Nr. 71 > DEC. > 2018

– PÅ DANSK SOM ANDETSPROG FOR VOKSNE

Leder

side 02

Samtalespil i undervisningen i dansk
som andetsprog
side 03
Dramalege for alle
side 06
i undervisningen 		
Hvordan træne autentisk
sprog i undervisningen?

side 08

Elderlearn

side 14

Fleks

side 16

Sommerskole på
side 20
Sprogcentret Holstebro 		
Kunsten at undervise

side 22

Til Inspiration for undervisere:
www.læratlære.com

Lær at lære er et idekatalog, der henvender sig til
undervisere i dansk, svensk og norsk som andetsprog

Artikler, debatindlæg og kommentarer
sendes til: fokus.dansk@gmail.com
Næste nummer udkommer i juni 2019.
Deadline for indlæg er d. 1. maj 2019
Bladet udkommer kun på nettet og kan
printes herfra: https://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/struktur-og-demokrati/
foreninger-sektioner-og-sammenslutninger/
laerere-i-dansk-som-andetsprog/

Redaktion:
Susanne Toft, CDI Køge
Kirsten Aagaard Andersen, CDI Køge

Udgives af:
Uddannelsesforbundet, sektionen for
lærere i dansk som andetsprog

REDAKTIONEN

Leder

➔

2018 nærmer sig sin afslutning. Det
har været et år, som har budt på
mange udfordringer – fyringer, store
omstruktureringer på skolerne og
generel usikkerhed indenfor vores
område, hvilket har smittet af på
skrivelysten til Fokus. Mange af os er
i overlevelsesmode, så overskuddet
til at skrive artikler om spændende
pædagogiske emner eller undervisningspraksis kan ligge på et lille sted.
Derfor er vi utrolig glade for, at der,
på trods af disse omstændigheder,
er hele tre artikler i dette nummer af
Fokus, der handler om undervisningspraksis, nemlig om fordelene ved
at inddrage spil og leg i den daglige
undervisning. Ulla Schnoor Riber
giver i sin artikel ”Samtalespil i undervisningen i dansk som andetsprog”
gode ideer til, hvordan man kan
bruge kommunikative spil i undervisningen, og i Anne Herholdts artikel
”Dramalege for alle i undervisningen”
er kursisterne ude på gulvet og lærer
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dansk gennem leg og bevægelse.
Lindi Riel og Helen Munch-Petersen,
som var oplægsholdere på årets
lærerkonference, fortæller i deres artikel ”Hvordan træne autentisk sprog
i undervisningen?” hvordan de med
inspiration fra Forumteater arbejder
med beskæftigelsesrettet sprog i
undervisningen.
Man kan træne dansk på mange
måder. På ”dating-platformen”
Elderlearn.dk matches ældre borgere med udlændinge, som gerne
vil træne dansk gennem samtale.
Det kan man læse om i artiklen ”Elderlearn”.
Generelt stilles der større og større
krav til sprogcentrenes fleksibilitet,
og det fleksible læringsrum er mere
aktuelt end nogensinde. Derfor er det
meget spændende at læse artiklerne
fra Sprogcentret Holstebro, hvor Anne
Sigaard i artiklen ”Fleks” beskriver,
hvordan rumlig og tidslig fleksibilitet
er styrende begreber for sprogcenteret, og hvor Jacob Gjelstrup i sin
artikel ”Sommerskole på Sprogcentret
Holstebro” beskriver, hvorledes der

afvikles undervisning i sommerferien.
Især i pressede perioder er det vigtigt
at holde fast i kvaliteten i undervisningen, og konferencen Faglighed og
kvalitetssikring i danskuddannelserne
var da også en stor succes, da den
blev afholdt i København i maj 2018.
Derfor er det dejligt, at konferencen
nu gentages i Fredericia d. 14. januar,
så flere har mulighed for at høre
de mange spændende oplæg. Som
appetitvækker til konferencen vil vi
anbefale, at man læser artiklen ”Kunsten at undervise” af Lene Tangaard,
som man kan have fornøjelsen af at
høre på konferencen.
Vi har skrevet det før, men vil gøre
det igen, 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 holde
liv i det også i krisetider.
Rigtig god jul og godt nytår.
Kærlig hilsen redaktionen
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SAMTALESPIL i undervisningen
i dansk som andetsprog
•

AF Ulla Schnoor Riber – underviser i dansk som andetsprog.

Baggrund: I forbindelse med mit
arbejde, hvor jeg underviser i dansk
som andetsprog, har jeg ofte superengagerede kursister, der bruger en
masse tid og energi på grammatik,
læsning og skrivning. Det er overskueligt og forholdsvis ufarligt at
arbejde med sådanne opgaver. Der
kan viskes ud og rettes indtil opgaven er helt rigtig.
Når jeg efter hver modultest, som
mine kursisterne er oppe til, efterfølgende udfylder deres individuelle
læringsplan sammen med dem
hører jeg fra 99% af kursisterne, at
det de allerhelst vil være dygtigere
til er at kommunikere mundtligt.
Dette gælder især for mange af mine
aftenkursister, som er på job om
dagen. Ofte i job hvor de går alene,
fx i en stald, på en fabrik hvor de alle
bærer høreværn, eller som køkkenhjælp eller rengøringshjælp, hvor de
øvrige arbejdere måske kommer fra
samme land. De savner alle muligheden for at snakke dansk.

Formål: Det absolut vigtigste for
dem er at kunne tale med danskerne, både naboen, kollegaen,
kassedamen, børnenes lærere og
pædagoger, lægen, sagsbehandleren osv.. At opbygge et ordforråd
indenfor områder der er anvendelige og brugbare i dagligdagen.
Med baggrund i disse gentagne
ønsker fra mine kursister har jeg
gennem de sidste par år udformet
en del samtalespil, som jeg anvender i undervisningen ofte både før,

under og efter et emne. Mange
af samtalespillene kan bruges i
undervisningen under flere forskellige emner. Et samtalespil med
titlen: Sygdom og sundhed, kan
blandt andet bruges under emnet
Familien, men også under et emne
om Arbejdspladsen. På den måde
får kursisterne øget deres ordforråd og trænet deres samtaleteknik
fra flere vinkler. Derved opdager
de også sammenhænge i måden at
kommunikere på, at det ordforråd
de har lært kan bruges i flere sammenhænge, og gennem spillene
genkender de situationer, ord, vendinger og brug af udtryk.

Hvornår kan spillene bruges?: Spillene er anvendelige både
før, under og efter et emne i
undervisningen.

Hvordan bruges de: Før et
undervisningsemne er spillene ofte
lidt svære, da der naturligvis vil
være mange nye ord og begreber,
men da kursisterne på et hold
kender hinanden, og er trygge ved
hinanden hjælpes de ad i små grupper med at finde ud af svarene. Det
giver kursisterne en aktiv vinkel
ind i et nyt emne i trygge rammer.
Om det er på tværs af nationaliteter
eller i en gruppe af personer med
samme nationalitet veksler jeg mellem, da jeg ser fordele i begge gruppers tilgange og muligheder for at
støtte og hjælpe hinanden.
Undervejs i et emne kan jeg finde på
at starte dagen med et kendt samtalespil ofte efterfulgt af et eller flere
mindre kendte spil. Jeg sammensætter samtaleholdene på 3-5 kursister,
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så det er nye samtalepartnere fra
gang til gang. Anden gang kursisterne er sammen om et kendt samtalespil er de meget mere afslappede og
der snakkes mere frit. Der er tydeligvis kommet flere ord på kursistens
mundtlige ordforrådsliste.
Som afslutning på et emne spilles de
spil, der har været brugt undervejs
i forløbet. Her snakkes – og grines –
der betydeligt mere og kursisterne
er meget engagerede og tydeligvis
glade for at kunne bruge ord og
begreber i en normal samtale med
de andre kursister uanset nationalitet.

Grammatik: Der er også spil
iblandt som særligt træner grammatik. Disse kan bruges i forhold til et
emne, når det er aktuelt i forhold til
emnets øvrige opgaver. Det kan
være spillet: Imperativ (bydeform)
som aktivitet. Det spil er et spil som
jeg har lavet til et hold, hvor de
kendte hinanden ret godt. Ikke alle
er glade for at skulle være aktive på
den måde. På spillepladen står der
fx.: Tæl hvor mange der har sko på
med snørebånd i. Byt plads med
sidemanden. Hop på et ben osv.
Et andet spil handler om verber, her
skal der skal laves tre sætninger med
ordet man lander på i datid, et andet
spil handler om ord der gemmer
eller starter med vokaler. Mange
syntes vokaler er svære at høre, og
at adskille fra hinanden.

Niveau: Spillene kan bruges både
hos DU1, DU2 og DU3. Dog har jeg
hovedsageligt min erfaring fra DU2
og DU3.

➔

Hvordan spilles der:
Spillepladen er oftest i A4, men
kan naturligvis også laves i A3. Jeg

laminerer spillene, så de er holdbare og kan genbruges. Der bruges
små lapper papir fx fra de små gule
memoblokke med kursisternes
navne som brikker og en terning
til hver gruppe. Kursisterne lægger
deres navn på hver deres sted på
spillepladen og reglerne aftales, eller
bestemmes af underviseren. Oftest
er holdene på mellem tre og fem

personer. Gerne både af forskellig
nationalitet og af begge køn.

Regler: Er det første gang jeg spiller med et hold kursister beslutter
jeg reglerne. Det kan være at jeg
beslutter at den yngste i gruppen
skal starte, og at alle skal svare på
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det spørgsmål der landes på. Eller
den højeste i gruppen skal starte.
Indledende øvelser af den karakter
gør ofte at kursisterne kommunikerer allerede inden spillet er i gang,
og ofte uden at de er bevidste om
det. Jeg sørger også altid for, at
sige at de meget gerne må stille
spørgsmål til hinandens svar. Dette
gør dem til aktive medspillere, og
den ping-pong det giver gør også at
der trænes både i at stille spørgsmål og i at svare og argumentere.
Efterhånden som mine kursister har
spillet spillene flere gange kan de
sagtens selv aftale og blive enige om
et regelsæt for dagens spil.

Hvornår: Jeg anvender spillene
i mange sammenhænge, fx når der
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er kommunalvalg, som indgang til
et emne om brug af kommunens
biblioteker, før turen til det lokale
rensningsanlæg, omkring danske
madtraditioner, om jobmuligheder
i kommunen, boligen, hverdagen,
weekendsnak, fremtidsdrømme,
besøg hos lægen osv.

Reaktioner fra kursisterne
og kollegaer: Uanset hvilket
emne jeg arbejder med, forsøger
jeg at finde plads til den mundtlige
del gennem et spil. Hvis jeg i en
periode har undladt, at have spil
med i undervisningen oplever jeg,
at kursisterne spørger efter dem. De
kan godt lide aktiviteten og jeg oplever, at kursisterne tør deltage netop
fordi det er i en kendt ramme at de

starter med at udvide ordforrådet,
og at de derfor får en masse gode og
brugbare ord, vendinger, diskussioner, holdninger og erfaringer med ud
i deres dagligdag i Danmark. De ved,
at de øvrige kursister på holdet sidder med måske flere, måske færre
ord og udtryk indenfor et givent
spilleemne, sammen kan de bruge
hinanden til at udbygge og udvide
både ordforråd og dermed også
deres viden. Jeg har fået en masse
positiv respons på samtalespillene,
både fra kursisterne, men også fra
kollegaer som bruger spillene i deres
undervisning.

Ulla Schnoor Riber
Sædding, oktober 2018

•
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Dramalege for alle i
sprogundervisningen
•

AF Anne Herholdt, Lærer i dansk som andetsprog, Center for Dansk og Integration og

Køge Handelsskole

og billeder med fordel hænges på
væggene i klasselokalet som støtte i
processen. Idet legene opfordrer til
indlevelse og bevægelse, kræver de
også en del plads, og de kan endvidere blive lidt vilde, så det er somme
tider vigtigt at minde kursisterne om
at passe på hinanden.

Dramalege i praksis
Virkelighedens drama
Rollespil er en velkendt disciplin i
sprogundervisningen. Vi arbejder
med virkelighedens drama. Vi vil
gerne tæt på virkeligheden, for det
er jo i sidste ende i virkeligheden,
kursisterne skal kunne begå sig. “Hej,
hvad hedder du?” “Hvor gammel er
du?”, “Er du gift?” og “Har du børn?”
er i høj grad fraser jeg antager, at
mange af os sproglærere underviser
i, både fordi undervisningsmaterialerne tager udgangspunkt i disse,
og fordi præsentation, spørgsmål
og dialog er centrale modultestfærdigheder. Disse spørgsmål er derfor
med til at skabe det ordforråd, der
bestemmer, hvordan kursisterne
præsenterer sig selv for hinanden
igennem deres danskuddannelse,
når nye kursister kommer til. Jeg
tror, at jeg, og muligvis også andre,
ofte tyr til disse spørgsmål, fordi de
er gennemgående, genkendelige og
anvendelige, på trods af at præsentationsrunden kan blive en smule
lang og træg, og at spørgsmålene
kan anses for normative og ikke særlig autentiske, Sådan er det jo med
sproglæring: ord og sætninger skal
gentages. Spørgsmålet er bare, om
vi overser de mange muligheder, der
er for at præsentere kursisterne for
hinanden og ryste dem sammen på
en mere inkluderende, social og sjov
måde? Glemmer vi af og til i en travl
hverdag, hvad det er, der egentlig
gør, at kursisterne husker nye ord og
sætninger?

Hvad er det, drama kan gøre for
kursisterne?
Et ord eller en sætning bliver sjældent lært ved at blive læst, oversat
og hørt en enkelt gang. Ord og
sætninger lagres tværtimod bedre
i hukommelsen, hvis de knyttes til
en særlig oplevelse. Og det er netop
det, som dramalege kan bidrage
med. Mit ærinde her er derfor at
introducere et udvalg af lege, som
kan anvendes ikke blot som alternativ til den ordinære præsentationsform, men også til at styrke
sprogtilegnelsen og trivslen ved at
gøre det til en leg at lære ord og
sætninger i klassen. Dramalege er i
og for sig bare et interaktivt repetitionsværktøj til sproglæreren, der kan
bruge legene til alle emner og som
udgangspunkt for en hel lektion så
vel som en energizer. En af de faktorer, som gør legene til et værdifuldt
værktøj er, at kursisterne glemmer,
at de er i skole og bare er i legen
og latteren. Legene får kursisterne
til både at bevæge sig, slappe af og
grine sammen, og derved skabes
bånd imellem dem. Legene bygges
langsomt op, så logikken bag legene
læres gradvist. En af de helt store
fordele ved legene er, at de ikke som
udgangspunkt kræver nogen rekvisitter eller andre materialer. Det kan
dog være en fordel at knytte dem til
det emne, som kursisterne er ved at
lære, og af denne årsag også have
en liste af centrale ord. Fx kan ord

Lad os begynde med de lege, der
kan anvendes som energizers,
opvarmning eller til at ryste kursistgruppen sammen. Lur mig, om du
ikke kender “Frugtsalat” og “Hoved,
skulder, knæ og tå”. Disse lege kan
i min optik nemlig betegnes som
dramalege, men kender du derimod
Klap på tværs af cirklen? Denne
leg går ud på, at kursisterne guides til at stå i en cirkel, hvorfra de
inviteres til at sende et klap rundt
ved først at se modtageren i øjnene
og dernæst sende klappet afsted.
Modtageren mimer derefter, at han
eller hun griber klappet. Kursisterne
vil som en del af læringsprocessen
begå fejl, men det er vigtigt, at det
næste skridt først tages, når klappet
rejser mellem dem med et målrettet
blik før sende- og modtagebevægelsen foretages. Herefter kan det
sproglige fokus for legen initieres.
Er der behov for at træne gruppens navne, kan fokus være at sige
navnet, hver gang de sender et klap
til en given person, og hvis de ikke
kender det, ja så skal de jo lære det.
Sværhedsgraden kan stige fra bogstavernes lyde til et semantisk felt af
ord, som der arbejdes med at styrke
eller udvide. Sidstnævnte foregår
ved, at underviseren tydeliggør
emnet. Det kan fx være farver, tal
eller en anden genkendelig kategori,
hvorefter kursisterne med et nyt ord
ad gangen sender klappet rundt. Der
kan også tilføjes et mimeelement. I
så fald skal de nye ord først gennemgås og forbindes til en bevægelse.
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Denne skal ikke nødvendigvis være
strengt logisk. Der kan naturligvis
tilføjes forskellige regler. Hvis en kursist begår en fejl ved at glemme at
sende klappet videre eller kommer
til at sige det samme ord to gange,
kan vedkommende fx sendes udenfor cirklen indtil næste runde.
En anden leg, der også foregår i en
cirkel og kan ligge i forlængelse Klap
på tværs af cirklen, er legen Hvad
laver du? Den starter med, at underviseren beder en kursist ved siden
af sig i cirklen spørge Hvad laver
du? Underviseren svarer da med et
verbum eller en sætning som fx “Jeg
kører bil” og mimer samtidig aktiviteten. Herefter fortsætter øvelsen
fra kursist til kursist. I stedet for at
sige sætningen eller ordet højt, kan
kursisten også inviteres til at gå ind
i midten af cirklen og mime aktiviteten. De andre forsøger derefter at
gætte, hvilket ord mimeren refererer
til. Skal kursisterne lære hinanden
bedre at kende, er der mulighed for
at fokusere på, hvad de elsker eller
hader at lave. Legen kan gøres en
tand sværere ved, at underviseren
siger et verbum eller en sætning,
hvorefter kursisten ved siden af
skal sige et nyt verbum eller en ny
sætning, efter at han eller hun har
mimet det, som underviseren eller
den forrige kursist lige har sagt.
En anden lignende leg hedder 1-2-3
og foregår parvis. Underviserne kan
lægge ud med at lade kursisterne gå
rundt i rummet. Når læreren klapper, stopper kursisterne op foran en
anden kursist. Dernæst skal kursisterne tælle til 3 i par. A siger 1, B
siger 2, A siger 3, hvorefter B fortsætter med 1 osv. Når underviseren
klapper, begynder de at gå rundt
igen, og sådan kan man fortsætte
et stykke tid. Igen er det vigtigt ikke
at gå for hurtigt frem, idet legens
grundlæggende logik her etableres.
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Og så er det faktisk også underholdende i sig selv, selvom det kan tage
lidt tid at få alle til at forstå legen
helt. Når denne logik er etableret,
kan underviseren også vælge at lade
1 og 2 være en bevægelse frem for
udtalen af tallene. Det kan fx være
et klap eller at gå ned i knæ. 3 kan
derimod være et af de nye ord, morfemer eller fonemer alt afhængig af
kursisternes sproglige behov. Dvs.
at kursisterne bevæger sig rundt i
rummet, og når underviseren klapper, finder de en partner. Den første
kursist klapper, den anden går ned
i knæ, og den første kursist siger
et givent ord. Dernæst starter den
anden med klappet, og på den måde
holdes fokus og koncentration samtidig med, at de leger. Imens kan
underviseren gå rundt og lytte til,
hvordan det går med eksempelvis
udtalen af en given vokal. Alt afhængig af kursistgruppens sproglige
behov kan anvendes en kategori
som fx tøj eller kropsdele, som kursisterne bedes variere deres tredje
valg ud fra.
En sidste opvarmningsleg jeg vil
fremhæve, er Ordtennis. Afhængig
af hvad der er behov for at træne,
kan udgangspunktet i lighed med de
forrige lege være et emne som bolig,
skole eller ordets mindre dele eller
lyde. Kursisterne inviteres til at stille
sig i to rækker over for hinanden,
hvorefter den første indleder ved
at serve som i tennis og samtidig
sige en lyd, et ord eller en sætning
afhængig af formålet med øvelsen,
hvorefter modtageren fører armen
tilbage for at svare på serven og
skyde en ny lyd, et nyt ord eller en
ny sætning afsted. Underviseren kan
give dem tre til fire slag for derefter
at skifte til næste par. Atter er det
vigtigt at gøre noget ud af serven
dvs. at gøre den tydelig. Hvis underviseren ønsker at træne eksempelvis
den personlige præsentation i en

samtale eller bare en samtale af
en anden art, er Ordtennis et godt
værktøj, da legen tydeliggør dialogens dialektik, da kursisten under
serven skal tænke over sit svar og/
eller et eventuelt relevant spørgsmål, før han eller hun sender det
afsted. Legen kan naturligvis leges i
slow-motion, hvis der kræves ekstra
tænketid.
Afslutningsvis vil jeg kort komme
ind på, hvordan underviseren kan
tage skridtet fra legen og dybere
ind i dramaets verden, nemlig via
Imaginariet eller Billedskulpturen.
I korte træk går Imaginariet ud på,
at underviseren vælger et emne;
eksempelvis strand eller butik.
Kursisterne inviteres derefter til en
ad gangen at placere sig i midten af
cirklen som en skulptur, der laver
eller udtrykker noget, der relaterer
sig til emnet. Billedskulpturen går
næsten ud på det samme. Her tages
der imidlertid udgangspunkt i et
billede, hvor der er flere karakterer i bevægelse og/eller forskellige
udtryk. Kursisten springer ud på gulvet og imiterer en figur fra billedet,
som de andre så skal gætte. Igen,
afhængig af kursisternes behov, er
det op til underviseren at tilpasse
graden af udfordring til gruppens
personligheder og sprogbehov.
Underviseren kan tappe en kursist,
som har formet sin statue, på skulderen. Kursisten skal da i overensstemmelse med sin statue lave en
bevægelse eller et udtryk og sige,
hvad han/hun er, gør eller tænker.
Det kan derfor være vigtigt at havegennemgået billedets muligheder på
forhånd og skærpet det præcise fokus, som underviseren ønsker, at kursisterne skal være opmærksom på.
Drama kan naturlig anvendes i
sprogundervisningen på utrolig
mange måder. Jeg håber med denne
artikel at have tydeliggjort, hvordan
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Relateret litteratur:

drama kan bidrage til sprogundervisningen ved netop at aktivere kursistens forestillingsevne og stimulere
denne multisensorisk for derved at
give mulighed for bedre at forankre
sproget i kursistens hukommelse på
en social og sjov måde.

•

“Drama Techniques: A Resource Book Of Communication Activities For Language
Teachers” by Alan Maley and Alan Duff (Cambridge University Press) 2005
“Second Language Learning through Drama” edited by Joe Winston (Routledge) 2011
“English through Drama: Creative activities for inclusive ELT classes” by Susan Hillyard
(Helbling Languages) 2016
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Hvordan træne autentisk
sprog i undervisningen?
•

AF Helen Munch-Petersen, Københavns

Sprogcenter og Lindi Riel, Acting Audience

I artiklen beskrives, hvordan vi
arbejder med det autentiske
sprog ved at træne mundtlig
kommunikation gennem spil
og øvelser med inddragelse af
spørgsmål og dilemmaer fra
kursisternes egen virkelighed.
Vi vil skabe et læringsrum hvor
kursisterne i fællesskab afprøver
og udvikler sproget, mens
læreren ind i mellem forholder
sig fra en sidelinjeposition.
Gennem en årrække har vi afholdt
kursusforløb for landets sprogcentre,
hvor vi kombinerer sprogfaglighed
med teaterfaglighed. Vores ambition
er at inspirere voksenundervisere
til at udvikle og anvende mundtlige
metoder, som skaber indlevelse og
høj deltageraktivitet. Undervisningsmetoder der kobler mundtlighed
med kropssprog og konkrete fysiske
handlinger, så alle sprogets dimensioner bringes i anvendelse. Vi bruger elementer fra forumteatret, som
opmuntrer kursisterne til at bruge
både fantasi, krop og følelse, hvilket
i tilgift løfter stemningen og forløser
humoren.

Forumteater - en uudtømmelig
inspirationskilde

Læreren beder kursisterne om replikker til spillet på en markdag. Som led
i kursusforløbet afholder vi gerne en
markdag, hvor vi har lærernes kur-

Vores metodik og læringssyn er
altså stærkt inspireret af forumteateret og af teaterimprovisation.
Forumteatret blev grundlagt af
Augusto Boal (1931 - 2009). Det
har rødder i det sydamerikanske
folks kamp mod undertrykkelse og
blev kendt som "De Undertryktes
Teater". Senere da Boal etablerede
International Theatre Institute i
Paris – www.iti-worldwide.org
– er forumteater anvendt som læ-

sister med.

ringsarena i vesten både på arbejdspladser og i uddannelsesinstitutioner.
Forumteater er en interaktiv teaterform, hvor publikum bestemmer,
hvordan spillets handling skal udvikle
sig. Skuespillere præsenterer et for
tilskuerne aktuelt og presserende
dilemma, som udvikler sig til en
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konflikt. Når konflikten er på sit
højeste, afbrydes spillet og publikum interviewes om deres indtryk
af situationens udvikling. Tilskuerne
kommer med input til, hvordan
man bedst kommer videre på en
konstruktiv måde. Skuespillerne
afprøver derefter publikums ideer
– eller tilskueren går selv på scenen
og viser, hvordan de synes, der skal
handles i den aktuelle situation.
Under forestillingen veksles mellem
spillet på scenen og fælles refleksion
og samtale.
På denne måde undersøges forskellige handlestrategier, som har
relevans for problemstillinger i tilskuernes egen virkelighed. Med
forumteatret som udgangspunkt har
vi udviklet en serie øvelser og spil,
som vi kalder situationsspil eller
forumspil til brug for bl.a. sprogundervisning.
I rollerne optræder både lærere
og kursister, mens resten af holdet
fungerer som de aktive tilskuere.
Læreren kan spille hovedperson og
hente sine replikker fra tilskuerne
for så at gentage dem korrekt. Eller
læreren kan vælge at kaste replikkerne tilbage til tilskuerne og spørge
’Kan man sige sådan?’ eller ’siger
man sådan på dansk? Hele tiden er
det et valg af fokus – det kulturelle,
det kommunikative og den sproglige
korrekthed.
Der er et utal af måder at efterbearbejde det sproglige på. Kursisterne
kan fortælle, hvilke nye ord de har
lært under spillet eller i øvelserne.
Læreren samler det op på en liste
over ordforråd. Spillet kan optages
på video og afspilles med fokus på
sproghandlinger, eller små dialogsekvenser nedskrives for blot at
nævne nogle muligheder. Her må
den enkelte lærer selv være kreativ.
Det skal understreges, at situationsspillet og de andre foruminspirerede

Deltagerne producerer en vægavis med deres kursisters udsagn i forhold oplevelser
på danske arbejdspladser.

metoder skal ses som et bidrag til
at skabe variation i undervisningen.
Dvs. som et supplement til den
øvrige sprogundervisning hvor der
benyttes bøger og helt andre undervisningsmetoder.

Hvordan træne det autentiske
sprog med det danske arbejdsmarked som tema?
På kurset Mødet med det danske
arbejdsmarked – mundtlige metoder
til et autentisk sprog og en dynamisk
undervisning er arbejdsmarkedet det
tematiske omdrejningspunkt.
Vi introducerer vores tilgang og arbejdsmetode bl.a. gennem forskel-

lige øvelser, hvor kursisterne arbejder spontant med hele repertoiret
af kulturelle og kommunikative
kompetencer. Vi tager udgangspunkt
i situationer fra deres egne forestillinger og erfaringer så arbejdsmarkedstemaet bliver nærværende
og vedkommende.
Vi arbejder både med kommunikation i formelle og i uformelle situationer. Jobsamtalen, medarbejderudviklingssamtalen og sygefraværssamtalen er eksempler på formelle,
professionelle samtaler. De er
rammestyrede og emneorienterede
i modsætning til de uformelle og
mere sociale, som f.eks. småsnakken
med kollegerne i frokostpausen. I
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formelle situationer er der et klart
formål, bestemte roller med bestemte intentioner, dramaturgien er
også nogenlunde fastlagt, og der er
forventning om et bestemt resultat.
Alligevel er disse samtaler forskellige,
da de farves af arbejdspladskulturen
og af de personligheder, der besætter rollerne, deres evne til respektfuld kommunikation mv.
Situationsspil giver mulighed for at
undersøge aspekter af arbejdsmarkedet som tema. Lærer og kursister
bliver klogere på, hvad man kan
opleve, og hvilke reaktionsmuligheder man har som aktør bl.a. i disse
formelle arbejdssituationer, der ofte
fører til en mærkbar afgørelse især
for medarbejderen.

Situationsspil fra det virkelige
arbejdsliv
Maria er ny på det danske arbejdsmarked. Hun er i praktik på en
daginstitution. Hendes leder undrer
sig over, at Maria ikke af sig selv
tager børnene ud på legepladsen
efter spisning som aftalt. Lederen
forventer initiativ og selvstændighed,
men Maria sørger derimod altid for
at spørge først for ikke at krænke sin
leders autoritet. Maria undrer sig
over lederens irriterede tone.
Denne episode er oplevet i forbindelse med en mentoropgave og
kunne meget vel være optakten til et
situationsspil.
Her har vi to mennesker, der undrer
sig over hinandens handlinger og
bevæggrunde - et godt udgangspunkt for et forumspil. Her er der
flere lag at arbejde med. Den overordnede kulturelle forforståelse med
lederens forventning om initiativ og
selvstændighed på den ene side og
Marias ønske om at respektere sin
leders autoritet på den anden. Der er

Kursisterne er i fuld gang med et situationsspil på en markdag.

også arbejdspladskulturen i en dansk
daginstitution – hvordan forventes
Maria at italesætte sit problem?
Hvad kan hun (ikke) tillade sig at
sige? Og så er der det mellemmenneskelige kommunikative og sociale
niveau – hvordan får Maria løst sit
problem? Hvad skal hun gøre lige her
og nu? Og der er det rent sproglige
og sproghandlingerne. Hvordan siger
hun det sprogligt korrekt?
I rollen som spil-leder kan læreren
spørge ’Hvad skal Maria gøre’?
Kursisterne snakker sig frem til
forskellige bud. ’Hun skal sige fra!’….
’Nej hun skal spørge, hvorfor lederen
er sur’…. lærer: ’Hvordan skal hun
spørge?’... Hun skal ikke kigge ned
i jorden, hun skal rette ryggen og
sige: ”Hvorfor er du sur på mig?” …
lærer: ’Vil du komme op og vise det
som Maria? Kursisterne bokser med
sproget. De søger svar, når de på skift
træder ind i rollen som Maria for at
udforske forskellige (sprog-)handlinger. Lærer: ’Hvordan virkede det,
du gjorde der?’ Kursisterne: ’Lederen
blev endnu mere sur’. Vi kan skifte
til lederens perspektiv: ’Hvad tror I
lederen tænker?’

perspektivskifte, når man arbejder
med spil på denne måde.
Der er guld at hente i disse semiautentiske sproglige situationer. Vel
er det fiktion, men i forhold til de
rollespil, hvor fokus er at indlære
dialogstrukturer, er forumspillet
bygget op omkring improvisation.
Kommunikationen står centralt og
handlingen er åben. Kursisterne
orienterer sig mod hinanden og
spiller med hinanden. De indlever
sig i rollen og prøver argumenter af
på egen krop. De kan prøve ’at stå
i den andens sko’ og opleve situationen fra en andens perspektiv. De
får mulighed for at udforske roller og
relationers indhold og betydning, når
de afprøver nye handlemåder og får
omgivelsernes reaktion. Det er ofte
under spillet, at kursisterne oplever
et vendepunkt i deres forståelse.
Der veksles mellem at spille og prøve
af på gulvet og at summe i mindre
grupper eller tage fælles diskussioner. Her kan alle lag indlejret i den
konkrete kommunikative situation
komme i spil - (arbejdsplads-)kultur,
det sproglige såvel som det sociale
lag.

Der findes en hel kasse fuld af forumgreb til refleksion, nuancering og
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En kursist har foreslået at vi laver et spil om naboproblemer på en markdag.

Hvad driver det autentiske
sprog frem?
Spillet kan bruges på mange forskellige temaer. F.eks. som del af et
emnearbejde og det sprog, der produceres i spillet kan bearbejdes på
forskellige måder i undervisningen.
Spillet skal gerne fremstille spørgsmål eller dilemmaer, som kursisterne
nærmest ikke kan lade være med
at engagere sig i. Noget der lokker
spontaniteten og det autentiske
sprog frem. Når kursisterne udfordres passende, og når de har noget på
hjerte, driver det spontant sproget
frem uden at tænke på, om det er
korrekt.
I situationsspillet bruger kursisterne

sproget, fordi de skal noget med det.
De har en klar hensigt med det, de
siger og gør. Det er drevet frem af en
nødvendighed. Der er et problem,
der skal løses. Et dilemma, der skal
undersøges. Når der er noget på spil
for kursisterne, noget der er værd at
undersøge, som kræver svar, er der
grobund for en reel sproglig kommunikation, hvor kroppen, intonationen
og spontaniteten naturligt anspores.
Jo mere relevant og aktuelt indholdet er for kursisterne des mere
animerende for sproget. Mens de
afprøver forskellige strategier og
sproghandlinger, som fx at forklare
sig, formilde medspilleren, få ret,
sætte grænser… er de i fuld gang
med at bruge sproget på en måde,
der i høj grad minder om den, de
møder udenfor klasselokalet. Som en

kursist udtrykte det: ”Jeg tænker og
tænker: Hvad sker der? Hvad laver
han? Hvad skal jeg nu gøre?” En
anden kursist bemærkede: ”Det giver
selvtillid – til at begynde at snakke
med danskere udenfor”.

Kursisterne er eksperter på
deres egen virkelighed
Efter at kursisterne har bestemt
handlingen i et spil – fx en jobsamtale om jobbet som kassedame i
Føtex – beder læreren – i rollen
som ansøger – tilskuerne om råd
og replikker til, hvad hun skal sige
og på hvilke måder. I rollen som
arbejdsgiver optræder enten en
anden lærer, eller der etableres et
lille ansættelsesudvalg med 2-3 kur-
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sister. Jobsamtalen gennemspilles
fra start til slut, sekvens for sekvens,
hvor tilskuerne instruerer eller selv
indtager ansøgerrollen.
Når kursisterne giver input til spillet,
bruger de deres forestillinger om og
selvoplevede erfaringer med arbejdsmarkedet fx med jobsamtalen. De
byder ofte ind med deres egne historier. Det er de færreste sproglærere,
der har samme erfaringer med at
søge job i Danmark, have en anden
nationalitet og måske samtidig være
i en udsat situation. Uanset hvor
meget vi forsøger at indleve os, vil vi
aldrig helt kunne forstå, hvordan det
er for dem. Lærerne er eksperter på
det danske sprog, men kursisterne er
eksperter på deres egen virkelighed.
Læreren har heller ikke patent på,
hvad der er dansk arbejdspladskultur. Da den jo netop findes i mange
udgaver. Læreren risikerer at blive
fanget i sit eget ekkorum, når hun
bliver normativ og giver sin (subjektive) forståelse af, hvad der sig hør og
bør på danske arbejdspladser.
Fremfor at fortælle kursister hvordan de skal opføre sig f.eks. på arbejdspladsen - hvilket stiller læreren
i en nærmest ’opdragende’ og asymmetrisk position -, kan læreren nu
– i al ydmyghed – udvide sin indsigt
i og forståelse for, hvordan det er at
være i kursisternes sko, OG hvordan
der ageres på vores arbejdspladser
på godt og på ondt. Det bliver altså
en reel undersøgelse af temaet
mellem kursister og lærer og ikke en
belæring fra lærer til kursister.

Mundtlighed på mundtlighedens præmis
Cirkelarbejdet er, lige som spillet, en
arbejdsform hvor kursisterne arbejder med mundtlighed på mundtlighedens præmis – det vil bl.a. sige,
at der ikke anvendes bøger. Kursis-

Cirkelarbejde med lærere og deres kursister på en markdag

terne bliver bedt om at stille sig op i
en perfekt cirkel – uden ord! Og den
skal være perfekt – kuglerund med
præcis lige afstand mellem hinanden. I fællesskab skal de blive enige
om, hvornår den er perfekt. Uden
ord! Nu er der kontakt, alle har fået
øje på hinanden. Der er fælles fokus
og koncentration til at begynde at
bruge sproget.
Det sprog, de har til rådighed, er
det, de har med sig mere eller mindre bevidst, og det sprog de kan
skabe med hinanden her og nu.
Netop i fællesskabet viser det sig,
at de kan skabe en hel masse sprog.
Som byggeklodser byder kursisterne
ind med ord og sætninger, som
bliver genstand for fælles undersøgelse og diskussion. Et vigtigt element i cirkelarbejdet er, at ansvaret
for sprogproduktion er et fælles
anliggende. Hvis man ikke ved, hvad
man skal sige, er det de andres ansvar ’at give sproget’.
Når der arbejdes med den sociale
og uformelle samtale i cirklen, mødes kursisterne parvis i midten fx i
rollerne som henholdsvis en ’ny og
en erfaren medarbejder, der småsnakker i frokostpausen. I stedet for

selv at producere sprog, hentes
replikker hos de kursister, der står
ude i cirklen. Replikkerne gentages
og bliver vendt og drejet. En kursist
mener, man skal sige det på en anden måde. En anden minder om, at
det skal være i datid. De finder ofte
frem til ord og vendinger, de ikke
troede, de kendte. Ved fælles hjælp
trækkes det sprog, som ligger latent i
bevidstheden, frem og udfolder sig.

Læreren som fødselshjælper
Her hvor kursisterne - som netop
beskrevet – er godt i gang med
hinanden, kan læreren trække
sig ud på sidelinjen som observatør og fødselshjælper. Nu er det
kursisterne, deres fælles famlen
og afprøvning af sproget, der er i
centrum. Hvis en kursist appellerer
til læreren efter svar, giver læreren
straks spørgsmålet videre til de
andre i gruppen og beder dem om
at finde svaret selv. Det gælder om
at være opmærksomt tilstede - at
spotte, gribe og udnytte mulighederne for så at lade kursisterne
komme til orde. Lærerens fokus er
på at ’forløse’ sproget frem for at
’lære fra sig’. Så at sige skabe stien,
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mens man går. Tro på og udnytte, at
sproget opstår og udfolder sig, når
det får plads. Kunsten for læreren
er at slippe styringen uden at miste
grebet. At lytte sig frem til ’huller’,
som man så opfordrer kursisterne
til selv at udfylde - hele tiden med
læring for øje. Der opstår en dynamik, når læreren trækker sig fra
centrum, hvor kursisterne begynder
at bevæge sig derind for at tage
sproget i besiddelse.
Med denne forholdemåde læner vi
os op ad de principper for teaterimprovisation Keith Johnstone (teatersportens ophavsmand) har introduceret. Han var selv ung skolelærer i
1950ernes England. Med en række
pædagogiske greb og eksperimenter
forsøgte han at skabe et modstykke
til en undertrykkende indlæringspædagogik. Han eksperimenterede
med lærerrollen med at få eleverne
til at lære hinanden at stave og med
at finde inspirerende rammer for
læreprocessen.

Markdage – praksis ind på
kurset
På vores kursus eksperimenteres
der også med lærerrollen, med at
få kursisterne til at lære sprog af
og med hinanden og med at finde
inspirerende rammer for læreprocessen.

➔

Kurset er praktisk anlagt, og vi
afprøver bl.a. en række øvelser på
gulvet som lærerne umiddelbart kan
bruge i deres undervisning. Men
at forstå og tilegne sig den særlige
forholdemåde, at være på sidelinjen
og rollen som spil-leder, udfordrer
lærerens fleksibilitet og kreativitet.
Det kræver refleksion, eftertanke og
træning. Derfor tilbyder vi flere kursusdage og gerne en markdag, hvor
vi går med lærere ud i deres undervisning eller inviterer kursisterne ind
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på kurset. Ud fra lærernes ønsker
tilrettelægges undervisningsforløb,
som gennemføres med kursisthold
på forskellige niveauer.
Med mark-modellen opnår deltagerne hurtigt indsigt i metodens
anvendelighed i forhold til forskellige kursistgrupper. Tilgangen og
den bagvedliggende tænkning viser
sig i konkret handling, og lærerens
rolle og forholdemåde bliver tydelig.
Det kvalificerer den efterfølgende
snak om, hvad man kan med denne
undervisningsform, og hvordan den
kan videreudvikles og tilpasses de
forskellige danskuddannelser og
moduler. Deltagerne fremhæver
altid markdagene som noget af det
mest lærerige i kursusevalueringerne, bl.a. fordi de ser nye sider
af deres kursister og overraskes
over, hvor meget de sammen kan
præstere rent sprogligt. Inden vi
slipper kursisterne, beder vi altid

om deres feedback. Deres tilbagemeldinger er ofte både præcise og
rammende. De har mange meninger
om, hvordan de bedst lærer sprog –
det er bare at spørge dem.
Kursusforløbet er et rullende
værksted og har derfor ændret sig
betragteligt gennem tiden. Hele
tiden skruer vi op og ned for forskellige elementer, skærer fra og lægger
til. En stor del af inspirationen til
det kan vi takke de medvirkende
sproglærere og deres kursister for.
Deres deltagelse og tilbagemeldinger er afgørende for den løbende
udvikling.
Kurset kan afholdes som enkeltdagskursus, hvis man blot ønsker en
smagsprøve og noget inspiration.
Som to- eller tredagskursus med
mulighed for opfølgning åbnes bl.a.
for markdage, og for at lærerne
udvikler deres praksis undervejs.

•
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Elderlearn

Dansk tech-startup bekæmper ensomhed
og vender"ældrebyrde" til "ældrestyrke"
•

AF Nicklas Stenfeldt

Siden september 2017 har to
danske iværksættere satset alt på
Elderlearn.dk – en platform, der
matcher ældre med sprogstuderende og udlændinge, der ønsker
at lære dansk. Indtil videre er
over 200 par matchet i seks af
landets kommuner, men de to
iværksætteres drømme er langt
større end det.
Det var et studieophold i Østrig, der
gav den dengang sociologistuderende Andreas Reventlow
idéen til Elderlearn.dk. Én måned
havde han til at lære tysk, hvis han
skulle gøre sig forhåbninger
om at bestå sine tysksprogede
eksamener på universitetet i Wien.
For at styrke sit tyske sprog fik han
et job som fultidsbesøgsven på et
plejehjem i Essen i Tyskland.
Jobbet var nemt at få, for som de
sagde, da han ringede: ”Vi mangler
altid nogen, der vil komme og
tale med de ældre”. Et halvt år
senere bestod Andreas alle sine fire
eksamener på tysk.

Forebygger ensomhed blandt
ældre
I dag har Andreas Reventlow og
hans partner Nicklas Stenfeldt
stiftet Elderlearn.dk – en slags
”datingplatform”, der med udgangspunkt i frivillighed går målrettet
efter af bekæmpe ensomhed
blandt ældre ved at matche potentielt ensomme ældre med

udlændinge, der ønsker at lære
dansk.
– Som samfund skal vi væk fra
tanken om en ”ældrebyrde”, for hos
Elderlearn kan vi tydeligt se, at
de ældre kan bidrage med meget
mere, end vi som samfund og de
måske selv går og tror, forklarer
Andreas Rewentlow. Han fortsætter:
– Vi har alle et behov for at føle, at
vi bidrager. Derfor har vi skabt et
rum, hvor de ældre er frivillige
og dermed aktive samfundsborgere,
der bidrager til en bedre integration. Vi ved nemlig, at frivillighed og

dybe relationer mere end noget andet øger vores trivsel og livsglæde,
slutter han.

Let opstart uden besvær for
kommunerne
Elderlearn har allerede matchet 200
udlændinge med 200 ældre, og i
Københavns Kommune venter over
60 sprogstuderende i kø på at blive
matchet.
– Vi arbejder benhårdt på, at flere
kommuner oplever værdien for
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både de potentielt ensomme
ældre borgere og for integrationen,
og at Elderlearn på sigt kan blive et
landsdækkende initiativ, der ændrer opfattelsen af ældre fra at
være en byrde til i stedet at blive en
styrke for samfundet, slutter
Nicklas Stenfeldt, partner og medstifter af Elderlearn.
Elderlearn.dk er lige nu det foretrukne tilbud til at bekæmpe
ensomhed blandt ældre i seks af
landets kommuner.

•

Sådan fungerer Elderlearn.dk
Både de ældre og de sprogstuderende tilmelder sig på Elderlearn.dk.
Herefter matcher Elderlearn ud fra
afstand, ønsket tidsrum og interesser. Når der er fundet et match får
begge parter besked, og Elderlearn
hjælper med at arrangere det
første møde. Elderlearn er også
tilstede ved første møde for at
sikre en god start ved fx at hjælpe
begge parter med emner, der kan
tales om, så dialogen kommer godt
i gang. Ofte er det ikke nødvendigt,
men det giver en ekstra tryghed.
Målet er langvarige relationer,
som både de ældre borgere og
udlændinge har glæde af.

Artikler, debatindlæg og kommentarer sendes
til: fokus.dansk@gmail.com
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– mere tid med dansk

AF Anne Sigaard, cand. phil., underviser i dansk som andetsprog ved Sprogcentret Holstebro,

Fleks-koordinator.

På Sprogcentret Holstebro, der er et kommunalt sprogcenter, der dækker kommunerne Holstebro, Struer og Lemvig, har vi de sidste to år haft
et særligt undervisningstilbud til vores kursister: Fleks. En åben og helt
frivillig mulighed, som udgør et supplement til den almindelige danskuddannelse, og som den enkelte kursist kan vælge til eller fra ud fra ønsker
og behov. Jeg vil i denne artikel præsentere Fleks og de tanker og intentioner, der fra vores side ligger bag. Min daglige funktion i forhold til
Fleks er dels, at jeg er Fleks-koordinator, og dels at jeg indgår i gruppen
af Fleks-undervisere.

Baggrund
Kan man tilegne sig et nyt sprog
ved ‘bare’ at følge den ordinære
undervisning på en af de tre danskuddannelser? Ja, det kan man da,
men som kursist hos os kan man
også vælge at gøre noget mere. Vi
har nemlig et undervisningstilbud,
hvor den enkelte kursist kan opsøge
netop det, hun/han ønsker at arbejde med. Vi kalder det Fleks.
Sprogcentret Holstebro har igennem
mange år haft fokus på det fleksible
læringsrum som en vigtig faktor i
den enkelte kursists dansktilegnelse
og dermed som noget, der skal
være en velimplementeret og synlig
del af vores samlede tilbud. Intentionen og idealet er, at kursistens
tilegnelse af sprog skal foregå 24-7,
og dette kalder naturligt på en
rumlig og tidslig fleksibilitet, som
rækker markant videre ud end
den traditionelle undervisning på
Danskuddannelse 1, 2 og 3. Den
almindelige samfundsudvikling har
de senere år også betydet et øget
fokus på vores målgruppes tilknytning til arbejdsmarkedet, og dette
har for os understreget behovet for
nytænkning og udvikling af de vilkår,
vi byder vores kursister.

et i efteråret 2016 som et blandt
flere fleksible læringsrum, hvor
kursisten kan bevæge sig ind og opsøge ny læring, viden, kompetencer
og selvindsigt. Udover Fleks tilbyder
vi også skræddersyet virksomhedsundervisning til kursister i job eller
praktik på egnens virksomheder
og institutioner samt et studiecenter med faste åbningstider. Fleks
fungerer nu som en fast integreret
del af vores tilbud, og det konkrete
omfang af tilbuddet reguleres og
justeres løbende ud fra efterspørgsel og tilgængelige lærerressourcer.

Hvad er Fleks?
Fleks er som sagt et åbent og frivilligt tilbud til den enkelte kursist
om ekstra undervisning. Man kan
se det som et læringsfællesskab,
hvor kursisten kan lære med og af
andre og selv designe og navigere i
sin dansktilegnelse. Med andre ord
kan kursisten komme og gå, som
hun vil, og hun bestemmer selv,
hvad hun vil arbejde med, og hvem
hun vil arbejde sammen med. Det
er kursisten, der tager initiativet og
definerer indhold og retning. Der

Fakta om Fleks:
• 	I øjeblikket 10 ugentlige fleksflader á tre timer (det konkrete antal
flader justeres løbende ud fra søgning)
• 	Op til tre (typisk to) undervisere til stede i hver flade
• Flere af fladerne afvikles eksternt i omegnsbyerne Struer, Lemvig og
Vinderup
• 	Kursisterne sidder i et eller flere lokaler, bl.a. i vores Studiecenter, og
lærerne bevæger sig rundt og er til rådighed
• Udgangspunktet er kursisten, og hun/han vælger selv fokus og indhold
• 	Ikke af- og begrænset af DU-tilhør
• 	Danskfaglig kvalitet
• 	Et led i tankegangen om dansktilegnelse 24-7
• 	Ingen tilmelding (kun til TemaFleks, se senere)
• 	Der kommer typisk et sted mellem 2 og 20 kursister til en Fleks-flade

Fleks blev med dette afsæt etabler-
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er altid undervisere til stede, og
en bred vifte af læremidler står til
rådighed.
Vi tilbyder Fleks for at give vores
kursister mulighed for mere undervisning end den ordinære holdundervisning, som udgør én aften
eller to dage om ugen. Og ikke bare
mere undervisning, men også undervisning af en helt anden karakter. Det ganske særlige er, at Fleks
tager udgangspunkt i kursistens
personlige plan og dermed understøtter tanken om, at den enkeltes
biografi og fortælling er essentiel i al
sprogtilegnelse. Ikke at holdundervisning ikke tager udgangspunkt i
den enkelte, men indholdet her vil
typisk være båret af underviserens
plan for dagen, ikke af kursistens
ønsker. Her rummer Fleks helt andre
muligheder.

Mål og intention
Fleks skal generere læring. Helt
overordnet er det vigtigt for os, at
kursisterne ser Fleks som attraktivt og meningsfuldt og oplever, at
deltagelse i Fleks fremmer deres
tilegnelse af dansk. Vi vil gerne understøtte og anerkende den enkelte
kursists autonomi, selvstændighed
og ansvar for egen læring, og netop
her kan Fleks spille en anden rolle
end den ordinære holdundervisning. Vi har en ambition om, at
Fleks skal være det læringsrum,
hvor kursisten for alvor kan lade sin
ILP træde i karakter.
Målet er, at Fleks giver kursisten
mulighed for at styrke sin progression og derigennem potentielt medvirker til, at den enkelte hurtigere
bliver i stand til at varetage job og/
eller uddannelse. Helt banalt skulle
det gerne være således, at den
kursist, der deltager i Fleks, oplever
at komme hurtigere gennem sit

Definition, ILP:
Et værktøj for kursisten i dennes læringsforløb ift. dansk som andetsprog. Vi skal aktivere og skabe forudsætninger for læring og
læringsmiljøer.
I = individuel
L = lærings
P`erne i ILP:
•	Plan
•	Projekt - kursisten har et projekt med et mål og et formål.
			 Det gode liv i Danmark.
•	Proces
•	Praksis
• (For-)Pligt(-else)

aktuelle modul og med større sikkerhed for at bestå modultesten.
Vores håb er desuden, at Fleks kan
medvirke til at fastholde kursister,
der ellers overvejer at droppe ud af
deres danskuddannelse.
Intentionen er, at alle kursister føler
sig set, hørt og imødekommet,
når de kommer i Fleks. Ingen må
gå hjem med en følelse af at være
kommet forgæves. Underviserne
står til rådighed for de kursister, der
møder frem, og det giver rigtig gode
muligheder for at møde den enkelte
kursist netop der, hvor hun/han er.
Uanset hvilken danskuddannelse
man kommer fra og uanset sprogligt
niveau og øvrige forudsætninger.

Kursisten i Fleks
Hvad bruger kursisterne så egentlig
Fleks til? Det korte svar er: ‘mange
forskellige ting’, og der er virkelig
mange muligheder. Først og fremmest giver Fleks mulighed for mere
tid med dansk og mere tid med en
underviser.
I Fleks kan kursisten fx:
•	Læse, skrive, lytte, tale
•	Indgå i individuel undervisning

•	Lave hjemmearbejde
• Arbejde med grammatik
• Arbejde med kommunikation og
samtale
•	Træne til modultest
• Fordybe sig i netop det, hun/han
ønsker
• Arbejde selvstændigt eller guidet
af underviser
•	Bruge underviseren til det, der
er behov for
• Arbejde alene eller sammen
med andre
•	Reflektere og blive klogere på
egen sproglig udvikling og egne
muligheder
• Arbejde med egen ILP
•	Networke og opbygge relationer

Listen er lang, men den afspejler meget godt praksis i Fleks. Vi
oplever ofte, at kursister aftaler at
mødes i Fleks, både fra samme hold
og på tværs af hold. Mange Fleksundervisere kan desuden fortælle
om ‘kernekunder’ på netop deres
Fleks-flade, hvilket viser, at en del
kursister udvælger den eller de
Fleks-flader, der passer dem, og så
prøver de at komme nogenlunde
jævnligt netop der. Ikke i et omfang
så vi kan bruge det til at forudsige
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det præcise fremmøde i hver enkelt
flade, men det er dog en tydelig
tendens.
Kursisterne udtaler:
• ‘Jeg kommer i Fleks for at lære
mest muligt hurtigst muligt.’
• ‘I Fleks kan jeg selv bestemme,
hvad jeg vil arbejde med.’
• ‘Jeg kommer i Fleks, fordi jeg kan
få hjælp til grammatik.’
• ‘Fleks giver meget mere tid til at
træne bestemte opgavetyper.’
Det er langt fra alle vores kursister,
der vælger at bruge Fleks (faktisk
meget langt fra), men vi oplever,
at mange af dem, der tager tilbuddet til sig, bliver glade for det og
kommer regelmæssigt. Ikke mindst
på de tidspunkter hvor en testdato
nærmer sig for den enkelte. Vi er
dog også godt klar over, at det rent
praktisk kan være svært for nogle
kursister at komme til Fleks på
grund af arbejde, familie, små børn,
utilstrækkelig offentlig transport og

meget andet, og at nogle kursister
bare ikke ønsker at bruge mere tid
på danskundervisning end de faste
timer. Vi prøver i vores planlægning
og strukturering af Fleks at sikre, at
der er Fleks-flader både formiddag,
eftermiddag og aften, fordelt på
mandag til lørdag for på den måde
at tilgodese flest muligt.

Det praktiske
I skrivende stund ser den ugentlige
oversigt således ud (se ovenstående
skema).
Fladernes antal og placering er dynamiske størrelser og justeres løbende både ud fra kursistsøgning til
en given flade og ud fra tilgængelige
underviserressourcer, så når du
læser dette, ser oversigten måske
allerede anderledes ud. Det er hele
tiden en udfordring at finde de
bedste tidspunkter til placering af
Fleks-fladerne og sikre den rette

bemanding, for det er ikke muligt at
forudsige, hvor mange kursister der
dukker op, da der ikke er tilmelding. Vi har selvfølgelig efterhånden
nogle erfaringer, men også disse kan
ændre sig. Det betyder, at der én
dag kan sidde to undervisere med
måske tre kursister, og så ugen efter
på det samme tidspunkt dukker der
måske 14 kursister op. Det kræver
selvsagt en konstant overvågning af
søgningen til de enkelte flader.
Vi reklamerer for Fleks i den daglige
undervisning, på kursist-intra, på
hjemmesiden, og vi har lavet en lille
film om Fleks, foreløbig til intern
brug. Vi har desuden udarbejdet en
folder, som kan bruges i forbindelse
med visitation til danskundervisning.

TemaFleks
En særlig variant af Fleks er vores
TemaFleks-tilbud, hvor indholdet i

➔

˚˚˚

fortsætter side 19.

ARTIKEL

˚˚˚

Nr. 71 > Dec. > 2018 > SIDE 19.

fortsat fra side 18.

Fleks-undervisningen er valgt og
defineret på forhånd af en underviser. Det kan fx være ‘Word’ eller
‘Kun for kvinder’ eller ‘Udtale’.
Ideerne til et TemaFleks kan komme fra såvel kursist som underviser
eller ledelse, og TemaFleks kan
afvikles som enten enkeltstående
tilbud eller længerevarende forløb.
Der kan være tilmelding. Man
kunne måske kalde det en slags
ILP-baseret holdundervisning på
tværs af DU og modul.

Igangværende og afsluttede
TemaFleks-tilbud:

På idelisten står blandt meget
andet:

• Udtale
•	E-boks
•	Kun for kvinder
• Word
• Snakke
•	Læse
•	IT

•	CV-skrivning
• Jobnet
• Arbejdspladskultur
•	Netbank
•	Grammatik
•	Business-fleks
• …….etc…..

TemaFleks-forløb opstår, afvikles
og afsluttes løbende og tilpasses
søgning og ressourcer. De mest
populære forløb indtil nu har
været længerevarende forløb med
‘Udtale’, hvor underviseren inddelte kursisterne i mindre hold og
planlagde sin undervisning ud fra
hvert hold. En anden ‘sællert’ har
været ‘Kun for kvinder’, hvor fx så
forskellige temaer som ‘syge børn’,
‘håndkøbsmedicin’, ‘jobsøgning’ og
‘lægevagten’ har været taget op.

Opgaverne spænder vidt og kan fx
rumme elementer som:
• at guide, facilitere og være sparringspartner
• at formidle fagligt stof
• at samtale
• at inspirere og vejlede
• at opmuntre og fremme succeser
• at have overblik over mål, materialer og muligheder på alle
niveauer
• at skabe et trygt og rart læringsrum

Fleks-underviseren
Der er ingen tvivl om, at det er og
har været en spændende proces
at være med til som underviser at
udvikle et nyt tilbud som Fleks. Og
der er heller ikke tvivl om, at det har
stillet nye krav til os som undervisere.
Vi skal som Fleks-undervisere stå
til rådighed for kursisten, og vi skal
til enhver tid kunne tage den rolle,
som situationen kalder på, uden
at vi kan forberede os på forhånd.
Fleks er simpelthen uforudsigeligt,
fordi man aldrig ved, hvem der
møder frem. ‘Fantastisk’ vil nogle
undervisere synes, medens andre
måske vil savne lidt mere forudsigelighed. Som undervisere og personer er vi jo meget forskellige.

Dette kalder på særlige kompetencer hos os som undervisere. Umiddelbart er det vigtigt, at man:
• er lyttende og fleksibel og har
blik for den enkelte kursist
• kan strukturere sin indsats ud fra
de individuelle behov og ønsker
• er en god kommunikator
• kan balancere mellem aktive og
tilbagetrukne roller i forholdet til
kursisten
• har evnen til hurtige skift mellem de mange forskellige funktioner
• har en høj grad af faglig viden og
overblik
• kan skabe kvalitet for den enkelte kursist
Langt hen ad vejen er det helt
regulære og almindelige underviserkompetencer - det specielle
er blot, at i Fleks skal man hyppigt

‘tune ind’ på en ny kursist og ikke
nødvendigvis én, man kender særlig
godt. Det stiller krav til de undervisere, der indgår i Fleks-teamet.

Koordinatorens rolle
Jeg fungerer i dagligdagen som
koordinator for Fleks-teamet. Min
rolle er at være en slags ressourceperson, der fra underviserperspektiv har særligt fokus på såvel
drift som udvikling af Fleks. Jeg er
bindeled mellem ledelse og Fleksteam, og jeg indgår i sparring og
samarbejde. Jeg løser forskellige
ad hoc-opgaver i forhold til Fleks
og Temafleks, og jeg varetager en
række praktiske opgaver, som fx at
være tovholder for vores reklame
for Fleks og for vores registrering af
kursistdeltagelse.
Efter hver Fleks-flade registrerer vi de
fremmødte kursisters kursistnumre,
så vi ad den vej får et statistisk materiale at arbejde med ved planlægning
og organisering af Fleks. Hvis en bestemt flade over et stykke tid næsten
ikke bruges af kursisterne, vil den
blive nedlagt eller flyttet. Det samme
gælder TemaFleks. De temaer, der
ikke fænger, bliver afsluttet igen. Det
er vigtigt for os at udnytte vores ressourcer bedst muligt.
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Fremtiden
Fleks er på ingen måde et statisk
begreb. Tværtimod er det til stadighed under udvikling, og det kalder
konstant på refleksion. Vi justerer
løbende fladerne i tid, rum og bemanding, og TemaFleks opstår og
afsluttes. Vi drøfter planlægning,
indhold, pædagogik og didaktik,
både på abstrakte og helt lavpraktiske planer, og vi er ved at forfatte
en konceptbeskrivelse for Fleks
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og en funktionsbeskrivelse for
koordinatoren. Lige nu arbejder vi
desuden med at udvikle en særlig
materialebank til brug i Fleks, så det
fremadrettet kan blive endnu mere
attraktivt for vore kursister at komme der, og så tilbuddet fortsat kan
leve op til vore mål og intentioner.
Ikke mindst på det område der
drejer sig om relevans og meningsfuldhed og om at bringe kursistens
biografi i spil.
Mine kollegaer og jeg håber selvsagt
på, at det også fremadrettet vil
være muligt at tilbyde vore kursister

Fleks-undervisning på Sprogcentret
Holstebro. Formen byder på så
mange kvaliteter og muligheder,
at det virkelig er værd at gøre en
indsats for. I udviklingsfasen har
det selvfølgelig krævet ekstra ressourcer at opbygge og forme et nyt
tilbud, men i det øjeblik effekten
for alvor slår igennem i form af
øget progression, vil driften af Fleks
være finansieret. Vi arbejder derfor
fortsat benhårdt på at gøre Fleks
endnu bedre … og på at overbevise
vore kursister om, at de selvfølgelig
skal gå i Fleks.

•

Sommerskole på Sprogcentret
Holstebro
•

AF Jacob Gjelstrup, underviser og tillids-

repræsentant på Sprogcentret Holstebro

For at imødekomme efterspørgslen på danskundervisning i
sommerperioden for en lang
række borgere – i første omgang ledige I-kursister og senere
betalende S-kursister – afviklede sprogcentret i Holstebro
for første gang sommerskole
allerede i sommeren 2017 for
I-kursister og igen i år for både
I-kursister og S-kursister.
Førhen lukkede sprogcentret i de
uger hvor personalet afviklede
deres hovedferie, og der var derfor
ikke noget tilbud for de kursister,
der ikke var i job eller i fuldtidspraktik. Udgangspunktet for organiseringen i Holstebro var at personalet
fortsat skulle afvikle deres hovedferie i perioden. For at afvikle ferie
for samtlige medarbejdere og
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stadigvæk opretholde et undervisningstilbud til de kursister som ikke
holdt ferie, blev perioden, hvori de
ansatte kunne holde ferie, udvidet
til syv hele uger. Alle ansatte fik
således muligheden for at vælge om
de ville holde ferie de første tre eller
fire uger, eller de sidste tre eller fire
uger. De medarbejdere, der ønskede
tre ugers ferie, fik samtidig retten til
at placere en ferieuge mere udenfor
hovedferieperioden.
Inden feriens begyndelse blev der
oprettet nye holdlister bestående
af de kursister, som man forventede
ville møde frem i sommerugerne.
Ud fra disse lister, og fra medarbejdernes ferieønsker, blev den
overordnede lærerpåsætning og
skemaer for de syv uger udarbejdet
af ledelsen, og alle undervisere
kunne inden feriens start planlægge
og orientere sig i materiale sammen
med de kolleger, de skulle samarbejde med.
I løbet af de syv uger foregik undervisningen som normalt, men
med den forskel, at der generelt
var færre kursister og dermed
færre hold, og de undervisere
som forestod undervisningen var
ikke nødvendigvis de samme som
kursisterne mødte til daglig. Set

Nr. 71 > Dec. > 2018 > SIDE 21.

over hele perioden var fremmødet
i de syv uger relativt ujævnt. Ud af
319 tilmeldte kursister havde 119
af dem en fraværsprocent på over
50%.
I år foregik det i store træk på
samme måde, bortset fra, at undervisningstilbuddet kom til at gælde
alle kursister, som ikke holdt ferie.
Det var altså både I- og S-kursister,
som modtog tilbud om sommerskole. På de moduler med færrest
kursister blev enkelte hold samlæst,
hvis det gav faglig mening.
For underviserne på sprogcentret
har sommerskolen betydet at ferien
for nogle har ligget tidligere og for
andre senere, end de er vant til. Undervisningen foregik på de samme
præmisser som i normale uger, og
forberedelsen dertil ligeså. I ugerne
op til ferieperioden blev der holdt
planlægningsmøder underviserne
imellem, så alle var klædt grundigt
på til det faglige indhold. Den fælles
forberedelse af undervisningen blev
den bærende kraft for de lærere der
skulle forestå den egentlige undervisning. Både ved hjælp af fælles
materialer og ved hjælp af vidensdeling på Google drev.

centret holder åbent. Det gælder
dermed også uge 42 og uge 7.
Både i 2017 og 2018 var det nødvendigt at finde en balance mellem
medarbejdernes ferieønsker og det
reelle undervisningsbehov. Sprogcentret har fuld tilstedeværelse i 37
timer. I nogle uger kunne der, på
grund af et lavere antal kursister,
være lærere med skemapositioner
der indeholdt specifikke udviklingsopgaver stillet af skolens ledelse.
Sommerskolen har altså også været
en periode for fælles udvikling
inden for en række pædagogiske
områder bl.a. ILP (Individuelle
Læringsplaner) og Studiecentret.
Sprogcentret betragter de to
seneste års sommerskole som en
succes, for de kursister der benyttede sig af tilbuddet. Der blev afviklet modultests gennem hele perioden, og kursisterne oplevede på
den måde ikke at deres progression
blev sat på standby. I en tid hvor
betalende kursister, både på grund
af klippekortordningen og det nye
gebyr, må forventes at efterspørge
et undervisningstilbud der er endnu
mere fleksibelt, er sommerskolen
kommet for at blive i Holstebro.

Den samme model anvendes i de
øvrige ferieperioder hvor sprog-

Artikler, debatindlæg og kommentarer sendes
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Kunsten at undervise- didaktisk
refleksion og faglig dømmekraft
•

AF Lene TanGgaard, professor i pædagogisk psykologi ved Institut for Kommunikation,

Aalborg Universitet,

I majs sommervarme i det indre Købehavn holdt jeg et oplæg for Uddannelsesforbundet for danskundervisere om kunsten at undervise. Det blev
varmt. Så varmt, at jeg har lovet at skrive denne lille artikel til de undervisere, der ikke kunne være med. Artiklen er en kort opsummering af
hovedpointerne i mit oplæg. Kunst, pædagogisk takt, didaktisk refleksion
og faglig dømmekraft er mine nøgleord.

Hvad er undervisning, og hvad
kræver det?
Hvad kræver det at undervise? Det
er der nok lige så mange bud på,
som der er undervisere, men alligevel ved vi, at noget er vigtigere
end andet. Først og fremmest må
man definere opgaven. Hvad er
undervisning?

Undervisning er dannelse. Det er
titlen på Alexander Von Oettingens
seneste bog (2018). Det er også
en god pointe. Hovedbudskabet i
nærværende artikel er tilsvarende,
at elever og studerende i skolen
og på en uddannelse dannes og
bliver til ind igennem fagene og den
forarbejdning af verden, som fagene

repræsenterer1. Dannelse er at blive
til ved at kunne noget (Moos, 2017).
Dannelse er saglig. I skolens kontekst
er dannelse opbyggelig, fordi dannelse former elevernes liv i skolen.
Så længe elever og studerende
interesserer sig for indhold og viser
en oprigtig interesse i at tilegne sig
dette, så er der betingelser til stede
for, at undervisningen kan lykkes.
Det fordrer, at elever og studerende
finder opgaverne meningsfulde, og
respekten for læreren skal indfinde
sig i forhold til den fælles opgave.
Den kan man ikke tvinge igennem,

1. Jeg bruger herefter termen elever, selvom man typisk vil tale om studerende på videregående uddannelser.
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for så bliver skolen, som den tyske
uddannelses- og skoleforsker Andreas Gruschka skriver det i sin bog
At lære for at forstå, en tugtinstitution. Det er skolens dannelsesopgave, der definerer skolen og som
gør opdragelse af eleverne til at
forstå skolens opgave meningsfuld
og legitim.
Man kan ikke tvinge respekt for opgaven og for underviseren igennem,
så hvad kræver det at undervise?

Takt og at have noget på hjerte
Først og fremmest er det en fordel
som underviser at have noget på
hjerte. At kende sit fag og at være
didaktisk erfaren er en fordel. Nogle
gange kan man kompensere for det
ene med det andet. Når vi alligevel
ved, at det ikke altid er tilstrækkeligt
for at lykkes med underviseropgaven, så er det, fordi det hele helst
skal gå op i en højere enhed. Max
Van Manen, der er professor emeritus i pædagogik, har i sit arbejde
forsøgt at indfange et begreb, der
kan omfatte det, som vi indimellem
kalder ’kunsten at undervise’ og
som var mit udgangspunkt for mit
oplæg, men som jeg i mit endelige oplæg endte med at kalde
pædagogisk takt. Takt kommer fra
det latinske tactus, som betyder
berøring, tænksomhed og effekt.
Det forbinder sig med ordene taktil,
intakt og talent. Van Manen skriver,
at takt er at sammenligne med en
aktiv, etisk intelligens formet af indsigt, men afhængig af følelser. Takt
er associeret med fysisk kontakt,
taktile eller materielle ting som man
kan mærke eller føle med kroppen,
men det indebærer også det, man
ikke kan mærke fysisk, men som
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handler en kvaliteten af refleksion,
opfattelse og tænksomhed. Uden
tænksomhed, ingen takt og uden
takt får vi kold, neutral rationalitet.
Takt er kropsliggjort, og takt er,
mener jeg, helt centralt for undervisning. Hvorfor. Takt er ikke noget,
man trækker i en automat. Det er
en aktiv form for intelligens, som
kun kan udvikles og forfines gennem øvelse og via kvalificeret sparring med mennesker, der er klogere
eller har andre erfaringer, end man
selv har. Skal takt udvikles, må den
ikke konstant forstyrres. Det skal
vi turde indse. Takt er et vigtigere
begreb og måske i realiteten bedre
end kunst, for undervisning er ikke
kun en æstetisk, men en pædagogisk praksis.

Om forfatteren:
Lene Tanggaard er Cand. Psych.,
Ph.d. og professor i pædagogisk
psykologi ved Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, Viceinstitutleder og leder af Center for
Kvalitative Studier. Hun er blandt
andet forfatter til bogen LÆR (2015)
og Opfindsomhed fra 2014. I 2016
udkom hendes bog FAQ – kreativitet og i 2018 bogen Vanebrud –
hvordan du veksler gamle vaner til
ny kreativitet.
Lene er vejleder for flere Ph.d.projekter med kreativitet og innovation i praksis som omdrejningspunkt, og hun varetager udover
sit forskningsmæssige virke også en
række bestyrelsesposter.

Hellere dannelse end instruktionspædagogik
Når undervisning som foreslået
forstås som dannelse, så træder
didaktisk refleksion og faglig dømmekraft ind som centrale begreber.
Ideen om, at man kan opstille mål,
der skal skabe transparens i undervisningen og organisere, hvad
der skal opnås og sætte ind med
klasseledelse, hvis der opstår uro,
bygger på en opfattelse, der snarere
minder om instruktionspædagogik
end om dannelse. Det er, skriver
Gruschka således, at ”den eventuelle
dannelse, altså forståelse af emnet,
der opnås, er et privat lykketræf for
den indsigtsfulde elev og kan ikke
ubetinget føres tilbage til formidlingshandlingen”.2 Det er, om end
man nogle gange ville ønske det,
ikke muligt at styre denne proces,
men man kan øve sig i at forstå
opgaven, og dermed kan eleverne
blive klar til undervisningen. Hvis
man inddrager eleverne i

forståelsen af fænomenerne kan undervisningen blive saglig og spændende. Gruscka skriver meget pointeret, at indhold er uomgængeligt i
en dannelsespædagogik, men at det
er trængt i forhold til opgaven med
undervisning, fordi man i stedet er
optaget af metodekompetence i
den senmoderne skole og det senmoderne uddannelsessystem:
"Ikke blot bliver indholdet, den
konkrete substans, med denne
udvikling i stadigt højere grad skaffet af vejen, den medfører også en
omopdragelse af eleverne. I stedet for sagskompetence bliver de
ekserceret i at udvikle metodekompetence, hvor de også uden faglig
indsigt kan afvikle opgaver inden
for informationsbearbejdning og
kommunikation. De bliver konsekvent vænnet fra at forholde sig
ansvarligt og nysgerrigt til læringens
indhold. Samtidig bliver de sparet

2. Ibid. p. 24
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for konfrontationen med de vanskeligheder, som indholdet, hvis
de havde forstået det, har, eller
har kunnet byde dem på (Gruscka,
2016, p. 27)."
Det er således undervisning forstået
som dannelse, der giver anledning
til det, jeg kalder læringsglemsel,
fordi vi kan opholde os ved sagen
sammen og ikke ved læringsmetoden i sig selv (Tanggaard, 2018).
Den er alene et middel til at nå
det, undervisningen går ud på.
Undervisning fordrer, at vi kan lade
os opsluge af den fælles bestræbelse på at tilegne os stoffet.
Sagspædagogikken er derfor en
dannelsespædagogik (Tanggaard &
Brinkmann, 2008; Rømer, Tanggaard
& Brinkmann, 2017). Det er også en
pædagogik, der forholder sig sagligt,
men kritisk, til alt for megen vægt
på test, især når det tager fokus fra
den pædagogiske substans.

➔

En sådan dannelsespædagogik
kan byde på vanskeligheder. Vi kan
ikke nødvendigvis være sikre på at
lykkes. Undervisning forstået som
dannelse involverer en risiko, fordi
konfrontationen med et stof og
indhold kan yde modstand (Biesta,
2014). Derfor bliver den faglige
dømmekraft, der handler om evnen
til at vurdere sikkert og rigtigt helt
central. Vi udøver vores professionelle dømmekraft i situationer, hvor
der ikke foreligger nogen instruks
for, hvad vi skal gøre, fordi situationen er kompleks og uforudsigelig.
Her tyer vi i stedet til faglige skøn.
I skolens praksis er kompleksiteten
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stor, fordi eleverne møder fagene
med forskellige forudsætninger,
som de fagprofessionelle løbende
må tage højde for. Dertil bruger de
deres dømmekraft.
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Konklusion
I denne lille artikel har jeg kort opsummeret et par hovedpointer i
mit oplæg i maj. Jeg har defineret
undervisning som dannelse og
understreget, hvordan en sådan
forståelse af undervisning sætter
indhold og sagskompetence i centrum. Elevernes forståelse af stoffet
vil kunne volde dem vanskeligheder,
og der gives ikke nogen garanti for at
lykkes. Undervisning involverer derfor en risiko for ikke at lykkes. Det er
et resultat af god forberedelse, men
det er også heldigt, når forståelse indtræffer. Sådan er undervisning. Hvis
man skal lykkes, kræver det en besindelse på opgaven og brug af den
faglige dømmekraft, som skal give os
sans for det konkrete i selve opgaven. Dømmekraft udvikles ved at
blive brugt, talt om og ved at gøres til
genstand for didaktiske drøftelser og
refleksioner. Det er lidt som en kniv,
der skal slibes. Hvis det ikke sker, så
bliver kniven sløv. Det gør undervisere også, hvis man ikke udsætter
sin egen praksis for kritik og hvis man
ikke deltager i kontinuerlige, faglige
drøftelser om undervisning. Det
modsatte af sløvhed er pædagogisk
takt. Den aktive form for intelligens,
der gør undervisere skarpe på den
konkrete opgave, de står i til dagligt.
Det er krævende, meningsfuldt og
sjovt når det lykkes.
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