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Leder

Man bliver ikke violinist
af at lytte til violinmusik!
Tidens løsen er praktik og arbejde:
Igen og igen hører vi, at sproget
læres bedst på en arbejdsplads, og
vi er da heller ikke i tvivl om, at det
træningsrum, en arbejdsplads eller
praktikplads kan udgøre, er af stor
værdi for sprogindlæringen, hvis der
altså tales dansk på arbejdspladsen,
og hvis praktikanten er tilknyttet
en sprogmakker. Kun ganske få er i
stand til selv at fange sproget. Derfor
er sprogbad alene ikke tilstrækkeligt,
og med forringelserne indenfor
vores område, frygter vi en gentagelse af fortiden, hvor en stor gruppe
indvandrere, som kom til Danmark
for at arbejde, aldrig fik muligheden
for at lære tilstrækkeligt dansk.
Denne bekymring er vi ikke ene om.
I artiklen "Stok eller gulerod? Motivationens mange udryk" problematiserer Juni S. Arnfast netop udviklingen indenfor undervisningen i dansk
som andetsprog. Hun skriver blandt
andet: "… at ligesom en underviser ikke bliver ekspert i at drive et
supermarked ved at handle i Netto
eller Føtex, så bliver en danskfødt
arbejdskollega i et supermarked
heller ikke ekspert i at undervise i
dansk sprog, blot fordi de selv taler
dansk."

➔

Det er da heller ikke meningen, at
arbejdskollegaen skal undervise i
dansk i projektet Dansk+, som man
kan læse om i artiklen "Dansk+ - når
praktik og sprog går hånd i hånd".

Tilbuddet tager udgangspunkt i et
tæt samarbejde mellem underviser
fra sprogcenter, sprogmakker på arbejdspladsen og borgeren i praktik.
Hvorledes det kan udmøntes i praksis, kan læses i artiklen "Du skal bare
snakke så meget, du har lyst til."
Der har i løbet af 2016 været afholdt
flere konferencer, som Fokus har haft
mulighed for at skrive om. I artiklen
"Overblik, fordybelse, praksis og
videndeling" beskrives indholdet
i Uddannelsesforbundets FVU og
OBU konference, og i "Ordforråd
på skrump" kan man læse om afslutningskonferencen på Nordplusprojektet "Andetsprog i Norden"
og om Uddannelsesforbundets
temadag for undervisere i FVU.
Begge konferencer havde fokus
på ordforrådstilegnelse. Vi er så
heldige, at flere oplægsholdere
har bidraget med artikler til dette
nummer af Fokus.
Har man mistanke om ordblindhed
hos en kursist, er der god hjælp at
hente i artiklen "Ordblindhed/dysleksi set hos tosprogede kursister".
I Køge er en gruppe unge flygtninge
startet i projektet "Dansk som
andetsprog på Køge Gymnasium”,
hvilket man også kan læse om i dette
nummer.
Tre skandinaviske kolleger har bidraget til Fokus 67. "Vi kan lære som

vanlike folk" handler om modersmålsstøttet undervisning af voksne
indvandrere med kort eller ingen
skolebaggrund. "Andetspråk och
matematik i kombination" beskriver
fordelene ved at integrere hverdagsmatematikken i svenskundervisningen. Og endelig omhandler "Hvordan hjelper vi tospråklige elever
med at utvide sitt ordforråd?"
brug af kognitive metoder i arbejdet
med kategorisering og indlæring af
begreber.
Der er kommet mange nye flygtninge
til Danmark fra Eritrea. Derfor er det
meget relevant, at man i artiklen
"Kontrastbekrivelse af tigrinya" kan
få en forståelse af nogle af de udfordringer, de eritreanske flygtninge
oplever, når de skal lære dansk.
Vi har skrevet det før, men vil gøre
det igen: Vi er meget glade for at
modtage artikler til Fokus, både de
praksisnære og de mere teoretiske.
Men vi vil også opfordre til, at Fokus
bruges til kortere debatindlæg,
idéudveksling og nyttige informationer. Det er vores fælles forum
– lad os bruge det!
Tilbage står at ønske jer alle en
glædelig jul og et godt nytår.
Kærlig hilsen redaktionen

Artikel
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Stok eller gulerod?
Motivationens mange udtryk
•

Af Juni Søderberg Arnfast, lektor Københavns Universitet

I en humoristisk Facebook-opdatering, beskrev psykologen Svend
Brinkmann, udviklingen i synet på betydningen af motivationsmetaforen ’stok vs. gulerod’ således:
Behaviorisme:
Du får pisk
Humanistisk psykologi: Du får gulerod
Positiv psykologi:
Du får pisk med en gulerod
Narrativ psykologi:
Du får en historie om pisken og guleroden
Kognitiv psykologi:
Du får et gulerodsskema til tanken om pisken
Psykoanalyse:
Sommetider er en gulerod bare en gulerod.
	Men ikke ret tit.
Svend Brinkmanns Facebookprofil 13. november 2016

Umiddelbart fanger han udviklingen
i synet på motivation set fra en psykologisk vinkel, men billedet svarer
meget godt til den udvikling, der kan
ses inden for andetsprogsforskningen, skønt de tilegnelsesteoretiske
udviklingsveje ikke kan hævdes at
være gået lige så vidt, som ovenstående.

rers forståelse af, hvad motivation er.
Det er næppe for meget at sige, at
disse to gruppers forskellige opfattelse af motivation kan forventes at
give problemer i den daglige undervisning – ikke mindst under indtryk
af de politiske signaler der er sendt
inden for det seneste års tid.
Tillad mig derfor at kridte den politi-

Til gengæld er det måske nok på
sin plads at repetere, hvilke sving
og drejninger andetsprogsforskningen har taget, når det kommer
til spørgsmålet om motivation og
sprogtilegnelse. Ikke mindst fordi det
har betydning for, hvordan sprogcenterlærere med en DAV- eller
Masteruddannelse i bagagen forstår motivation og hvordan de kan
integrere arbejdet med motivation
i deres undervisning. Dén viden og
kompetence adskiller sig på mange
måder fra forskellige politiske aktø-

Kategorier*

2015

ske bane for fremtidens danskundervisning af udlændinge op: ligesom
mange andre europæiske og skandinaviske lande har Danmark oplevet
en øget tilstrømning af flygtninge
det seneste år. Ifølge Ministeriet for
Udlændinge, Integration og Boliger
(UIMB) viser tallene for 2015 at
antallet af indvandrere ligger på ca.
85.000 personer:

2016 (pr. 31. august)

Asylansøgere og
familiesammenførte

22,987

27%

11,735

22%

Erhverv, studier,
EU/EØS

61,706

73%

40,956

78%

Total

84,693

100%

52,691

100%

* for overskuelighedens skyld har jeg slået oprindelige kategorier sammen
Kilde: Tal på udlændingeområdet pr. 31.08.2016 www.nyidanmark.dk
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Lidt over en fjerdedel af indvandrede
personer var i 2015 altså enten asylansøgere eller familiesammenførte,
mens tallene for 2016 tyder på at
andelen af denne gruppe er faldet
en smule. Sagt på en anden måde,
så tyder disse tal på at op mod ¾ af
sprogcentrenes brugere kunne have
en anden baggrund end flygtninge
og familiesammenførte.
På det politiske plan besluttede regeringen i februar 2016, at flygtninges
faglige og sproglige kompetencer
skulle kortlægges med henblik på
en bedre og hurtigere integration
på arbejdsmarkedet, og sammen
med LO og DA indgik regeringen
i forlængelse heraf en trepartsaftale om integration af flygtninge på
arbejdsmarkedet. Det primære succeskriterium for denne trepartsaftale
er at få 50% af flygtningene i arbejde
eller uddannelse. I aftalen er det
en grundlæggende forudsætning,
at enhver flygtning er arbejdsparat
(med få undtagelser), og at de bør
træde ind på arbejdsmarkedet så
hurtigt som muligt for at kunne forsørge sig selv og deres familier. De
vil fortsat have ret til at få danskundervisning, men til forskel fra
tidligere skal pengene nu følge den
enkelte kursist. Det åbner op for
muligheden for at forlægge danskundervisningen til arbejdspladsen,
og man taler da også om at denne
kursistgruppe er i sprogpraktik.
De flygtninge, som kommer i sprogpraktik, skal dog stadig kunne bestå
modultest og afsluttende PD-prøver,
som de kendes fra danskuddannelsessystemet. Den slags ændringer
stiller altså nye krav til sprogcentrenes tilpasningsevne i forhold til pædagogiske metoder, underviningsemner og konkrete fysiske rammer
for danskundervisning. Trepartsaftalen lægger da også op til at
danskuddannelserne skal moderniseres og gøres mere effektive. Lad
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mig lige minde om, at succeskriteriet
er, at aftalen skal omfatte 50% af
flygtningeandelen af den samlede
indvandring i Danmark. Med andre
ord sigter aftalen mod at omfatte
godt 10% af det samlede antal indvandrere i Danmark – altså blot en
lille del af kursistskaren på danske
sprogcentre.
Det er ikke uvæsentligt, hvis man vil
diskutere, hvordan sprogcentrenes
danskundervisningstilbud skal udformes. Og af samme grund er det
væsentligt at holde sig for øje, hvor
lang vejen frem til dagens dansktilbud har været og i den sammenhæng også, hvor meget vores forståelse af motivation har udviklet sig.
På uddannelsessiden har vi bevæget
os fra korte indvandrelærerkurser i
1970’erne til – fra 1999 – en supplerende ét-årig professionsuddannelse,
som giver et solidt basiskendskab
til de forskellige aspekter af andetsprogstilegnelsens forskellige dele:
sprogbeskrivelse, andetsprogstilegnelse, kultur & sprog samt andetsprogspædagogik. Undervisere på
sprogcentrene har dermed et solidt,
fagligt fundament til at videreudvikle deres undervisning og kompetencer afhængig af de pædagogiske
virkeligheder de måtte stå i. Denne
udvikling kan beskrives som en vej
fra den simple tilgang til behovet for
underviserkvalificering til en mere
kompleks forståelse af, hvilke kvalifikationer en underviser kan have
brug for – baseret på en forskningsbaseret vidensudvikling.
Samme udvikling fra det simple
til det komplekse genfinder man
inden for flere andre af andetsprogsforskningens discipliner.
Motivationsområdet og det teoridannelser er dermed ingen undtagelse. Mange andetsprogsforskere
har beskæftiget sig med motivationsbegrebet, men i denne gennemgang vil jeg nøjes med at

beskrive nogle af de toneangivende
på feltet.
Tilbage i 1972 udgav R. C. Gardner
og W. E. Lambert Attitudes and
Motivation in Second Language
Learning, et værk, der skulle blive
grundstenen i opfattelsen af motivation inden for andetsprogstilegnelse
i mange år fremover. På baggrund
af mange års forskning i canadiske
gymnasieelevers præstationer i
fremmedsprogsfag, formulerede
de en skelnen mellem instrumentel
og integrativ motivation. Begge
typer motivation ville præge gymnasieelevernes indstilling til at lære
fremmedsprog, men den ene form
ville være dominerende. Kort fortalt
afspejlede begrebet instrumentel
motivation elevens forestilling om
den praktiske værdi af at lære et nyt
sprog: kunne det skaffe hende ind
på en bestemt uddannelse, skaffe
hende ønskejobbet eller sikre den
fremtidige karriere? Sproget var på
den måde et redskab til at opnå ydre
goder, som ansås for attraktive eller
nødvendige. Den integrative motivation, derimod, reflekterede elevens
interesse i den kultur, sproget taltes
i, og de mennesker, som talte sproget. Her var der i en vis forstand snarere tale om et ønske om at kunne
identificere sig med de symbolske
værdier, fremmedsproget repræsenterede. På baggrund af denne
opdeling, konstruerede Gardner og
Lambert en test, som skulle kunne
afdække elevernes motivationsdisposition – noget der kunne være
relevant i forhold til tilrettelæggelse
af undervisningen i gymnasiet.
Selve modellen med dens enkle
opstilling i instrumentel overfor integrativ motivation har en dragende
kraft på undervisere og planlæggere,
fordi den tilsyneladende afdækker et
centralt spørgsmål i andetsprogsundervisningen på en umiddelbart
appellerende måde: test og opdel
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kursister efter, hvordan de undervises bedst. Imidlertid overser mange
tilhængere af denne model det ellers
nærliggende faktum, at modellen
dels bygger på børn/unge (gymnasiaster), dels at der var tale om
skolesystemets fremmedsprogsundervisning og endelig at tilegnelsen
foregik i deres hjemland. Det er
nogle markant anderledes vilkår for
andet-sprogstilegnelse end at være
voksen immigrant, som skal lære et
andetsprog for at kunne genetablere
deres tilværelse, identitet og status
i et nyt land. For slet ikke at tale om
forskellene mellem børne- og voksenpædagogik. For slet, slet ikke at
tale om børns og voksnes forskellige
grader af selvforvaltning, selvbestemmelse og selvforsørgelse. Det
giver sig naturligvis også udslag i,
hvordan motivation hos børn og
voksne kan beskrives og omsættes
til praktisk anvendelse i en undervisningssituation.

Et årti senere tiltrak en mere psykologisk beskrivelse af motivation
sig opmærksomheden. E. L. Deci og
R. M. Ryan udgav i 1985 det centrale arbejde Intrinsic Motivation
and Self-determination in Human
Behavior, hvor de skelnede mellem
ydre (extrinsic) og indre (intrinsic)
motivation i sammenhæng med
begrebet selvbestemmelse dannede
fundamentet for at forstå, hvad
der påvirkede indlæreres tilgang til
læring. Med distinktionen mellem
ydre og indre motivation kunne de
beskrive, hvordan hhv. faktorer eller
aktører uden for individet kunne
påvirke dets adfærd, og hvordan
andre faktorer kunne beskrives som
noget iboende i individet, og som
havde betydning for dets handlinger
og valg. De to yderpunkter i dét, som
kunne betegnes som en motivationsskala, kunne samtidig forstås som en
socialiseringsproces med forskellige
udviklingstrin, som har betydning
for individuel adfærd. Vi kender det
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godt i praksis: som børn fortæller
vores forældre os, at vi skal vaske
hænder inden vi spiser, og med
alderen internaliseres denne adfærd,
så vi efterhånden ikke blot gør det
af os selv uden at blive mindet om
det, men endda som en demonstration af en værdsat adfærd, som
vi gladelig forsøger at videreføre til
vore egne børn. Med andre ord er
vi blevet socialiseret til en bestemt
adfærd, som vi efterfølgende socialiserer kommende generationer ind
i. I forhold til andetsprogstilegnelse
kan denne bevægelse fra ydre til
indre motivation komme til udtryk i
arbejdsformer og engagement, som
med læringssocialiseringen ifbm. fx
sprogcenterundervisning har betydning for, hvordan vi forholder os til
sproglæring. Men med i dét motivationssyn hører også betydningen
af selvbestemmelse, som bedst kan
forstås som den grad af vedholdenhed eller viljestyrke, individet udviser i sin adfærd. For undervisere er
der ingen tvivl om at vedholdenhed
og viljestyrke er kursisternes stærke
med- eller modspillere i et pædagogisk forløb.
De fælles træk ved beskrivelserne
af Gardner og Lamberts af instrumentel motivation og af Deci og
Ryans ydre motivation springer
hurtigt i øjnene, når man nærlæser
teorierne, og den canadiske motivationsforsker, Kimberley Noels, formulerede omkring årtusindskiftet et
bud på en samlet teori, som kunne
forene den sprogpædagogiske tilgang med den psykologiske. Det
resulterede i en temmelig kompleks
model, som kan være krævende at
omsætte til pædagogisk praksis.
Fælles for alle de nævnte teorier
er dog, at de alle tager for givet,
at en indlærers motivation er uforanderlig og kun behøver at blive
beskrevet én gang for alle, for at
man som visitator eller underviser
véd, hvordan man skal gribe kursisten an og hvilket niveau og hvilken

undervisning, der vil passe bedst til
vedkommende.
Et sådant motivationssyn kan af
(forhåbentlig) indlysende grunde
hurtigt kritiseres. Eller i det mindste nuanceres. Det skete fra flere
vinkler fra slutningen af 1990’erne
og med to centrale værker omkring
årtusindeskiftet.
To centrale arvtagere til det sprogpædagogiske perspektiv er lingvisten, Ema Ushioda, og psykologen,
Zoltan Dörnyei. Begge har de fra
forskelligt perspektiv beskrevet
motivation som et dynamisk fænomen, som forandrer sig over tid.
Ushioda beskrev i 1998 motivation
som en fintunet samspil mellem
indlærers målsætning og erfaring
og hvordan disse erfaringer
– afhængig af deres art – har
betydning for motivationen for at
forfølge såvel kort- som langsigtede
læringsmål i andetsprogsundervisningen. Med bogen Teaching
and Researching Motivation tilvejebragte Dörnyei ikke blot det
solide overblik over forskning og
tilgange, men han beskrev også
den samme tanke som Ushioda
– nemlig, at indlæreres motivation
er foranderlig over tid. Det være
sig i et makro-perspektiv (fx førunder-efter sprogkurset) som i et
mikro-perspektiv (fx før-under-efter
øvelsen diktat). Dörnyei og Ottó
beskrev de tre faser, som en præaktionel fase, som både omfatter indlærerens formulering af målsætning
for opgaven, opbygningen af vilje
til at gennemføre (intentionalitet)
og igangsættelse af handlinger, der
kan føre til det opstillede mål. I den
efterfølgende aktivitetsfase skilles
den komplekse opgave i mindre
underordnede opgaver, som indgår i
løsningen af den overordnede opgave. Løsningen eller udførelsen af
disse mindre og mere overskuelige
delopgaver følges af en løbende
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evaluering, hvor indlæreren benytter såvel udefrakommende stimuli
(fx læreropmuntring, uret som
tikker og lægger et tidspres på
løsningen af opgaven) som sammenligning af delresultater med
(del)forventninger, og handlinger
og adfærd justeres som en del af
denne løbende evaluering. Hele
denne del af processen er altså
præget af valg af strategier for,
hvordan man opretholder motivationen undervejs, hvordan man
lærer sprog og hvordan man opstillers mål og succeskriterier. Efter
veludført opgaveløsning indtræder
den postaktionelle fase, hvor indlærer evaluerer ikke blot produktet,
men også processen. I denne fase
træffer indlæreren altså også mere
eller mindre bevidst valg om fremtidig tilgang til tilsvarende opgaver,
tilføjer nye erfaringer til de allerede
høstede og udarbejder eller justerer
fremgangsmåder og strategier til
næste gang. Motivation bliver på
denne måde et yderst sammensat
fænomen, som afhænger ikke blot
af øjeblikkets opgaveløsning, men
også af hvordan processen udspiller
sig både i indlærerens individuelle
kognitive proces og i den sociale
kontekst, som opgaveløsningen finder sted i – det være sig i samspil
med underviser, holdkammerater,
arbejdskolleger. Motivation er dermed centralt for det læringsbegreb
der ligger til grund for aktiviteterne.
De fysiske rammer omkring aktiviteterne er derfor heller ikke uden
betydning, for tilbyder læringsrummet de nødvendige vilkår for den
optimale proces? Et undervisningslokale er ikke nødvendigvis det
bedste sted at lære alle aspekter af
et nyt sprog eller en ny kultur. På
samme vis er arbejdsgulvet heller
ikke det bedste sted at arbejde med
sproglige regler for inversion eller
diskussionsgenren.
Gennem de senere år har Dörnyei
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udvidet sin forskningshorisont til
at se mere specifikt på opfattelse
af egen identitet som betydningsfuld for, hvordan vi overhovedet i
udgangspunktet beslutter os for,
hvilke mål vi måtte sætte os. Dét
spørgsmål består af såvel hvilken
selvforståelse vi vælger at lægge
vægt på samt ikke mindst vores
evne til at forestille os, at der kunne
være forskellige mulige scenarier,
som hver på deres måde påvirker
vores adfærd. Skåret helt ind til
benet taler Dörnyei om, at vi har et
standard-selv, som er den identitetsopfattelse, vi altid kan falde tilbage på. Derudover har vi et ønsket
selv, som rummer et billede af den
bedste udgave af vores selv, hvor
vores mål bliver indfriet, og et frygtet selv, som rummer det modsatte
– altså et worst case scenario, hvor
intet lykkes for os, og hvor vores
mål henstår som uopnåelige luftkasteller. Undervisere er om nogen
bevidste om, hvilken rolle læringsprocesser, undervisning, undervisere og kontekster på forskellige
planer spiller for en indlærer, og
vores idé om den gode lærer rummer blandt andet forestillingen om,
at læreren har muligheder for at
navigere i komplekse kontekster og
få såvel indlærer som undervisning
sikkert i havn. Det er store fordringer til en underviser, som skal vide
meget mere end man mente var
nødvendigt, da de første undervisningstilbud i danskundervisning for
voksne dukkede op i 70’erne.
Som om den sprogpædagogiske
udvikling af motivationsområdet
ikke var nok, bragte årtusindeskiftet også et andet nyt bud på
forståelsen motivation på banen:
I sit hovedværk Investment and
Language Learning. Gender,
Ethnicity and Educational Change,
påviste Bonny Norton overbevisende en sammenhæng mellem dét,
der foregår i undervisningslokalet
med de påvirkningsfaktorer uden

for undervisningslokalet, og som
påvirker indlæreres investering i at
lære noget nyt. Med investeringsbegrebet går Norton videre end
’traditionel’ motivationsforskning,
idet hun inddrager social interaktion med dets løbende forhandling
af identitet og magtrelationer. I
hendes perspektiv afspejles indlæreres erfaringer fra sociale interaktioner i deres nye hjemland i dét,
de er villige til at sætte ind på at
opnå sproglige og sociale kompetencer, som kan understøtte og
sikre en tilværelse det land, de er
kommet til. Der er en klar sammenhæng mellem forventningen
om udkommet af deres indsats og
deres adfærd – noget der i øvrigt
generelt anerkendes som styrende
for voksne individers beslutningsprocesser inden for voksenpædagogikken.
Udviklingen fra Gardner og
Lamberts simple motivationsmodel fra 1970’erne til komplekse
modeller, som forener psykologiske
og sociale faktorer er baseret på
grundig og omfattende forskning,
som nu er så udbredt og anerkendt,
at fremmedsprogsundervisningens ukronede dronning, Rebecca
Oxford, alene i 2016 har udgivet
flere artikler, som beskriver og
udfolder nye modeller for, hvordan
sprogundervisning bedst tilrettelægges til gavn for indlærerne. Det
er modeller, som altså inddrager
cutting edge forskningen inden for
motivation. Således beskriver hun
en kompleks model for, hvordan
vi som undervisere trækker på det
bedste vi ved, for at få indlærere til
at gøre deres bedste i forbindelse
med fx danskundervisningen.
Se skema side 7.
Forskningsfeltet har med andre ord
bevæget sig fra behaviorismens syn
på, at læring lykkes bedst med
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E

empathy and emotions

M

meaning and motivation

P

three selected perseverance components (hope, optimism and resilience)

A

agency and autonomy

T

time

H

hardiness and habits of mind

I

intelligences, plus three additional elements: identity, investment, and imagination

C

character strengths

S

four selected self components (self-efficacy, self-concept, self-esteem, and self-verification

Oxford, R.L. (2016):’Biasing for the Best’: Looking at New Elements in a Model of Language Learner Well-Being. In Gałajda et al (eds): Researching Second
Language Learning and Teaching from a Psycholinguistic Perspective. Springer International Publishing, Switzerland.

stokkemetoder til et velbegrundet syn på læring som afhængig
af pædagogiske, psykosociale og
kontekstuelle vilkår for brug af gulerødder i undervisningen. Dét ved
undervisere og andre professionelle
udmærket efterhånden.

➔

Så meget desto mere er der grund til
bekymring, når regeringens trepartsaftale både nedprioriterer indsatsen
for oparbejdelse af tilstrækkelige og
nødvendige sproglige kompetencer
hos nyankomne (nu skal de først og
fremmest blive selvforsørgende) og
lukker op for nye læringsrum for et
lille, specifikt udsnit indvandrere,
uden at pege på hvordan indholdet i
undervisningen og læringsvilkårene i
øvrigt kan kvalitetssikres, så løbende
og afsluttende sproglige mål, som de
formuleres i fordringerne til modulog slutprøver, kan nås. Vejledning til
holdsætning for arbejdsmarkedsrettet dansk peger på, at undervisere
skal indstille sig og deres undervisning på yderligere differentiering.
Det vil kræve tilegnelse i yderligere,
supplerende kompetencer hos
undervisere – kompetencer, som er

en udvidelse af deres basale, professionelle færdigheder.
Man kan frygte at trepartaftalen vil
medføre en slækning af kompetencekravet til danskundervisere for på
den måde at gennemføre tankerne
om sprogundervisning og sprogpraktik ved hjælp af amatørundervisere
med andre faglige baggrunde end
den veluddannede sprogcenterlærers. En sådan sænkning af kompetencekravet vil dog også ramme
undervisningsvilkårene for det store
flertal af sprogcenterkursister, som
ikke er en del af trepartsaftalens
målgruppe, og det er måske værd i
den forbindelse stilfærdigt at gøre
opmærksom på, at ligesom en
underviser ikke bliver ekspert i at
drive et supermarked ved at handle i
Netto eller Føtex, så bliver en danskfødt arbejdskollega i et supermarked
heller ikke ekspert i at undervise i
dansk sprog, blot fordi de selv taler
dansk.
Forskningen og undervisernes erfaringer med at undervise i dansk som
andetsprog er tilgængelig. Så er det

op til beslutningstagerne at vælge,
om initiativerne skal drives frem af
stok eller gulerod? Man kan blot
kigge på varedeklarationen for at
finde ud af næringsværdien.

Kilder

•

Deci, E.L. & Ryan, R.M. (1985): Intrinsic
motivation and self-determination in
human behavior. Plenum, New York.
Dörnyei, Z. (2012): Motivation in language
learning. Longman, London.
Gardner, R.C. & Lambert, W.E. (1972):
Attitudes and Motivation in Second
Language Learning. Newbury House,
Rowley, MA.
Norton, B (2000; 2013): Investment and
Language Learning. Gender, ethnicity
and educational change. Longman,
London.
Oxford, R.L. (2016): ’Biasing for the Best’:
Looking at New Elements in a Model
of Langauge Larner Well-Being. In
Gałajda et al (eds): Researching Second
Language Learning and Teaching from a
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Tal på udlændingeområdet pr. 31.08.2016;
www.nyidanmark.dk
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DANSK+

– når praktik og sprog går hånd i hånd
•

Af Kirsten Aagaard Andersen og Susanne Toft, undervisere på Center for Dansk og Integration, Køge

”Dansk læres bedst på arbejdspladsen” Dette udsagn bliver gentaget så ofte, at der i offentligheden stort set ikke sættes spørgsmålstegn ved det længere.
Men som undervisere har vi alle
oplevet at have kursister i praktik
på arbejdspladser eller i jobfunktioner, hvor muligheden for at træne
og tale dansk er meget ringe eller i
værste fald ikke eksisterende. Det er
frustrerende for alle og ikke mindst
for de kursister, der tages ud af
danskundervisningen. Der er ikke
tvivl om, at det sproglige træningsrum, en praktik kan fungere som, er
værdifuldt men praktikken er ikke
pr automatik værdifuld for sprogindlæringen. Dette forsøger det nye
koncept, Dansk+, at tage højde for.
I Dansk+ er der tale om deciderede
sprogpraktikker, hvor der er fokus
på praktikantens sproglige udvikling
både generelt og fagspecifikt. Der er
tale om et tæt samarbejde mellem
jobcenter, praktikant, sprogmakker
og sproglærer. Sprogmakkeren, der
er en kollega på arbejdspladsen, klædes på til opgaven gennem et kort
kursus og sikrer i samarbejde med
sproglæreren, at det bliver muligt
for praktikanten at bruge og træne
det danske sprog i løbet af arbejdsdagen. Det tværfaglige samarbejde
er konceptets styrke, men også dets
akilleshæl. Det kræver, at alle samarbejdspartnere afsætter ressourcer
og har respekt for hinandens fagområder, viden og kompetencer. En
tæt dialog er forudsætningen for, at
praktikken lykkes og ikke blot afføder
frustration hos alle parter.
Dansk + er udviklet i et samarbejde
mellem DA, KL, LO og 10 kommu-

nale samarbejder mellem jobcentre
og sprogudbydere og er støttet af
Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekruttering under Beskæftigelsesm
inisteriet. Dansk+ ligger tilgængeligt
på: www.danskplus.dk

Fokus har bedt organisationerne
kommentere på, hvorfor de har deltaget i udviklingen af Dansk+

Køge kommune:
I Dansk+ antages
det netop ikke,
at praktikanterne
lærer dansk automatisk, blot de er på en arbejds-

plads. Derimod lægges der vægt
på underviserens ekspertviden om
sprogindlæring, idet han/hun har
rollen som konsulent for sprogmakker. Underviser er med til at vejlede,
opstille og revidere mål i et tæt samarbejde med sprogmakker og praktikant. Herved sikres, at der er fokus
på udviklingen af praktikantens kommunikative kompetencer i samspil
med sprogbehovet på arbejdspladsen. Derudover kan underviser introducere og guide i brug af sprogmakkerens ”værktøjskasse”, der indeholder forslag til sproglige øvelser inden
for forskellige områder. I Dansk+ er
der et stort potentiale for at udnytte
det træningsrum, praktikpladsen
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udgør, til at arbejde med sproget i
autentiske situationer.
Kirsten Aagaard Andersen og Susanne Toft.
Undervisere på Center for Dansk og Integration,
Køge

LO • Landsorganisationen i
Danmark:
For LO er et helt
centralt element i
Dansk+ koblingen mellem virksomhedspraktik/beskæftigelse og brugen af en sprogmakker. LO har det
udgangspunkt, at de dansksproglige
kompetencer i en beskæftigelsessammenhæng bedst udvikles ved
daglig brug i en arbejdsmæssig sammenhæng. I Dansk+ er der derfor
lagt vægt på, at de sproglige kompetencer hos borgeren styrkes i et
samspil mellem opkvalificering af
danskkundskaber og oplæring i de
faglige arbejdsfunktioner på arbejdspladsen. Her har sprogmakkeren
en helt central rolle og funktion.
Sprogmakkeren er den person på
arbejdspladsen, der er med til at
understøtte, at borgeren udvikler de
almene og branchespecifikke danskkundskaber.
Erik Nielsen, Konsulent

Dansk
Arbejdsgiverforening:
Danske arbejdspladser er i stor

udstrækning imødekommende, når
det gælder om at stille praktikmuligheder til rådighed for at hjælpe en
flygtning eller anden borger tættere
på deltagelse på arbejdsmarkedet
og dermed tættere på integration på
arbejdsmarkedet. Det er også tilfældet med sprogpraktikkerne i Dansk+.
Vi kender det nok alle, at når vi skal
lære noget, så lærer vi det hurtigere,
hvis vi samtidigt kan træne det. Det
gælder også, når en udlænding skal
lære dansk. Virksomheden skal ikke
lære en udenlandsk borger dansk,
men hjælpe borgeren til at bruge og
træne dansk så meget som muligt.
Det kan lade sig gøre i rigtig mange
arbejdssituationer.
Men det er ikke en given kompetence i en virksomhed eller hos medarbejdere at give en særlig sproglig
støtte til flygtninge eller andre
udlændinge, der kræver en særlig
støtte for at lære dansk. Derfor har
det været afgørende for DA, at en
praktik i Dansk + for en udlænding
bliver målrettet, og at virksomheden og dens medarbejdere bliver
ordentligt støttet til opgaven af jobog sprogcentret. Denne mulighed
eksisterer i Dansk+, og så giver det
god mening. Samtidig er det også en
form for kompetenceudvikling både
for arbejdspladsen, for udlændingen og for den medarbejder, der er
sprogmakker. ”

Birger Mortensen, Chefkonsulent

Berit Toft Fihl, Chefkonsulent.

Artikler, debatindlæg og kommentarer sendes
til: fokus.dansk@gmail.com
Udkommer i juni 2017
Deadline for indlæg er den 1. maj 2017
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Kommunernes
Landsforening:
Dansk+ er udviklet
i forhold til ledige
udlændinge, der
har været i landet i en længere
periode og opbrugt retten til danskuddannelse. Da sproget fortsat
er en barriere for at få fodfæste på
arbejdsmarkedet, har projektet haft
fokus på, hvordan man så kan støtte
en sproglig udvikling i forbindelse
med praktik på en virksomhed.
Med projektet er der udviklet enkle
og konkrete redskaber til, hvordan
en ansat på virksomheden som
sprogmakker kan støtte den sproglige udvikling. Erfaringerne bør let
kunne spredes til andre kommuner
og tilpasses andre målgrupper.
Dansk+ rummer efter KL’s opfattelse
således særlige perspektiver i den
aktuelle situation, hvor integrationsindsatsen skal gøres mere virksomhedsrettet, og flygtninge skal mødes
som jobparate med det samme. Det
vil i de fleste tilfælde kun kunne lykkes, hvis der er et samspil mellem
sprogcentrets indsats med undervisernes særlige kompetencer og en
sproglig støtte i anvendelsesrummet på virksomheden.
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”Du skal bare snakke så
meget, du har lyst til!”
•

Af Finn Rasmussen, Dansk Arbejdsgiverforening og projektleder på Dansk +

”…vi skal nok stoppe dig, hvis det bliver for meget”. Sådan er indstillingen til sprogpraktikant Oleksandr Nechypurny fra Ukraine i
firmaet Nordisk Håndværk i Valby. Oleksandr er i 13 ugers praktik
i firmaets regnskabsafdeling.
I det daglige er der nu mest fokus på det faglige sprog, siger sprogmakker
Bjarne Fischer Juhl. Vi lægger vægt på, at Oleksandr kan tale om de væsentlige
faglige områder og komme med danske forklaringer på de forskellige indholdsdele i regnskabet eller kontoplanen – ikke mindst bruge de rigtige fagtermer.
Det indebærer også, at Oleksandr indimellem får nogle hjemmeopgaver, og
mindst hver 14 dag skal han på dansk kunne forklare sit faglige fremskridt.
Oleksandr føler, at han har fået meget mere styr på de danske faglige ord,
og han er meget glad for at kunne bruge sin uddannelse både fra Ukraine og
Danmark (taget på engelsk) i dansk sammenhæng.
Oleksandr har ikke så mange muligheder for at tale dansk uden for arbejdet, så
han er glad for også at tale med de øvrige kolleger om alle mulige hverdagsting,
og hvad der sker uden for arbejdet. Derudover er han begyndt at høre meget
dansk radio, som supplement til at blive bedre til at tale og forstå dansk. En af
kollegerne gør opmærksom på, at der også sker noget læring den anden vej ”vi
får lært nogle ukrainske ord af Oleksandr, når vi holder pauser”.
Det er første gang Nordisk Håndværk har en sprogpraktikant, og Bjarne er
opmærksom på, at det kræver noget mere tid, men med god hjælp og støtte
fra Center for Dansk og Integration i Køge, synes han faktisk det forløber uden
problemer.
”Forleden spurgte Oleksandr mig, om der var mere, han skulle lave, og jeg foreslog lidt frisk, at han lige hurtigt kunne vaske gulvet, men han forstod godt, at
det bare var en kvik og vittig bemærkning, så han er ved at blive integreret på
arbejdspladsen og forstå vores humor”, siger Bjarne Fischer Juhl.
I realiteten fungerer alle kolleger i afdelingen som Oleksandrs sprogmakkere,
”men måske taler vi for lidt”, siger Bjarne eftertænksomt. ”Det er jo et job, hvor
man er mere koncentreret om, hvad der sker på computerskærmen, end på at
tale med sin kollega”.
Oleksandr er dog glad for, at han bliver stillet en række konkrete opgaver både
fagligt og sprogligt, og han kan mærke, at han bliver bedre til begge dele.
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Overblik, fordybelse, praksis
og vidensdeling
•

Af Kit Bech, underviser på Center for Dansk og Integration, Køge

Knapt 40 FVU- og OBU-lærere var samlet på Dalum Landbrugsskole
i Odense den 22.- 23. sept. til Uddannelsesforbundets Kursus og
Generalforsamling.
Programmet bød om torsdagen først
på et oplæg ved logopæd og ekstern
underviser på Syddansk Universitet,
Birgitte Albæk Henriksen, om
”Ordforrådstilegnelse og differentiering”; herefter en valgfri workshop
”Sparring om hvordan vi arbejder
med enten OBU eller FVU”; og til
sidst Generalforsamling i OBU- og
FVU-sammenslutningen.
Fredag var der igen to valgmuligheder. For de OBU-interesserede en
gennemgang, afprøvning og refleksion af/over DOT-testen ved Dorthe
Luccat, læse- og teknologikonsulent
på CSU i Holbæk. For de FVU-interesserede holdt Peter Hybel, cand.
mag. og underviser ved KVUC et
oplæg med titlen: ”En aktiverende
stavepædagogik for en heterogen
gruppe”. I alle oplæg var der indlagt øvelser i større eller mindre
udstrækning.
Jeg kunne af gode grunde kun være
et sted af gangen og har derfor ikke
beskrevet alle oplæg og aktiviteter.

Ordforrådstilegnelse
og differentiering
Birgitte Albek Henriksen
gav i sit oplæg et flot og bredt view
over definitioner og teorier indenfor
området sprogtilegnelse og tosprogethed – især med fokus på voksne.
Hun fortalte om tilegnelsesrækkeføl-

ger, 4 forskellige teorier om sprogtilegnelse, intersprog, individuelle
variationer, forskelle hos voksne
og børn, hvad der er unikt for det
danske sprog, forskellige kommunikationsstrategier, hvad der er unikt
for voksnes sprogtilegnelse, sprogvalg, akkulturation, sprog i hjemmet,
individuel kontra kollektiv kulturforståelse, undervisning uden skriftligt
forlæg, ordforråd – og en del mere.
Det var en hurtigt, men også
videnstung gennemgang af nogle
af de centrale temaer indenfor
området. Det vil komme for vidt at
forsøge at referere Birgittes oplæg
og samtidig yde det retfærdighed.
Jeg vil derfor henvise interesserede til at læse hendes slides på
Uddannelsesforbundets hjemmeside. På alle slides er der henvisninger til den relevante litteratur, således at man selv kan læse videre.

Workshop: Sparring
om hvordan vi
arbejder med enten
OBU eller FVU
En af de helt store gevinster ved at
deltage i kurser og konferencer er
den vidensdeling, der opstår enten
spontant i pauserne, eller når arrangører og oplægsholdere lægger
gruppearbejde og øvelser ind i programmet. Der var mange inspirerende input fra kollegaer og et af dem,

der vakte bred begejstring, var VUCFyn lærer Ann Kristine Langholz’s
såkaldte Sprogvæg.

Sprogvæggen
Ann Kristine har siden
august haft gang i
Sprogvæggen i forsøget på at udvide
og styrke kursisternes ordforråd,
uden at hun igen og igen selv står
ved tavlen og forklarer nye ord.
Sprogvæggen fungerer på denne
måde: I klasseværelset (som er
holdets faste lokale, hvilket jo kan
være svært at opnå) er opsat en stor
tavle med masser af magneter. På
tavlen hænger der efterhånden ca.
150 sedler med ord, som er sat op
siden holdstart. På forsiden er et ord
skrevet med store bogstaver (korrekt
stavet) og på bagsiden står navnene
på alle de kursister, der forstår og
kan forklare ordet. Ordene kan både
være lærervalgte ord, der er relevante i forbindelse med et emne eller
en aktuel tekst, eller det er ord som
kursisterne samler op udenfor skolen og gerne vil have med på tavlen.
Det interessante er måden, der
arbejdes med ordene på. Ann
Kristine bruger både Sprogvæggen
som en del af det faste og planlagte
arbejde, hvor alle på holdet deltager
i aktiviteten, men også som en
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ekstra aktivitet, hvis nogle er færdige
før resten af holdet og har brug for
en let tilgængelig gruppeaktivitet.
Kursisterne sidder i grupper af 4.
Gruppen vælger 5-10 ord, som de vil
arbejde med. Hos hver gruppe ligger
et lamineret stykke papir med en
cirkel med 4 punkter (opgaver/funktioner) en til hver kursist. Kursisterne
sørger selv for, at de ikke altid får
den samme opgave/funktion i gruppearbejdet, men skifter opgaveplads
fra gang til gang.

1. læs ordet op så korrekt som
muligt.
2. slå ordet op og oversæt det til
eget sprog.
3. sæt ordet ind i en skriftlig eller
mundtlig kontekst, således, at det
virker naturligt og i overensstemmelse med ordets betydning.
4. find synonymer og evt. antonymer til ordet.
Når man selv synes, at man forstår
og kan forklare ordet til en, der ikke
forstår det, skriver man sit navn bag
på sedlen. Ideen er, at den, der ikke
forstår ordet, kan få det forklaret, og
den, der forstår ordet, får mulighed
for at forklare det til andre – evt.
flere gange. Det samme ord kan
naturligvis blive behandlet flere
gange og for hver gang vil processen
gå hurtigere.
Jeg fik ikke fat i, om der hører
Ordkort/Ordskema med til opgaven,
men jeg kunne forstille mig at lave
et tilhørende skema. Et A4-ark med
plads til udfyldning af opgave 2,3 og
4. Fx med plads til 2-3 ord per ark.

En aktiverende
stavepædagogik
Peter Hybel fortalte i sit oplæg om
den stavepædagogik, han praktiserer
på det FVU-projekt, han underviser
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i på KVUC. Der er 4 dansklærere
og 2 matematiklærere tilknyttet de
6-ugers FVU-kurser, som KVUC har
oprettet som et tilbud i samarbejde
med Jobcentret i København.
De kalder kurset for et Forkursus og
målet er, at kursisterne består trin 3
i læsning og herefter kan fortsætte
i den ordinære AVU-undervisning.
Ligesom der er løbende optag – dog
”kun” hver mandag – kører også kurserne løbende.
Som udgangspunkt har kursisterne
3 chancer for at bestå hvert enkelt
trin, og hvis det ikke lykkes, forsøger
man at finde andre muligheder for
kursisterne. Det er en heterogen
gruppe på mange måder. Men med
hensyn til sproglig baggrund er de
etnisk danske kursister gerne lettere
at få igennem og kan ofte visiteres
direkte til trin 3, hvorimod kursisterne med tosproglig baggrund kan
have flere og mere komplicerede
stavevanskeligheder. Det handler for
nogle af tosprogedes vedkommende
om både mangelfuld lydopfattelse
og mangelfuld lydgengivelse. Og det
er alle de sædvanlige vanskeligheder,
som lærere i dansk som andetsprog
er så bekendte med:
De mange danske vokallyde, de
korte og lange og dem med stød.
Vokalglidninger, reduktioner og assimileringer. Konsonantklyngerne, de
stumme bogstaver og alle lydfølgereglerne. Hertil kommer de svære
bøjningsendelser, der ofte ikke
udtales særlig tydeligt og ikke mindst
bogstavet ”r”, der både er svært at
udtale og er ekspert i at forstyrre
lydbilledet hvor end, det dukker op.
I forsøget på at få kursisterne til at
anvende en lydbaseret strategi i
stavning, er det Peters erfaring, at
det er svært at motivere kursisterne
og eksempelvis få dem til at arbejde
selvstændigt med en lydmæssig
tilgang. Igen og igen trumfer kursi-

stens ordbilledkendskab lydbilledet,
som når stavning af lydrette ord
som fx ”sømil og astronomi” bliver
til ”sødmælk og estragon”. Han
efterlyste derfor også programmer,
der kan understøtte individuel og
selvstændig træning af en lydbaseret
tilgang ved siden af den lærerstyrede
undervisning i lyd, som han praktiserer. 2 gange ugentlig er der øvelser i
små grupper for de tosprogede, hvor
de træner mestring af lydene, fx
vokaltrappen.
Som lærer opdraget i den audiolingvale tradition, der har været
ugleset gennem en årrække, er det
ifølge Peter interessant at se, at den
rene imitation igen har fået plads
i forskningsmiljøerne. Fx inden for
genrepædagogikken, hvor man
arbejder med modeltekster og også
direkte afskrivning som pædagogisk
disciplin.

Diktat:
Ved diktatskrivningen har Peter
ladet sig inspirere af Pædagogisk
Vejledning til Ordblindeundervisning
for Voksne (2010). Her er der i
afsnittet om Undervisning i stavning
anbefalet en struktureret procedure
til træning af elementer i diktat. Fx
står der om enkeltordsdiktat:
1. Kig og lyt: Deltageren kigger på
underviseren og fokuserer på
underviserens mund, imens et
ord dikteres. Ved at fokusere på
underviserens mund kan deltageren bruge den visuelle støtte
til at indprente sig lydene i det
dikterede ord.
2.	Gentag: Deltageren gentager
ordet. Gentagelsen af ordet viser,
om deltageren har hørt ordet
korrekt og bidrager til ekstra
auditivt input samt kinæstetisk
feedback.
3. Angiv lyde, stavelser, rimdel eller
morfemer i ordet: Deltageren
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skal nu angive forskellige enheder
i det dikterede ord. Ved enstavelsesord kan deltageren angive de
enkelte lyde eller evt. rimdelen
i ordet. Ved flerstavelsesord kan
deltageren angive de enkelte stavelser eller evt. rimdelen i ordet.
Ved afledte ord kan deltageren
angive de enkelte morfemer i
ordet. Ved angivelse af enhederne i ordet kan deltageren få
visuel og kinæstetisk støtte ved
at tælle med fingrene eller lægge
en brik, klips eller lignende for
hver enhed i ordet.
4. Benævn bogstaverne i ordet: Før
ordet skrives, skal deltageren
stave ordet højt. Benævnelsen af
bogstaverne i ordet og dermed
ordets stavemåde har til formål
at understøtte hukommelsen af
bogstavrækkefølgen.
5. Benævn bogstaverne i ordet og
skriv: Deltageren benævner bogstaverne og skriver ordet. Ved
at benævne bogstaverne under
skrivningen, kædes den visuelle
rækkefølge af bogstaverne sammen med auditivt og kinæstetisk
input.
6.	Læs og tjek: Efter at have skrevet
ordet, læser og tjekker deltageren det skrevne. Ved en præcis
læsning af ordet understøttes
ordets stavemåde i hukommelsen.

Et andet element i Peter Hybels staveundervisning er et ’Fejltypeskema’,
som de selv har udviklet. Det bruges
bl.a. når kursisterne retter deres
egne diktater parvis.
Skemaet består af 4 hovedkolonner:
1. Fejlord (som du har skrevet det)
2. Ordklasse
3. Fejltyper
4. Rigtigt stavet ord
Den tredje kolonne – Fejltyper – er
inddelt i 5 underkolonner: Vokallyd,
konsonantlyd, stumt bogstav, dob-
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belt/enkeltkonsonant, og endelse. I
skemaet er der plads til fejlanalyse
af 10 ord. På bagsiden af skemaet
er der 3 små skemaer til bøjning af
fejlskrevne ord henholdsvis substantiver, verber og adjektiver med plads
til 2-3 ord i hver kategori. På første
side udfylder man først 1., 2. og 4.
hovedkolonne. Herefter kategoriserer man fejlene ved at krydse af i
fejltypekolonnerne.
Ideen er, at kursisten gennem processen med at analysere såvel sine
egne som sidemandens fejl bliver
opmærksom på, hvor det halter,
hvad der skal trænes og hvilke strategier, der kan tages i brug for at
blive bedre.
Peter pointerede desuden vigtigheden af såvel forberedelse af diktaten
(fx lærergennemgang af stavetemaer/hjemmearbejde), opfølgning (fx
fejltypeskemaet) og evt. gentagelse.
Peter Hybel sluttede sit oplæg med
at præsentere en række aktiviteter,
der havde udgangspunkt i en lydbaseret tilgang. Foruden den audiolingvale diktat fortalte han blandt
andet om en immitationsdrill med
”kv-ord”og firkort med ”kv-ord”.

Immitationsdrill
I en immitationsdrill med ”kv-ord”
trænes alle standardlydene i et
skema med de i alt 135 kombinationer af konsonant plus vokal, der
findes på dansk. Skemaet som Peter
Hybel har bearbejdet, findes bl.a. i
bøgerne: FVU trin 1, Birte Volmer
Larsen & Helle Djuraas samt i AlfaZ 2, Zdenka Valenta & Susanne
Adelhardt. Fremgangsmåden kunne
være således: Lærer vælger et udsnit
(fx 5-7 ”kv-ord”) af skemaet og
starter med at læse op. Kursisterne
gentager i kor, eventuelt et par
runder. Så læser lærerne op og kun
en enkelt kursist gentager efter tur.
Herefter læser en enkelt kursist op

efter tur, og lærer gentager uden at
rette. Til sidst læser en enkelt kursist
op, og nu retter læreren.
Vi diskuterede, hvorvidt man skulle
insistere på at læse lydret op. Især
ved kombinationerne med bogstavet
”r” kan det virke unaturligt at udtale
lydret - fx ”re” og ”rø”. De fleste
mente, at det alligevel var logisk
at fastholde fokus på den lydrette
udtale i denne øvelse og gemme
vokalglidninger og lydfølgeregler til
andre opgaver.

Firkort
Firkort med ”kv-ord” bestod af laminerede kort der hørte sammen i
stik á 4. På hvert kort stod et af de 4
stik-kv-ord med store bogstaver og
de tre tilhørende stik-ord med små
bogstaver. Fx: Fi, fe, fæ, fa – Fe, fæ,
fa, fi – Fæ, fa, fi, fe – Fa, fi, fe, fæ
Spillet kan spilles som almindeligt
4-kort-spil. Fx får man et vist antal
kort på hånden og spørger efter det,
man mangler: ’Har du fæ?’, fisker i
bunken så længe, der stadig er kort,
og vinderen kan enten være den der
får flest kort, eller den der først får
lagt alle sine kort.
Der var en del lærere, der herefter
fiskede, for at få fingre i spillet, og
Peter Hybel lovede at sende
det sammen med sine slides til
Uddannelsesforbundet.

Evaluering af kurset
Der var generelt stor
tilfredshed med både
oplæg, organisering og selve stedet.
Og derfor også tak til bestyrelsen for
den store frivillige arbejdsindsats,
der gør det muligt, at mødes fra hele
landet.
Kritikken – fra nok især de mest garvede lærere – kommer hvis
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oplæggene er for overordnede. De
skal gå i dybden, præsentere ny
viden eller være meget praksisnære.
Ellers føles det hele som gentagelser
og spild af tid. Nye folk i faget er
derimod glade for at få overblik og
evt. repeteret nyindlært terminologi.
Den problematik kommer man aldrig
udenom som kursustilrettelægger.

Ønsker til fremtidige kurser
• Ny viden om forskning i sprogtilegnelse, ordblindhed osv.
•	Praksisnære oplæg, gerne med
praktiske øvelser og gruppediskussioner.
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• Temaer, hvor deltagerne enten
bedes medbringe eksempler
fra egen praksis eller reflektere
over dilemmaer i undervisningen
inden fremmødet.
• Workshops med ’spørgsmål til
hatten’ – ligesom vi praktiserede
på dette kursus: Alle lægger et
spørgsmål/udsagn i hatten enten
i relation til OBU eller FVU. Et/
nogle bestyrelsesmedlemmer
udvælger de mest kontroversielle
og spørgsmålene debatteres nu
gruppevis.
• Overblik over relevante teorier

•

Ydeligere info
Materialer fra kurset vil blive lagt op på
www.uddannelsesforbundet.dk
Undervejs på kurset blev bl.a. følgende
links anbefalet:
www.kongevej.dk
https://kahoot.it
lexin.emu.dk
Gruppediktater fx:
http://www.ann-berit.dk/6.klasse/undervisning/gruppediktat/grdikt1%20tre.pdf

Kontrastbeskrivelse
af
tigrinya
•
Af Klara Tandrup Pedersen – pedersen.klara@gmail.com

Introduktion
til sproget
Tigrinya tales i Tigre-provinsen i
Etiopien og i Eritrea og har mellem 4
og 7 mio. modersmålstalere (Kogan
1997: 424; Voigt 2011b: 1172) fordelt ud på flere dialekter.
Man begyndte at bruge tigrinya i
undervisningssammenhænge fra
midten af 1800-tallet, og det bruges
i dag som undervisningssprog op til
ca. 6. klasse, hvorefter engelsk officielt tager over. I praksis kan det dog
forholde sig anderledes, da lærere
med tilstrækkelige engelskkundskaber kan være svære at finde (Voigt
2011b: 1174).
Beskrivelsen er, hvor intet andet er
nævnt, baseret på kilderne Bender
et al. (1976), Hetzron og Bender
(1976), Kogan (1997), Mason (1996)
og Voigt (2011a).

Figur 1 (Kifle 2011: ix)

Tigrinya bruger et gammelt skriftsystem kaldet ”Ge’ez” (se 2.3 for
mere), som kan ses på Figur 1 ovenfor. Da få af mine kilder bruger dette

system i deres eksempler, vil eksemplerne i denne artikel være skrevet
med de fonetiske tegn fra Sektion 2.
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Tabel 1. Konsonantfonemer i tigrinya

Lydsystem
Konsonanter
Tigrinya har 32 betydningsbærende
konsonantlyde. I Tabel 1 ses en oversigt over dem. De blå felter indikerer
at lyden også findes i dansk.
Specielt for tigrinya, ift. dansk, er
ejektiverne – dvs. lydene markeret
med '. Denne type lyd findes ikke
på nogle af de europæiske sprog
og er derfor dem, som adskiller
sig mest fra dansk. Ejektiverne kan
måske minde om de danske ustemte lukkelyde, da disse udtales med
et pust, selvom selve produktionen
ikke helt er den samme.
Tigrinya har tre måder at lave velære lukkelyde på, dvs. de lyde, hvor
tungen lukker for luften ved den
bløde gane bagerst i munden. Den
første måde er en forskel ml. stemt
og ustemt lukkelyd, som kommer
til udtryk i forskellen mellem /k/ og
/kh/. Det svarer til, at der i dansk
er en forskel ml. /k/ uden pust og
/kh/ med pust, der i skriften afspejles i forskellen ml. <k> og <g>. Den
anden forskel er mellem ustemt
lukkelyd og ustemt ejektiv (se ovenfor), altså en skelnen mellem /k/ og
/k'/. Den tredje, og sidste, forskel
er, om /k/ og /k'/ udtales med en
runding af læberne eller ej. Det er i
Tabel 1 de lyde markeret med et w.
Dvs. der på tigrinya er seks forskellige velære lukkelyde. De ustemte
velære lukkelyde kan også optræde
i fire varianter, hvor de bliver til
hæmmelydene [x], [x'], [xw] og [x' w].
Ift. mine kilder er det uvist præcis
hvilken r-lyd tigrinya har. Jeg har
i Tabel 1 valgt at indsætte trillen
/r/, der også kaldes ’det rullende r’,
fordi Voigt (2011a: 1154) benævner
den som en likvid, el. flydende lyd,
hvorunder triller indgår. ’Det rul

lende r’ kendes bl.a. fra spansk og
portugisisk.
I tigrinya er fordobling af konsonanter, modsat dansk, betydningsbærende på samme måde, som stød
er det i dansk. Dvs. at ligesom det i
talen er stødet, der afgør forskellen
ml. ordene bønder og bønner, er det
fordoblingen af en konsonant, som
afgør forskellen ml. hatæfæ (at krydse) og hattæfæ (at tale i søvne). Alle
konsonanter, undtaget / /, /ħ/, / /
og /h/, kan fordobles. Ved fordobling
af ejektiverne og de læberundede
lukkelyde bliver ejektiv-delen eller
læberundings-delen, dvs. elementerne svarende til ' og w, ikke fordoblet.
Der er kun fx t-lyden eller k-lyden,
der fordobles.

Vokaler
Tigrinya har syv betydningsbærende
vokallyde, hvoraf de fleste også findes i dansk. De kan ses nedenfor i
Tabel 2. Vokalerne er inddelt efter

tungens højeste punkt i mundhulen
og efter, om det punkt er forrest,
centralt eller bagerst i mundhulen.
De blå felter viser hvilke lyde, der
også er en del af dansk.
Tabel 2. Betydningsbærende vokaler i
tigrinya

Den største forskel mellem vokaler i dansk og i tigrinya er antallet.
Tigrinya har 7 betydningsbærende
vokallyde (se Tabel 2 ovenfor), hvilket ikke er langt fra de 10 danske
vokalfonemer (Grønnum 2007: 148).
Når man medregner variationer af
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de betydningsbærende vokaler i
dansk, kommer antallet dog op på
16 (Grønnum 2007: 19-20), og derfor kan talere af tigrinya have svært
ved at fange nuancerne i det danske
vokalsystem.
Tigrinya har de samme urundede
fortungevokaler, som dansk har, men
ingen af de rundede. Tigrinya har
heller ikke den halv-lave rundede
bagtungevokal /c /, som dansk har.
Det er muligt, at talere af tigrinya
kender til , da det er uvist om det
præcist er / / eller / /, der er den
centrale vokal.

e

e

I tigrinya kan der forekomme vokalharmonisering. Det betyder, at en
vokal i et ord forandres, så den bliver
lig en anden vokal i ordet. Fx kan
nigus (en konge) blive forandret til
nugus, uden at ændre betydning
(Bender et al. 1976: 110).

Alfabetet, stavelser og betoning
Tigrinya bruger, som sagt, et gammelt skriftsystem kaldet ”Ge’ez” (se
evt. Figur 1), som er et såkaldt stavelsesskrift. Det betyder, at ét enkelt
tegn repræsenterer en hel stavelse.
Ifølge Kogan (1997: 428) kan stavelser i tigrinya kun starte med en konsonant, og der findes ikke klynger af
konsonanter, hverken først eller sidst
i en stavelse. Ift. til dansk er det en
stor forskel, der ofte starter og slutter stavelser med konsonantklynger
(Steensig 2007: 60). Kogan (1997:
428) nævner dog, at konsonantklynger i starten af en stavelse kan forekomme i hurtig tale.
Tryk er ikke betydningsbærende i
tigrinya, men falder generelt på den
sidste stavelse. Betydningsbærende
intonation ser ud til at være begrænset til en stigende intonation i
spørgende sætninger (Bender et al.
1976: 117; Mason 1996: 83).

Navneord
Der findes både navneord, som er
navneord af natur, og andre, som er
afledt af udsagnsord.
Køn
Navneord har, ligesom på dansk, et
køn, og det er enten hunkøn eller
hankøn. Nogle ord kan ifølge Mason
(1996: 8) også have begge køn, som
man også kan opleve det i dansk
med fx ”en” vs. ”et” hamster. Ord
for dyr og mennesker får deres køn
alt efter dyret eller menneskets køn
(Kogan 1997: 431). Et substantivs
køn har betydning for bøjningen af
de udpegende stedord og udsagnsordene.
Flertal
Der er to overordnede måder at
sætte et navneord i flertal på i tigrinya, og der er ingen generel regel
for hvilken måde, der anvendes på
hvilke ord. Den første måde er tilføjelsen af en endelse på navneordet.
Den anden er det, der betegnes som
en ”broken plural”, hvor der sker
ændringer inde i ordet. Det minder
om de irregulære flertalsformer på
dansk, hvor ”barn” i flertal er ”børn”,
dog er ændringerne større i tigrinya.
Bestemthed
Tigrinya har ingen ubestemt artikel,
men hunkøns- og hankønsformerne
af talordet for ”en” bruges i visse
tilfælde. For at udtrykke bestemthed
bruges et udpegende stedord, der
bruges til at udpege fjerne objekter,
svarende til ”that” og ”those” på
engelsk. Det bøjes efter køn og efter
tal.

Tillægsord
Tillægsord afledes, som med navneord, oftest fra udsagnsord. Bender et
al. (1976: 113) nævner, at grænsen

mellem afledte navneord og tillægsord ikke er så skarp.
Køn & flertal
Tillægsord får samme køn og tal,
som det navneord de beskriver.
Kongruensen kan resultere i både
regelmæssige og uregelmæssige
forandringer, både ift. køn og tal.
Tillægsord kan, ligesom navneord, lave flertal på to måder; vha.
endelse eller vha. ”broken plural”.
Specielt for tillægsord er, at der i
flertal ikke skelnes mellem køn. Dvs.
at der bruges den samme flertalsform af tillægsordet for både hunkøns- og hankønsnavneord (Bender
et al. 1976: 111; Mason 1996: 1415; Kogan 1997: 434).
Gradbøjning
At lave sætninger, hvor et tillægsord
gradbøjes, involverer to elementer
i tigrinya. Da tillægsord som oftest
er afledt af udsagnsord, består det
første element af udsagnsordet,
som tillægsordet er afledt af, bøjet i
nutid. Det andet element er et forholdsord, der i betydning bl.a. svarer til det engelske ord ”than”. Dvs.
at hvor man på dansk kan gradbøje
et tillægsord ved enten at tilføje en
endelse eller bruge ordene mere og
mest, involverer gradbøjning i tigrinya lidt mere (Kogan 1997: 434).
• Et eksempel kan være sætningen
”Mit hus er større end dit”, der på
tigrinsk ville være:
gæzay nkab gæzaka yæ abbi.
En grov direkte oversættelse ville
nogenlunde se sådan her ud:
Tigrinsk (Kogan 1997: 434)

gæzay
nkab gæzaka yæ abbi.
hus-mit end hus-dit er.større
”Mit hus er større end dit”
Det sidste ord yæ abbi er ikke en
kombination af ordene for er og
større, men ét samlet udsagnsord.
e

Ordklasser
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Tabel 3. Personlige stedord i tigrinya (Kogan 1997: 429; Voigt 2011a: 1157)

Stedord
Personlige
Personlige stedord i tigrinya bøjes
ift. tre hensyn: tal, køn og person.
Formerne for 1. person bøjes ikke
efter køn, men kun efter ental eller
flertal. 3. person har både hunkøns- og hankønsformer i ental og
flertal, som vi kender det fra dansk.
Specielt er, at 2. person også er
bøjet i hunkøns- og hankønsformer,
hvilket er helt ukendt ift. dansk. De
personlige stedordsformer kan ses i
Tabel 3.
Ejestedord
Nogens ejerskab over noget kan
udtrykkes på to måder i tigrinya.
De selvstændige former af ejestedordene bøjes, ligesom de personlige, efter tal, køn og person med
undtagelse af 1. person, der ikke
bøjes efter køn. Når man bruger
de selvstændige former fremhæves ejestedordet, og det kommer
i fokus i sætningen. Det kender vi
også fra dansk talesprog, hvor du
fremhæves, hvis man lægger ekstra
tryk på det i sætningen ”Tog du
min kage?”. I andre tilfælde bruger
man en endelse til at udtrykke ejerskab. Endelsernes forskellige former afhænger, som med de andre
stedord, af navneordets tal, køn og
person. Igen er 1. person undtaget
bøjningen efter køn (Mason 1996:
34). Ejestedordsendelserne kan
ses i Tabel 4. Her skelnes der ikke
nødvendigvis mellem om endelsen
kommer efter en konsonant eller
vokal, men der kan indsættes et
/ / i starten af endelsen, hvis den
kommer efter en konsonant (Voigt
2011a: 1158).

Tabel 4. Endelser, ejestedord (Kogan 1997: 430)

Tabel 5. Udpegende stedord (Kogan 1997: 434)

e

Udpegende
Der er to udpegende stedord i tigrinya, alt efter om navneordet er
tæt på eller længere væk. Samme
skelnen kendes fra engelsk, og
ordene i tigrinya svarer til de engel-

ske ord ”this” og ”that”. Begge
stedord bøjes efter tal og køn,
hvilket vil sige at hvert stedord har
fire former. De udpegende stedords
former kan ses i Tabel 5.
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Forholdsord
Tigrinya har, som dansk, som oftest
forholdsordet før det styrede navneord, men i nogle tilfælde kommer
forholdsordet efter det styrede
navneord, såkaldte postpositioner
(Bender et al. 1976: 116-117; Kogan
1997: 441).
Udsagnsord
Udsagnsords grundform i tigrinya
består kun af konsonanter, hvor så
indsættelsen af vokaler i ordstammen er med til at bestemme hvilken
form ordstammen er bøjet i. Dvs.
at sbr har en grundbetydning af
”brække (noget)”. Når vokalen
indsættes mellem alle konsonanterne fås formen s b r , og betydningen bliver ”han brækkede” (Kifle
2011: 39).
Der er 3 overordnede former, som
udsagnsord bøjes i: ”perfektum”,
”imperfektum” og ”gerundium”.
Dette adskiller sig fra dansk ved, at
der ikke direkte er tider svarende til
nutid el. datid. De mere komplekse
tider, som fremtid, førnutid osv.
udtrykkes ved at kombinere de tre
overordnede bøjningsformer med
hjælpeudsagnsord, forstavelser osv.
Bøjningsformen ”perfektum” udtrykker som oftest handlinger i fortiden
og er nok tilsvarende datid i dansk.
Det kan dog også udtrykke handlinger i nutiden, hvis betydningen
af udsagnsordet er stationær elle
statisk.
Bøjningsformen ”imperfektum”
udtrykker en handling i nutiden og
er nok svarende til nutid i dansk.
Fremtid udtrykkes vha. en forstavelse og udsagnsordet i ”imperfektum”.
Bøjningsformen ”gerundium” er
lidt speciel i dansk sammenhæng.
”Gerundium” på dansk kaldes også
et ”verbalsubstantiv” og er, når man
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laver et udsagnsord om til et navneord vha. endelsen -en (Christensen
og Christensen 2005: 100). Et
eksempel er, når udsagnsordet læse
laves om til navneordet læsen.
I tigrinya udtrykker ”gerundium” for
sig selv resultatet af en handling i
fortiden, især hvis udsagnsordets
betydning er stationær eller statisk.
Oftere kombineres udsagnsordet
i ”gerundium” dog med et andet
udsagnsord i ”perfektum” el.
”imperfektum”, der udtrykker en
handling samtidig el. forudgående
for den handling, udsagnsordet
i ”gerundium” udtrykker (Kogan
1997: 437-439).
Som på engelsk bøjes udsagnsord i
de forskellige tider både efter køn
og tal. Hvor man i dansk opfatter
infinitiv af et udsagnsord, som den
mest basale, bruger man i tigrinya
formen for ”perfektum” i ental 3.
person hankøn (Mason 1996: 37).
I tigrinya eksisterer der to udgaver
tilsvarende til det danske ”at være”.
Den ene udtrykker identitet og
egenskaber, den anden tilstedeværelse (Mason 1996: 19). Samme
skelnen finder man bl.a. i spansk og
portugisisk, hvor der skelnens mellem ”ser” og ”estar”.

Sætningsopbygning
Navneordsled
I et navneordsled i tigrinya kommer
alle de modificerende elementer
før det modificerede navneord, ligesom på dansk. Dvs. at rækkefølgen
gerne er: Kendeord – Tillægsord
– Navneord. Hvis navneordsleddet
er indlejret i et forholdsordsled,
bliver rækkefølgen: Forholdsord –
Kendeord – Tillægsord – Navneord.
Ingen af de nævnte elementerne
er obligatoriske i et navneordsled
(Kogan 1997: 441).

Basal ordstilling, positiv og negativ
Den basale ordstilling er Subjekt
– Objekt – Udsagnsled, og alle sætninger skal indeholde et udsagnsord
(Bender et al. 1976: 115). En evt.
ledsætning kommer som oftest
før hovedsætningen (Kogan 1997:
441). Tigrinya adskiller sig her fra
dansk i at have en anden basal
ordstilling, som i dansk er Subjekt
– Udsagnsled – Objekt. Tigrinya er
dog lig dansk i de henseender, at
alle sætninger skal indeholde et
udsagnsord, og i at det langt hen ad
vejen er ordstillingen, som bestemmer, hvad der er subjekt og objekt.
Som nævnt ovenfor skal udsagnsord, tillægsord, personlig stedord,
udpegende stedord og kendeord
stemme overens med sætningens
navneord ift. køn og tal. Dvs. at
hvis navneordet er hunkøn og i
flertal, skal dette også kunne ses
på udsagnsordet, og tillægsordene,
stedordene og kendeordet, hvis
sådanne indgår i sætningen. Ifølge
Mason (1996: 20) kan et personligt
stedord udelades i en sætning, da
dette også er en del af udsagnsordet. Samme tendens kender man
fra bl.a. spansk.
Både det direkte og indirekte objekt
kan markeres med en forstavelse på
det navneord, som udgør objektet.
Ved direkte objekter er brugen af
forstavelsen dog frivillig. I tilfælde
af at en sætning indeholder flere
objekter, direkte eller indirekte, er
der frit valg mellem at sætte en
forstavelse på alle navneordene
elle kun på ét af dem. Placeringen
af indirekte og direkte objekter ift.
hinanden er ikke betydningsbærende, de skal bare befinde sig mellem
subjektet og udsagnsordet (Bender
et al. 1976: 115-116; Mason 1996:
79-80; Kogan 1997: 432-433). Det
er altså ikke ligesom på dansk, hvor
det indirekte objekt altid kommer
før det direkte.
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Et adverbialled kan placeres relativt frit i sætningen, også i starten
(Kogan 1997: 441). I dansk gøres
en sætning negativ ved at sætte
ikke ind i sætningen. I tigrinya gøres
dette ved at tilføje en forstavelse og
en endelse på udsagnsordet. Dvs.
at hvis man sætter aj foran og n
bagpå j m s': , så man får sætningen a-j m s': -n (he does not
come) (Voigt 2011a: 1167). Man

e
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e
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UCC og Københavns Universitet
samarbejder om efteruddannelseskurser
og kompetenceløft for medarbejdere
på sprogcentre.
Kurserne udvikles og udbydes løbende, og præsenterer således
den nyeste forskning og viden inden for dansk som andetsprog.
Fælles for alle forløb er et tæt samspil med deltagernes egen praksis.
Efteruddannelsestilbuddene til sprogcentre kan skræddersys og
rekvireres til de enkelte sprogcentre, og enkelte kursusforløb afvikles
på Campus Carlsberg København med individuel tilmelding.
Der kan søges tilskud fra ministeriets efteruddannelsespulje,
ansøgningsfrister 2017 er 1.1. og 1.6.
Katalog for 2017 er på gaden,
og du kan se de aktuelle kurser på hjemmesiden
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Ordforråd på skrump
•

Af REDAKTIONEN

Redaktionen har i løbet af
2016 deltaget i to konferencer,
hvor der var fokus på ordforrådstilegnelse.
”Sådan styrker vi ordforrådet hos
tosprogede kursister” på KVUC i
København i april var afslutningen
på Nordplusprojektet ”Andetsprog i
Norden”, der er et toårigt samarbejde mellem 5 nordiske voksenuddannelsesinstitutioner – fra sprogskoler
til ungdomsuddannelser. Temaet for
dagen tog udgangspunkt i, hvorledes
et varieret ordforråd er en forudsætning for at kunne tale, læse og
skrive, hvordan man sikrer en bedre
ordforrådstilegnelse, hvilke strategier, der er nødvendige og hvilke
metoder, der virker.

I konferencen deltog fagfolk og specialister fra Danmark, Norge og
Sverige, som satte fokus på, hvordan
de nyeste teorier om leksikal kompetence kan omsættes til praksis i
sprogundervisningen, og hvordan
ordforrådsarbejdet kan kobles til
arbejdet med andre fag
Birgit Henriksen, der er professor
MSO ved Københavns Universitet,
talte om, hvordan nye ord indlæres
på et nyt sprog, og hvordan vi som
undervisere kan medtænke dette, når
vi tilrettelægger undervisningen. Der
skal i undervisningen arbejdes kognitivt og sprogligt med ordforrådet.
Hun redegjorde endvidere for, at
nye undersøgelser viser, at man

skal beherske 5000 ordfamilier for
at kunne føre en hverdagssamtale,
hvor man tidligere antog, at 2100
ordfamilier var tilstrækkeligt. Det
var et utrolig spændende oplæg, og
vi er glade for, at Birgit har lovet at
bidrage med en artikel om emnet i
næste nummer af Fokus, der udkommer i juni 2017.
Der blev afholdt fire workshops
under overskrifterne ”Ordforrådsarbejde – praksiserfaringer”,
”Kognitive metoder i arbejdet med
begrebsindlæring”, ”Om udvikling af ordforråd i samarbejde
mellem sprog og matematik” og
”Læseforståelse for tosprogede
kursister”. Heidi Gretland, lektor
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og underviser ved Oslo Sinsen, og
Elisabeth Bellander, underviser på
Universitetsholmens gymnasium
og Komvux Malmø bidrager med to
spændende artikler fra deres workshops til dette nummer af Fokus.
Både Birgit Henriksen og Elisabeth
Bellander deltog også i Uddannelsesforbundets temadag for undervisere i FVU for tosprogede med fokus
på ordforråd. Konferencen fandt
sted i Bedsted den 1. november
og var en rigtig god dag med gode
oplæg, gode workshops og et fint
engagement fra deltagerne. Helene
Türkmen, adjunkt ved UCC, holdt et
meget interessant oplæg og i forlængelse heraf også en workshop
om gråzonesprog fra et ”dansk som
andetsprogs” perspektiv. Hun kom
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ind på, hvordan man som underviser kan understøtte og udvikle
metasproglig bevidsthed og hensigtsmæssige semantiske strategier,
hvordan kursisternes sproglige og
faglige viden aktiveres og udnyttes,
og hvordan vi som undervisere
kan bruge flersproglige ressourcer
konstruktivt i den videre læreproces. Arbejdet med gråzonesprog er
beskrevet nærmere i Helenes artikel
i dette nummer af Fokus.
Vi havde desværre ikke mulighed for
at kigge indenfor i Helene Bonderup
Grenes workshop, der handlede om
feedback. Workshoppen ”Bogstaver i
ordforrådet: Om at lære at stave” af
lektor, ph.d. Holger Juul, Center for
Læseforskning, handlede om, hvordan det danske skriftsprog er indret-

tet og præsenterede blandt andet
netstedet: bogstavlyd.ku.dk, som kan
være en nyttig ressource, når man
skal undervise i stavning.
På begge konferencer blev vigtigheden af at besidde et bredt ordforråd
slået fast gang på gang. Dette set
i relation til at tendensen går mod
kortere undervisningstid og højere
klassekvotienter med deraf mindre
taletid til den enkelte kursist, tydeliggør et problem. Hvor ordforrådet
burde styrkes og udvides, bliver det i
stedet smallere og smallere.
Derfor er det meget relevant og nødvendigt, at der sættes spotlight på
emnet.
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Gråzonesprog
og flersprogethed
– Nogle gange kan man godt noget, man ikke kan!
•

Af Helene Thise Türkmen, adjunkt Professionshøjskolen UCC, Videreuddannelse.

Vi har alle sammen prøvet
det: at stå i en bagerbutik i et
fremmed land, og lykkes med
at købe brød. Selv om vi ikke
taler sproget. Og vi husker
sikkert også situationer, hvor
vi vil deltage i debatten på engelsk, eller et andet sprog, om
et emne vi har noget at sige
om – men så snart vi åbner
munden, kommer vi til at lyde
som en femårig.

Bag disse oplevelser ligger der
vidensmæssige og sproglige ressourcer, som vi enten trækker på
konstruktivt, og overskrider vores
sproglige formåen (vi kan godt
købe brød, selv om vi ikke kan tale
portugisisk) – eller som vi oplever
vi ikke kan udfolde, i eksemplet
med debatten. Vi ved mere og
forstår mere, end vi kan udtrykke
på fremmedsprog.
Denne artikel vil se på gråzonesprog
ud fra en flersproglig vinkel: hvor
er de grå zoner for flersprogede
kursister? Og hvordan kan vi aktivere og inddrage kursisternes flersproglige ressourcer konstruktivt i
undervisningen?

Inddrag flersprogetheden aktivt
Når vi underviser flersprogede
voksne kursister, har de alle et veludviklet mundtligt hverdagssprog.
De kan sagtens tale med familie og
venner om det de har brug for. De
har ord – på modersmål eller andre
sprog – for det, de gennem livet har
haft brug for at udvikle sprog til. De
taler forskellige sprog med forskellige
mennesker, og i forskellige domæner.
Nogle har udviklet særlige fagfelter,
fx i kraft af uddannelse eller interesse (matematik, biologi, fodbold,
håndarbejde osv) og nogle har også
et udviklet skriftsprog. Ingen af vores
kursister har ikke et sprog.
Når man møder nyt sprog, mundtligt
eller skriftligt, vil man trække på sine
samlede sproglige kompetencer for
at skabe mening i det nye: ligner ordet noget jeg kender? Kan jeg finde
mening ud fra konteksten? Dette
gælder såvel receptivt som produktivt: hvis jeg ønsker at udtrykke
noget, vil jeg trække på den viden jeg
har fra mit modersmål eller andre
sprog: hvordan kan jeg nå mine kommunikative mål bedst muligt? Jeg
bruger det ordforråd jeg har, samlet,
på tværs af sprog, og jeg bruger
min viden om kommunikationssituationer og kontekster (jeg har tit
købt brød i mit eget land, så jeg har
en god viden om hvordan

samtalen nogenlunde kan forme sig
i situationen) – og jeg bruger gestik
og rekvisitter osv. Jeg kan mere, end
jeg kan udtrykke sprogligt på det
fremmede sprog. Og det med at
kunne noget man ikke kan: jeg kan jo
godt klokken, eller ved hvordan man
dividerer, eller hvordan man opbygger en novelle, eller… - også selv om
jeg ikke lige kan udtrykke det på det
nye sprog.
Det er en genvej: at aktivere den
viden kursisterne har med sig,
således at de kun behøver at lære en
ny overfladestruktur, et nyt sprogligt
udtryk, for den viden, de allerede
har. De behøver ikke starte forfra,
og lære både indhold og sprog. Det
kræver naturligvis, at vi som undervisere anerkender den viden, de har
med sig, og aktiverer kursisternes
forforståelse. Hvilken viden findes
om det emne vi skal arbejde med?
Og hvilken yderligere viden har de
brug for?
Den semantiske dimension udvikler
sig på tværs af sprog. Det er ligegyldigt for den indholdsmæssige
forståelse om den er opnået via
tyrkisk, tysk eller jysk. Derfor er det
gavnligt at inddrage alle kursisternes
sprog i aktiviteter som brainstorm,
mindmaps, hurtigskrivning, samtaler
osv. Måske er du (og dine kursister)
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så heldige, at der er flere med fælles
sprog i klassen? Så kan de hjælpes
ad med samtaler og tanker, og oversættelser undervejs til dansk, evt. via
andre fællessprog med andre.

Metasproglig bevidsthed
og kontrastivitet
Også når det gælder de strukturelle
dele af sproget, kan kursisternes
metasproglige viden aktiveres og
udnyttes. Også på mikroplan har
sproget jo funktion: Vi mener noget
med leddenes rækkefølge eller
morfologiske bøjninger af ordene
– og disse funktioner er måske
kendt i forvejen fra modersmålet,
men udtrykkes måske anderledes?
Den kontrastive tilgang, hvor sprogene ’opdages’ og sammenlignes,
hjælper til at udvikle metasproglig
bevidsthed både omkring dansk og
modersmål. Lad gerne kursisterne
undervise hinanden i opbygningen af
eget modersmål (bed dem fx om at
oversætte en fremsættende, negativ
og spørgende sætning (Manden
kører bil/ Manden kører ikke bil/
Kører manden bil?), og forklare dem
for hinanden: Hvordan kan du se
det er et spørgsmål? Hvor er ’ikke’?
Er ’manden’ ét eller to ord? - og så
sammenligne med dansk: hvilke
ligheder og forskelle er der? Denne
opmærksomhed på det grammatiske, kan være en genvej til at låse
grammatikkens mysterier op for kursister, som ikke er bevidste om det.
En tyrkisk kvindelig kursist opdagede
ved en sådan sprogsammenligning
at hun allerede kendte og kunne
bruge ordklasser, også på sit modersmål, og blev blev meget overrasket.
Nååååh, et verbum! Er det bare det?
Når vi inviterer flere sprog ind i
læringsrummet, inviterer vi også
mere viden ind. Vores flersprogede
kursister har gennem livet udviklet
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viden og erfaringer der knytter sig
til andre sprog end dansk. Hvis vi
begrænser kursisternes faglige
muligheder til deres begrænsede
dansksproglige kunnen, og insisterer på kun at tale dansk i klassen,
risike-rer vi at udelukke viden og
ressour-cer sammen med sprogene. I arbej-det med flersprogede
kursister, må vi arbejde flersprogligt
hvis vi ønsker at basere ny læring på
det udgangs-punkt kursisterne har.
Forsknings-projekter fra bl.a. Canada (Cummins & Early 2011) viser,
at flersprogede elever som arbejder
på flere sprog (i disse projekter ved
at skrive dobbeltsprogede tekster)
lærer bedre og mere, uanset om de
er begyndere på andetsproget eller
ikke. De kan i højere grad forbinde
eksisterende viden med ny viden,
udvikler fagligt og mere nuanceret
ordforråd, producerer skriftligt
arbejde på et højere niveau, får
højnet opmærksomheden på specialsprog (fagsprog) og på forholdet
mellem modersmål og andetsprog.
Og så er der naturligvis hele det
identitetsmæssige perspektiv, at blive anerkendt som et flersproget individ og blive bekræftet
som et intelligent kreativt og
kompetent menneske – frem for
følelsen af at skulle starte forfra (og
lyde som det barn man ikke er).

De grå zoner – hvor er de?
Traditionelt er gråzonesprog kategoriseret som det der ligger imellem
det almindelige og det fagspecifikke. Altså en ’ikke-kategori’ der ikke
kan defineres i sig selv. De almindelige ord og udtryk er det hyppige,
det som man støder på så tit, at
det læres ’af sig selv’ – som alle
kender, fordi det netop optræder så
hyppigt. De faglige ord og udtryk er
dem, som er særlige i en bestemt
undervisningssammenhæng, og
som skal tilegnes i en særlig faglig

kontekst. Det sprog, man skal undervises i for at kunne det.
Og det grå? Det er alt det der ligger
ind imellem! Det bruges ureflekteret af læreren, som opfatter det
som almindeligt. Måske bruges det
til at forklare fagsproget med – og
så har man pludselig brug for en
forklaring på forklaringen. En tommelfingerregel til at identificere
gråzonesproget, kan være at tænke
på domæner: hvilke domæner
hører disse ord og udtryk til? Hvis
det er domæner som kursisten
bruger andre sprog i, skal man tage
højde for dette i undervisningen.
Domænesprog kan eksempelvis
være knyttet til hjemmet, køkken,
barndom, rutiner, fritid, interesser,
tidligere uddannelse, traditioner og
kultur, osv. Det almindelige sprog
fra de dagligdags domæner er også
almindeligt for de flersprogede
kursister – bare ikke på dansk – og
de danske ord og udtryk skal læres
med.

At kunne
eller ikke at kunne et ord
Når vi ser Hvem vil være Millionær
eller spiller Quizbattle, får vi fire
svarmuligheder at vælge imellem.
Måske kan vi ikke umiddelbart svare
på spørgsmålet, men gætter os til
det ud fra svarmulighederne og udelukkelsesmetoden. Vi har en relevant
delforståelse, vi kan bringe i spil. På
samme måde er et ord ikke noget,
man enten kan eller ikke kan. Vi kan
have gode bud på hvor ordet hører
hjemme semantisk eller om det fx er
positivt eller negativt – også selv om
vi ikke har en præcis forståelse af ordet. At kende et ord er en kompleks
størrelse:
•	Man skal kende flere betydninger
af ord (fx bakke: at bakke / en
bakke? Og er en bakke noget man
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går op ad eller stiller kaffekoppen
på?)
•	Man skal kunne producere ordet
(udtale og stave)
• og kunne bruge det passende i
stil og genre (hvornår er en dame
en dame? Eller er hun en kvinde?
Eller en pige? Eller en tøs?)
•	Man skal vide, hvilke ord der bruges sammen med ordet (en yndig
pige eller en yndig blomst, men
ikke en yndig dreng eller en yndig
bil. Og en chance er noget man
tager – men en risiko løber man.)
•	Man skal kende faste udtryk og
talemåder: at male byen rød,
eller male fanden på væggen,
jokke i spinaten, gøre nogen en
bjørnetjeneste, tage billetten, osv.
Det er ordentlig sygt! Her hjælper
Google translate ikke meget: selv
om man forstår de enkelte ord,
kan det være svært at finde mening med udtrykkene.
•	Man skal kende synonymer og
antonymer. Det hører med til
forståelsen af et ord, at vide hvad
det ikke er – og det er ofte modsætningen man får som forklaring
på et ord.
• Og så er der alle kollokationerne
eller de sammenstillinger som er
helt afgørende for betydningen:
det er ikke nok at kunne ordet
’holde’ i én betydning. For der er
forskel på at holde ud, holde af,
holde op, holde ved og holde igen.
Udviklingen af ordforråd er ikke et
spørgsmål om enten-eller. Det er ikke
gjort med en hurtig forklaring eller
en enkelt oversættelse. Sproget er
levende og udvikler sig hele tiden,
og det må vores forståelser således
også. Ordforråd udvikles gradvist,
folder sig ud som en blomst med

FORM

funktion

mange kronblade – eller mange delelementer.

Form, funktion og betydning
Det er helt afgørende for sproglig
udvikling (herunder ordforrådsudvikling) at vi arbejder semantisk,
og støtter kursisterne i at aktivere
gode gættestrategier i mødet med
nyt sprog. Det semantiske felt skal
tydeliggøres og kursisterne skal
støttes i at søge mening ud fra
konteksten. Isolerer man ordforrådsarbejdet til enkeltord uden for
sammenhæng, vil strategierne også
være begrænsede, og man vil gætte
ud fra det man kan genkende fonematisk eller ortografisk – i forhold til
de samlede sproglige ressourcer man
har at trække på. Det er naturligt i
sprogudvikling, og andetsprogselever
vil i højere grad end modersmålstalende bruge fonematiske strategier1.
En dansktalende vil måske således
gætte på, at det tyrkiske ord ’bilmiyorum’2 betyder noget med bil?
Det er ikke sikkert at en sammen-

betydning

hæng ville have gjort en forskel
– med mindre du kan noget tyrkisk.
Måske kan du mere engelsk. Hvad
betyder ’abated’? Eller ’moorings’?
Måske har du et bud – men ikke et
helt præcist bud? Det kan hjælpe,
hvis du får ordene i en sammenhæng:
Winds up to 140 kms an hour
wrenched roofs from houses and
ripped yachts from moorings.
The winds finally abated at about 9
pm.3
Måske kunne du nu gætte, at de to
ord betyder ’fortøjninger’ og ’aftog’?
Ord uden for sammenhæng er langt
sværere at gætte sig kvalificeret til
betydningen af, og når vi vil støtte
sproglig udvikling, må vi derfor sørge
for at arbejde med sproget i sammenhæng og støtte kursisternes
kontekstbaserede semantiske gæt.
Når man lærer sprog, skal tre
aspekter tilgodeses og følges ad:
Form, funktion og betydning. Alle tre
hjørner af trekanten er vigtige.

1. Gimbel 1998 viser en række eksempler på hhv danske og tyrkiske elevers gæt på ukendte ord, hvor de
tyrkiske elever i langt højere grad bruger fonematiske gættestrategier.
2. ordet oversættes med en hel sætning på dansk, og betyder det ved jeg ikke
3. redigeret uddrag fra australsk avis, præsenteret af Pauline Gibbons, 2013
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Form er det grammatiske, den strukturelle del af sproget. Her vil mange
kursister (og lærere?) naturligt rette
opmærksomheden: det er let at
forstå at man arbejder med sprog,
når man bøjer adjektiver eller lærer
inversionsregler. Men det er ikke
nok at have styr på grammatikken
for at begå sig på et nyt sprog. Det
funktionelle har i en årrække været i
fokus, og er det heldigvis fortsat. Det
retter sig mod sproget i brug, det vi
gør med sproget, sproghandlinger,
hele den kommunikative del. Form
og funktion – og balancen mellem
dem – har været meget diskuteret
i andetsprogsundervisningen. Men
det tredje hjørne, betydning, har
måske været lidt overset. Netop arbejdet med det semantiske, sproget i
en faglig eller emnespecifik kontekst,
fortjener opmærksomhed når vi
arbejder med flersprogede kursister.
Den voksne kursist er på jagt efter
mening, ud fra sin eksisterende viden
om at sprog har funktion og betydning, og leder efter noget velkendt
at koble sig på. Når vi gerne vil støtte
strategier til meningsdannelse ud
fra kontekst (frem for eksempelvis
fonetik) må vi også inddrage denne
dimension i undervisningen.

➔

Vi skal udvide fokus fra de indholdstunge fagord, substantiver,
adjektiver og verber med en høj
grad af selvstændig mening, og også
beskæftige os med funktionsord,
sammenstillinger og flerordsforbindelser, som fx ’på den anden side
set, for slet ikke at tale om, for
enhver pris’. Eller overvej betydningsforskellene i sætningen ’Hun
tog mere og mere ____ for hans
skyld’ afhængigt af om man indsætter pronomenerne på, fra, af eller
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over. Denne type gråzonesprog er
ikke deciderede gråzoneord, men en
’grå måde’ at bruge kendte ord på.
Disse grå zoner er særligt vanskelige
for andetsprogs-kursister. De baseres
nemlig på et nuanceret mundtligt
sprog (som ikke er udviklet endnu),
og består af almindelige ord: betydningen ligger i sammensætningen
med andre ord. Kursisterne identificerer ikke ved første øjekast denne
sprogbrug som ny eller vanskelig,
men retter opmærksomheden mod
enkeltord, som opleves som nye eller
svære.

og sammenligning af flere sprog i
klassen.
Arbejd med semantiske sammenhænge. Sproget læres og huskes i
sammenhænge, og nyt sprog skal
bruges og forbindes med oplevelser,
lyd, stemninger, mentale billeder for
at lagres i hukommelsen.
Støt kursisterne i at udvikle gode
strategier til forståelse ud fra kontekst, ordets dele og viden på flere
sprog.

•

Hvad gør vi så?
Litteratur
Seks gode råd til undervisningen af
flersprogede kursister:
Sæt eksplicit fokus på sproget - BÅDE
form, funktion og betydning.
Vær opmærksom på gråzonesproget. Det er både ord – typisk fra
domæner hvor man bruger andre
sprog end dansk – og ’grå måder’ at
bruge dansk på. Prioriter ordforrådsarbejde med flerordsforbindelser,
idiomer, overførte betydninger og
kollokationer frem for specialgloser.
Aktiver hverdagssprogene (modersmål, flere sprog) og den forståelse /
forforståelse der knytter sig hertil.
Lad kursisterne tale. Forståelse og
mundtligt sprog på hverdagssprog
hænger sammen. Stilladsér den videre udvikling ud fra dette udgangspunkt.
Inddrag flersproglige ressourcer:
Brug oversættelse. Brug samtaler på
hverdagssprog – hjemmets sprog.
Inviter til metasproglig bevidsthed

Pauline Gibbons (2016) Styrk sproget,
styrk læringen. Sproglig udvikling og
stilladsering i flersprogede klasserum.
Samfundslitteratur.
Jim Cummins & Margaret Early (red)
(2011) Identity texts. The Collaborative Creation of Power in Multilingual
Schools. Trentham.
Lars Stenius Stæhr: Tilegnelse og testning
af ordforråd, i Michael Byram (red.):
Sprogfag i forandring. 2. udgave 2015.
Samfundslitteratur.
Birgit Henriksen (2015): Fokus på ‘det oversete ordforråd’ i Michael Byram (red.):
Sprogfag i forandring. 2. udgave 2015.
Samfundslitteratur.
Maaike Hajer (2003): Språkutvecklande
ämnesundervisning – ett andraspråksperspektiv i alla ämnen. Symposium
2003. http://www.andrasprak.su.se/
polopoly_fs/1.84012.1333707461!/
menu/standard/file/2003_3_Hajer.pdf
Jørgen Gimbel, Tyrkiske børns fagrelevante
danske ordforråd i femte klasse. I Janus
Møller mfl Tosproget udvikling, DLH
1998
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Vi kan lære som vanlige folk
Morsmålsstøttet undervisning
•
Af vigdis alver og karen margrete dregelid

En kvalitativ studie har tatt utgangspunkt i et prøveprosjekt med
morsmålsstøttet undervisning for voksne minoritetsspråklige med
liten eller ingen skolebakgrunn. I prosjektperioden fikk kursdeltakerne bruke morsmålet som redskap i deler av opplæringen.
I Norge har diskusjonen om hvilken
plass morsmålet skal ha i norskopplæring for innvandrere, stort
sett vært knyttet til opplæring av
flerspråklige elever i grunnskolen.
Viktige argumenter for morsmålsundervisning i grunnskolen har
vært at et godt utviklet morsmål
letter andrespråkstilegnelsen og
at morsmålet kan være en viktig støtte i kunnskapstilegnelsen.
Argumentene har støtte både i
språklæringsteori (Cummins 1980),
læringsteori (Vygotsky 1978) og
forskning på tospråklige modeller
fra USA (Thomas og Collier 2002). I
læreplanene for grunnskolen i Norge
finner vi varierende målsettinger for

en tospråklig opplæring gjennom
de siste 30 årene. I en periode var
det uttalte målet aktiv tospråklighet.
Etter nåværende retningslinjer har
minoritetsspråklige elever i grunnskolen rett til den første lese- og
skriveopplæringen på morsmålet og
morsmålsundervisning og tospråklig
fagundervisning i en overgangsperiode.
I norskopplæringen for voksne
minoritetsspråklige har tospråklig
opplæring hatt liten eller ingen plass.
De to siste læreplanene anbefaler
imidlertid å bruke morsmålet som
redskap i opplæringen av personer
med liten eller ingen skolebakgrunn.
Tradisjonelt har man forsøkt å legge

til rette for forståelig innputt gjennom å gå fra det enkle til det mer
komplekse i andrespråket. Stort
sett har man også prøvd å unngå
"å blande språk" og bruke oversettelse i opplæringen. Oversettelse
blir assosiert med «grammatikk- og
oversettelsesmetoden», en metode
som ligger fjernt fra det kommunikative paradigmet som er rådende
innenfor språkopplæring i dag.
Praktiske forhold, som at lærere og
deltakere sjelden har et felles språk å
kommunisere på, har nok gjort sitt til
at minoritetsspråklige voksne møter
en monolingval
undervisningssituasjon, der alt i klasserommet foregår på andrespråket,
det gjelder så vel instruksjoner
som arbeid med oppgaver og tekster.
En gruppe voksne som i liten grad
har lyktes med å nå målene i norskundervisningen de blir tilbudt,
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er deltakere med liten eller ingen
skolegang og svake leseferdigheter.
I et forskningsprosjekt (Hvenekilde,
Alver, Bergander, Lahaug og Midttun 1996) som kartla alfabetiseringsundervisningen i Oslo og Bergen,
konstaterte forskerne allerede i 1994
at analfabeter som fikk språk- og
leseopplæring kun på målspråket,
hadde lite utbytte av opplæringen
fordi de hadde problemer med å
forstå hva som foregikk i undervisningen. Hvenekilde m.fl. skriver:
I selve undervisningen er det
et hovedproblem at eleven
og læreren ofte ikke kan kommunisere med hverandre i det
hele tatt når kurset begynner,
og at det tar lang tid før kommunikasjonen blir god. Dette har
konsekvenser på mange plan.
I materialet fant vi manglende
samsvar mellom lærernes syn på
prioriteringen av ulike delmål for
undervisningen og det elevene
oppgav som sine viktigste behov
(Alfa og Omega 1996: 311).

TEORETISK BAKGRUNN
Sosiokulturell ramme
Rammen for denne undersøkelsen
er et sosiokulturelt syn på læring. Vi
antar at samhandling og relasjoner
mellom mennesker har betydning
for læring. I boka "Dialog, samspel
og læring" redigert av Olga Dysthe
(2001) skriver hun:
Kunnskap er distribuert mellom
menneska innanfor ein fellesskap; til dømes ved at dei kan
ulike ting og har ulike dugleikar
som alle er nødvendige for ei
heil-skapsforståing. Og fordi
kunnskapen er fordelt, må også
læringa vere sosial (Dysthe
2001:45).Videre knytter vi studien til språkets rolle i læring.
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Vi støtter oss her på Dewey og
Vygotskij, som begge har vært
opptatt av å understreke at språk
og kommunikasjon ikke bare er et
verktøy for læring, men også et
medierende redskap for refleksjon
og utvikling (Dysthe 2001).

Morsmålet brukes selv om det
ikke verbaliseres
Intervjuer med andrespråksinnlærere og analyser av hvilke språk
de bruker når de arbeider med å
løse oppgaver, viser at innlærere
snakker til seg selv (en indre samtale) på morsmålet og bruker dette
som et tankeredskap når de står
overfor oppgaver som skal løses på
andrespråket (Antón og Dicamilla
1999). Gjennom "den indre samtalen" på morsmålet sorterer
de ut ideer og konstruerer budskap
som de prøver å oversette til andrespråket (Auerbach 1993).
Innenfor sosiolingvistikken har
man i de senere år studert hvordan
tospråklige personer anvender sine
språk, og konkludert med at bruken
av språkene er mer fleksibel og
integrert enn man tidligere har antatt. For å forstå og skape mening,
mener man at to- eller flerspråklige
personer i stor grad tar i bruk alle
sine språklige og kognitive ressurser.
Andrespråksinnlærere forholder seg
til språkene som en helhetlig ressurs
for å tenke, konstruere og finne mening i budskap. For å beskrive denne
prosessen har man introdusert
begrepet languaging, og senere
begrepet translanguaging.
Den amerikanske forskeren Ofelia
Garcia har skrevet en guide hvor
hun argumenterer for at denne
naturlige måten å bruke sine
språk på, bør overføres til pedagogiske strategier. Garcia peker på
arbeidsmåter i klasserommet,
hvor innlærere får bruke alle sine
tilgjengelige språklige ressurser i
læringssituasjonen. Hun framhever
at translanguaging som pedago-

gisk strategi kan gjøre uforståelig
innhold forståelig og bidra til at studenter utvikler seg kognitivt (Garcia
2012).
Garcia og Wei (2014) skriver i boka
Translanguaging (2014) at en fleksibel måte å bruke språkene på i
klasserommet, gir oss en mer direkte måte å undervise et komplekst
innhold på, og det innebærer å møte
deltakerne med et ressursperspektiv
i motsetning til mangelperspektivet,
som ofte er tilfelle i undervisningen
av voksne minoritetsspråklige med
liten skolebakgrunn.

Studier av morsmålsstøtte
i voksenundervisning
Allerede i 1993 skrev Elsa Roberts
Auerbach artikkelen "Reexamining
English Only in the ESL Classroom".
Hun viser til flere prosjekter og
studier hvor man har prøvd ut tospråklige undervisningsmodeller
for voksne minoritetsspråklige og
konkluderer med at slike modeller
skaper en tryggere læringssituasjon,
gjør det enklere å bygge undervisningen på deltakernes erfaringer og
gi en deltakersentrert undervisning.
Det viktigste, sier Auerbach, er at
tospråklige modeller gir muligheten
for å bruke språk for å skape mening
og formidle ideer i språkopplæringen (Auerbach 1993).
Scott og Fuente (2008) argumenterer også ut fra sin studie med at
deltakere som fritt kan verbalisere
tanker på morsmålet, har et mindre kognitivt press enn deltakere
som bare kan bruke andrespråket.
I en monolingval situasjon må de
"snakke til seg selv" på morsmålet
for å tenke, samtidig som de må
planlegge hva de skal si på andrespråket.
Forskerne antyder at dette krever
mye energi, og det reduserer den
oppmerksomheten deltakerne
kunne ha rettet mot oppgaven de
skal løse. Andre studier viser også at
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bruk av morsmålet gir deltakerne en
kognitiv støtte som gjør det mulig
for dem å analysere språk og arbeide på et høyere nivå enn om de
bare bruker andrespråket (Neomy
and Wigglesworth 2003).
Auerbach (1993) skriver også at i
en monolingval undervisning for
deltakere med lite skole- og leseerfaring, blir selvfølelsen ofte
lidende. "Deres følelse av maktesløshet forsterkes ved at de enten
blir ekskludert fra klasserommet
eller at deres livs- og språkerfaringer
blir ekskludert" (Auerbach 1993:18).
Levine (2003) er opptatt av at bruk
av morsmål i andrespråksklasserommet reduserer angst, og understreker også at morsmålet er viktig for
å styrke identitet og selvtillit.Ifølge
Gardener (2003) er motivasjon den
følelsesmessige faktoren som viser
høyest korrelasjon med oppnådde
språkferdigheter. Gardener (2003)
skriver at motiverte personer viser
en annen adferd enn personer som
ikke er motivert. En motivert person
er pågående og målbevisst, liker
aktiviteten og setter seg mål.

STUDIEN
Problemstilling
I forbindelse med den siste læreplanen for voksne minoritetsspråklige ble det ble det i årene 2011–
2014 gjennomført prosjekter med
morsmålsstøttet opplæring for kursdeltakere med liten skolebakgrunn
ved noen voksenopplæringssentra
i Norge. Morsmålsstøttet opplæring
innebar i denne sammenhengen
å legge til rette for at kursdeltakerne med liten skolebakgrunn fikk
språkhjelp av kursdeltakere med
samme morsmål, som var kommet
lenger i andrespråkstilegnelsen og
hadde lengre skolegang fra hjemlandet. I artikkelen blir disse omtalt
som språkhjelpere.
Både kursdeltakere, språkhjelpere og
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norsklærere på undervisningsstedet hadde brukt morsmålsstøtte
innenfor mer uformelle rammer
tidligere, og var positive til å prøve
dette ut på en mer systematisk
måte. I studien valgte vi å fokusere
på kursdeltakerne og deres opplevelser for å forstå hvordan de tenker
omkring den tospråklige undervisningsmodellen. Spørsmålet vi stilte
oss, var: Hvilke argumenter bruker
deltakerne når de forsvarer modellen med språkhjelpere?

Data og metode
Vi gjennomførte semistrukturerte
intervjuer med 29 kursdeltakere
i løpet av prosjektperioden. Informantene fikk språkstøtte på
morsmålet i språk- og leseopplæringen i 4–6 skoletimer per uke. De
var alle voksne minoritetsspråklige
med liten eller ingen skolebakgrunn
fra hjemlandet. Morsmålene deres
var somalisk, arabisk, thai, sorani,
tigrinja og kunama. Hvor lenge de
hadde vært i Norge, varierte, men
de hadde alle gått på norskkurs/
alfabetisering før prosjektet med
morsmålsstøtte startet, slik at de
kunne beskrive situasjonen både før
og nå.
Deltakerne ble intervjuet i grupper.
Vi brukte tolk under intervjuene,
da alle deltakerne befant seg på
et begynnernivå i norsk. En eller
begge norsklærerne var også til
stede under intervjuene. Vi stilte
i utgangspunktet få, men åpne
spørsmål og fulgte opp interessante utsagn og ba om noen
utdypinger. Intervjuene ble det
Kvale og Brinkmann (2012) kaller
narrative intervjuer, fordi deltakerne
ble svært opptatt av å fortelle om
"livet" før og etter morsmålsstøtte.
Vi gjorde fortløpende notater under
intervjuene. For at vi skulle være
sikker på at deltakernes utsagn ble
oppfattet riktig, diskuterte vi dataene med lærerne etter intervjuet.
I analyseprosessen så de to artikkel-

forfatterne på dataene hver for seg
og sammenholdt deretter tolkningene. Begge opplevde at argumentasjonen var variert, og vi ønsket å
systematisere og tydeliggjøre argumentene gjennom kategorisering
og meningsfortetting (Kvale 2012).
Vi valgte å gruppere deltakernes
argumenter i tre kategorier:
kognitive, sosiale og affektive argumenter. Kategoriseringen begrunner
vi i teori og funn i tidligere studier
hvor morsmålet blir brukt som et
redskap (Auerbach (1993), Storch
and Wigglesworth (2003), Scott og
Fuente (2008), Gardener (2003)
og Levine (2003). Det er dessuten
en tradisjonell måte å kategorisere
læringsfaktorer i andrespråksopplæringen på. Vi viser til Lourdes
Ortega, som i boka Understanding
Second Language Acquisition (2009)
har følgende kapittelinndeling:
"Cognition", "Social dimensions of
L2 learning" og "Affect and other individual differences" (Ortega 2009).
Vi intervjuet også 19 språkhjelpere.
Disse intervjuene blir bare brukt
som sekundærdata når de kan
belyse og utdype kursdeltakernes
opplevelser. Språkhjelperne fikk 1–2
timer med veiledning før "praksis",
og de ble gjort kjent med oppgaver
og arbeidsmåter som skulle brukes
i klasserommet. I klasserommet
fungerte det slik at deltakerne og
språkhjelperne som hadde samme
morsmål, utgjorde en gruppe som
arbeidet sammen. Vi observerte
arbeidet i språkgruppene i cirka 20
undervisningstimer, og på slutten av
prosjektperioden svarte de to
norsklærerne som var med i prosjektet, skriftlig på spørsmålet:
Hvorfor opplever dere morsmålsstøttet alfabetisering som positivt?
Dataene fra observasjoner og
intervju med lærerne blir også
behandlet som sekundærdata for å
utdype deltakernes opplevelser av
modellen.

➔

˚˚˚

fortsætter side 29.

ARTIKEL

˚˚˚

fortsat fra side 28.

Hvordan deltakerne brukte
morsmålet
Gjennom observasjon kunne vi
registrere at språkhjelperne
fikk mange ulike oppgaver, noen av
dem initiert av norsklærerne, men
de fleste initiert av kursdeltakerne.
Følgende oppgaver for språkhjelpernevar sentrale:
• forklarte ord og begreper på
morsmålet
• hadde samtaler med deltakerne
om oppgavene, og ga oppklaringer slik at deltakerne forsto
hva de skulle gjøre
• svarte på språklige spørsmål.
De sammenlignet norsk og
morsmålet og trakk fram eksempler.
• fungerte som en "bro" mellom
deltaker og norsklærer, slik at
deltakerne også kunne kommunisere bedre med norsklæreren
• modellerte lese- og skrivestrategier
• korrigerte deltakerne, de kontrollerte at de hadde gjort oppgaver
riktig og ga dem respons og ros
I klasserommet ble morsmålet brukt
for å oppklare og forhandle fram
budskap, forklare ord, begreper,
grammatikk og oppgaveinstruksjoner. Oversettelsen fra norsk til morsmål og omvendt fikk en sentral plass
i gruppeaktivitetene. Deltakerne
etterspurte nøyaktige og forståelige
oversettelser, og det kom tydelig
fram at oversettelse ble en sentral
strategi for kursdeltakerne i disse
øktene.

Kognitive argumenter
Når det gjelder kognitive argumenter, tar vi utgangspunkt i en generell
definisjon av kognisjon som relaterer begrepet til prosesser som er
knyttet til persepsjon og tenkning.
Mer konkret kan dette være å tenke,
huske, lære, løse problemer, vurdere og resonnere. Argumentene til
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deltakerne som vi har karakterisert
som kognitive, er blant annet:
• Jeg glemmer ikke ord når jeg får
dem på to språk.
• Det er positivt fordi L1 er et redskap for oss.
• Det er effektivt, vi lærer fortere
og bedre.
• 	Vi får nøyaktige forklaringer; vi
trenger ikke å gjette lenger.
• 	Vi kan sammenligne norsk og
somali.
• 	Poenget med læring er at vi skal
forstå hva vi lærer.
• Nå får jeg bruke morsmålet mitt
og skrive ord på et språk jeg kan.
Jeg har noe som er kjent "i bunnen".
• Når vi bruker morsmålet, blir vi
også flinkere på norsk.
Deltakerne uttrykker klart at morsmålet er en viktig faktor i tenkning og
læring. Deltakernes tanker omkring
bruk av morsmål i klasserommet
samsvarer med Vygotsky (1978), Ellis
og Robinson (2008) og deres syn på
språket som det viktigste redskapet
vi har, når vi skal lære noe nytt og
systematisere og kategorisere det vi
lærer. Deltakerne uttrykker videre
at den tospråklige undervisningen
er mer effektiv fordi de kan bygge
på det de kan, og de kan benytte
læringsstrategier som faller naturlig,
for eksempel å sammenligne med
noe de kjenner, spørre om oppklaring og oversette ord og instruksjoner. Deltakerne bekrefter Garcias ord
om at det å bruke både morsmål og
målspråk i klasserommet kan gjøre
uforståelige ting forståelig (Garcia
2012). Gjennom observasjonene fikk
vi bekreftet hvor viktig det var for
deltakerne å få en nøyaktig forståelse
av ord, instruksjoner og aktiviteter.
Lærerne framhever på sin side at
deltakerne nå husker bedre det de
lærer.

Affektive argumenter
kursdeltakerne brukte
Med hensyn til affektive argumen-

ter viser vi til Gardener (2003) og
Dörnyeis (2003) forskning på affektive faktorer i språklæring, og trekker
fram holdninger til opplæringssituasjonen, trygghet og motivasjon som
sentralt. I et sosiokulturelt perspektiv
legger man vekt på at skolen skal
skape gode læringsmiljø som stimulerer deltakere til aktiv deltakelse.
De affektive argumentene hos deltakerne kommer klarest fram når de
snakker om situasjonen før og etter
morsmålsstøtte. De sier blant annet:
• 	Vi mister motivasjon når vi ikke
forstår. Nå er vi motiverte igjen.
• Jeg følte meg gal i fjor. Det
påvirker en psykisk når en ikke
klarer å følge med.
• 	Vi kan lære som vanlige folk.
• Det handler om vår identitet.
• Somali er fundamentet vårt.
Deltakerne er bevisste på hvordan
identitet, selvfølelse og motivasjon
blir berørt i en undervisningssituasjon hvor de ikke kan vise hvem de
er og hva de kan. Når deltakerne
uttrykker at morsmålet er fundamentet deres og at det å bruke
morsmålet handler om identitet,
sier de noe om hvor viktig det er å
få bruke egne erfaringer som basis.
"De voksne er sine erfaringer" uttrykker voksenpedagogen Malcolm
Knowles (1980). De definerer seg
ut fra sine erfaringer. De voksne vil
føle seg krenket i situasjoner der
erfaringene ekskluderes.
Deltakerne knytter også motivasjon
og selvtillit til forståelse. Auerbach
(1993) peker på at selvfølelsen blir
lidende når man ikke anerkjenner
deltakernes språk og erfaringer.
Replikken fra en deltaker: "Vi kan
lære som vanlige folk", kan kanskje
tas til inntekt for at hun nå føler
en anerkjennelse hun ikke har følt
tidligere.
Lærerne bekrefter også deltakernes
ytringer, og bemerker at deltakerne
har fått en annen adferd i klasserommet. De er tryggere, og ifølge
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lærerne har aktiviteten i klasserommet økt betraktelig. Deltakerne
jobbet lenger med hver enkelt
oppgave og brukte ofte pausene til
skolerelaterte oppgaver og samtaler. Deltakerne var uredde og
stilte spørsmål og ba om ytterligere
forklaringer.
Språkhjelperne var også opptatt
av å synliggjøre hvordan bruk av
morsmålet i klasserommet skapte
trygghet for deltakerne. "De er
redde for å snakke feil. De vil så
gjerne si og gjøre ting riktig", uttalte
flere språkhjelpere. "De er redde for
å dumme seg ut, men ikke for oss.",
hevdet en av språkhjelperne
videre. Nå forstår de, og de lærer,
og ikke minst, de får mestringsfølelse.

Sosiale argumenter
Ytringer som har med samhandling
mellom personer i klasserommet
og synliggjøring av dialoger som
foregår mellom partene, har vi karakterisert som sosiale argumenter.
Deltakerne uttrykte blant annet
dette om samarbeidet i klasserommet:
• Det at vi hjelper hverandre er
positivt, en person kan noe, en
annen kan noe annet, og slik
hjelper vi hverandre.
• Bedre med to hoder enn ett. Vi
diskuterer, vi snakker om ting, og
språkhjelperne kan noe litt bedre
enn meg.
• Språkhjelperne snakker ikke bare
morsmålet, de bruker norsk også.
Vi lærer norsk av dem også.
Deltakerne uttrykker at det å
samtale på morsmålet med en som
kan mer og har flere erfaringer enn
dem selv, er læringsfremmende og
nyttig. Deres uttalelser kan tyde på
at dette er en læringsstrategi de er
fortrolig med. Vi registrerte under
observasjoner at av og til kunne
disse samtalene være mellom del-
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takere, språkhjelper og norsklærer.
Språkhjelperne spurte norsklærer
om noe de var usikre på, og norsklærer redegjorde på norsk. Så
forklarte språkhjelperne videre til
deltakerne på en forståelig måte og
trakk gjerne fram sammenligninger
med egen kultur.
De to norsklærerne hevder at det er
blitt etablert en kultur for å hjelpe
hverandre i klassen. Dette beskriver
de som en god holdning, det skaper
god stemning i klasserommet og gir
dermed et godt grunnlag for læring.
Kanskje er dette svært naturlig for
både kursdeltakerne og språkhjelperne, de har bare ikke hatt mulighet til å praktisere det.

Avslutning
Deltakernes beskrivelser av egne
opplevelser med en tospråklig
modell støtter langt på vei forskernes
forklaring på hvorfor morsmålet er et
effektivt og nødvendig redskap når
de skal lære et nytt språk. Deltakerne
er svært bevisst på at egen andrespråksbeherskelse ikke er god nok i
en læringssituasjon. De argumenterer klart til støtte for fleksibel bruk av
to språk i opplæringen. Dette kommer nok klarest fram i ytringer der
de sammenligner opplæringssituasjon med språkhjelpere med tidligere
undervisning uten morsmålsstøtte.
De uttrykker seg svært emosjonelt
og negativt om sin tidligere undervisningssituasjon, der de tydeligvis har
forstått svært lite og følt mistrivsel.
"Hele året var en hodepine", som en
av dem uttrykker det.
Tradisjonen med monolingvale andrespråksklasserom har nok fungert
bedre for skriftkyndige deltakere
med god skolebakgrunn fordi de kan
bruke sine språk fleksibelt i innlæringen ved å støtte seg på skriftlige
kilder og finne forklaringer og oversettelser når de trenger det. Ofte
har de også lært engelsk og har et
fellesspråk som de kan kommunisere
med medstudenter og norsklærere

på. Deltakere med liten skolebakgrunn og få skrift-erfaringer, har ikke
de samme mulighetene. For deltakere med liten skolebakgrunn kan
det være spesielt viktig med en tospråklig undervisning som er uavhengig av deltakernes skriftkyndighet
og eventuelt felles fremmedspråk.
Prosjektet som dannet utgangspunkt
for vår studie, er et eksempel på en
slik tospråklig praksis. Studien viser
at ved å bringe språkhjelpere med
samme morsmål som deltakerne inn
i klasserommet, har man endret deltakernes læringsbetingelser. Å legge
til rette for fleksibel bruk av to språk,
kan skje på ulike måter. For eksempel gjennom tospråklige lærere,
språkhjelpere som i dette prosjektet,
men også ved at deltakere i samme
gruppe med samme morsmål, kan
være stillas for hverandre.

•
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Hvordan hjelper vi tospråklige
elever med å utvide sitt ordforråd?
•

Af Heidi Gretland, lektor ved Oslo Voksenopplæring Sinsen

Dette spørsmålet ønsket danske, svenske og norske pedagoger å finne svar på gjennom
å samarbeide i et Nordplusprosjekt. Vi prøvde ut forskjellige metoder og delte erfaringer med hverandre.
I denne artikkelen vil jeg dele noen
av de arbeidsmåter vi på Oslo Voksenopplæring Sinsen benyttet for å
utvikle leksikalsk kompetanse hos

våre elever. Vi ville bruke kognitive
metoder i arbeidet med kategorisering og innlæring av begreper.
Kognitiv tenking handler om hvordan hjernen bearbeider informasjon. Både Aristoteles og Piaget
studerte kognitiv utvikling. Piaget`s
teori er basert på den antakelsen at
mennesker forsøker å få mening ut
av verden og aktivt skape kunnskap
gjennom sin erfaring med objekter,

mennesker og tanker. Som respons
på utvikling vil tenking og kunnskap utvikles gjennom forandringer
i måten tanken organiseres på
(utvikling av skjemaer) og gjennom
tilpassing. Dette inkluderer prosessene assimilasjon (å få noe nytt til å
passe inn i eksisterende skjemaer)
og akkomodasjon (å forandre på
eksisterende skjemaer) Skjemaer er
de grunnleggende byggesteinene
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for tenkingen. Systematisk begrepsundervisning bidrar til å bedre læreforutsetningene for alle typer elever.
Magne Nyborg kategoriserte begreper i ulike grunnleggende begrepssystem. Disse kan brukes som
analyseverktøy for å lære stadig nye,
mer komplekse begrep og ferdigheter. (M. Nyborg, Pedagogikk, 1994)

Nyborgs begrepsbyggingsmodell
Oversikt over viktige grunnleggende begreper og begrepssystemer
1. Farge – ulike farger
2. Form – rund, rettlinjet, buet,
firkantet, kvadrat, rektangel,
trekant, kule, sylinder
3. Stilling – vannrett, loddrett, skrå
4.	Plass – på, under, over, først,
etter, sist, foran, mellom, til venstre/høyre for, i forhold til
5. Størrelse - stor, liten, høyde,
bredde, lengde, dybde
6. Retning – fra venstre mot høyre,
nedover, oppover, i forhold til
7. Antall – stort, lite, i forhold til,
mindre/større, tallstørrelser
8.	Lyd – lyder, språklyder
9.	Vekt – stor, liten, i forhold til,
hektogram, kilogram
10.	Mønster – stripet, rutet, prikket,
blomstret
11. Temperatur – kald/lav, varm/høy,
kjølig/lunken, iskald/kokvarm
12. Funksjoner – brukes til å skrive
med, drikke av osv.
13. Stoffartikler – tre, plast, glass,
papir, lær, skinn, metall
14. Overflate – jevn/ujevn, glatt/ru,
blank/matt, slipt, pusset, malt
15. Stoffegenskaper – hardt, bløtt/
mykt, elastisk, fast, flytende,
seigt, knuselig, tungt
16.	Lukt - god/vond, matlukt, blomsterlukt, bensinlukt, malingslukt
17. Smak: sur, søt, salt, bitter,
eplesmak

18. Tid – årstider, deler av et døgn,
sekund, minutt, time, dager, uker,
måneder, år, tid før noe, tid etter
noe, lang/kort tid
19. Fart/hastighet – stor, liten, større,
mindre, avtagende, økende, meter i sekundet,
km i timen
20. Forandring – i farge, form, stilling,
størrelse,plass, retning, antall
21.	Verdi – pengeverdi, affeksjonsverdi, rett/galt
22. Kjønn – gutt, jente, mann, kvinne
Læreren kan skrive begrepene på
lapper som elevene trekker og så
forklarer hvilket overordnet begrep
ordet tilhører. Deretter kan elevene
skrive setninger med begrepene og

eventuelt en fortelling. Eller læreren
kan finne en fortelling med mange
begreper, lage åpne rom i stedet for
og be elevene fylle ut med korrekt
begrep.

Tankekort
Thinking Schools International
startet i 2005 arbeidet med begrepslæring ved bruk av tankekart. I
dag er 55 skoler i Storbritannia godkjente Thinking Schools og mer enn
100 skoler får en 3-årig opplæring.
Skoler i USA, Etiopia, Malaisia, SørAfrika, Litauen, Asia, India, Egypt og
Norge bruker tankekart.
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Åtte tankekart representerer åtte
kognitive tenkemåter. Ved bruk av
tankekartene lærer elevene å definere, å beskrive, å sammenligne,
å klassifisere, å se helhet – deler, å
lage sekvenser, å se årsak – virkning,
å se relasjoner og sammenhenger.
Tankekartene kan brukes i alle fag.
Her ses forslag til temaer vi til nå
har brukt på Oslo Voksenopplæring
Sinsen (videregående skole for
voksne).
Å sammenligne
-	Litterære personer
- Folkegrupper/kulturer
- Temaer
- Ideologier/ideer
- Historiske hendelser
- Religioner
- Fotosyntese/respirasjon
- Bok/film
- Fysisk/psykisk helse
Å finne årsak/virkning
-	Vulkanutbrudd
- Bilkollisjon
-	En anderledes person
- Forurensing
- Historiske hendelser
- Skattelettelser
-	Engelske ord i norsk språk
-	Likestilling
- Flyktningestrømmen til Europa
Å lage sekvenser
- Sykdomsforløp
-	Litterære perioder
- Språkhistoriske reformer
-	Min drømmedag
- Tall
- Handlingen i en tekst
- Disposisjon/form

➔

Å se helhet/deler
- Kroppen
-	En blomst
-	Land/fylker/kommuner
-	Vokabular
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Å klassifisere
-	Medisiner
-	Musikkinstrumenter
- Sportsgrener
- Bygninger
- Dyr
- Klær
- Trær
- Ordklasser
- Fornybar energi
- Retorikk
- Dialekter
Å beskrive kvaliteter
-	Personer
- Ting
- Ideer
- Steder
- Temaer
Å definere i sammenheng
- Temaer
- 	Personer
- Ting
- Ideer
- Tall
- Bilder
Å se relasjoner og sammenhenger
- Hjerte/kjærlighet
- Due/fred
- Historier
Thinking Schools kjennetegnes også
ved bruk av refleksjonsspørsmål. Vi
må bruke spørsmål som får elevene
til å tenke på HVA de vet (faktahukommelse) HVORDAN de vet det
(kritisk refleksjon) og MÅTEN de
tenker på (metakognitiv tenking).
Refleksjonsspørsmål innbefatter
spørreteknikk, problembasert læring, løsningsorientering, samarbeidslæring, bruk av vitenskapelige
metoder, filosofisk samtale, Sokratisk
prosess.
Professor i psykologi ved Institutt
for adferdsvitenskap, HiOA, Erik
Arntzen, skrev i Aftenposten 22

september i år om sin forskning på
hukommelse. Han anbefaler tankekart fordi de hjelper oss med å
huske innholdet.
Repetisjon av begreper er selvsagt
også viktig. I følge Hanne Lindegaard Svensson på Københavns VUC
bør vi arbeide med et ord 7 ganger!
(dybdelæring).
Når elevene skal bruke begrepene i
en tekst, er skrivepyramiden en god
støtte. Den gir elevene ord innen
forskjellige kategorier. Eksempler på
kategorier er vokabular til et tema,
ord som kan brukes som setningsåpnere, bindeord, tegnsetting, ord
for å ordne i rekkefølge, årsaker,
motsetninger og vilkår.
Til slutt vil jeg minne om at metaforer er spesielt vanskelig for våre
tospråklige elever. Begrep med
overført betydning er ofte uforståelige. Har du noen gang sett en hest
lese en bok? Likevel snakker vi om
en lesehest. Andre eksempler er
brilleslange, festløve, pyntedokke,
grønn av misunnelse.
For å understreke hvilken viktig jobb
vi gjør for elevene våre når vi bruker
kognitive metoder, vil jeg vise til
Nobelprisvinner i økonomi i 2015,
Angus Deaton. Av hans studier
fremkommer det at det er gode
bevis for at kognitive evner (tenking
og hukommelse) og fysikk utvikler
seg i et samspill.Det er mangelen på
full utvikling av kognitive ferdigheter
som forklarer lavere utdannelsesnivåer og lavere inntekter i voksen
alder – som i neste omgang fører til
en lavere vurdering av livskvalitet og
fattigere følelsesmessige utløp.
Vår pedagogiske utfordring er klinkende klar!
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Andraspråk och matematik
i kombination i undervisning
– elever med kort utbildningsbakgrund
•

Af Elisabet Bellander, Legitimerad lärare bland annat i grund- och gymnasieskolans matematik

Universitetsholmens Gymnasium. Malmö

Sammanfattning
Elever med kort utbildningsbakgrund
har ofta många års studier framför
sig för att utbilda sig till ett yrke.
Av erfarenhet är det också elever
som inte tänker på möjligheten
att studera matematik utan nöjer
sig oftast att bli klar med sfi-kurs.
För att synliggöra möjligheten för
eleven till fortsatta studier med kort
utbildningsbakgrund kommer jag här
berätta exempel på hur man kan och
varför man bör införa matematik i
elevens språkutbildning. Matematik
är ett viktigt verktyg för att klara sig i
många yrken och att klara sin vardag
i ett modernt samhälle. Det är också
viktigt ur ett samhällsperspektiv
då samhällsinformation utgår från
att alla har fått och minst gått nioårig
grundskola. När kunskapsnivåerna
skiljer sig mycket från grundläggande kunskaper skapar vi parallella
samhällen där grupper inte förstår
och kan ta till sig viktig samhällsinformation.

Samarbete
2012 började jag undervisa grundläggande matematik på Komvux
Rosengård – en systerskola till
Komvux Malmö Södervärn. På Komvux Rosengård fanns det möjlighet
för elever att både läsa svenska för
invandrare samt grundläggande
matematik och svenska som andraspråk.
Elevgruppen som jag började undervisa 2012 i grundläggande matematik på Komvux Rosengård hade
alla läst klart svenska för invandrare

och hade påbörjat läsa grundläggande svenska som andraspråk.
Det var mer en regel än undantag att
eleven inte läste matematik integrerat med sin svenska för invandrare
(sfi). Det gjordes efter eleven var
klar med sfi. I början av min tjänst på
grundläggande vuxenutbildning tänkte jag inte direkt på att jag inte hade
elever som läste sfi och matematik.
Jag blev uppmärksammad då jag
en dag blev tillfrågad av en elev och
hans fru som ställde frågan ”Kan
jag läsa matematik fastän jag läser på
sfi?” Eftersom en matematiklärare
inte är bortskämd med att en elev
vill läsa matematik så blev jag glad
för frågan men också ställd. Elevens fru berättade att han hade läst
matematik i sitt hemland och att
han ville bli klar med sina grundläggande studier så snabbt som
möjligt. Allt för att kunna göra sitt
yrkesval så snabbt som möjligt. Efter
diskussion blev mitt svar till eleven
att han kunde prova och gick det
bra så kunde han fortsätta att läsa
matematik. Jag tänkte också att det
var bra för eleven att kombinera sina
språkstudier med matematikstudier.
I språkundervisningen kunde han få
hjälp med grammatiska strukturer
och hjälp med språkinlärningen och i
matematiken hjälp med matematiska ord och begrepp både på svenska
och sitt modersmål. Jag tänkte också
att eleven vann tid och pengar då
eleven slapp ta studielån för att läsa
grundläggande kurs i matematik. För
elever som läser på sfi är utbildning
gratis. Tiden gick och eleven gjorde
framsteg. Han kunde räkna – men
förstod inte alltid problemlösningsuppgifterna. Det gjorde att han

istället för att träna på algoritmer fick
träna på att lösa enklare problemlösningsuppgifter där språkförståelsen
låg i fokus och där han skulle skriva
hela meningar på svenska för att
träna skriftspråket.
Elever pratar mycket med varandra
om vad det gör och vad de läser.
Så, efter några veckor kom det fler
elever som gärna ville läsa matematik för det gjorde ju deras vän. Till
dessa kunde jag ju inte heller säga
nej till eftersom jag hade öppnat dörren tidigare. Dock började begränsning bli i gruppstorlek. Jag började
fundera över detta varför eleverna
kom till mig och frågade om de fick
läsa matematik. Det svar jag fick från
elev var att de först var tvungna att
läsa sin svenska och sen kunde
de läsa matematik. Jag förstod inte
riktigt det resonemanget – eftersom
vuxna alltid har med sig en viss grad
av formell och informell matematik.
För min del som matematiklärare
såg jag snarare det som ett måste
att inkludera matematikundervisning när eleven börjar att läsa sitt
andraspråk. Jag hade sett och läst
elevernas texter i sfi och för att förstå
de texterna behövs matematiska
grundkunskaper. Jag började också
fundera över om det inte kunde vara
bra att matematikläraren sökte sig
till elevens sfi-klassrum och undervisa dem där istället – framförallt
för elever med kort utbildningsbakgrund. Jag insåg att det fanns en
hel del vuxna som bara läste sfi och
sedan inget mer. Detta ville jag ändra
på. Det fanns elever som ville läsa
matematik men av olika anledningar
inte valde att läsa vidare. Detta
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diskuterade jag med min dåvarande
rektor Ann-Christin Lund som såg
stora fördelar med de förslag jag gav
henne.

Tillvägagångssätt
/Resultat
För att tydliggöra för min rektor vinsten med att arbeta inkluderande
med språklärare och att nå elevgrupp med kort utbildningsbakgrund bearbetade jag kursplanen i
grundläggande matematik och
kursplanen i svenska för invandrare. Jag satte förstoringsglaset på
kontaktytor där vi som lärare kunde
berika undervisningen för eleven
och synliggöra språk och matematik. Språkläraren som träffar eleven
mest skulle därvid kunna fortsätta
att använda de matematiska begrepp och använda sig av de metoder som jag som matematiklärare
tryckte på och vise versa – kollegialt
lärande. Jag ville även belysa att
eleven kunde nå betyg i två ämnen
samtidigt. Så, om jag som matematiklärare skulle få möjlighet att samarbeta med en språklärare under
samma lektion 2 timmar per vecka
– så skulle vi nå fler elever och fler
skulle få upptäcka matematik samt
våga fortsätta att studera – trots
elevens långa väg till att nå sitt
yrkesval. En annan viktig aspekt att
belysa är att eleven på den här
kunskapsnivån inte skulle känna sig
stressad att klara av matematikkursen med tidskrav – då det
finns tidskrav på grundläggande
vuxenutbildning. Eleven skulle heller
inte behöva ta studielån för att
läsa matematik. Eleven själv skulle
kunna välja hur snabbt den ville gå
framåt – äga sitt eget lärande. I
grundläggande matematik så är den
nationella kursen indelad i fyra olika
delkurser. Delkurs ett och delkurs
två är mest anpassad efter vardagsmatematik och grundläggande kun-
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skaper som bland annat tid, pengar,
enkla bråk, ord och begrepp och de
fyra räknesätten. Undervisningens
fokus var att arbeta med dessa i en
språklig kontext. Så, undervisningen
riktade sig mot språk och matematik
i symbios.
Sfi-läraren Monica Lundgren och
jag fick möjlighet att arbeta tillsammans en gång per vecka 2 timmar
per gång. Det resulterade i att vissa
elever klarade en delkurs snabbare
än 20 veckor och utvecklade sitt andraspråk snabbare. I en sfi-grupp är
elevernas svenskkunskaper relativt
homogen men deras matematikkunskaper heterogen. En intressant
sidoeffekt med undervisningen blev
att en elev som hade det jobbigt
med språket kunde hjälpa en annan
elev som var bättre på språk men
sämre på matematik.
Eleverna som jag började att undervisa tillsammans med Monica Lundgren i grundläggande matematik
hade inte aktivt valt att läsa kursen.
De fick undervisningen på köpet.
Att göra kursen valbar tillsammans
med eleven hade varit ett för stort
arbete. När jag tillsammans med
språklärare har undervisat eleverna
har de trott att de skulle läsa svårare
matematik – inte vardagsmatematik. Så, det är en vinst att inkludera
en kurs i elevens studier tillsammans med språklärare eftersom
eleven själv ser att de klarar av det.
Då jag inte kunde vara med under
lektion så tog Monica Lundgren
matematiklektionen själv – efter

som vi gemensamt arbetat fram
ett arbetssätt som lyfte våra båda
ämnen. Vinsten med samarbete
är också att matematikläraren kan
fokusera på att bedöma matematiken och språkläraren fokuserar
på det språkliga. Är det så att det
inte finns möjlighet att vara två
lärare så är det viktigt att man som
språklärare gått igenom vad eleven
ska förstå och kunna för att se
matematiken i sina egna texter som
man arbetar med. Exempelvis finns
det massor av matematik i de texter
som eleven läser i sin språkutbildning. Det kan vara exempelvis
texter som behandlar tid, att åka på
buss, handla, gå till banken. Sedan
är det även bra om man som
språklärare har ett grundpaket med
lärobok, prov och övningar som
eleven kan arbeta med.
Nedan är elev som precis börjat sfi.
Här var det övning att svara på sju
frågor samt att rita fyra klockor med
en instruktion till vad vad klocka
skulle visa. Här kan man se att
eleven ännu inte lärt sig att skriva
stor bokstav, mellanrum mellan ord
och punkt. Eleven har också svårt
att kopiera en analog klockas timoch minutvisare – de blir lika långa.
Svaren i exempel 1 är korrekt svarat
mot matematikfrågan men, eleven
behöver arbeta mer med meningen.
Exempel 2 (se side 36) behöver
eleven tydligare visa den analoga
klockans visare och här diskuteras
svaren tillsammans med eleverna.

Eksempel 1
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Eksempel 2.

Det resultat i undervisning tillsammans med språklärare Monica
Lundgren har inneburit att fler
grupper fått möjlighet att undervisas i matematik under tiden som
eleven studerar sfi. Det krävs
arbete och mycket organisation
men eleven vinner på arbetssättet.
Vi har möjlighet att nå elever
med kort utbildningsbakgrund
som inte hade haft en tanke på att
fortsätta att studera eller ens
funderat på att läsa matematik
– eftersom det är så svårt.

•

Bilaga – utvärdering
från elever

➔

˚˚˚

fortsætter side 37.

ARTIKEL

˚˚˚

fortsat fra side 36.

Bilaga – utvärdering
från elever

Kontaktinformation
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Elisabet Bellander
Krankajen 36
Malmö
211 12 Malmö
004672 16 45 504
elisabet.bellander@gmail.com
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Dansk som andetsprog
på Køge gymnasium.
•

Af Mette Augustesen, underviser på Center for Dansk og Integration, Køge

Et samarbejde mellem
Center for Dansk og
Integration, Køge og Køge
gymnasium
Da skoleåret startede i år på Køge
gymnasium, havde en ny slags
klasse sin opstart. En blanding af
udvekslingsstuderende og unge
flygtninge havde deres første lektion i dansk i et lokale på Køge gymnasium, og de unge var fra starten
begejstrede over at være i et studiemiljø med unge danskere. I klassen er der 6 flygtninge fra Syrien,
Eritrea og Nigeria og 7 udvekslingsstuderende fra Mexico, Brasilien,
Italien, Bulgarien, Tjekkiet og den
Dominikanske republik.
I Køge er der allerede to andre
ungetilbud for flygtninge. Et på EUC
for DU1 kursister uden uddannelse,
som får danskundervisning kombineret med værkstedsundervisning
i et 30 timers tilbud, og et tilbud
for ungeDU2 kursister, som ud over
dansk får tilbudt engelsk, matematik og samfundsfag også i et 30
timers tilbud.
Det nye projekt på Køge gymnasium
er et tilbud for unge mellem 15 og
24. Alle har fuldt skema i en dansk
gymnasieklasse mandag, onsdag
og fredag. Tirsdag og torsdag har
de dansk som andetsprog, men i et
lokale på gymnasiet. Udover deres
timer med de danske elever tilbydes de også alle de frivillige aktiviteter, gymnasiet byder på, som
skolens musical, morgensamling,
fester, studiecafé, hvor de kommer
og laver lektier, og i gymnasiets tilbud om frivillig fodbold/basketball,

billedkunst, atletik og debatklub (på
engelsk).
Det er kun DU3 kursister som kan
engelsk, og som helt eller delvist
allerede har bestået deres studentereksamen i deres hjemland, men
har måttet flygte midt i deres forløb. Formålet med projektet er ikke,
at de afslutter med en studentereksamen, men at de hurtigst muligt
bliver integreret i det danske samfund og hurtigt bliver gode til dansk
og får et dansk netværk. Projektet
skal ses som et forsøg på at imødekomme det politiske ønske om, at
flygtninge så hurtigt som muligt skal
ud og være en del af det danske
samfund.
Udover at tilbuddet fungerer rigtig
godt for de unge flygtninge, fordi
de oplever at kontakten til unge
danskere lige pludselig er opnå-

elig, er det også et godt tilbud til
de 7 udvekslingsstuderende, som
finder et åndehul i deres uge, hvor
de oplever at være på niveau rent
sprogligt.

Projektets oprindelse
Projektet udsprang af, at der var en
stor interesse, fra Køge gymnasiums
side, for kontakt mellem gymnasiets elever og unge flygtninge i
Køge. Mange af gymnasiets lærere
har forløb, hvor flygtninge helt
naturligt kan deltage. Før den nye
ungeklasse blev opstartet var der
allerede en del samarbejde mellem
ungeprojektet på Køge handelsskole
og Køge gymnasium. Især i fagene:
Naturgeografi, samfundsfag, psykologi, billedkunst, engelsk og i ATforløb.
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• Naturgeografi
I naturgeografi, under et forløb om
klimaflygtninge, var unge flygtninge
ude i en klasse og blev interviewet.
Det var dengang især kursister fra
Somalia, Uganda og Rwanda som
havde noget at sige om det emne
og gymnasieeleverne oplevede det
som meget mere relevant og levende, når man sad med mennesker
foran sig, end at kigge på statistik i
en bog. Interviewene blev indledt
med at eleverne skulle præsentere
sig for hinanden, så alle sprogligt fik
noget ud af besøget.
• Samfundsfag
Der har været flere besøg i samfundsfagsklasser. Det startede med
et besøg af en gymnasieklasse
i ungeprojektet for flygtninge på
Køge handelsskole. Gymnasieklassen ville udarbejde en ’Velkommen
til Køge’-folder med nyttige informationer, med afsæt i interviews
af unge flygtninge. Deres tema var
integration.
• Psykologi
I psykologi arbejdede vi sammen
som to venskabsklasser under
et forløb om kulturmøder. I 2
måneder chattede vi sammen på
Facebook. Vi sad hver vores sted.
Gymnasieeleverne var på gymnasiet
og de unge flygtninge sad i deres
lokaler på handelsskolen. Alle fik en
facebookven, som de skulle spørge
om nogle forberedte spørgsmål
og i danskundervisningen kunne
vi arbejde med svarene sammen.
Chatten udviklede sig i alle retninger og blev afsluttet med et besøg
på gymnasiet, hvor de danske elever gav en lektion i lancier, som de
lige havde danset, og de unge flygtninge fascinerede havde fulgt med i
på Facebook.
• Billedkunst
En anden klassechat mellem et bil-

I gruppearbejdet på billedet er emnet for diskussionen fordomme:
Gymnasieelev: Havde I nogle fordomme om danskere før I kom til Danmark?
Syrer: Hmm... danskere drikker meget og er reserverede. Har I nogen fordomme om syrere?
Lang pause
Gymnasieelev: Altså der kommer jo ret mange lige nu...Jeg har faktisk aldrig
mødt nogen før. I er rigtig søde.
Syrer: Tak, vi synes også I er rigtig søde.

ledkunsthold og samme hold unge
flygtninge førte til værket ”Rejsen
til Danmark” som nu hænger ved
teaterbygningen i Køge. Eleverne

skulle lære hinanden at kende gennem chat. Alle elever fik en chatven
og efter chatten, lavet i undervisningen, skulle de danske elever lave
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et linoleumstryk inspireret af deres
chat med de unge flygtninge.
• Engelsk
Her har vi mødt en klasse som
havde forberedt spørgsmål på
engelsk, så gymnasieeleverne fik
øvet deres sprogkundskaber og de
unge flygtninge fik mulighed for at
forklare hvordan de følte sig budt
velkommen af danskere i en dialog
på et sprog, hvor de var på niveau
med deres samtalepartnere og de
fik en ny facebookven.

•	AT-forløb
Det er især i de lidt friere AT-forløb,
at det er nemt at tænke de unge
flygtninge ind. Til et AT-forløb hvor
fysik og billedkunst skulle lave 13
installationer blev de unge flygtninge
hurtigt valgt, som den gruppe man
gerne ville invitere som tilskuere til
ferniseringen. Det blev ikke kun et
uddannelsesmæssigt møde, men
også et møde hvor åbenhed og kommunikation var i højsædet.
Mozambk Brhane fra Eritrea sagde
om mødet: Det var rigtig godt at gå
rundt på skolen og blive interviewet
af danskerne. Og selvfølgelig, at se
de forskellige ting de havde lavet
med spejle. Jeg håber vi skal besøge
dem igen. Jeg har lært hvordan man
laver et interview og jeg er blevet
venner med dem på Facebook.

➔

Også Emma Pedersen fra 2c var
begejstret for mødet: Flygtningene
var super søde. De forstod godt
opgaven, og de stillede interesserede en masse spørgsmål, hvilket
gjorde oplevelsen endnu federe. Vi
var meget nervøse for de krav der
blev stillet til os, men de kom med
interesse i hvad vi ville vise dem og
opgaven blev bare meget nemmere.
Det har nok været det bedste ATforløb jeg har haft.

Effekten og synergien, der opstod i
mødet mellem de unge flygtninge
og gymnasieeleverne var ikke til at
tage fejl af: Alle gik fra ferniseringen, en smuk oplevelse rigere. Ikke
blot pga. kunstinstallationerne, hvor
billedkunst og fysik arbejdede sammen om at udtrykke refleksioner
og spejlinger. Men også i overført
betydning – de unge spejlede sig
i hinanden og fik reflekteret over
muligheder for nye begyndelser.
Der er gensidig interesse for, i fremtiden, at lave projekter med andre
fag som fx religion, historie, sprogfagene, idræt, osv.

I dette skoleår arbejder Køge gymnasium sammen med uddannelsen
”Katastrofe og risiko manager”
-uddannelsen fra Metropol om et
AT-forløb om katastrofehåndtering
i nærområderne og heri indtænkes
ungeholdet på gymnasiet også i en
funktion som tolke og konsulenter
sammen med deres danske klasser.
Der er altså mange samarbejdsmuligheder ude i gymnasierne, hvor
der er mulighed for både integration og læring for både de danske
gymnasieelever og de unge flygtninge.
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Ordblindhed/dysleksi set hos
tosprogede kursister
•

Af Mette Gass, Ordblinde- og FVU-underviser, AOF SYD og Louise Willemoes Poulsen,

dansk som andetsprogs- og ordblindeunderviser, AOF Sprogcenter Tønder

At konkludere at en tosproget
kursist er ordblind er lidt
”tricky”. Der er flere faktorer,
der spiller ind hos disse.
Eksempelvis krigstraumer og
analfabetisme.

Dansk er ikke et lydret sprog lig
tysk. Derfor erfarer en del kursister, der måske kan læse/skrive på
modersmålet relativt problemfrit, at
de pludselig har store vanskeligheder med det danske. De har muligvis endda en længere uddannelse
bag sig og har svært ved at forstå/
erkende, at de har vanskeligheder
på dansk, der muligvis skyldes ordblindhed.
For mange af de ”stærkere” kursister er der også noget socialt stigmatiserende ved at blive erklæret
ordblind, da det i deres lande er
et andet ord for uintelligent eller
udannet.

Hvad er ordblindhed?
Der findes flere definitioner på ordblindhed. Men i overvejende grad
beskriver forskerne ordblindhed
som noget medfødt, oftest en mangel i hjernen, der gør, at den ordblinde har problemer med at huske
fonemer og dannelsen af

lydsyntese. Det betyder i praksis, at
den dyslektiske læser mister over
blikket og meningen med indholdet
af det læste. De læser måske nok,
men læseforståelsen er der ikke i
tilstrækkelig grad.
Ligesom mennesker er forskellige,
forekommer de ordblindes vanskeligheder også i varierende grad. De
skriftsproglige vanskeligheder har
intet at gøre med andre sprogfærdigheder. En ordblind kan tale flot
dansk, men være ude af stand til at
skrive en læselig tekst eller forstå
en tekst om et emne han/hun ellers
mestrer mundtligt.

Typiske vanskeligheder for
tosprogede.
For de tosprogede kan der være
andre udfordringer end at tale/læse/
skrive dansk. Det er svært at vurdere, om tosprogede er ordblinde. Har
de måske bare psykiske diagnoser
eller andre indlæringsvanskeligheder? Og hvor er grænsen?
Kommer de til Danmark uden et
skriftsprog, vil de alt andet lige
møde udfordringer i starten med det
danske skriftsprog. Kommer de fra et

➔

˚˚˚

fortsætter side 42.

ARTIKEL

˚˚˚

Nr. 67 > DEC. > 2016 > SIDE 42.

fortsat fra side 41.

lydret sprog, forekommer dansk dem
ulogisk opbygget, og de kan derfor
ikke bruge deres tidligere læsestrategier fra andre indlærte sprog.
Ikke alle forskere er enige om, hvorvidt en kursist kan være ordblind
på et sprog, men ikke på et andet.
Men en kursist kan måske være en
almindelig langsom læser på eget
sprog (svagt tegn på ordblindhed),
mens kursisten ender som tydeligt
ordblind på et ikke-lydret sprog. Vi
vil derfor mene, at det er muligt.
Yderligere vanskeliggøres træningen
af lyde af det faktum, at mange af de
danske vokallyde lyder ens for nogle
kursister, som taler fx tigrigna eller
arabisk. De ni danske vokaler har
desuden flere fonemer knyttet til sig,
og de er ikke blot svære at udtale,
men også svære at afkode, fordi
deres lyd i et ord ofte er betinget af
placering eller ordets betydning.

Alt efter hvilket modersmål kursisten har, ses vanskeligheder med:
• Udtalen af vokalerne.
• Stemte/ustemte lyde: s/d, k/g,
p/b, v/f.
• Forskellen på udtalen af “l” og
blødt ”d”
• Thailændere har typisk svært ved
udtalen af l/n
Disse træk indikerer ikke nødvendigvis ordblindhed, men vanskeliggør læringsprocessen yderligere.

Hvordan kan jeg, som
underviser, observere, at
min kursist måske kunne
være ordblind?
Hvis man kun betragter den dårlige
stavning og den langsomme læsning, så er så godt som alle andetsprogskursister ordblinde. Det tager
tid at lære sprog, så stavefejl og
langsom læsning alene er ikke tegn
på ordblindhed.

Typiske observationer i undervisningen:

• bytter rundt på bogstaver
• tilføjer flere bogstaver end der
er lyde i ordet
• viser utilstrækkeligt kendskab
til bogstavernes lyde
• har langsom afkodning
• har svært ved at danne lydsyntese
• mange gange gætter kursisten
ordet efter de første par bogstaver og kæder måske ordet
sammen med, hvad han/hun
kan huske, han/hun ellers har
læst (læsestrategi).

Det første sted, hvor man, som
lærer, skal være opmærksom er, når
der hos kursisten er et misforhold
mellem det mundtlige og det skriftlige sprog. Kursisten formulerer sig
mundtligt tilfredsstillende, men på
trods af gentagne øvelser og en
aktiv indsats er det skriftlige bare
ikke på niveau.
Observationerne kan være mange,
først når flere elementer er til stede,
bør man overveje at henvise kursisten til screening for ordblindhed.

Hvad får min kursist ud af
ordblindeundervisningen?
Som lærer skal man være opmærksom på, at ordblindhed ikke kan
kureres. En kursist vender ikke tilbage på sit danskhold “helbredt” for
sin ordblindhed. Men med diverse
kompenserende metoder og med
de rette IT-hjælpemidler kan en
ordblind hjælpes videre til en bedre
indlæring og en forhåbentlig mindre
frustrerende dagligdag.

• læser uden læseforståelse
– kan ikke huske det læste – er
ukritisk
• korttidshukommelse
• meget langsom til at mobilisere de korrekte bogstaver ved
stavningen af et ord.
• taler utydeligt – for at
kamuflere …
• hører kun få af lydene i et ord
(oftest kun konsonanter)
• læser fornuftigt, men har
svært v. skriftlighed

Indlæringen foregår langsomt. Man
kan ikke forvente, at kursisten hurtigt lærer at afkode til OBU og kan
læse lange lydrette ord til modultesten. Ofte bruger de mange uger
(måneder) på at lære at danne en
lydsyntese af 2-3-4 lyde. Dette hænger ikke sammen med, hvad de bliver præsenteret for til en modultest
på DU 1. Dertil kommer læse
forståelsen, der halter langt efter.
Det tager tid.
Ordblindeundervisningen er bygget
op over en høj grad af struktur, hvor
kursisten efter et individuelt tilrettelagt program arbejder med sprogets værktøjer, sproglig bevidsthed
og strategier til at angribe ord
under læsning/stavning. Det kan
for eksempel være stavelser eller
morfemer.
En anden del af undervisningen
handler om at lære at anvende
kompenserende IT-hjælpemidler,
så kursisten i det lange løb kan få
en lettere hverdag på dansk.
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I Servicelovens § 40 betragtes ordblindhed som en funktionsnedsættelse på lige fod med eksempelvis
nedsat syn, og man kan derfor søge
hjælpemidler. I praksis er der dog
en tendens til, at det kun er computerprogrammer, der tildeles og ikke
apps. Det forventes, at kursisten
selv investerer i computer, tablet
og/eller smartphone.
Men mange af de tosprogede lider
under et stigma, nemlig at ordblindhed er lig manglende intelligens.
Det er svært for en tosproget kursist
at forholde sig til en diagnose som
ordblind, når det i deres egen kultur ville være et negativt stempel.
Derfor går en del af undervisningen
af den tosprogede kursist i realiteten også med at forstå diagnosen
og forstå, hvad den betyder for den
enkelte.

Henvisning til
ordblindetest
Har man en mistanke om ordblindhed henvises til fx AOF, VUC
eller andre ordblindeaktører, der
må screene og lave en yderligere
afdækning.
”Der stilles ikke krav om, at voksne skal være i besiddelse af et
bestemt niveau af mundtligt
dansk for at kunne henvises til
OBU…” ”Vejledning til visitation
af voksne med dansk som andetsprog til ordblindeundervisning”
Undervisningsministeriet februar
2011.
Det siger ministeriet. I praksis
arbejdes der dog tit med følgende
præmis: Tosprogede bør helst have
haft ét års danskundervisning før
de henvises til ordblindetest.
Ellers vurderes det, at de ikke får
nok ud af ordblindeundervisningen,

Nr. 67 > DEC. > 2016 > SIDE 43.

ikke forstår tilstrækkeligt dansk og
ikke kan formulere sig tilstrækkeligt
mundtligt/skriftligt på dansk. En
anden årsag til dette er, at en analfabet først kan vurderes skriftligt,
efter at han/hun er blevet præsenteret for det danske skriftsprog.
Men så kan tosprogede med en
diagnose hjemmefra i teorien gå
direkte ind på et ordblindehold, hvis
der foreligger tilstrækkelig dokumentation herfor.
For tosprogede kursister eksisterer
der to former for tests. Der vælges
ud fra deres skolebaggrund.

Typisk tildeles en godkendt kursist 80 lektioner i første omgang.
Forløbet kan forlænges, så længe
ansvarshavende underviser vurderer, at der er progression hos
kursisten. Problemet her er blot,
at de tosprogede kursister ofte har
brug for mange forløb. For dem er
det ikke nok, bare at lære at bruge
dikterings-, ordprædiktions- eller
højtlæsningsprogrammer. Deres
dansksproglige udgangspunkt ligger
langt lavere end de danske ordblindes, og deres progression er derfor
meget langsommere.

fremstilling. Her har hver udbyder sit
testmateriale. Endvidere interviewes
kursisten om sin uddannelsesmæssige baggrund, om arvelige handicap og om egne oplevelser af de
skriftsproglige vanskeligheder.
Er kursisten som udgangspunkt
analfabet eller har han/hun en
begrænset eller mangelfuld skolegang, er der mulighed for at teste
med DOT (Dynamisk ordblindetest)
samt en yderligere afdækning. Det
tager ca. 1 ½ time i alt.
Testen indledes med en hverdagstekst på kursistens eget niveau,
samt eventuelt test i cifferspændvidde og non-ords læsning. Falder
kursisten igennem her, forsættes
med DOT, hvor man tester tre lyde
fra det latinske alfabet ([m][a] og
[s]) og tester potentialet for at lære
at afkode nye ord.
Herefter kommer den yderligere
afdækning med testning inden
for fx alfabetet, lydret stavning og
skriftlig fremstilling. Men denne
del er fastsat af tester/udbyder, og
der er derfor stor variation mellem
udbydernes valg af yderligere testmateriale.

Sådan foregår
screeningen

Til modultest, danskprøverne PD1, PD2 og PD3

Man kan screene kursister for ordblindhed på to måder.
Hvis kursisten har en almindelig
skolebaggrund på 9 år og opefter
foretages en almindelig elektronisk
screening med yderligere afdækning efterfølgende, hvis scoren i
screeningen taler for det. Det tager
ca. 2 timer i alt. Under screeningen
testes kursistens afkodning, stavning og ordkendskab.

Til modultesten kan sproglæreren,
ifølge aftale med kursisten, søge
skolelederen om dispensation. Det
vil typisk være forlænget tid, der
søges om. Der er mulighed for at
anvende eksempelvis CD-ord, men
man skal som underviser være helt
sikker på, at kursisten selvstændigt kan anvende hjælpemidlerne.
Modultesteren skal i disse tilfælde
have scannet materialet ind og lagt
det klar på et usb stik eksempelvis.
Det er kursistens eget ansvar at
søge om dispensation i forbindelse

Under den yderligere afdækning
afdækkes områderne stavning,
læseforståelse, afkodning og skriftlig
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med danskprøven. Det er lederens ansvar, at kursisterne er gjort
opmærksomme på mulighederne
for dispensation. Det er i praksis
sprogskolelærerens ansvar at formidle information vedr. dispensation til kursisten.
Ordblindelæreren kan vejlede en
sprogskolelærer om dispensationen og kursistens behov, men det
er kursisten selv, evt. i samarbejde
med sproglæreren, der skal skrive
dispensationsansøgningen og afsende den i GOD tid.
Skal kursisten have tilladelse til
at bruge IT-hjælpemidler under
prøven skal ansøgningen om dispensation, ordblindeafdækningen
og skolelederens indstilling være
Undervisningsministeriet i hænde
senest 8 uger før prøven. Det vigtigste her er, at kursisten skal være
HELT selvhjulpen og fortrolig med
programmet, der søges dispensation til at anvende. Forlænget tid og
personlig oplæser kan tildeles af
skoleleder ved ansøgning til denne
senest en måned inden prøven, der
skal vedlægges dokumentation for
ordblindhed ved ansøgningen.

➔

Kursisten har mulighed for følgende:
• Få forlænget tid (25 % - 50 % ekstra) til de skriftlige prøver.
•	Personlig oplæser
• Brug af IT-hjælpemidler
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Egen erfaring
For modultestenes vedkommende
er vores erfaring dog, at forlænget
tid er tilstrækkelig hjælp for den
ordblinde.
Vi har selv oplevet kursister for
hvem den ekstra undervisning og
den ekstra tid har betydet, at kursisten har kunnet bestå PD1, PD2 og
PD3, når det ellers har syntes håbløst overhovedet at afslutte med
denne eksamen. For nogle har det
betydet, at de nu kan gå på VUC,
fortsætte i uddannelse eller komme
i ordinært arbejde, fordi skriftsproget ikke længere er dem så stor en
hindring.

•

Gode steder at starte - links,
love og bekendtgørelser
Bekendtgørelse om særlige tilskud til
specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser m.v. nr. 1377 af 9. december
2013.
Bekendtgørelse af lov om special-pædagogisk støtte ved videre- gående uddannelser nr. 748 af 16. maj 2015
www.jobnet.dk ansøgningsskema til støtteforanstaltninger
www.spsu.dk SPS støtte
www.svu.dk Statens Uddannelsesstøtte
www.ordblindeforeningen.dk
støtte opbakning og rådgivning af voksne
ordblinde

www.handicap-ingen-hindring.dk
Beskrivelse af støtteforanstaltninger
(downloades 89 sider)(Arbejdsmarkedsst
yrelsen)
Lov om specialundervisning for voksne
Lov om kompensation til handicappede i
erhverv
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats
Lov om social service
Bekendtgørelse om lov om aktiv socialpolitik
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