”Dansk som andetsprog” er et tilbud
til de unge / voksne med anden
etnisk baggrund end dansk, bosiddende i eller på et kortere ophold i
Danmark. Samtidig har vi et flerårigt
samarbejde i Grønland, hvor unge
kan komme hertil og dygtiggøre sig
fagligt i både dansk og engelsk.
Fordi eleverne bor på skolen, bliver
de hele tiden udfordret i at bruge
det, de lærer i timerne.

Overordnet spænder vi vidt. Vi tilbyder fag inden for musik, kunst, gen-

Vi har på et semester flere forskellige
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danskforløb, eleverne kan tilmelde
sig. Ud over danskfagene vælges
blandt skolens øvrige fag. Dvs. de
kan sammensætte deres skema, så
de fagligt får fyldt det ud, de brænder for og har brug for.
I starten af et semester vil vi typisk
tilbyde ”Dansk for begyndere” og har
eleven et lidt større kendskab til
sproget, kan man vælge ”Dansk
sprog via tekstlæsning”, hvor samtalen er i fokus med udgangspunkt i,
hvad vi læser. Det kan være korte
noveller, artikler, en annonce eller
andet med relevans.
Senere på et semester kan der typisk være mulighed for at vælge
faget ”Dansk sprog og kulturudveksling”, ”Kreativ skrivning” og/eller ”Det
danske velfærdssystem”.
I faget ”Dansk sprog og kulturudveksling” vil vi udveksle kulturer. Det
vil i første omgang foregå via samtaler, tekstlæsning og skriftlige opgaver. Forløbet skal munde ud i, at den
enkelte skal lave sin egen præsentation i ord og billeder. En power point
– med tekst på dansk og hvor fremlægning også foregår på dansk. Da
det er elever på meget forskelligt
niveau, vil fremlæggelserne også
blive derefter. Dvs. den enkelte elev
laver sin fremlæggelse på det niveau, han/hun nu engang besidder.
”Kreativ Skrivning” er et fag, hvor
små oplæg og opgaver vil lægge op
til skriveøvelser, små som store.
Hvor vi bemærker betydningen af
at bruge tillægsord og vi grammatisk
forholder os til hvordan de bruges.
Vi beskriver en tomat før og efter et
slag eller vi beskriver ”en pause” –
både med tekst og foto.
”Det danske velfærdssystem” er et tilbud om et indblik i det danske demokrati, de politiske strømninger osv. –
igen via tekstlæsning, samtaler og
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skriftligt arbejde og igen planlægges
sværhedsgraden ud fra den elevgruppe, der melder sig.
Supplerende i disse fag, vil den
enkelte elev have mulighed for at
supplere sit sproglige arbejde med
grammatiske øvelser efter behov.
Som udgangspunkt skal højskolerne
ikke følge diverse læseplaner. Vi har
ingen eksamen og dermed ingen
overordnede krav, som vi skal leve
op til i følge lovgivningen.
Folk, som vælger at gå på højskole,
vælger også en skoleform, hvor fritid
og skole går ud på et. Vi har hver
dag fælles morgensamling, hvor vi
synger fra højskolesangbogen. Vi
spiser sammen, har fælles aftenarrangementer, snakker og hygger og

opnår et helt unikt fællesskab elever
imellem og lærer/elever. Det er et
sted, hvor ens personlighed bliver
udfordret og hvor det kan være
svært ikke at opleve en udvikling
både fagligt og personligt. Det er et
unikt forum at være lærer i. Man er
ikke kun lærer. Man er også den
”forælder”, mentor, vejleder, som følger den enkelte på vej. Man er der,
når der er brug for en snak. Man er
der ikke kun fra 8:00 - 15:00 og det
giver de unge med anden etnisk
baggrund end dansk en oplevelse af
helhed, hvor det ikke kun er i timerne, der snakkes dansk, men også
resten af dagen og om aftenen.
Undervisere i dansk her på stedet er
udannet fra Den Frie Lærerskole,
har undervist voksne med anden
etnisk baggrund end dansk på asylcentre og har i en periode undervist i
Grønland.
●

Uldum Højskole
•

AF CHARLOTTE HEIDEN, LÆRER PÅ ULDUM HØJSKOLE

FAKTABOKS:

I vores formål står der bl.a.:
”At give højskoleeleverne en
mulighed for på baggrund af de
sproglige og kulturelle forudsætninger, at tilegne sig færdigheder i
at forstå og anvende dansk.”
”At fremme højskoleelevernes
aktive brug af det danske sprog
og udvikle bevidstheden om vigtigheden af at bruge sproget
aktivt.”
”At øge elevernes sproglige kompetencer samt i det daglige arbejde at øge personlige kompetencer
såsom selvværd og selvtillid.”

gang, uddannelse, familie, barndom,
ønsker til fremtiden og meget mere.
Fælles for de fleste er dog, at de i
deres tid på højskolen ønsker sig
fællesskab, nye venner, kærester, ny
selvtillid, ny viden, nye erfaringer og
masser af gode oplevelser.
Alt dette gælder naturligvis også den
gruppe elever på Uldum Højskole,
der ikke er født og opvokset i
Danmark. De har dog alle et ekstra
fælles ønske til deres højskoleophold: At blive bedre til at tale og forstå dansk og også at lære dansk
kultur og danske unge bedre at
kende.

Frihed til forskellighed
På Uldum Højskole har vi gennem
mange år haft tradition for og ambition om at samle elever med meget
forskellig bagage og baggrund på
stedet. Det mener vi, der kommer en
masse gode ting ud af og derfor har
skolens motto også i mange år

været “Frihed til forskellighed”.
De fleste elever, der kommer til højskolen, er født og opvokset i Danmark, men kommer fra mange forskellige steder i Danmark og er
naturligvis også meget forskellige,
når man taler med dem om skole-

Rigtig mange af disse elever vælger
faget dansk som andetsprog, mens
de går på højskolen. Det er et fag,
som altid ligger 9 timer om ugen –
mandag, onsdag og fredag formiddag. Af og til kan man også vælge
det i endnu en blok, for eksempel
om eftermiddagen eller om aftenen.
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Jeg har undervist i dette fag på højskolen i de sidste ti år, og det har
hele vejen igennem været en stor
glæde at møde så mange mennesker, som brænder efter at lære
dansk.
De mennesker, der vælger at
komme på Uldum Højskole for at
lære dansk er folk fra hele verden.
Og de har alle meget forskellige forudsætninger for at lære dansk.
Nogle er fra Island, Grønland og
Færøerne og andre nordiske lande,
som har en historisk tilknytning til
Danmark. Derfor har de lært dansk i
skolen derhjemme. Andre er fra
Polen, Tjekkiet, Tyskland, Japan og
andre lande, hvor man kan læse
dansk på forskellige universiteter. De
ønsker alle at møde dansk i virkelighedens Danmark.
Vi har også elever fra USA, England, Frankrig eller hvor som helst.
Det er elever med en mor eller far,

som er rejst ud, har giftet sig og stiftet familie i et andet land og nu
ønsker deres børn at lære deres forældres land, sprog og kultur bedre
at kende.
Sidst men ikke mindst har vi elever,
som er kommet til Danmark som
flygtninge, og som nu bor i Danmark
og skal skabe sig en fremtid i Danmark. Alle disse mennesker har gået
på sprogskole og har i samarbejde
med skolen eller deres kommune
valgt at bruge nogle måneder på
højskole. De fleste af disse er unge,
som er i gang med eller har afsluttet
danskuddannelse 2. Af og til er der
også nogle som er i gang med
danskuddannelse 1. Mange af disse
elever kender ikke meget til højskolen på forhånd, men fælles er igen
et ønske om at blive bedre til dansk,
få nye venner, gode oplevelser og
måske at forbedre deres muligheder
for at tage en uddannelse og finde
et arbejde i livet fremover.

Dagligliv på højskole
Langt det meste på Uldum Højskole
foregår på dansk. Undervisning, beskeder, morgensamlinger, opvask,
snak i gangkøkkenerne, fester, foredrag og meget mere. Derfor er det
nødvendigt, at man kan en lille
smule dansk, inden man starter. Det
er vigtigt for at kunne være med i
alle de ting, der foregår på højskolen
hver dag.
Det er sjovt og udfordrende, men det
er også svært. Måske ekstra svært,
hvis man endnu ikke mestrer det
danske sprog så godt. I alt dette
daglige højskoleliv er eleverne blandet i mange forskellige sammenhænge og der bliver stillet mange
nye krav, både fra lærere og fra de
andre elever. Meget af det, man bliver stillet overfor, er anderledes end
det man kommer fra og oven i hatten bliver man tvunget til at kommunikere på dansk hele tiden.
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Det er som regel allersværest i starten, indtil man lærer højskolen og
alle de andre elever og medarbejdere at kende. Det bliver lettere og lettere og til allersidst har de allerfleste
elever det sådan, at de er kede af at
skulle afsted, når afslutningsdagen
nærmer sig. Men de er også dejligt
mætte af højskoleliv og har haft en
tid i deres liv, som forhåbentlig har
givet dem styrke til at fortsætte livet
derude på den anden side af højskolen og som de vil se tilbage på med
glæde.

Danskundervisning
Som man nok kan gætte sig til, bliver
alle disse mange forskelligheder
bragt med ind i undervisningen – det
gælder alle vores fag, også dansk
som andetsprog. Derfor bliver undervisningen på en højskole som regel
en smule anderledes end undervisning andre steder. I dansk som
andetsprog har eleverne mange forskellige behov og forudsætninger,
men undervises alligevel sammen.
Det giver store udfordringer, men

også stor fornøjelse både for læreren
og eleven.
Eleverne bliver undervist og arbejder
individuelt eller i mindre grupper for
at imødekomme hver enkelt bedst
muligt. Derudover laver vi fælles diskussioner, ser film, holder oplæg,
spiller og leger sammen. Især det
første kræver, at eleverne bliver gode til selv at tage ansvar og vise initiativ i timerne. Og det gør de. Det andet er med til at skabe den særlige
form for sammenhold som vi oplever
gang på gang på danskholdet. Eleverne bliver rigtig gode til at hjælpe
hinanden på tværs af alle skel.

det giver naturligvis en stor frihed til
at læreren kan planlægge sin undervisning i samarbejde med eleven. Er
man elev på en sprogskole og vælger at tage et højskoleophold undervejs i sin danskuddannelse, vil jeg
som lærer altid være i kontakt med
den lærer eller kontaktperson, man
kender fra sin hjemby. På den måde
kan vi i fællesskab aftale, om man
skal op til eksamen og afslutte sin
danskuddannelse, mens man går på
højskole. Det kan enten være på ens
egen sprogskole eller på Sprogcenter Midt i Horsens. Samtidig taler vi
sammen om planerne efter højskolen, for at sikre den bedste overgang
tilbage til det liv, man har derhjemme.

Det kræver ikke nogen formelle forudsætninger at være elev på højskolen. Men man skal kunne tage del i
undervisning, pligter og fornøjelser
på lige fod, man skal som nævnt
kunne et minimum af dansk og sidst
men ikke mindst skal man have lysten til at være på en højskole.

Som lærer på en højskole bliver man
faktisk heller ikke stillet over for nogle formelle krav til ens uddannelse.
Det gør at eleverne møder mange
forskellige slags lærere, som på
mange måder er lige så forskellige
som eleverne.

Heller ikke i undervisningen har vi
nogle formelle krav eller prøver og

Selv er jeg uddannet i nordisk sprog
og litteratur på Århus Universitet og
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havde allerede fra jeg blev færdig et
ønske om at undervise i dansk som
andetsprog. Det kom jeg til på Uldum
Højskole – ud over også at undervise i litteratur, skriveværksted, madlavning og andre forskellige fag.
Som alle andre, der underviser i
dansk som andetsprog, skal jeg selvfølgelig have faglig ballast, viden om
dansk sprog og kultur og indsigt i de
mange forskellige kulturer, jeg møder

i mit klasseværelse. Og det arbejder
jeg hele tiden på at få mere af. Som
højskolelærer bliver jeg så også heldigvis (ud over kurser og den slags)
hjulpet godt på vej af skoleformen.
Jeg møder mine elever på mange
andre tidspunkter end i danskundervisningen. Jeg har mulighed for at
hjælpe, snakke og spørge om, hvordan det går, når vi har madlavning
sammen, når vi går tur, ser teater
eller har weekend. Der vil opstå kulturelle barrierer på kryds og tværs.

Der vil opstå problemer undervejs:
man bliver ked af det, svigtet, har
personlige ting at bøvle med, man
får hjemve, bliver vred eller frustreret. Men heldigvis oplever jeg, at det
på mange måder er nemmere at
komme til at tale med hinanden om
dette og meget mere, fordi man er
sammen og deler en hverdag på højskolen. For mig at se, er det både
udfordrende, svært og sjovt at lære
dansk på højskole.
●

Sprogstøtte skal mindske frafald
på handelsskolen
– Et tværfagligt samarbejde mellem Sprogcenter Midt og
Learnmark Horsens
•

AF LISBETH BOLEFF, UNDERVISER PÅ SPROGCENTER MIDT

Fokus på fagsproget
”Min fornemmelse er, at eleverne får
meget ud af det,” udtaler klassens
lærer ved Learnmark Anne Fløche
Toft. Hun taler om et nyt, tværfagligt
undervisningstilbud i samarbejde
med sprogcentret og kan allerede
konstatere, at eleverne er meget
glade for tilbuddet. Og eleverne
bekræfter det selv. Hoa, som kommer fra Vietnam, fortæller, at hun
bedre forstår 'business-ord', fordi
undervisningen i dansk som andetsprog fokuserer på det fagsprog, de
arbejder med i fagene på uddannelsen. Hoa kom til Danmark for
cirka fem år siden, hvor hun startede
i 7. klasse i en dansk folkeskole. Nu
læser hun på den toårige HG-uddannelse. Hun vil gerne læse videre
bagefter, eventuelt på HH.

Dygtigere til grammatik
Ønsket om et ekstra tilbud i dansk
for tosprogede elever ved Learnmark

blev formuleret i det tidlige efterår
2010. Startskuddet lød et år senere,
og både elever og lærere er meget
tilfredse med, at det lykkedes.
”Dansk grammatik er virkelig svær,”
siger Gloria fra Uganda, som har
boet 12 år i Danmark. Hun er meget
glad for, at hun har fået dette tilbud
om ekstra dansk, som er med til at
give et større udbytte af den faglige
undervisning. Gloria fortæller, at hun
tidligere har arbejdet som blandt
andet rengøringsassistent, men at
det var et meget ensomt arbejde, og
hun vil derfor gerne tage en uddannelse, så hun kan få et bedre job.
”Jeg er blevet dygtigere til udtale,
grammatik og det skriftlige,” fortsætter hun.
Og med et bedre dansk er eleverne
bedre i stand til at kunne gennemføre grundforløbet, så frafald undgås.
”Hvis de oven i købet opnår en god
karakter, vil de stå bedre, når de skal

ud at søge en elevplads og senere
et job. Denne elevgruppe står ikke
ligefrem forrest i køen, når jobbene
skal besættes,” mener Anne Fløche
Toft.

Space management
I dette semester arbejder eleverne
med Silvan og Stark som case i
eksamensfagene. Derfor får de i
danskundervisningen opgaver, som
træner skriftlig og mundtlig dansk, og
som tager afsæt i elevernes arbejde
med cases. På den måde arbejder
de med forståelse og ordforråd, for
eksempel 'space management, stykkontrol, distributør og kasseområdeansvarlig'. Hvis man ikke dvæler ved
den slags gloser og arbejder struktureret med de sproglige barrierer hos
de tosprogede, risikerer de at bliver
hægtet af.
Her er det en stor fordel at de er to
undervisere. Det giver mulighed for
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at bruge mere tid med den enkelte.
For eksempel kan underviser ved
sprogcentret, Mette Holst Nymand,
øve udtale af fagtermer med Hoa en
hel lektion. En anden fordel er, at
Anne Fløche Toft kender hele handelsskoleverdenen, har indblik i de
forskellige fag og kontakt til andre
lærere, der kender eleverne og
deres sproglige behov.
Eleverne er glade for, at dansk som
andetsprog også er blevet et fag på
skemaet. Og så gør det ikke noget,
at de har det rart sammen i timerne.
Undervisningsforløbet er gjort muligt
af en bevilling fra integrationsministeriet.
●

FAKTA:
• Formålet med det tværfaglige
forløb er, at tosprogede elever
ved hjælp af supplerende
sprogundervisning får større
udbytte af den faglige undervisning på HG.
• Eleverne undervises i dansk
som andetsprog fire lektioner
om ugen i et samarbejde
mellem mellem lærere fra de to
skoler.
• Klassens ti elever har alle forskellige behov. Nogle får ekstra
hjælp til det skriftlige, mens
andre har brug for træning i
mundtligt sprog. Alle har brug
for at få udvidet deres faglige
ordforråd.
• Målet er, at eleverne gennemfører handelsskolens grunduddannelse, og gerne med et
godt resultat.

Udtaleundervisning i praksis
•

AF STINNE WESSBERG, UNDERVISER PÅ SPROGCENTER MIDT

I mit afsluttende projekt på uddannelsen Master i dansk som andetsprog satte jeg fokus på udtale.
Målet var at se på, hvordan jeg og
andre andetsprogslærere faktisk
underviser i udtale. Hvordan tilrettelægger vi vores undervisning? Hvilke strategier anvender vi, og hvad
fortæller vores praksis om vores syn
på læring og sprogtilegnelse?
Udgangspunktet skulle være empirisk, så jeg spurgte i et spørgeskema lærere på fire sprogskoler under
Sprogcenter Midt, hvordan og hvor
tit de arbejder med udtale, hvilke
udfordringer de møder i praksis, og
om der er emner, de i særlig grad
mangler viden om. I denne artikel vil
jeg gøre rede for et par af resultaterne og relatere dem til forskellige
synspunkter i den aktuelle debat om
udtale her i FOKUS.

Faglig udvikling af udtaleundervisning
Sprogcenter Midt har afdelinger i
Horsens, Silkeborg, Hørning og
Odder. I organisationens største
afdeling, Horsens, fik vi i august
2010 installeret et nyt computerbaseret sproglaboratorium. Nyanskaffelsen affødte et længerevarende
metodisk fokus på undervisning i
udtale i hele organisationen. I første
omgang udmøntede det sig i kurser
af teknisk art og i udvikling af praktiske brugermanualer til de nye digitale muligheder. Ret hurtigt forskød
interessen sig dog til at handle om
pædagogiske perspektiver med henblik på opkvalificering, udveksling og
vidensdeling i forhold til tilrettelæggelsen af udtaleundervisning på forskellige danskuddannelser/moduler.
Således fulgte en række interne
workshops henvendt til nye og erfar-

ne lærere, og debatten i krogene
kanaliserede sig ind på skolens
intranet, hvorfra FOKUS i forrige
nummer bragte Carsten Skovgaard
Jensen og Sigrid Haslings interessante diskussion af spørgsmålet:
”Kan udtale læres gennem sang?”.

Spørgsmål og svar
Dette var også et af de emner, der
viste sig relevant i forhold til spørgeskemaet, som jeg sendte rundt i
foråret 2011. Alt i alt indeholdt skemaet 17 spørgsmål (plus et kommentarfelt), der til sammen havde til
formål dels at karakterisere den
enkelte respondent, dels at afdække
hans/hendes pædagogiske praksis
og dels at sige noget om hans/hendes forhold til undervisning i udtale
generelt. De faktuelle spørgsmål
skulle sikre en væsentlig spredning
og repræsentativitet blandt respondenterne, mens de kognitivt orienterede spørgsmål var dem, der skulle
konkretisere den enkeltes pædagogiske fremgangsmåde.
I forkortet form (uden afkrydsningsmuligheder mv.) så spørgsmålene således ud:
1.

2.

3.
4.

5.

Hvornår tog du uddannelsen til
at blive lærer i dansk som andet
sprog?
Hvor længe har du undervist i
dansk som andetsprog?
(deltid/fuldtid)
På hvilken uddannelse underviser du primært?
Hvor ligger din primære undervisningsopgave på Sprogcenter
Midt?
Hvornår underviser du i udtale?
(i forbindelse med hvilke aktiviteter?)
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6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.

17.
18.

Hvor tit underviser du i udtale?
Hvilke materialer bruger du, når
du underviser i udtale?
Hvad bruger du, når du laver
udtaleundervisning? (f.eks.
teknik)
Hvordan giver du feedback på
udtale?
Hold eller individuelt? Hvordan
underviser du primært?
Hvor kommer din viden om
udtalearbejdet primært fra?
Føler du dig fagligt rustet til at
undervise i udtale?
Er der særlige emner i relation
til udtalearbejde, du mangler
viden om?
Hvilke af disse udsagn passer
bedst på din indstilling til udtalearbejdet?
Hvad er den største udfordring
for dig i din udtaleundervisning?
Her er 5 overskrifter på kurser i
udtaleundervisning – hvilket
kursus vil du helst deltage i?
Hvordan har du senest lavet
udtaleundervisning?
Andre kommentarer

I alt 46 lærere udfyldte og returnerede skemaet, der blev rundsendt
elektronisk. 2 af lærerne fortæller
indledningsvis, at de aldrig underviser i udtale, en enkelt at medlæreren
på holdet varetager opgaven, mens
godt halvdelen svarer, at de dagligt
beskæftiger sig med udtaleundervisning. Mange er med på ugebasis,
mens enkelte vælger at sætte kryds
i 'sjældent/aldrig'.
Kvantitativt kan vi altså konstatere,
at langt de fleste kursister på
Sprogcenter Midt møder undervisning i udtale i deres danskuddannelse. Men hvordan? Bliver det gjort
bevidst for kursisten, at NU drejer
det sig om udtale – ikke grammatik,
ordforråd eller lignende? Adspurgt
svarer knap en tredjedel af lærerne,
at de afsætter særskilt tid i undervisningen til små 'udtale-Time outs',

mens lidt flere (heraf de fleste gengangere) tilkendegiver, at de organiserer udtaleundervisning som forløb
over tid med afsæt i undervisningsmateriale udviklet specielt med henblik på undervisning i udtale (f.eks.
Lisbet Thorborgs bog: Dansk udtale i
49 tekster, 2001). Det resulterer i et
bevidst kognitivt arbejde med udtaleaspektet, der behandles både eksplicit og metasprogligt i klasselokalet.
Omvendt er der også mange, som
vælger pædagogiske strategier, der
indirekte implementerer udtaletræningen i aktivitetstyper, som ikke
nødvendigvis afspejler et – for kursisten – bevidst arbejde med sproglig udtale, f.eks. udtaleundervisning i
forbindelse med nye ord/ordforråd
eller brug af sang i udtaleundervisningen.

Bevidst eller ubevidst læring
Svarene til spørgsmålet: ”Hvordan
har du senest lavet udtaleundervisning?” fortæller indirekte, hvordan
udtaleundervisningen lanceres. Her
fremgår det, at udtalefokuset i nogle
tilfælde integreres i en aktivitet som
f.eks. at synge.
Et par af svarene lød således:
• ”Vi sang: Se hvilken morgenstund”
• ”Forår - nu er det forår. Sang”.
Undervisningen består med andre
ord i 'at synge' ordene og smage
melodisk på lydene sammen.
Omvendt opfatter andre lærere udtaleundervisning som noget, der kræver et mere eksplicit og afgrænset
fokus på dele af sprogets lydside.
Den opfattelse afspejles i andre svar
på samme spørgsmål. F.eks.:
• ”Vi arbejdede med forskellene
mellem tekst og lyd i en læsetekst”
• ”Vi har i den seneste tid haft
fokus på bogstavet e og reduktioner og assimilationer i forbindelse med at-infinitiv”

Atter andre lærere hæfter 'hvordanspørgsmålet' til det medium eller
materialemæssige afsæt, undervisningen tager udgangspunkt i. Det
ses f.eks. i korte svar som:
”dansk.nu”, ”i sproglab” eller ”tekst
fra Under Overfladen”.
De to førstnævnte svartyper aktualiserer et centralt og klassisk skisma
– nemlig spørgsmålet om, hvorvidt
læring opfattes som en bevidst eller
en ubevidst proces. Svarene med
fokus på aktiviteten (de førstnævnte)
indikerer, at respondenten ser læring
som noget, der foregår uden om
bevidste kognitive processer. Faderen til dette læringssyn er Stephen
Krashen, som bygger sin hypotese
på Chomskys teorier om, at den
sproglige udvikling baserer sig på
”en medfødt sprogtilegnelsesanordning”, der kun i yderst komplicerede
tilfælde giver anledning til at behandle stoffet metasprogligt. Altså et læringssyn med stærke referencer til
barnets modersmålstilegnelse.
Omvendt indikerer andre, mere
metodisk orienterede svar, at læring
og dermed udtaletilegnelse forudsætter 'et sprog om sproget', et
metafokus, og en afgrænsning, der
'dissekerer', udvælger og behandler
det sproglige udtryks udtalemæssige
formalia særskilt. Det er et syn på
læring, som vi finder hos Richard
Schmidt, der modsat Krashen kræver et eksplicit fokus i undervisningen og hæfter tilegnelsen til bevidst
kognitiv opmærksomhed og bearbejdning. ”Those who notice most
learn most”, skriver han.

Diskussionens udgangspunkt
Mit ærinde i denne artikel er hverken
at udpege 'rigtigt' eller 'forkert'. Og i
virkeligheden er det også noget 'tilspidset' af mig at tale om læringssyn
som 'enten eller', for i praksis er der
måske snarere tale om et 'både og'.
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Om at vores individuelle udgangspunkt ligger placeret forskellige steder i et kontinuum udspændt mellem
læring opfattet som en bevidst og
ubevidst proces, men også at vi som
lærere måske ofte veksler mellem
aktiviteter, der ville høre til forskellige
steder 'i feltet':
Bevidst læring

Ubevidst læring

Vores grundlæggende syn på læring
har konsekvenser for vores praksis
og for, hvordan vi hver især mener,
at vores kursister bedst tilegner sig
udtale. Tag f.eks. Carsten Skovgaard Jensen og Sigrid Haslings førnævnte debat trykt her i FOKUS.
Carsten stiller sig tvivlende over for
brugen af sang i udtaleundervisningen og forankrer sine argumenter i en
ringe transferværdi i forholdet mellem 'sangen' og 'daglig tale'. Han
udpeger konkrete forskelle i både
enkeltlyde, rytme og sætningstryk
og fører bevis for, at et fonetisk
arbejde med sange ikke afspejler
det talte sprogs faktiske udtalekvaliteter. Omvendt fokuserer Sigrid i højere grad på den musiske og dermed rytmiske indgang til sangenes
melodi og trykforhold, men også på
de pædagogiske landvindinger, der
er ved at lade kursisterne smage på
det danske sprogs særlyde i sangens 'trygge talekor'. Hun skriver:
”Men jeg betragter det som
sprogstimulering i bred forstand, og der er mange erfaringer, der viser, at kursister
ved hjælp af disse aktiviteter
kan få hjælp til at komme ind i
sproget og forbinde sig med
det” (Fokus nr. 55)

Praksis og differentiering
De divergerende udgangspunkter og
deraf følgende implikationer for pædagogisk praksis er selvsagt også et
resultat af, at undervisning i dansk
som andetsprog som bekendt er et
meget bredt felt. Læreren, der f.eks.
underviser et hold med overvejende
asiatiske kursister på DU1, har ganske enkelt ikke samme udfordringer
som den lærer, der står foran holdet
med DU3 modul 3-kursister fra
Tyskland og Polen. Målene er forskellige, forudsætningerne er forskellige, og derfor bør de pædagogiske redskaber selvfølgelig afspejle
disse forskelle.
På Sprogcenter Midt har vi taget
konsekvensen af de forskellige
behov og igangsat et forsøg med
udtaleklasser på hhv. DU1, DU2 og
DU3 med mulighed for individuel
udtaletræning af kursister, der
ønsker (eller hvis lærere anbefaler)
et ekstra fokus på udtale. Her har vi
i højere grad mulighed for at danne
sproggrupper for kursister med særlige behov og for at differentiere

undervisningen, så den individualiseres – både i forhold til modersmål
og sproggrupper, men måske også
med tanke på den enkelte kursists
læringsstil eller hvor han/hun befinder sig i sin dansktilegnelse
(start/mellem/slutmodul).
Hovedkonklusionen, der løber gennem alle aspekter af min analyse af
de svar, spørgeskemaet affødte, er,
at vores faktiske praksis, teoretiske
afsæt og pædagogiske strategier er
så forskellige, fordi vi er det, og fordi
vores kursister er det. Og fordi vores
kursistsammensætning på de enkelte hold varierer hele tiden. Måske er
det også derfor, at hver femte lærer
tilkendegiver, at han/hun kun i mindre grad eller slet ikke føler sig rustet
til at undervise i udtale? Fordi udfordringerne skifter med kursistsammensætningen, der forandrer sig hver
gang, vi går ind i et nyt lokale. En
blandt flere pointer må være at fortsætte den pædagogiske udveksling
og diskussion, dele redskaber og
erfaringer.
●

KILDER:

Tak til de lærere, der tog sig tid til
at svare på mine spørgsmål
• Lund, Karen: 'Fokus på sprog
læring og pædagogiske implikationer for undervisning'. In:
Byram, Michael m.fl. (red.):
Sprogfag i forandring - pædagogik og praksis.
Samfundslitteratur 2009
• Thorborg, Lisbet:
'Udtaleundervisning'. In: Fokus
nr. 37, september 2006
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Konklusionen er, at det udgangspunkt, vi lærere hver især har, selv-

følgelig har implikationer for, hvordan vi tilrettelægger vores undervisning: om vi overhovedet prioriterer
særskilt undervisning i udtale, hvilke
materialer vi bruger, og om vi gør
vores kursister opmærksomme på,
at 'nu' modtager de undervisning i
udtale eller i praksis kobler udtalen
på forskellige aktivitetstyper, eksempelvis sang. Selve dette – ofte uudtalte – udgangspunkt mellem at
opfatte læring som noget bevidst/ubevidst trak dybe spor gennem alle
svarene på mit rundsendte spørgeskema, og resultaterne viste en
interessant og stor spredning i både
synet på undervisning i udtale og i
eksemplerne på konkret pædagogisk praksis i udtaleundervisningen.
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Digitale spil om normer på
arbejdspladsen
•

AF ANNIE NIELSEN, BIFROST

Viden om normer er essentielt, når man skal indgå i fællesskabet på en arbejdsplads. Men hvilke normer
snakker vi om? – og er de
ens på alle arbejdspladser?
Og hvordan får vi det formidlet, når det fælles sprog er
begrænset eller ikke eksisterende?

Kollegahjælp giver et nyt bud herpå. Det er informationsmateriale til
indvandrere, som kommer til Danmark for at arbejde i metalindustrien. Materialet er digitalt og frit tilgængeligt for alle på
www.kollegahjaelp.dk . Navnet
angiver, at det ikke er et traditionelt
undervisningsmateriale men beregnet som hjælp til nye udenlandske
kolleger. Det er således også fagforeningen Dansk Metal, som er
udgiver. Konsulentfirmaet Bifrost
har udviklet den pædagogiske ide
og står for analyser og tekster.
Cadpeople står for det grafiske udtryk og tekniske udformning.

Normer på arbejdspladsen er
vigtigt - men ...
Hvilke normer snakker vi om? Normer er karakteriseret ved oftest at
være uskrevne, kontekstbundne og
foranderlige. At indfange hvilke normer, der findes på en arbejdsplads,
er derfor ikke en let sag – og måske
netop derfor, er de beskrivelser der
findes ofte selvfølgelige (i hvert tilfælde for danskere) eller måske
endda stereotype – i værste fald intetsigende.

Vi indledte derfor udviklingsarbejdet
med en analyse af normer på arbejdspladser. Efter en forundersøgelse med interview med tillidsrepræsentanter på fire virksomheder
udarbejdede Bifrost en større spørgeskemaanalyse med en række
udsagn inden for 15 temaer, som
vurderes at være dækkende for en
generel arbejdsdag (temaer som
mødetider, forhold til autoriteter, fordeling af arbejdsopgaver, pauser,
sygdom osv.). Spørgeskemaet blev
udsendt til Dansk Metals TR-netværk og 1400 har svaret herpå. I
analysen var medtaget parametre,
som formodes at påvirke normer.
Det var parametre som virksomhedsstørrelse, geografi og respondentens
alder. Svarene fra analysen indgår i
informationsmaterialet – ikke som
tør statistisk viden – men som spil
med grafiske vignetter, hvor man får
angivet forskellige handlemuligheder
i konkrete situationer som multiple
choice opgaver. Der er ikke ét kor-

rekt svar, men der er angivet, hvor
stor en andel, som er enig i det valgte – og de øvrige valgmuligheder.

Er vi enige? - Dialog med kolleger
Dialogen på arbejdspladsen kan
være vanskelig, når det fælles sprog
er begrænset eller måske endog
ikke eksisterende. Derfor er der udviklet dialogspil, hvor spillet kan forgå samtidigt på to sprog eksempelvis dansk og polsk. Spildeltagerne
præsenteres for en række udsagn
på hvert sit sprog. Spildeltagerne
angiver hvorvidt de er enige eller
uenige i det pågældende udsagn.
Efter hvert svar kan man se, om
man har samme opfattelse.

Værd at vide
Som arbejdstager har man behov
for faktuel viden om arbejdsforhold.
Dansk Metal har samlet de oftest
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stillede spørgsmål - og givet svar.
Desuden er der dokumenter som
ansættelseskontrakt og lønseddel
med ordforklaringer, som også er
oversat til polsk, tysk og engelsk.
Der er også mulighed for at søge
yderligere information. Enten ved at
maile til Dansk Metal eller søge
information via en linkoversigt til officielle hjemmesider for målgruppen.

Dansk på arbejde
Kollegahjælp er ikke sprogundervisning, men som en del af informationsmaterialet er en oversat liste
med begreber fra det fagretslige
område, som eksempelvis 'Afspadsering', 'Flekstid' og 'Vikar'. Der er
også parlørspil med hverdagsudtryk
indenfor temaer som hilsner, spørge
efter hjælp, ved sygdom. Her kan
man både høre og læse det på
dansk samt få en oversættelse. Der
er også spil, hvor man skal finde
den korrekte oversættelse eller det
rigtige svar på en tiltale. Det hele
kan downloades som app til iPhone
eller iPod og tages med på arbejdspladsen.

Introduktionsfilm
Som introduktion til hele materialet
er en fem minutters film om det danske arbejdsmarked, blandt andet
indeholdende interview med to medarbejdere fra henholdsvis DSB's vedligeholdelsesværksted og maskinvirksomheden Kampf, der giver et
indblik i arbejdsforholdene på henholdsvis en stor og lille virksomhed.

Det er et nyt skridt, hvor en fagforening går aktivt ind og underviser
sine tillidsfolk i at modtage udenlandske kolleger i virksomheden.
Det første kursus er afholdt. Erfaringer herfra viser, at Kollegahjælp er
et velegnet redskab til at fremme
debatten om integration på virksomheden og hvordan nye kolleger kan
indsluses til at blive en del af fællesskabet.

Til danskundervisning
Kollegahjælp er ikke et traditionelt

undervisningsmateriale med tilpassede tekster og opgaver. Alligevel
vil det være et velegnet supplement
til arbejdsrelateret danskundervisning enten som en del af danskuddannelserne – primært danskuddannelse 2 på de afsluttende
niveauer -, som en del af introdansk eller grundkursus i arbejdsmarkedsdansk. Ikke mindst spillene
om normer kan give anledning til
mange diskussioner.
Spillene kan spilles direkte på
www.kollegahjaelp.dk eller downloades til iPod eller iPhone.
Materialeudviklingen er finansieret
af AMS og Dansk Metal.
●
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Både for danskere og udlændinge
Kollegahjælps primære målgruppe
er udenlandske medarbejdere inden
for metalindustrien. Men materialet
indgår også som en del af den samlede undervisning af tillidsrepræsentanter. Det er Dansk Metals plan at
modtagelse og integration af uden-

landsk arbejdskraft skal være en del
af TR's arbejdsopgaver og derfor
også en del af TR-grundkursus.
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Uddannelsesforum 2011
•

AF RIKKE GAWINSKI, REDAKTIONEN

I november 2011 blev Uddannelsesforum afholdt for niende
gang. Konferencen henvender sig til alle i uddannelsesverdenen som brænder for it og læring – og der er masser at inspiration at hente for undervisere på sprogcentrene.
Med over 50 foredrag og oplæg på
to dage, samt en tur rundt i den
store udstillingshal, er det umuligt at
deltage i – og fortælle om – det hele. Så her vil jeg blot give nogle
eksempler på hvad jeg fik med hjem
fra konferencen.

SosuOrdbogen.dk
Fire social- og sundhedsskoler er
gået sammen om at lave projektet
"IT-støtte til tosprogede elever". Projektets vigtigste redskab er en online
ordbog for sosu-elever. Ordbogen
indeholder forklaringer, udtale, link til
Google translate, Wikipedia og spro-

get.dk, eksempler, samt mulighed
for at dele ordet på facebook. I
mange tilfælde er der også enten
billede eller video til ordet.
SosuOrdbogen findes også som app
til smartphones. Samtidig er der link
til en blog for elever og en blog for
lærere, med tips til alle mulige andre
it-værktøjer. Alt i alt et virkelig anbefalelsesværdigt site, som også kan
bruges uden for sosu-skolerne.

Web 2.0 i ungdomsuddannelserne
Christine Lehn-Schiøler og Linda

Sendrup fra hhv. Gladsaxe og Nærum Gymnasium, fortalte om hvordan de bruger web 2.0 i undervisningen til podcasting, samarbejde og
præsentation. Nedenfor er en liste
over nogle af deres it-værktøjer.
Podcasting:
• Eleverne laver en podcast.
Læreren lytter og tager noter
– og laver en podcast med kommentarer og sender tilbage.
• Youtube – eleverne laver fx en
video hvor de forklarer et fysikforsøg.
• Jing – eleverne laver screencast
fx om fysik.
Samarbejde:
• Lav blogs i programmet Blogger.
• Mindmaps – fx bubbl.us
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•

•

Wikispaces – en wiki er et elektronisk leksikon. Man kan lave en
privat wiki for klassen, hvor hver
gruppe kan lave en side. Bruges
også som processkrivning.
Google Docs – en elev holder
oplæg. Imens skriver de andre
elever spørgsmål som bliver vist
på storskærm. De andre elever i
gruppen svarer på spørgsmålene, når oplægsholderen ikke
taler.

Præsentation:
• Prezi – alternativ til powerpoint.
Ikke lineært – mere dynamisk.
Mere kreative elever elsker Prezi.
Dem med lineær læringsstil foretrækker powerpoint.
• Wix – lav et website.

Og mere...:
• På www.quia.com kan man lave
selvrettende opgaver på nettet.

links til utrolig mange præsentationer
som viser forslag til anvendelsen af
forskellige it-værktøjer.

Se links til alle værktøjerne på

•

wix.com/lindasendrup/uddannelsesforum

wordsearchmaker.net – Her kan du

TeachMeet
Et af de steder hvor man får allerflest hurtige tips til værktøjer man
kan gå direkte hjem og bruge i undervisningen, er TeachMeet. Her har
alle konferencedeltagere mulighed
for at melde sig til at holde et oplæg
på 2 eller 7 minutter. Fra dette års
TeachMeet vil jeg fremhæve:
•

Ideas to inspire

ideastoinspire.co.uk – Her er der

Word Search Maker

taste ord ind og lave en "Find ordopgave".
•

Skolechat
skolechat.dk – Hver onsdag kl. 20.30
til 21.30 chatter især folkeskolelærere på Twitter. Ikke alt handler om it,
men det er spændende alligevel!
•

Flipsnack

flipsnack.com – Skriv om et emne i

Word. Indsæt billeder. Lav det om til
en pdf-fil. Sæt pdf-filen ind i Flipsnack – så har du en flot bog på
nettet!!
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smartphones.
•

dr.dk/nu – se aktuelle og gamle

•

programmer fra DR.
Mindmeister.dk – et online mind
mapping værktøj.

Plus det løse...
Under Uddannelsesforum gik jeg
rundt med iPad'en under armen og
noterede spændende ting, jeg skulle
kigge på når jeg kom hjem. Her er et
udpluk:
•

ClassTools
ClassTools.net – en værktøjskas-

•

Samfundsfag i skyen
Steen Juhl Møller er lærer, it-vejleder og bibliotekar på Gauerslund
Skole. På Uddannelsesforum viste
han blandt andet disse eksempler
på hvordan han bruger it i undervisningen:
•

•

•

Evernote.com – Lærer og elever

kan dele noter, billede og lyd. Det
kan både gøres åbent og lukket.

•

VoiceThread.com – I en Voice-

Thread kan man lave et diasshow med video/billede/tekst.
Herefter kan læreren eller andre
elever kommentere produktet
– mundtligt eller skriftligt.
Storify.com – Man kan lave præsentationer med inddragelse af
multimedier, facebook-links og
meget mere.
Wikipedia – findes som app til

•

•

•

•

se til din undervisning. Her finder
du fx en "Random Name Picker",
som udvælger hvem i klassen
der skal svare og en "Countdown
Timer" som tager tid på din
cl-struktur. Der er også et væld af
skabeloner til selv at lave spil og
opgaver.
Brug it - på EMU
EMU.dk/brugit – et tema om
brugen af it i undervisningen.
IT Torvet
it-torvet.dk – eksperter fra skoleverdenen blogger om nye itværktøjer og programmer.
Wordfeud
Spil scrabble på din smartphone
– det findes både til iPhone og
Android.
Wordle
Wordle.net – sæt en masse ord
– eller en hel tekst – ind i
Wordle. Klik på "GO" og så har
du en "wordle". Jo flere gange et
ord optræder, jo større er ordet i
wordle. Se fx denne wordle, som
er lavet ud fra statsministerens
nytårstale.
Fremtidslaboratoriet.dk

– en guldgrube af ideer til itredskaber, med tips til hvordan
man bruger dem i undervisningen.
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TodaysMeet - chat i timen
•

AF RIKKE GAWINSKI, PÆDAGOGISK IT-VEJLEDER OG UNDERVISER PÅ SPROGCENTER MIDT

På under 1 minut kan du
oprette et chat-rum på nettet,
hvor du og dine kursister
kan skrive sammen.
Sådan gør du:
• Gå ind på www.todaysmeet.com
•

Skriv et navn til dit rum (grønt
flueben viser at navnet er
accepteret).

•

Vælg hvor længe dit chat-rum
skal være aktivt (fra 2 timer op
til et år).

•

Klik på "Create your Room".

•

Fortæl kursisterne hvad linkadressen er – fx
"www.todaysmeet.com/fokus".

•

Hver kursist skal skrive sit navn i
den blå kasse og klikke på
"Join".

•

Herefter skal de skrive deres
tekst i "Message" og klikke på
"Say".

•

Under "Listen" kan man se hvad
de andre i chatten skriver.

•

Hvis du klikker på "Projector",
kan du vise chatten i fuld skærm
på tavlen via projektor.

➔
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Brug Google Dokumenter
i undervisningen
•

AF RIKKE GAWINSKI, PÆDAGOGISK IT-VEJLEDER OG UNDERVISER PÅ SPROGCENTER MIDT

Lad kursisterne skrive i
samme dokument – uden at
de behøver sidde samtidig
ved den samme computer.
Det giver helt nye muligheder for kollaborativ og procesorienteret skriveundervisning.
Sådan gør du:
• Gå ind på www.google.dk
• Klik på "Mere" og på
"Dokumenter"
• Klik på "Prøv Google
Dokumenter nu"
• Slet teksten i dokumentet og
skriv hvad du vil.
• Giv linket til dine kursister. Nu

kan alle i klassen skrive samtidig i det samme dokument.
Kursisterne behøver ikke at være
logget på. Men hvis du vil bruge
Google Docs til mere omfattende
ting, er det en god idé at oprette en
Google-konto. Så kan man fx se
hvem der har skrevet hvad og hvornår, og man kan chatte mens man
skriver.

Gør linket kortere:
• Gå ind på www.kortlink.dk
• Kopier dit lange link ind i boksen
og klik på "Lav linket kort"
• Brug det øverste af de to kortlinks, der er blevet lavet.

Læs mere om hvordan du bruger Google Docs her:
www.fremtidslaboratoriet.dk

(klik på "Redskaber" og scroll ned
til "Google Docs")
Få inspiration til at bruge Google
Docs i undervisningen:
Der ligger masser af inspiration fra
andre lærere på nettet. Søg fx på
følgende i google:
•
•
•

"google docs undervisning"
"google docs education"
"google docs classroom"

●

Brug projektor i undervisningen
•

AF RIKKE GAWINSKI, PÆDAGOGISK IT-VEJLEDER OG UNDERVISER PÅ SPROGCENTER MIDT

På mange sprogcentre er der
nu projektorer i undervisningslokalerne. Læs her en
masse tips til hvad du kan
bruge den til!

For halvandet år siden fik vi projektorer i alle lokaler på mit sprogcenter – og i dag ville jeg dårligt vide
hvordan jeg skulle undervise uden!
Det første jeg gør, når jeg kommer
ind i lokalet, er at tænde pc og projektor. Her har jeg samlet en masse
eksempler på, hvordan jeg bruger
projektoren:

Små uundværlige tips
• Brug en skrifttype uden seriffer,
og i passende størrelse - fx
Verdana 24
• Gør internetsider større: Ctrl +
• Gør internetsider mindre: Ctrl • No show-knap på fjernbetjeningen – sætter projektoren ”på
pause” så den ikke slukker, men
tavlen/lærredet bliver sort.
Dagens program
• Skriv program for dagens undervisning i Word og vis det for kursisterne.

Instruktioner
• I bl.a. cooperative learning skal
man ofte bruge den samme
instruktion til hvordan en opgave
skal laves, igen og igen. Hvis du
har den liggende i Word, behøver du ikke skrive den på tavlen
igen.
Dagens ord
• I løbet af undervisningstimen
skriver jeg løbende de nye ord vi
taler om på en tom Word-side,
ofte suppleret med eksempler
på bøjning, betydning og brug i
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sætninger. Efter undervisningen
redigerer jeg lidt i den (det er
ikke alle nye ord, jeg synes kursisterne skal bruge tid på at
repetere). Jeg kan printe den ud
og give den til de kursister som
ikke selv har fået noteret ordene
selv (nogle skriver langsommere
end andre), eller kursister som
ikke var til stede. Desuden kan
jeg lave den om til en tabel,
kopiere og klippe – og så har
jeg et sæt ordkort som kan bruges til repetition (Gå ind i ”Tabel”
og vælg ”Konverter tekst til
tabel”).

Hvis vi snakker om et ord eller
udtryk, og jeg mangler nogle
eksempler på ordet brugt i en
kontekst – så søger jeg på ordet
i Google, og så dukker der
massevis af eksempler op.

www.sproget.dk

•

Retskrivningsordbogen, Den
Danske Ordbog, Ordbog over
det danske Sprog, Nye ord i
dansk og Korpus – samlet på et
sted. Kursisterne kan se retstavning og bøjning af et ord – og på
de højeste moduler kan de også
se betydningen af ordet.

Google Billedsøgning
• Især hvis man skal forklare
betydningen af et substantiv, er
Google Billedsøgning et hit!
Skriv ordet – klik på ”Billeder”
– og så har du forklaringen! (Det
kan en gang imellem give problemer hvis ordet betyder noget
andet på engelsk, men som
regel lykkes det).

Den Danske Ordbog
• For nogle kursister er det måske
mere overskueligt at gå direkte
til Den Danske Ordbog:

Google Translate
• Mange kursister bruger denne
side meget. Det er ikke en professionel ordbog, så den har
selvfølgelig nogle mangler. Og
det tager jo noget tid, hvis man
skal oversætte et ord til alle
klassens sprog. Men jeg bruger
den hvis der er et meget vigtigt
ord, som alle skal forstå, eller
hvis der er en enkelt kursist som
ikke har forstået ordet.

Youtube
• Hør sange og se videoer til. Hvis
du søger på sangtitel + ”lyrics”
kan du ofte finde sangene med
tekster (men pas på – der kan
godt være stavefejl). Ellers kan
man som regel finde sangteksterne helt almindeligt på
nettet.

Google internetsøgning
• Find alverdens informationer om
ting man kommer til at snakke
om i timen.

www.ordnet.dk/ddo

Nyheder
• www.dr/dk/ligetil, www.dr.dk,
www.tv2regionerne.dk,
osv. osv…

Hvad som helst på nettet eller itprogrammer på computeren
• I stedet for at kursisterne kun
arbejder alene ved computeren,
kan man fælles arbejde med et
hvilket som helst af de programmer skolen har adgang til.

Stopur
• Fx på www.tagtid.dk – den
bruger jeg tit når vi laver CLopgaver eller træner til modultest.
Vis 2 ting på samme tid
• Man kan vise to ting på projektoren på samme tid. Det kan fx
være en indskannet side med
spørgsmål til en lytteøvelse i
venstre side af skærmen, og en
tom word-side hvor man kan
skrive svarene, i højre side af
skærmen.
• Sådan gør du: Åbn de to sider
du skal bruge. Højreklik på
nederste blå menulinje og vælg
”Delt lodret”.
Afstemninger
• Kræver at alle har internetadgang, enten på pc eller smart
phone.
• Jeg bruger et program som hedder www.polleverywhere.com.
Her kan man lave afstemninger
med flere svarmuligheder. Fx:
”Hvor vil du helst bo?” med
svarene ”I en storby / i en mindre by / på landet”. Kursisterne
skal så sende deres stemme via
nettet, og svarene popper op på
tavlen/lærredet efterhånden som
de stemmer. På samme måde
kan man lave spørgsmål med
fritekst-svar, hvor kursisterne
kan skrive sætninger som vises
på tavlen.
●
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Ny sektionsbestyrelse
•

AF RIKKE GAWINSKI, REDAKTIONEN

HER SES DEN NYVALGTE SEKTIONSBESTYRELSE.

Fredag den 23. september afholdt Uddannelsesforbundets
"Sektion for lærere i dansk som andetsprog" generalforsamling.
På generalforsamlingen blev der valgt en ny sektionsbestyrelse.
FOKUS har bedt bestyrelsens medlemmer om at præsentere sig
selv nedenfor.
Anna Konstantelos Birke
Formand for sektionsbestyrelsen
siden generalforsamlingen i september 2011, før det 2 år som bestyrelsesmedlem. Arbejder på Vestegnens
Sprog og Kompetencecenter,
Brøndby kommune.
Jeg har været lærer i 20 år og lærer
i dansk som 2. sprog i cirka 15 år.
Jeg har undervist på alle danskuddannelser og også spor, men min
interesse og kompetence ligger især
på DU1 og 2. De sidste 2 år har jeg
udelukkende undervist DU1. Jeg har
også været studieværkstedslærer en

del år og naturligvis tillidsrepræsentant.
Jeg vil gerne arbejde med at gøre
vores forbund mere moderne, udvikle nye former for medlemsindflydelse. Vi er 1200 medlemmer i vores
sektion og der var 60 til generalforsamlingen, så hvis medlemmerne
skal have indflydelse eller bare information, om hvad sektionen og forbundet laver, skal det ske ved at inddrage på andre måder. Derudover vil
jeg gerne styrke forbindelsen og
kommunikationen mellem hovedbestyrelsen og formandsskabet i for-

bundet, sektionens ledelse og tillidsrepræsentanter og medlemmer. Det
er vigtigt for at opretholde vores
berettigelse som fagforening, at forbundet lytter til medlemmerne, og at
medlemmerne ved hvad forbundet
laver på deres vegne.
Derudover vil jeg selvfølgelig gerne
styrke forbundet og vores sektion så
meget som muligt, og kæmpe for at
løse og dæmme op for de mange
problemer og forringelser.
Opretholde vores fags anseelse og
styrke vores faglighed.

Finn Milling
AOF Center Fyn Sprogskole med
hovedarbejdssted i Faaborg. Fra
1986 - 2009 ansat ved AOF Odense.
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FORBUNDETS NYE PJECE. KAN DOWNLOADES PÅ www.uddannelsesforbundet.dk

Jeg har været lærer i dansk som
andetsprog i 27 år og har undervisnings- og arbejdserfaring inden for
stort set alle områder af faget. I de
'gode, gamle dage' underviste jeg
meget på Danskprøve 2 og 3, senere blev det så G2, hvor jeg også var
beskikket censor, over matematik og
IT/det lille pc-kørekort til i de senere
år undervisning på diverse EU-,
ministerielle og LBR-projekter for
arbejdsledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, tit med danskere
og nydanskere på blandede hold.
Senest har jeg undervist meget inden for aktiverings- og arbejdsmar-

kedsdansk, med 'rengøringsdansk'
som særligt interesseområde. Jeg
har hovedfag i russisk og har lidt
kendskab til de andre slaviske
sprog, hvilket ofte er til stor hjælp
(og stor glæde!) i den daglige undervisning og i omgangen med østeuropæiske kursister.
Jeg startede som fagligt aktiv i 1986
i det daværende DAUF, hvor jeg
blev medlem af bestyrelsen for ILFO. I 1991 blev jeg valgt til TR ved
AOF Odense og kom senere i LVU
til at beklæde posterne som amtsklub- og amtskredsformand.
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I Ud-dannelsesforbundet har jeg
siden 2006 været formand for tillidsrepræsentanterne i region Syddanmark.
Jeg har siddet i sektionsbestyrelsen
siden 2009.
Jeg vil gerne medvirke til at udbygge
samarbejdet og samspillet mellem
sektionsbestyrelsen og tillidsrepræsentanterne i region Syd. Så der
etableres optimale rammer for TR's
lokale arbejde ude på skolerne. Og
sikres effektiv udmøntning på centralt niveau af lokale overenskomstkrav m.v. Jeg sidder p.t. i sektionens
arbejdstidsaftaleudvalg. Andre fokuspunkter for mig er personalepolitik,
arbejdsmiljø og lokal løn. Allerhøjeste prioritet har for mig hurtigst muligt at få sat en stopper for de omsiggribende, forhadte og altødelæggende udliciteringer.

Ebba Charlotte Rye
Ansat på Holbæk Sprogcenter
Jeg er uddannet cand.scient. i biologi med dansk som sidefag og har
undervist i dansk som andetsprog i
de sidste 11 år. Jeg har undervist på
alle danskuddannelser. I de sidste år
har jeg primært undervist eksamenshold på dansk 2 og i år er jeg begyndt at undervise på FVU.
Jeg er nyvalgt i sektionsbestyrelsen,
men har været tillidsmand i de sidste
3 år. Jeg er gået ind i bestyrelsen
fordi jeg synes at det er vigtigt at arbejde med de problemer, der opstår
i øjeblikket som følge af det stigende
antal licitationer af sprogcentre, som
kan give uro og utryghed for lærerne
og dårlige undervisningsbetingelser.
Desuden mener jeg at det er vigtigt
at alle regionsklubber er repræsenteret i bestyrelsen, og regionsklub

Sjælland har ikke været repræsenteret i flere år.

Endelig ser jeg en vigtig opgave i at
sikre kvaliteten i vores undervisning.
Samfundet udvikler sig hele tiden.

Kaj Marx
Ansat på Lærdansk, sydvest i Esbjerg afdelingen, hvor jeg fortrinsvis
er vejleder og visitator.

De politiske vinde blæser med skiftende styrke, kursistgruppen ændrer
sig, og kravene til kursisterne ændrer sig også. Derfor er der behov for
til stadighed at tilpasse og udvikle
sektionens uddannelses- og integrationspolitik, og det vil jeg gerne være
med til.

Jeg er tidligere efterskolelærer, men
blev indvandrerlærer i 1995, da de
bosniske krigsflygtninge fik asyl. Jeg
har i en periode været TR og suppleant.
Jeg har siddet i sektionsbestyrelsen
siden 2004 hvor jeg har været/er
kasserer.

Dorit Selmer
Ansat på Sprogcenter Aalborg.
Jeg har gennem 25 år undervist
voksne i dansk som andetsprog. De
seneste 3,5 år har jeg været tillidsrepræsentant.
I mit daglige tr-arbejde søger jeg at
sikre, at vi har rimelige arbejdsvilkår
og et godt arbejdsmiljø på sprogcentret. Opgaverne har udviklet sig
over tid, og vilkårene har også ændret sig, idet en stor del af vores kursister nu går på aftenhold. Der er
derfor behov for, at vi får lavet retningslinjer for fordeling af arbejdet,
delt tjeneste og den skævbelastning,
der desværre er en del af dagligdagen. Hertil kommer, at der skal holdes et vågent øje med kollegernes
løn.
Det er mit håb, at jeg i sektionsbestyrelsen kan arbejde mere overordnet og strategisk, end dagligdagens
mange små og store udfordringer
giver mulighed for. Jeg vil også gerne arbejde på at øge kontakten mellem forbundet og de lokale tillidsrepræsentanter.

Bodil Bang
Er nu pensioneret. Har arbejdet 7 år
ved DF Aalborg og 18 år på Ballerup
Sprogcenter. Har undervist på alle
Danskuddannelser, været beskikket
censor (DU3), tester (DU1 og 2),
vejleder/visitator (i perioder fuldtids).
Jeg har siddet i sektionsbestyrelsen i
7 år som repræsentant for DM sektion 45.

Jørgen Fick Andersen
Ansat ved Aof Nord - Sprogcenter
Frederikshavn. Har haft 25 års jubilæum, stort set alle typer undervisning.
Har siddet i sektionsbestyrelsen fra
2002 og er p.t. næstformand. Er i bestyrelsen pga. af retfærdighedsgen.
Arbejder bredt for at forbedre
arbejdsvilkår (via gode Arbejdstidsaftaler) og ved at modvirke stress og
udbrændthed. Arbejder med arbejdstidsaftaler (i Nissebanden) og er
"flyvende" bestyrelsesrepræsentant i
region Midt og Nord. Har særlig interesse for udliciteringer, som en af
de ting, der er gift for vores arbejdsforhold og faglighed.
Kan tilkaldes og kontaktes vedr. politiske spørgsmål til arbejdstidsaftaler.

➔
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fortsætter side 25.
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Dorthe Hecht
Ansat på CBSI - Center for Beskæftigelse og Integration Københavns
Kommune

Før jeg indtrådte i bestyrelsen var
jeg formand for SUE-3 - Sammenslutningen af uddannelses-og erhvervsvejledere under sektion 3
– i det gamle LVU. Har i mange år
været medarbejderrepræsentant på
skolen og for ca. 9 år siden medlem
af bestyrelsen i sektionen for Dansk
som Andetsprog. I en periode som
næstformand.

Har arbejdet 32 år med Dansk som
Andetsprog på samme sprogcenter,
som igennem årene har heddet
Dansk Flygtningehjælps
Sprogcenter i København, Kigkurren
og nu CBSI.

Har altid haft en stor interesse for
politik og politiske processer og deltager i bestyrelsesarbejdet for at
fremme medlemsdemokratiet og
bære medlemmernes synspunkter
frem i et centralt beslutningsforum.

Har undervist på samtlige spor, trin,
niveauer og danskuddannelser. Haft
særundervisning for traumatiserede
kursister på RCT og behandlingscentret Etica. Undervist i forskellige
bydele og boligområder i København – på Nørrebro, i Sydhavnen,
Tingbjerg og Amager. Arbejder p.t.
på et projekt i Urbanplanen på
Amager og skolen på Hejrevej på
Nørrebro i København.

Er medlem af det pædagogiske udvalg og arbejder for en stærk andetsprogsfaglig profil med kvalitet i
uddannelsen. Derudover relevant
efteruddannelse og udbredelse af
kendskabet til de undervisningskompetencer, som knytter sig til Dansk
som Andetsprog.

˚˚˚

Deltager (efter invitation) i klubmøder i region Midt og Nord, som repræsentant for bestyrelsen.

Har derudover haft funktion som
pædagogisk konsulent for alfaundervisning, vejleder og deltaget i opbygningen af integrationsforvaltningen i
Københavns Kommune som integrationskonsulent i 2 år.

Jeg deltager endvidere i bestyrelsesarbejdet for genindførelse af den
individuelle erhvervs-og uddannelsesvejledning. En vejledning som
omfatter merit – gennemførselsvejledning og overgangs/udslusningsvejledning. I den forbindelse ressourcer og uddannelse til området.
●

SEKTIONEN OG SEKTIONSBESTYRELSENS AKTUELLE ARBEJDE

Sektionen for lærere i dansk som
andetsprog arbejder i øjeblikket på forskellige fronter. Det vigtigste lige nu er
at prøve at dæmme op for bølgen af
licitationer med medfølgende forringelser af undervisningen og lærernes
arbejdsvilkår.
Sekretariatet følger nøje de licitationer,
der er i gang og sørger for virksomhedsoverdragelse, overenskomstdækning af nye aktører osv. Vi søger i
fællesskab at påvirke kommunerne til at
lave ordentlige udbud, og se på kvalitet
i højere grad end pris, og landspo-litisk
søger vi at få faste centralt fast-satte
modultakster. Det er op ad bakke.
Arbejdet med at lave et redskab til
sammenligning af arbejdstidsaftaler på
tværs af overenskomster pågår stadig.
Vi søger også et overblik over om og
hvordan ny løn udmøntes rundt
omkring.
Vi planlægger en konference om FVU.
Vi arbejder med at rydde op på vores
sektions torv på forbundets hjemmeside, på at blive bedre til at hverve
medlemmer og forklare medlemmerne,
hvorfor det er en god ide at være i
vores forbund. Vi udgiver nyhedsbreve
fra sektionen på vores torv. Du finder
torvet via forbundets hjemmeside.
Klik om forbundet, og sektionernes
sider. Gå ind og kig.

➔
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Ikke mindst er det jo sektionen og
vores pædagogiske udvalg, der arbejder med vores fags pædagogiske problemstillinger og udgiver FOKUS.
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Sektionsformanden genopstiller ikke…
tale til Dan Sæderup
•

AF JØRGEN ANDERSEN, MEDLEM AF SEKTIONSBESTYRELSEN.

Jørgen Andersen, medlem af sektionsbestyrelsen, holdt tale til den afgående
formand Dan Sæderup på generalforsamlingen:

Dan genopstiller ikke til formandsposten for vores
sektion.
Det må vi tage til efterretning….både den kommende bestyrelse og medlemmerne, Uddannelsesforbundet og i alle de nævn, råd, kommisioner
og tænketanke og udvalg og følgegrupper du har
siddet i.
I bestyrelsen har vi kendt din beslutning et stykke
tid og vi har forsøgt at indrette sektionen på den
nye situation.

For det har været op ad bakke de senere år…
alene sektionens medlemstal, som har været
over 1800 og nu ligger omkring 1200 taler sit
tydelige sprog.
Det har selvfølgelig ikke været forsvarskamp hele
tiden. I øjeblikket hører vi meget godt om sprogscreeningsværktøjet, som er et af de initiativer,
der er født her i sektionen.
Du har også en del af æren for at uddannelseskravet til lærerne er kommet helskindet gennem i
de perioder, hvor pensionerede skoleinspektører
og hattedamer efter Bertel Haarders mening lige
så godt kunne overtage vore jobs.
Hvis det kommer til at gå mod lysere tider for
området fra nu, så håber jeg du vil kunne glæde
dig sammen med os, når hele dit garderhusarregiment af kæpheste bliver trukket af stald:
•

Væk med kursisternes betaling for
undervisning og prøver
Væk med 3 års begrænsningen i danskuddannelserne
Væk med DU1 og DU2'ernes diskrimination
ift. statsborgerskab
Osv. osv. osv.

Den kommende bestyrelse og især den kommende fomand m/k kommer til at bruge noget af sin
energi på at være de nye i alle de sammenhænge, hvor Dan har været sektionens repræsentant, snart sagt siden ruder konge.

•

Du har gjort et flot stykke arbejde Dan…. Du har
med din store viden, din politiske tæft og et udtalt
strategisk overblik reddet os fra mange af de

Tusind tak for indsatsen for indvandrerlærerne,
for sektionen og for forbundet Dan.

•
•

●

➔

➔

Det står klart for de fleste at Dan er Mr. Indvandrerundervisning og derfor er den person alle kommer til med spørgsmål, kritik eller for at få at vide
hvad indvandrerlærerne mener om dette eller
hint.

ulykker, der var tiltænkt os fra især de sidste par
regeringers side.
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Dansk-engelsk ordbog for udlændinge
•

AF LISE BOSTRUP

Dansk-engelsk ordbog for udlændinge indeholder ca. 25.000
danske ord og vendinger og de tilsvarende udtryk på engelsk.
Ordbogen er udarbejdet af professor W. Glyn Jones, University of East
Anglia, hans kone, den dansk-fødte lingvist, Kirsten Gade Jones, og cand.
mag. Lise Bostrup, der bl.a. har skrevet lærebøgerne Aktivt dansk og
Danskere.
Dansk-engelsk ordbog for udlændinge er ikke, som de øvrige dansk-engelske ordbøger udarbejdet med henblik på danske brugere, men på udlændinge, der har brug for at kommunikere på dansk.

Ordbogen er altså speciel på følgende punkter:
• Ord og udtryk er udvalgt ud fra deres frekvens og anvendelse i moderne
dansk
• De danske ord er tilføjet udtaleangivelse, ordklasse og bøjningsformer
• Der er indført henvisninger, således at en udlænding, der f.eks. slår op
under ”gik”, bliver henvist til ”gå”
• Danske ord og udtryk, som ikke er anvendelige i alle sammenhænge, er
markeret med f.eks. for dagligt sprog, † for lidt ældre, højtideligt og
kirkeligt sprog og for vulgære udtryk og bandeord.
Dansk-engelsk ordbog for udlændinge er udkommet på Forlaget Bostrup i
august 2011, og den vejledende udsalgspris er 250 kr. incl. moms. Ved køb
af over 10 eksemplarer er prisen 200 kr. pr. stk.
Ud over Dansk-engelsk ordbog for udlændinge har Forlaget Bostrup udgivet
Dansk-russisk ordbog, Dansk-bulgarsk ordbog, Bulgarsk-dansk ordbog og
flere andre er under udarbejdelse.
Forlaget Bostrup
www.lisebostrup.dk
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Forlaget Bostrup
Vejledende udsalgspris er
250 kr. incl. moms

