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for et par måneder siden var vi en
smule bekymrede for bladets frem-
tid, fordi det var meget svært at 
skaffe artikler til dette nummer. men 
den bekymring er heldigvis gjort til 
skamme af alle jer, der har reageret 
på vores opfordringer og sendt bidrag 
til fokus 72. Stor tak for det.

Artiklerne i dette nummer handler 
om mange forskellige spændende 
emner og viser, at der på trods af 
fyringsrunder, udliciteringer, ned-
skæringer og generel afmatning på 
området stadig foregår meget rundt 
om på skolerne.

Repræsentanter fra pædagogisk ud-
valg deltog i alfabetiseringskonferen-
cen i Helsingfors og har skrevet en 
spændende artikel derfra. virksom-
hedsrettet dansk er stadig et vigtigt 

tema, og i dette nummer kan man 
læse tre artikler med forskellige vin-
kler på emnet. Derudover kan 
man læse artikler om, hvordan en 
skole afholder miljøuge, om lgTB-
inkluderende undervisning, om brug 
af rim og remser i undervisningen 
og om en barselscafé for tosprogede 
kvinder. man kan også læse om, 
hvorledes Translanguaging er interes-
sant i en sprogpædagogisk sammen-
hæng. Der er altid inspiration at 
hente på læringsfestivalen i Bella 
Center, og for os, der ikke nåede 
derind, er der også inspiration at 
hente, når to lærere fortæller om 
deres besøg på festivalen. 

fvU versus danskuddannelser er et
hot emne som bliver belyst i en ar-
tikel, hvor udviklingen indenfor un-
dervisningen i dansk som andetsprog 

problematiseres. I ”Rapport fra en 
sprogskole” kan man læse om, hvor-
dan sprogcentrene er truet på deres 
eksistens, men også om, hvor meget 
de har at tilbyde. men hvordan synlig-
gøres dette? 

Desværre er fyringsrunder blevet 
hverdagskost på mange sprogcen-
tre. mange lærere inden for vores 
område har mistet deres job, og de 
lærere, der er tilbage, har mistet gode 
kolleger. Ressourcer går til spilde, og 
vores kursister betaler prisen! I skriv-
ende stund er den nye regering ikke 
faldet på plads, men vi har da lov at 
håbe, at vi går lysere tider i møde.

vi ønsker alle en god 
og solrig sommer!
Kærlig hilsen redaktionen
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Arbejdet på en sprogskole har det 
til fælles med simultantolkning og 
det meste husarbejde, jeg kender: 
Det er usynligt, så længe det bliver 
gjort ordentligt og man lægger 
kun mærke til det, når det ikke 
lever op til ens forventninger. for 
efterhånden mange år siden, var 
det grunden til, at jeg valgte ikke 
at gå videre som tolk i Bruxelles. 
Jeg ville ikke have et job, hvor man 
kun er synlig i sine fejl. Hvad angår 
opgaverne på en sprogskole, er der 
ikke længere tale om et personligt 
valg: lige nu er faget truet. vi løser 
en opgave, som faktisk har stor 
betydning, som gør hele forskellen, 
ikke bare for dem, der for tiden er 
kursister, men for deres børn, deres 
fremtid, og for muligheden for at 
deltage i det samfund, vi deler. vort 
fag er truet, vi er truet på vores 
eksistens, fordi vi gør vores arbejde 
så godt, at vi er blevet usynlige. 

Der er dét ved at undervise i sprog, 
at de fleste mennesker i Danmark 
har lært mindst ét fremmedsprog 
og derfor har en holdning til spro-
gundervisning. for nogle år siden 
udkom en rapport om sprogskoler-
ne. en af de anbefalinger, revisions-
firmaet fremsatte, var, at man skul-
le bruge undervisere med mindre
uddannelse. Det ville nemlig frem-
me nytænkning og højne kreativi-
teten i undervisningen. Det tog 
mig lang tid at sluge den kamel. 
Selvfølgelig er det korrekt, at jeg 
– ganske vist med en uddannelse, 
men forholdsvis frisk i forhold til 
regnskab og bogføring – sikkert 
ville skabe nytænkning indenfor 
dét fag og sandsynligvis ville levere 
festlige(re?) regnskaber. men hvem 
kunne finde på at mene, det ville 

være bedre? Hvorfor følte man, at 
opstilling af regnskaber gav basis 
for at fremsætte anbefalinger til 
indlæring? Hvorfor tror regnskabs-
folk, de kan sige noget klogt om 
sprogundervisning? måske, tænker 
jeg, fordi de selv har skullet lære 
engelsk eller tysk i skolen?

Jeg underviste en kort periode som 
dansk sendelektor på et universitet 
i polen. De studerende dér var 
nærmest garanteret arbejde, når 
de var færdige med deres studier. 
mange begyndte at arbejde, før de 
havde gjort deres sidste år færdigt, 
og kom derefter kun sporadisk 
til undervisningen. for dem var 
det nye sprog en kompetence, et 
værktøj, en kilde til indtægt. De 
lærte dansk, som vi lærer engelsk 
eller tysk – eller andre fremmed-
sprog. Det kan sagtens være sprog-
indlæringen giver anledning til et 
møde med en anden kultur. Det kan 
være et møde, som gør indlæreren 
opmærksom på uskrevne regler, 
usynlige konventioner i egen kultur. 
men mødet er ikke identitetstru-
ende. De fleste danskere har lært 
et fremmedsprog på den måde – 
og derfor forstår de ikke, at det at 
flytte til et nyt sprog kan være fuld-
stændig revolutionerende.

Jeg begyndte at undervise i dansk 
som andetsprog på en sprogskole i 
Roskilde i 2010. De første kursister, 
jeg underviste, var forskere på Risø. 
for dem var dansk blot endnu et 
fremmedsprog. De levede – ligesom 
jeg selv – i forvejen i en flerspro-
get verden, og på Risø er engelsk 
arbejdssproget (eller var det, på de 
afdelinger). Det var faktisk svært 
for dem at få brugt det danske, 
de lærte, og det var nærmest det 
eneste sprog, de ikke kommunike-
rede på i hverdagen. Det er den 
gruppe af kursister, jeg har under-
vist, som var mindst påvirkede af 
deres ophold i Danmark: mange 
lærte lidt dansk og tilføjede det til 
mængden af sprog, de jonglerede 
mellem. 

Da jeg begyndte også at under-
vise på sprogskolen, mødte jeg 
en anden gruppe kursister: dem, 
der var kommet til Danmark, fordi 
de havde fundet en ægtefælle. 
Karakteristisk for den gruppe var 
forestillingen om, at så snart de fik 
lært dansk, ville deres liv i Danmark 
komme til at ligne det, de var rejst 
fra. Deres nye liv ville ligge i for-
længelse af det gamle – bare på et 
andet sprog. forventningen hos de 

Rapport fra en sprogskole 
• Af moNIKA KAllAN, UNDeRvISeR og pm, SpRogCeNTeR SJællAmD

Det kan være fristende at tænke, at et nyt sprog betyder, at 
man bare lærer at sige det samme, som man sagde før – på et 
andet sprog. 
Efterhånden oplever mange, at det er både kompliceret og 
gennemgribende forandrende at flytte sit liv og sig selv fra ét 
sprog til et andet. Måske man – som i titlen på Eva Hoffman’s 
roman "Lost in Translation” – forestiller sig processen som et 
oversættelsesprojekt. 
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fleste var, at sprogskolen ville være 
et sted, de lige fik lært dansk. 

Det kan være fristende at tænke, 
at et nyt sprog betyder, at man 
bare lærer at sige det samme, som 
man sagde før – på et andet sprog. 
Det er jo sådan, man gør, når man 
møder nogen, man skal tale med 
på sit fremmedsprog. frustrationen 
kan nogle gange være, at man ikke 
kan komme i tanker om det rigtige 
ord – men enten finder man en 
måde at omskrive på – eller også 
lader man bare være med at sige 
det og siger noget andet. men 
følelsen er en anden, når man kun 
kan kommunikere på det sprog, 
man er ved at lære. efterhånden 
oplever mange, at det er både 
kompliceret og gennemgribende 
forandrende at flytte sit liv og sig 
selv fra ét sprog til et andet. måske 
man – som i titlen på eva Hoffman’s 
roman ”lost in Translation” – fore-
stiller sig processen som et over-
sættelsesprojekt. Titlen både under-
støtter modellen og antyder ben-
spændet ved projektet. man kan 
ikke på forhånd forestille sig, at et 
skift til et andet sprog kan føre så 
meget med sig – og man tænker 
ikke på, hvor mange funktioner 
sproget har. Heldigvis opdager 
mange også, at sprogcentret kan 
og gør meget mere end bare at 
undervise i dansk. 

på et sprogcenter møder man som 
ny i Danmark alle de andre, som 
også står for at skulle starte forfra. 
Sprogcentret er der, man kan møde 
andre med samme behov. Det er 
her, man kan få svar på hvorfor: 
Hvorfor reagerede min partner / 
kollega /chef som han / hun gjorde, 
da jeg sagde / gjorde / svarede…? 
eller hjælp til hvordan: Hvordan 
siger jeg / Hvordan finder jeg / 
Hvordan gør jeg…? eller svar på 
hvor: Hvor køber jeg billet til toget? 
Det er her, man finder venner, 

måske forståelse – og her man har 
håb om at blive set som andet end 
fremmed. muligvis finder man også 
ud af, hvad der skal til, for at man 
kommer i arbejde. Hvis det findes, 
er det her, man får at vide, hvor 
man kan købe mad som den, man 
savnede hjemmefra. med andre 
ord, sprogcentret er ens mulighed 
for et netværk til et nyt liv. og ofte 
er det også det sted, man finder 
mod til at møde det nye – sammen 
med andre, som heller ikke automa-
tisk synes, det er en god ide at løbe 
om morgenen, at lade sine børn 
cykle alene i skole eller som også 
synes, det er svært at skulle tage til 
forældremøde.

Det at flytte til et nyt land vil for 
de fleste være begyndelsen på en 
lang og helt uforudsigelig rejse. Det 
er et projekt, jeg altid har været 
fascineret af, og som jeg har udfor-
sket gennem litterære tekster. for 
nogle år siden førte udforskningen 
til en afhandling om tekster, der 
er skrevet på en forfatters andet 
sprog. Den hedder ”The longest 
Journey of All” og det kom den til 
at hedde, fordi det med hver tekst 
blev stadig tydeligere, at beslutnin-
gen om at flytte sit liv og sig selv til 
et nyt sprog kun er en begyndelse. 
Hvis forfatterne af de tekster, jeg 
sad med, havde forstået, hvor gen-
nemgribende en transformation 
det nye sprog ville føre til, ville de 
muligvis have valgt helt anderledes. 
Det blev en forandring, der bedst 
kunne beskrives som en rejse væk 
fra sig selv. Kan det blive mere 
gennemgribende? 

Rapporten over udgifterne til 
sprogskolen kom efter, der var sket 
drastiske ændringer i sammensæt-
ningen og antallet af kursisterne på 
landets sprogskoler og den førte til 
voldsomme ændringer i reglerne 
for sprogundervisningen. for mig 
begyndte forandringen i kursistsam-
mensætningen med kursisterne fra 

Nepal, som opdagede, at de var 
kommet til et land uden bjerge. 
fN havde besluttet at lukke de 
flygtningelejre, de havde drevet i 
Nepal. en række lande, heriblandt 
Danmark, havde givet tilsagn om at 
modtage beboere fra lejrene. Jeg 
mødte pludselig mange flere kur-
sister, som aldrig havde gået i skole. 
Alt var nyt –det at holde på en 
blyant skulle læres. og de var for-
beredt på, at der ville være meget 
nyt. men de var ikke forberedt på, 
at det mest almindelige fra deres 
tidligere liv, ikke ville være der. for 
selvfølgelig spørger man ikke, om 
der er bjerge i det nye land, man 
skal flyttes til. ligeså lidt som man 
ville spørge, om der var luft eller 
lys. men hvor de dog bare savnede 
de bjerge, der ikke er her. og solen 
og de andre mennesker, de havde 
boet så tæt inde på livet af.

De nepalesiske flygtninge var en 
udfordring for mig, fordi de kompe-
tencer, de kom med, var så ander-
ledes. Selv var de meget parate til 
at finde en måde at føle sig hjemme 
på. Jeg tænker på dem som utroligt 
imødekommende – og jeg håber, de 
tænker det samme om min under-
visning. Jeg tror ikke, det er realis-
tisk at tænke, at de mennesker, 
der kom, vil mestre vores system 
tilstrækkeligt til at nå deres eget 
potentiale – men de håbede og 
arbejdede på, at de unge blandt 
dem vil kunne. og jeg føler mig 
overbevist om, at de børn, der 
kom til Danmark tidligt, vil blive 
givet den støtte og opbakning som 
skal til, for at man kan finde sine 
drømme. 

Hvis det sker, vil nepaleserne blive 
usynlig som gruppe. Sammen med 
alle de andre, som fungerer i en 
dansk hverdag – eller rettere: i en 
hverdag i Danmark – vil de sætte sit 
præg, være en del af, påvirke os og 
lade sig påvirke. De vil ikke stikke 

˚˚˚ fortsat fra side 3.
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ud i form af problemer, de vil 
forsvinde i hverdagenes rutine, et 
tilhørsforhold til uddannelsessyste-
met, arbejdsmarkedet, samfundet, 
fællesskaber. Som det skete for 
flygtninge fra Iran og Irak, for immi-
granter fra resten af europa, Kina, 
vietnam, Australien, New Zealand. 
De vil for-svinde, blive en del af 
billedet.

Jeg nævnte før oversættelsesmo-
dellen, tanken om, at man er den 
samme, men bare får et nyt sprog 
at udtrykke sig på. Der er en anden 
måde at møde en ny hverdag, én 
som på mig virker både mere spæn-
dende og frugtbar, den, hvor man 
udforsker nye sider gennem sprog 
og mødet med dets udøvere. Hvis 
man har lært fransk kan man bruge 
opdagelsen af ”o-la-la!!!” som illu-
stration: Det er lige det udtryk, man 
har stået og manglet for at kunne 
kommentere, at nogens nye sko er 
både smarte og lægger op til sjov. 
Den græsk-svensk-østrigske forfatter 
Aris fioretos beskriver den tilgang 
hos sin græske flygtninge-far, en 
mulighedernes mand. I 20 år kunne 
faren ikke rejse til grækenland – 
men i stedet for at begræde det 
tab, udforskede han nye roller, hidtil 
ukendte sider af sig selv, opdagede 
muligheder i et nyt sprog. Den 
tilgang kræver andet end bare et 
nyt ordforråd, og den illustrerer, at 
sprog er en social og kommunika-
tiv kompetence. Den forudsætter 
parathed til at lade sig (om)forme. 
Det er en handling, der lægger op 
til for eksempel, at man tør sætte 
sig fri fra sociale konventioner, at 
man hviler nok i sig selv og verden 
til at prøve nyt, at man giver slip på 
den, man var – for bare at nævne 
nogle af elementerne i det mod, 
der byder bevægelse og forandring 
velkommen. flere forfatterskaber 
er inspirererede af processen. Jeg 
tænker, de fleste kender Kundera. 
Hvis man er nysgerrig på, hvordan 

den påvirker de næste generationer, 
kan man ty til eugenides middlesex 
eller de fleste af fioretos’ romaner. 
for kursisten kan sprogcentret – og 
de andre ”nye” – danne grobund 
for, at man gør sig parat til den 
store omvæltning og lader omgiv-
elserne omforme sine forventninger 
om sig selv og hvad, man bør bruge 
sit liv på.

Jeg underviste på et tidspunkt en 
gruppe kvinder, som heller aldrig 
havde gået i skole. Undervisningen 
var tilrettelagt omkring forskellige 
temaer, som introducerede det 
liv, man forestillede sig, de ville få 
i Danmark. et tema var sundhed, 
og efter ganske kort tid fik jeg at 
vide, at nogle af kvinderne mødtes 
hver morgen klokken 6, før de 
sendte deres børn i skole, for at 
løbe. Jeg var imponeret over, at 
de havde taget undervisningen til 
sig på en så drastisk måde. en af 
dem forklarede mig senere, at hun 
altid havde betragtet sig selv som 
smuk. Hun kom fra en kultur, hvor 
en smuk kvinde havde kvindelige 
former, men hun indså, at kvindelig 
skønhed havde et andet ideal i 
Danmark. og så gik hun i gang med 
at tilpasse sin krop. Hun fik også 
klippet og farvet sit hår, så det så 
ud, som hun ville, når hun begynd-
te at vise det frem. for en anden 
kvinde fra dengang, en 60-årig 
kvinde, var det at lære at læse en 
drøm, som gik i opfyldelse. Jeg ved, 
der var mange skuffelser for hende 
i Danmark. men hun arbejdede 

stædigt, og hun sender nu sms’er 
på dari med latinske bogstaver. 
Det tager hende længe at sende 
og modtage – men hun gør det.
Jeg underviste i dansk for voksne 
indvandrere i 2014, da de første 
større grupper flygtninge fra 
Syrien, eritrea og Somalia nåede 
frem til Danmark. Sprogcenter 
Nordsjælland oprettede et særligt 
forløb for flygtninge i frederikssund. 
Udover sprogundervisning omfat-
tede undervisningen de færdighe-
der, man har brug for som borger i 
Danmark. e-boks og nem-ID indgik 
i undervisningsplanen. og nødven-
digheden af at finde arbejde – vejen 
til arbejde – blev noget af det, vi 
underviste i. for nogle var det let. 
for andre, som aldrig havde arbej-
det og aldrig set sig selv i anden 
rolle end som husmor, var det en 
stor omvæltning. Jeg er ikke i mine 
kursisters verden, og de ressourcer, 
de kommer med, bliver let over-
set. Alt omkring dem presser på 
med nyt. men jeg prøver at huske 
at lægge mærke til den enkeltes 
tilstedeværelse, at give plads til de 
styrker, der bragte ham eller hende 
hertil. mit håb er, at undervisnin-
gen, fællesskabet i klassen og en 
opmærksomhed på egen styrke vil 
føre til, at den enkelte – når tiden 
er inde – tør undersøge nye udfor-
dringer. 

Det er blevet sværere at undervise 
i dansk. Det er ikke længere gratis 
at gå i sprogskole for de mennesker, 
der er kommet til Danmark 

MasterCard har en reklame: 
Vi ser – fx – et regnskab for familie-turen til stranden: Is x kr, 
leje af vandcykel x kr, burger på molen x kr. Minder til resten 
af livet fra en sommerdag på stranden: ”priceless” (uvurder-
lig). Jeg fristes til at foreslå denne model som bedre egnet for 
at lave regnskab for min sprogskole: 6 moduler á x kr. Prisen 
for værktøj til at genvinde håbet om en hverdag og en frem-
tid: Uvurderlig.
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Det gode samarbejde mel-
lem sprogcenter og jobcenter 
er helt centralt for at sikre 
en sammenhængende inte-
grationsindsats. Det gælder 
selvfølgelig for nye flygtninge 
og familiesammenførte, hvor 
indsatserne hænger uløseligt 
sammen. Men det gælder 
også for nogle af dem, der har 
været flere år i Danmark, men 
som stadig mangler et spro-
gligt løft for at få fodfæste på 
arbejdsmarkedet. 

Politiske aftaler og udspil

De politiske aftaler mellem regerin-
gen, Kl og arbejdsmarkedets parter 
fra 2016 slog tydeligt fast, at hoved-
målet med kommunernes integra-
tionsindsats er, at nye flygtninge 
kommer hurtigst muligt i job. Samti-
dig blev det slået fast, at manglende 
sprogkundskaber ikke må være en 
hindring for, at flygtninge kommer i 
arbejde. 

Sproget skal tænkes ind med et job 
for øje. men samtidig er udvikling af 
sproglige kompetencer en forudsæt-
ning for at få en langsigtet tilknyt-
ning til arbejdsmarkedet. 

Det er derfor afgørende, at be-
skæftigelsesindsatsen og dansk-
uddannelserne tænkes i et tæt 
samspil. Danskundervisningen skal 
have et stærkt erhvervsfokus. men 
samtidig bør kommunerne have 
fokus på den sproglige opkvalifice-
ring, og på at flygtninge og indvan-
drere prioriterer danskundervisnin-
gen – også efter at de er kommet 
i job. Den sproglige opkvalificering 
er afgørende for den langsigtede 
tilknytning til arbejdsmarkedet og 
for at borgerne ikke er de første til 
at miste deres job, hvis konjunktur-
erne vender. 

Kl lancerede i 2018 integrationsud-
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for at blive gift eller for at arbejde. 
generelt er der kommet mere pres 
på alle på skolen. vi skal fokusere 
på, at de kursister, som kom som 
flygtninge, kommer i arbejde, at de 
kommer gennem uddannelsen, at 
de fungerer. De får ikke lov at give 
skolen prioritet: praktikplads eller 
arbejde kommer først – og ofte flyt-
ter kursister hold for at kunne få 
plads til praktik og i glade tilfælde, 
job. vi er også blevet dygtigere til 
at undervise, vi har længere uddan-
nelser (en master eller en Kandidat 
som Underviser i Dansk som 
Andetsprog – ovenpå enten en kan-
didatgrad eller en læreruddannelse 
eller en ph.D.) og mange af os har 

relevante kompetencer på anden 
led – vi er to- eller tresprogede, er 
vokset op udenfor Danmark, har 
arbejdet udenfor Danmark eller har 
fulgt en ægtefælle, som arbejdede 
internationalt. vi er blevet bedre 
til at spore indlæringsproblemer og 
har særlige tiltag til at imødekom-
me dem.

Kunne man forestille sig, at vi kunne 
vurdere sprogcentrene bedre? 
Kunne man forestille sig, at nogle 
af de andre ting, vi gør, bliver set? 
Kunne man forestille sig, at sprog-
skolen blev synlig som bro mellem 
arbejdsgiver og arbejdstager? – ikke 
bare som det er nu, men i form af 
kurser til arbejdsgiver om uskrevne 

regler (bevidstgørelse om, hvor 
mange regler er uskrevne), behov 
for skrevne retningslinjer, kursus i 
kulturmøde, synliggørelse af alter-
native kompetencer?

masterCard har en reklame: vi ser – 
fx – et regnskab for familie-turen til 
stranden: Is x kr, leje af vandcykel x 
kr, burger på molen x kr. minder til 
resten af livet fra en sommerdag på 
stranden: ”priceless” (uvurderlig). 
Jeg fristes til at foreslå denne model 
som bedre egnet for at lave regn-
skab for min sprogskole: 6 moduler 
á x kr. prisen for værktøj til at gen-
vinde håbet om en hverdag og en 
fremtid: Uvurderlig.

•

Dansk og job 
– en fælles opgave for jobcentre og sprogcentre
• Af ANNA BAllAN, SpeCIAlKoNSUleNT I Kl.
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spillet 'Veje til fællesskabet', som 
bl.a. sætter fokus på disse temaer. 
I boksen fremgår nogle af de op-
fordringer, KL kom med til kommu-
nerne i udspillet. 

Fælles forståelse for den fælles 
opgave

I 2018 gennemførte KL og LG Insight 
en række opkvalificeringsforløb for 
jobcentre og sprogcentre under 
titlen Integration På Arbejdsmarke-
det (IPA). Målet var at understøtte 
omstillingen til en endnu mere 
beskæftigelsesrettet integration-
sindsats. 

En af de plancher, der blev undervist 
ud fra, er vist her over Budskabet er 
at job og sprog skal tænkes sammen 
og samtidigt – hvor der tidligere har 
været en tendens til at tænke den 
sproglige opkvalificering først og så 
efterfølgende den virksomhedsret-
tede indsats. Samtidig gøres det 
tydeligt, at sproget ikke kommer af 
sig selv, blot fordi den enkelte kom-
mer ud på en virksomhed. 

Hvis den erhvervsrettede danskud-
dannelse skal virke optimalt, så skal 
job- og sprogindsatsen supplere 
hinanden. Det vil sige, at sprogcen-
tret klæder den enkelte sprogligt 
på til at begå sig på en arbejdsplads 
samtidig med, at jobcentret under-
støtter borgeren i at blive ved med 
at udvikle sit dansk mens vedkom-
mende er i praktik. 

Bornholm var en af de kommuner, 
hvor jobcentret og sprogcentret 
deltog sammen i et IPA-undervis-
ningsforløb. Det gav anledning til at 
styrke den gensidige forståelse for 
hinandens arbejde og for den fælles 
opgave i at få borgeren i job samti-
dig med at sproget udvikles.
Det har også givet anledning til, at 
der er etableret en række konkrete 
samarbejdstiltag. Fx er der udviklet 
fælles indsatsområder og faste 
mødefora på både ledelses- og 
medarbejderniveau. Derudover 
er der en løbende dialog mellem 
sproglærere og sagsbehandlere om 
den enkelte borgers progression og 
behov. 

Fokus på det, der virker

Der findes allerede rigtig mange go-
de eksempler på, hvad der virker i 
forhold til at tænke sprog og arbej- 
de sammen. Det giver rigtig god 
mening at fokusere på det, vi ved 
der virker. 

Derfor er en af opfordringerne fra 
udspillet (se tekstboks) også, at flere 
kommuner og sprogcentre kan lade 
sig inspirere af sprogmakkermodel-
len, der blev udviklet som del af 

Fra KL's udspil: Veje til fælles-
skabet – rammer og mulighed-
er i kommunernes integrations-
indsats (2018)

KL opfordrer til, at kommu-
nerne holder en tæt dialog med 
sprogcentrene om udviklingen 
og samspillet mellem den virk-
somhedsrettede indsats og den 
erhvervsrettede danskundervis-
ning. Her er det også vigtigt at 
tænke virksomhederne og de 
virksomhedsrettede tilbud ind. 
Samtidig bør der være fokus på, 
at borgerne fortsætter deres 
danskuddannelse – også efter 
de er kommet i job. 

KL opfordrer til, at kommu-
nerne tilrettelægger deres ud-
bud af danskuddannelse, så ud-
budsprocessen understøtter et 
konstruktivt samarbejde mellem 
kommune og sprogcenter i alle 
faser, herunder tilbudsfasen, 
det løbende tilsynsarbejde og i 
virksomhedsoverdragelsen. Der 
kan fx hentes inspiration i KL’s 
vejledning til udbud af danskud-
dannelse: http://www.kl.dk/
Integration/Ny-vejledning-om-
udbud-af-danskuddannelser-til-
voksne-udlandinge-id225166/ 

KL opfordrer til, at kommu-
nerne og sprogcentrene lader 
sig inspirere af sprogmakker-
modellen fra Dansk+ projektet.

http://www.kl.dk/Integration/Ny-vejledning-om-udbud-af-danskuddannelser-til-voksne-udlandinge-id225166/
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Dansk+ projektet mellem Kl, lo, DA 
og 16 kommuner og sprogcentre. 

målgruppen for projektet var ledige 
indvandrere, der har været i Dan-
mark i en årrække, som har opbrugt 
deres ret til danskuddannelse, og 
som ikke har opnået tilstrækkelige 
danskkundskaber til at få en fast 
tilknytning til arbejdsmarkedet.

Idéen med modellen er at koble 
virksomhedspraktik for indvandrere 
med svage sproglige kompetencer 
med en frivillig sprogmakker i virk-
somheden, der sikrer, at den pågæl-
dende lærer og forbedrer sit danske 
sprog i løbet af arbejdsdagen. 

mere end hver tredje af de indvan-
drere, der deltog i projektet, kom 
efterfølgende i job eller uddannelse. 

Sprogmakkermodellen er både 
relevant at bruge for nyankomne 
flygtninge og for dem, der har været 
længere tid i landet. 

Som eksempel har Kolding Kom-
mune, med inspiration fra sprog-
makkermodellen, indarbejdet 
sproglig træning i alle led af den 
beskæftigelsesrettede indsats for 

nyankomne flygtninge og familie-
sammenførte. 

Kommunen har ansat 10 sprog-
lærere, blandt de ca. 33 ansatte i 
integrationsafdelingen, som under-
støtter de nyankomne i at lære 
brancherettet dansk – både som del 
af kommunens eget arbejde med 
branchepakker og ude i virksom-
hederne. Samtidig er der et stærkt 
samarbejde med sprogcentret. 

Sproglærerne leverer, udover sprog-
træning, også en håndholdt indsats 
i forbindelse med praktikforløb, 
som både tager hånd om borgernes 
behov og understøtter virksomhed-
erne i deres arbejde med borgeren. 

Den specialiserede indsats, som er 
opbygget i integrationsafdelingen, 
bliver også benyttet i forhold til 
borgere, som ikke er i målgruppe 
for integrationsprogrammet men er 
under lAB-loven. 

Ny integrationslovgivning

Den 21. februar i år blev der ved-
taget ny lovgivning på flygtninge- og 
integrationsområdet, det såkaldte 
'paradigmeskift'. 

Integrationsopgaven er i sin sub-
stans uændret med den nye lov-
givning, hvilket fremgår af integra-
tionsloven og danskuddannelses-
loven. for det behøver man ikke se 
længere end til integrationslovens 
formålsparagraf, nemlig at "nyan-
komne udlændinge har mulighed for 
at udnytte deres evner og ressourcer 
med henblik på at blive selverhverv-
ende og aktivt deltage i og bidrage 
til det danske samfund".

Jobcentrenes og sprogcentrenes 
fælles integrationsopgave er altså 
lige så vigtig, som den hele tiden 
har været.

Når det er sagt, så kan den stærke 
betoning af midlertidighed i den 
nye lovgivning, og omtalen af 
den, få konsekvenser for kommu-
nernes/sprogcentrenes mulighed 
for at lykkes med kerneopgaven 
på integrationsområdet, som også 
påpeget i Kl's høringssvar. Her er 
dialogen med borgerne/kursisterne 
afgørende, så hver enkelt har et 
retvisende billede af, hvad lovæn-
dringerne i praksis betyder for dem 
og for at fastholde motivationen for 
at lære dansk og komme i job. 

•

Temadag: 
KursisTer MeD orDbLiNDheD og DaNsK soM aNDeTsProg i uNDerVisNiNgeN

➔

Torsdag d.9.oktober deltog fokus i Uddannelsesforbun-
dets temadag om kursister med ordblindhed. oplægs-
holderne var Dorthe luccat og Kristine Andersen, der 
begge har erfaring med ordblinde unge og voksne med 
dansk som andetsprog. Dorthe og Kristine er ansat ved 
CSU, afdelingen læsetek i Holbæk. Det var en meget 
spændende dag, der vekslede mellem teori og praksis. 
De to oplægsholdere er meget vidende, og vi er derfor 
glade for, at de har indvilget i at skrive en artikel til næste 
nummer af fokus. 

Som underviser møder vi alle kursister med dansk som 
andetsprog, der samtidig er diagnosticerede ordblinde, 
og mange af os mangler viden og redskaber til at tilrette-
lægge undervisningen for denne gruppe. Derfor ramte 
Uddannelsesforbundet plet med denne temadag, hvilket 
også er kommet til udtryk i den lange venteliste. 

heldigvis gentages temadagen to gange i efteråret: 
d. 30. oktober i København 
d. 7. november i Fredericia.
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eN oVerseT og sårbar 
gruPPe

Ét af de hyppigste tvivlsspørgsmål 
man hører, hvis man som underviser 
nævner, at man ønsker at skabe en 
mere lgBT+inkluderende undervis-
ning, er om det i virkeligheden er 
nødvendigt, for er der overhovedet 
kursister i klassen som er homosek-
suelle? men i et land som Danmark, 
hvor der er mange lgBT-rettigheder, 
kan man formode, at mange enten 
flytter eller flygter til Danmark netop 
pga. rettigheder og beskyttelse, og 
det giver derfor god mening som 
underviser at antage, at der er mini-
mum én lgBT+kursist i klassen. 
og når sproglæring på danske 
sprogcentre fokuserer på, at kursister 
tilegner sig et sprog, som er brugbart 
for deres liv, hverdag, arbejde og 
integration udenfor klasselokalet, 
er det også meget vigtigt at gøre sin 
undervisning mere inkluderende. 

en anden vigtig årsag til, at det 
er essentielt at indtænke lgBT+ i 
danskundervisningen, er at ruste 
underviserne til at imødekomme
den sårbare gruppe, som lgBT+
indvandrere kan være. en norsk 
rapport fra 2018 om levevilkårene 
blandt lgBT+personer med indvan-
drerbaggrund bekræfter desværre, 
at der er problemer med homo-
fobi, chikane og voldstrusler mod 
lgBT+personer på norske sprogs-
koler, blandt andet fordi skoler og 
undervisere ikke i tilstrækkelig høj 
grad er uddannede til at håndtere 
den kursistgruppe og de konflikter, 
der kan opstå. Som resultat mister 
lgBT+kursisterne koncentrationen i 
undervisningen eller vælger i værste 
fald sprogundervisning helt fra. 

LærereNs DiLeMMaer

Årsagerne til, at lgBT+ ikke aktivt 
bliver inddraget i undervisningen, 

er ofte, at underviserne ikke føler 
sig kompetente til at undervise i 
lgBT-emner, fordi de både mangler 
undervisningsmateriale og en basal 
viden om lgBT. Desuden er der en 
generel usikkerhed om, hvordan 
man griber diskussioner an, uden at 
klasserummet bliver utrygt, eller at 
der opstår konfrontationer, som kan 
påvirke klassedynamikken negativt.

ProbLeM Nr 1: heTeroNor-
MaTiViTeT i KLasseN 

et meget almindeligt problem i un-
dervisningen er, at den ofte er do-
mineret af heteronormativitet, 
som refererer til strukturer, institu-
tioner, relationer og handlinger, der 
fremhæver heteroseksualitet som 
værende naturligt, selvfølgeligt og 

˚˚˚ fortsætter side 10.
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Mod en mere LGBT-inkluderende 
DSA-undervisning
• Af leA BelIAevA BANDeR, UNDeRvISeR I DANSK Som ANDeTSpRog, IA SpRog

LgbT+
lgBT er en international betegnelse, 
som dækker over lesbiske, bøsser 
(gay), bi- og transpersoner.
+ efter bogstaverne er det for at 
inkludere flere grupper.

Kilde: LGBT Danmark

udenlandsk forskning har i årevis beskæftiget sig med, hvordan 
andetsprogsundervisningen gøres mere inkluderende i forhold til 
LgbT+personer, men i Danmark har der været meget lidt fokus på, 
hvilke udfordringer man står overfor, når man beskæftiger sig med 
LgbT+ i dansk som andetsprog. Denne artikel vil kaste lys over 2 
problematikker og komme med konkrete løsningsforslag for såvel 
undervisere som ledelse på landets sprogcentre.
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ønskeligt, mens der omvendt bliver 
stillet spørgsmålstegn ved og foregår 
en marginalisering af ikke-heterosek-
sualitet, hvad end den proces er 
bevidst eller ubevidst. 
et konkret eksempel på hvordan 
denne heteronormativitet kan mani-
festere sig i klasseundervisningen er 
i samtaler om familieformer, hvor 
det automatisk antages, at en kvinde 
er gift med en mand, eller at man 
som underviser spørger en mandlig 
kursist om, hvad hans kone hedder. 
Dette kan tvinge den pågældende 
kursist ud i en potentiel ubehagelig 
situation, hvor vedkommende enten 
må oute sig selv eller lyve om/holde 
den del af sit liv hemmeligt. et andet 
meget uheldigt resultat af denne 
tilgang er, at underviseren ufrivilligt 
kan skabe en klassekultur, der både 
indirekte og direkte understøtter 
homofobi, fordi der skabes en norm 
om, at heteroseksualitet er det ene-
ste normale eller rigtige.
Dette er blot et eksempel på, hvor-
dan en underviser kan komme til 
at reproducere heteronormativitet, 
og man kan samtidig overveje, hvor 
ofte man på begyndermodulerne ser 
billeder af eller hører personbe-
retninger om par af samme køn og 
deres liv, interesser eller hverdag. 
personligt har jeg kun set ét eksem-
pel på dette i én grundbog, nemlig 
fokus 1 af fanny Slotorub.  

LøsNiNg: aLTerNaTiVe Par-
ForhoLDsForMer Via graM-
MaTiK og orDForråD 

Det kan faktisk være relativt simpelt 
at gøre undervisningen mindre 
heteronormativ: Når man taler om 
familieforhold, kan man eksem-
pelvis introducere kursisterne for 
mere kønsneutrale alternativer til 
mand eller kone som eksempelvis 
partner eller kæreste, og man kan 
som underviser undlade at antage 
en kursists partners køn. formålet 

med at introducere mere kønsneu-
trale alternativer til mand eller kone 
er ikke at tvinge lgBT+kursisten til 
at springe ud i klassen, men at give 
lgBT+kursisten et ordforråd og en 
mulighed for selv at vælge, hvordan 
vedkommende vil fortælle om sit 
familieforhold. 
en konkret øvelse, man kan lave for 
at introducere alternative familief-
ormer uden eksplicit at sætte det 
i tale, er en øvelse med possessive 
pronominer. Jeg starter typisk med 
følgende forklaring på forskellen 
mellem hans/hendes og sin med

3.1.-kursister: 
Hun elsker sin mand → Hun (Maria) 

elsker sin egen mand
Hun elsker hans mand → Hun (Ma-

ria) elsker Martins mand
Hans/hendes mand hedder Martin.

Jeg har stort set altid haft positive op-
levelser, fordi fokusset ligger på gram-
matikken, hvorfor efterfølgende 
spørgsmål oftest har et grammatisk 
fokus. Andre typiske reaktioner har 
enten været at trække på skuldrene, 
at fnise eller at en kursist en enkelt 
gang har sagt ”nå ja, det er jo Dan-
mark” 

ProbLeMaTiK 2: LgbT 
soM KoNTroVersieLT 
KuLTureMNe

Når man tager et lgBT-emne op 
i sin undervisning, vil det typisk 
være i forbindelse med registreret 
partnerskab, fordi det oftest er det 
undervisningsmaterialerne beskriver. 
en anden indgangsvinkel er, at lgBT 
(bevidst eller ubevidst) frames som 
et kontroversielt emne, og især det 
sidstnævnte er problematisk.
Hvis man beskæftiger sig med re-
gistreret partnerskab, så er under-
visningens primære fokus viden om 
Danmark, kultur og sociale prak-
sisser. Dette er i sig selv ikke dårligt – 
tværtimod er det ét af mange emner, 
som i den grad kan give alle kursister 

en bevidsthed om forskellige kul-
turelle og sociale konventioner. 
Dog kan et eksempel på en prob-
lematisk tilgang findes i bogen Det 
kommer (Bodil Jeppesen & grethe 
maribo), tiltænkt kursister på modul 
3.3., hvor man skal læse forskellige 
udsagn og efterfølgende diskutere 
dem. et af disse udsagn er ”Både 
heteroseksuelle og homoseksuelle 
par og enlige af begge køn skal have 
lov til at adoptere børn”.
foruden en heteronormativitet 
lægger opgaven direkte op til en 
diskussion iblandt kursisterne, som 
potentielt kan lede til fordømmende 
kommentarer overfor homoseksuelle 
par, hvilket kan medvirke til at skabe 
en utryg stemning i klassen og til, 
at en lgBT-kursist føler sig angre-
bet. man bør derfor undgå denne 
vinkling, hvis man ønsker at inddrage 
lgBT konceptuelt i sin undervisning. 
et andet eksempel på en problem-
atisk tilgang til lgBT-emnet kan 
findes i modul 3.4.-bogen pæredansk 
(af Birte langgaard), som i en læ-
setekst har sætningen: ”Danmark var 
det første land i verden til at frigive 
pornografien (1967) og indføre regi-
streret partnerskab for homosek-
suelle (1989) (…)”. 
Her bliver registeret partnerskab 
sidestillet med pornografi, selvom 
de to ting ikke nødvendigvis har 
noget med hinanden at gøre. Ho-
moseksualitet bliver i forvejen ofte 
sat i forbindelse med sex i stedet 
for kærlighed, fællesskab, familie 
o.a., og det kan være en faldgrube, 
fordi sex kan være et tabulagt og 
privat emne, som nogle kursister vil 
finde grænseoverskridende at tale 
om i klassen. Hvis man som kursist i 
forvejen mener, at homoseksualitet 
er kontroversielt, så bliver denne 
holdning kun forstærket af sidestillin-
gen med pornografien. 
Jeg vil stærkt anbefale, at man som
underviser undlader at tilgå lgBT-
emner som en kontroversiel diskus-
sion om, hvad der er rigtigt eller for-
kert, da det foruden at skabe 
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utryghed for kursisten også skaber 
hierarkier i klassen, og at én kursists 
liv bliver vurderet af dennes med-
studerende. I den norske rapport 
om lgBT-indvandreres levevilkår 
kritiserer lgBT+informanter netop 
denne tilgang for at gøre stemningen 
i klassen eksplosiv og at starte kon-
flikter i og udenfor klasserummet.  

eN LøsNiNg: eN brugbar 
KoNcePTuaLiseriNg aF LgbT 

I stedet kan man bruge et lgBT-
emne til at skabe en bevidsthed og 
en dialog om normer. Udover at 
give kursisterne et ordforråd og at 
introducere dem for ikke-heteronor-
mative familieformer har jeg på de 
højere moduler haft gode oplevelser 
med at lave miniforløb om køn, 
seksualitet og normer. I dette forløb 
har vi både læst tekster om transkøn-
nethed, homoseksuelle par, køn, 
kønsudtryk og kønsroller. Derudover 
har vi haft diskussioner, og kursist-
erne har holdt oplæg om selvvalgte 
emner som fx registrerede partner-
skaber, hadforbrydelser, at springe 
ud, akronymforklaring, Copenhagen 
pride o.a.
forud for diskussionerne har vi i klas-
sen sammen defineret rammen for 
klasserummet, fx forskellen mellem 
at give sin mening til kende og at 
fornærme eller nedværdige nogen, 
eller at det er acceptabelt at stille 
spørgsmål, som måske bygger på for-
domme eller en stereotyper ”Hvorfor 
er alle lesbiske korthårede?”, men 
at det ikke er acceptabelt at sige i 
klassen, at man synes, at homosek-
sualitet er ulækkert, fordi dette kan 
såre andre. processen er selvfølge-
lig tidskrævende, men det er min 
erfaring, at kursisterne som oftest er 
indforståede med rammerne, hvis 
de på forhånd er blevet defineret og 
aftalt i fællesskab. 
Diskussionsspørgsmålene har været 
kursisternes egne opklarende 

spørgsmål, fx ”Hvad er en norm? 
Kom med et eksempel”, ”Hvad er 
en regnbuefamilie?” eller har taget 
udgangspunkt i en situation, fx ”Du 
overhører en ven sige noget homo-
fobisk. Hvad gør du?” eller ”En ven/
et familiemedlem springer ud. Kom 
med et eksempel på en dårlig måde 
at håndtere det på og forklar hvorfor. 
Kom derefter med en god måde at 
håndtere det på.”  
De to sidste spørgsmål lægger op til 
mere dybdegående diskussioner om 
og refleksioner over, hvordan vi som 
mennesker agerer i forskellige kul-
turer, hvilke normer vi reproducerer 
eller udfordrer, og hvilken viden og 
erfaringer vi hver især medbringer. 
Det primære formål med at arbejde 
på den måde er, foruden at fokusere 
på normer, at arbejde med ordfor-
råd, og ikke at få lgBT-skeptiske folk 
til at ændre holdning. man kan ar-
bejde normkritisk og bevidsthedsska-
bende med mange emner, hvoraf 
lgBT+ blot kan være ét. fælles for 
disse emner er dog, at man som 
underviser skal være særligt bevidst 
om, hvilke rammer der skabes i klas-
sen for på bedst mulig vis at skabe et 
frugtbart læringsmiljø og socialt rum. 

iNKLusioN sKaL oP På 
LeDeLsesNiVeau

Som nævnt tidligere er én af de 
største stopklodser i forhold til at un-
dervise i køn og seksualitet, at det er 
meget svært at finde undervisnings-
materiale især til sprogskoler. Det 
bliver den individuelle lærers ansvar 
at læse op på emnet og at udarbejde 
materialer, og det bliver derfor ofte 
nedprioriteret. men nogle af de eks-
empler jeg har givet i denne artikel, 
kan måske være et skridt på vejen 
til at gøre ens undervisning mere 
inkluderende overfor lgBT+personer.
på ledelsesniveau vil jeg anbefale, at 
man inviterer foreningen Sabaah til 
én af skolernes pædagogiske dage 
eller efteruddannelsesdage. Sabaah 

arbejder for at forbedre minoritets-
etniske lgBT+personers levevilkår, og 
tilbyder oplæg og workshops i hele 
landet, der fokuserer på nedbrydelse 
af normer og på lgBT+ i en minori-
tetsetnisk kontekst. 
man kan derudover få certificerin-
gen empatisk Arbejdsplads, som er 
det første danske certificeringspro-
gram udarbejdet af lgBT Danmark, 
der har til formål at skabe mere 
lgBT+inkluderende arbejdspladser, 
fordi det kan være svært at skabe 
inkluderende undervisning, hvis 
arbejdspladsen er præget af stigma-
tisering og diskrimination. 

•
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Miljøundervisning 
på sprogskolen
• Af ANJA NIelSeN, Aof JoB & DANSK, vARDe

miljøet er et meget aktuelt emne 
i noget nær hele verden. vi skal 
passe på vores jord, vand og resten 
af vores klima. Der bliver talt om 
det alle steder, og det fylder en stor 
del af vores hverdag i medier og 
generelt, da vi ofte tænker på, hvad 
vi bruger, og hvordan vi bruger det. 
for vores kursister er det ikke en 
selvfølgelighed at tænke miljøet ind 
i hverdagen. De er ikke nødvendig-
vis vokset op med affaldssortering 
og rent drikkevand i hanen. 

på vores sprogskole fik vi ideen at 
lave en ”miljøuge”. Her skulle vi 
gennemgå de mest basale ting med 
vores kursister, så de bedre kunne 
begå sig ude i virkeligheden. vi blev 
enige om at lave 4 ”stationer”

 • Affaldssortering
 • Indeklima
 • Vandets vej
 • Genbrugspladsen og 
   rensningsanlægget (dette
   er en hel dag med 
   rundvisning begge steder)

Her skulle kursisterne komme på 
skift i løbet af ugen. 
Kursisterne kom i skole som nor-
malt, og kom sammen med deres 
hold rundt til de forskellige statio-
ner. 
Hver station havde lavet et forløb 
svarende til en halv dag. Hos os er 
det 3 lektioner. 

affaldssortering: 
Her var der fokus på, hvor længe 
det tager for naturen at nedbryde 
ting. vi havde taget noget (rent) af-

fald med, kursisterne skulle sortere 
i restaffald og genbrug. Derudover 
så vi små film på nettet. Til højere 
niveauer var der små pjecer med 
opgaver omkring affald, nedbryd-
ning og affaldssortering. vi sluttede 
af med en Kahoot. 

indeklima: 
Her fokuserede vi på, hvor vigtigt 
det er at lufte ud, spare på strøm-
men, varmen og vandet. Til de hø-
jeste niveauer havde vi en konsulent 
ude fra ”Din forsyning”. Han fortalte 
ved hjælp af billeder, hvad man skal 
tænke over, og hvordan man undgår 
skimmelsvamp, og for kursisterne 

meget vigtigt: Hvordan sparer man 
penge på vand, varme og el. Her var 
der ligeledes lavet Kahoot og små 
opgaver der passede til emnet.  

Vandets vej: 
Hvorfor er det så vigtigt at passe på 
vores drikkevand? Hvordan bliver 
regnvand til drikkevand? og mange 
flere spørgsmål fik kursisterne svar 
på her. gennem film, samtale, op-
gaver og øvelser kom der flere svar 
på, hvorfor vi i Danmark kan drikke 
vandet uden problemer. Her kom vi 
hele vejen rundt i vandsystemet. 
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FaKTa:

Kahoot er et online- quizspil, man som lærer selv kan lave ud fra billeder eller tekst. 
læreren styrer spillet fra sin computer på tavlen. Kursisterne spiller med fra deres 
smartphones, eller fra en computer. Der ligger rigtigt mange forskellige Kahoots 
på siden til fri afbenyttelse. Der er tilmed også lavet en del omkring Dansk som 
andetsprog, prøv at søge på pvtd (på vej til dansk) så kommer der en del frem.  
læs mere på Kahoot.com

genbrugspladsen og rensningsan-
lægget:
onsdag og torsdag var vi på gen-
brugspladsen og rensningsanlæg-
get. vi havde gennem deres skole-
tjeneste lavet aftaler om rundvis-
ninger, og gode langsomme og korte 
forklaringer. Dette klarede perso-
nalet til Ug. Alle kursisterne var 
meget interesserede begge steder. 
Det, der gjorde størst indtryk, var 
nok uden sammenligning ”stanken” 
på rensningsanlægget, der afholdt 
flere fra at komme ind alle steder.

formålet med ugen var at give 
kursisterne et indblik i hvor lidt, 
der skal til for at gøre en forskel. 
Dette var der en del, der tog til sig. 
mange af dem var slet ikke klar over 
hele det system, der ligger bag de 
forskellige farvede skraldespande, 
eller at man kan aflevere affald på 
en genbrugsplads, hvor man oven-
ikøbet kan få gratis kaffe og kakao. 
vi var ærligt talt også lidt trætte af 
at se på, at kursisterne ikke benyt-
tede de opstillede skraldespande 
og askebægre/kummer. på denne 
måde kunne vi sætte håndtering af 
affald i et større perspektiv i stedet 
for den løftede pegefinger. Nogle 
gange giver det bare meget mere. 

Heldigvis har det gjort en forskel. 
vores kursister er ikke blevet ”frel-
ste”, det er vi nu heller ikke, men 
de kommer og fortæller om, at de 
nu selv har været ude med affald 
på genbrugspladsen, eller at de har 
fået en elregning, der ikke er så høj, 
som den plejer at være. og hvis du 
spørger mig, er det da et skridt i 
den rigtige retning. Jeg ved godt det 
tager ressourcer, man måske ikke 
har så mange af, at lave et forløb, 
som dette. men det er nok ikke sid-
ste gang, vi laver noget lignende. 

•

www.kahoot.com
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siden 2017 har vi på sprogcentret 
holstebro haft et specielt tilbud 
om virksomhedsdansk til vores 
kursister. Vi tilbyder virksomheds-
forlagt undervisning skrædder-
syet til det aktuelle behov hos 
den enkelte udenlandske medar-
bejder i virksomheden. undervis-
ningen er gratis for virksomhed-
erne i et nærmere fastsat antal 
lektioner, hvis deres medarbej-
dere er kursister hos os i forvejen 
på enten et ordinært dag- eller 
aftenhold. 

baggruND

I forbindelse med ændringerne 
i danskuddannelsesloven i 2017 
intensiverede vi indsatsen omkring 
kursisternes sprogindlæring i 
deres nye dagligdag med mange 
timer i praktikophold i forskellige 
lokale virksomheder. I Holstebro, 
Struer og lemvig Kommuner, som 
Sprogcentret Holstebro dækker, 
indførte vi efter lovændringerne 
en fast plus fleks-model, hvor 
kursisterne som udgangspunkt er 
minimum i sprogskole 2 faste dage 
om ugen og i praktik 3 dage. Det 
reducerede undervisningstimetal 
betød, at vi var nødt til at tænke 
anderledes for at kunne tilbyde 
støttende undervisning ift. at ved-
ligeholde den stigende lærings-
kurve hos kursisterne. 
et af svarene på denne udfordring 
var blandt andet at se nærmere 
på, hvordan vi kunne støtte op om 
kursisternes sproglige indlæring i 

deres praktikophold i de lokale virk-
somheder.

en virksomhedsgruppe bestående 
af 7-8 lærere har udviklet og kick-
startet undervisning inden for dette 
område. Herudover har en udpeget 
virksomhedskoordinator varetaget 
samarbejdet med jobcentrene i de 
tre kommuner og formidlet kontak-
ten mellem jobcenter, virksomhed 
og lærere. Koordinatoren samarbe-
jder med sprogcentrets ledelse ifm. 
lærerbesætningen på projekterne 
og sørger for alt det administra-
tive ift. forskellige registreringer af 
projekterne. Yderligere er det også 
koordinatorens opgave at samle 
alt undervisningsmaterialet fra alle 

projekterne sammen i en samlet 
database, som alle sprogcentrets 
lærere har adgang til.
 
fra virksomhedernes side registre-
rede vi et udtalt og klart behov for 
hjælp til at ”integrere” kursisterne 
i virksomheden rent sprogligt, med 
efterspørgsel på hjælp til at klæde 
kursisterne på til at kunne varetage 
de forskellige arbejdsopgaver bedre.

TiLbuDDeTs iNDhoLD

Selve undervisningstilbuddet i virk-
somhedsdansk omfatter i første om-
gang 3x2 lektioner eller 6x1 lektion, 

Virksomhedsdansk på 
Sprogcentret Holstebro
• Af ANNI KAmSTRUp, læReR, moDUlTeSTeR og vIRKSomHeDSKooRDINAToR 



➔

˚˚˚ fortsat fra side 14.

Nr. 72 > JUNI > 2019 > SIDE 15.
ARTIKEL

med mulighed for forlængelse i op 
til max. 5x2 eller 10 x 1 lektion. Det 
er i det enkelte projekt en pæda-
gogisk og didaktisk vurdering, der 
afgør, om projektet planlægges med 
dobbelt- eller enkelt-lektioner.
Undervisningen tilrettelægges altid 
efter aftale med virksomheden og 
kursisten, helst på selve virksom-
heden, men hvis dette af forskel-
lige årsager ikke er muligt, foregår 
undervisningen på Sprogcentret, og 
oftest i kursisternes arbejdstid. før 
undervisningen starter, foretager 
projektlæreren en sprogbehovs-
analyse i samarbejde med virksom-
heden og kursisten for at klarlægge 
det præcise indhold i lektionerne. 
Behovsanalysen og en samtidig for-
ventningsafstemning i forhold til at 
opsætte realistiske mål for projektet 
har vist sig at være et kardinalpunkt 
for opnåelse af succes med det 
enkelte projekt. oftest skal virksom-
hederne have hjælp til at præcisere, 
hvilke realistiske sproglige mål, der 
kan sættes for projektet, fremfor 
blot et ønske om, at kursisterne 
”skal lære mere dansk”.

Selve indholdet i undervisningen 
kan være meget forskelligt fra 
projekt til projekt. Nogle virksom-
heder har ønsket hjælp til indlæring 
af deciderede fagsprogstermer i 
forbindelse med løsning af de dag-
lige arbejdsopgaver, andre virksom-
heder har ønsket hjælp til at øve 
større selvstændighed ind i kursist-
ernes løsning af deres arbejdsop-
gaver. Kursisternes dansksproglige 
niveauer har i de forskellige projek-
ter haft et spænd fra danskuddan-
nelse 1, modul 1 til danskuddan-
nelse 3, modul 4.

langt de fleste af projekterne har 
til dags dato været gennemført som 
enkeltmandsprojekter, dvs. en lærer 
til en kursist. I skrivende stund har 
mere end 40 lokale virksomheder 

og mere end 70 kursister været 
involveret i denne form for tilbud. 
på enkelte af virksomhederne har 
der været gennemført mere end 
et projekt. Som eksempler på virk-
somheder kan nævnes ATp, Actona, 
Netto, Kvickly, forskellige efterskol-
er/højskoler, sygehuskøkken, land-
mænd, etc. som repræsenterer lige 
så mange forskellige brancher.

virksomhedsgruppen har ud over
virksomhedsundervisningen også
tilbudt et mentoroplæg til interes-
serede virksomheder. 
mentoroplægget er ment som en 
støtte til de kolleger, som arbejder 
sammen med udlændinge, og det 
tilrettelægges også i samarbejde 
med virksomhederne, så oplægget 
får det rigtige fokus. Typisk omhan-
dler det dog eksempelvis emner 
som kulturforskelle og uskrevne 
regler på en dansk arbejdsplads, 
arbejdspladskultur, hjælp til sprog-
lig støtte for kursisterne, etc.
ofte har de interesserede virksom-
heder allerede kursister ansat i 
praktik eller løntilskud, så mentor-

UNDeRvISNINgSSITUATIoN fRA QUICK ReNgøRINg.

oplægget kommer som et supple-
ment til dialogen med virksomhed-
erne ift. planlægning af virksom-
hedsundervisningen.

rekruttering af kursister ind i 
projekterne

Da vi har et fællesmål med jobcen-
trene i vores tre brugerkommuner, 
nemlig at møde borgerne og skabe 
løsninger sammen – løsninger, som 
peger direkte imod et job eller 
uddannelse - har vi et løbende 
tæt samarbejde med jobkonsulen-
terne, og det er deres opgave at 
foranledige kontakten til de lokale 
virksomheder og herigennem gøre 
opmærksom på vores tilbud om 
virksomhedsdansk. Da vi selvføl-
gelig ikke kan tilbyde alle vores 
kursister dette udstrakte tilbud, 
har vi bedt jobkonsulenterne være 
meget opmærksomme på, hvem 
de udvælger til projekterne. vi har 
således bedt dem være selektive 
i deres udvælgelse af kursisterne, 
da projekterne skal give mening 

˚˚˚ fortsætter side 16.
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og gerne gøre en forskel for den 
enkelte kursist og virksomhed. vi 
har det som et mål, at et projekt 
afstedkommer enten en fasthold-
else i en praktik, eller et løft fra en 
praktik til en løntilskudsordning, 
eller meget gerne at det fører til en 
ordinær ansættelse. Herudover skal 
virksomhederne, som får tilbuddet, 
være interesserede i at indgå i et 
samarbejde med vores lærer om 
etableringen og efterbehandlingen 
af undervisningen.

undervisningsmaterialer

Da alle projekter omfatter special-
tilrettelagt undervisning, har det 
været nødvendigt for vores lærere 
at producere deres egne undervis-
ningsmaterialer fra projekt til pro-
jekt med udgangspunkt i kursistens 
aktuelle dansksproglige niveau og 
behov. Dog har et gennemgående 
element i mange af projekterne 
været brugen af programmet 
Quiz-let, som giver mulighed for at 
arbejde på en mobiltelefonplatform 
med ordforrådsindlæring, kombine-
ret i både skrift, billede og lyd. Det 
har bevirket, at kursisterne har nem 
adgang til deres undervisningsma-
terialer, også uden for undervis-
ningstiden. Ydermere har det også 
været muligt for virksomhederne 
efterfølgende at bruge Quiz-let pro-
grammet, når vi har færdigafviklet 
undervisningen.

sammenhæng med den daglige 
undervisning

Alle kursister på ordinære hold har 
en individuel læringsplan, som de 
er med til at holde levende. planen 
udfyldes i samarbejde med deres 
lærer og virker som en ledetråd 
gennem deres tid på sprogcentret. 
ligeledes har kursister, som del-

tager i virksomhedsundervisning en 
individuel virksomhedslæringsplan 
som indeholder mål, delmål og suc-
ceskriterier for projektet. Denne ud-
fyldes i et samarbejde mellem læ-
reren, kursisten og til dels også virk-
somheden. for at skabe sammen-
hæng mellem de to læringsplaner 
er de linket til hinanden on-line, så 
de respektive lærere kan orientere 
sig om, hvad målene er i de forskel-
lige projekter.

erfaringer

langt de fleste af vores gennem-
førte projekter har været meget 
succesfulde. oftest har vi kunnet 
medvirke til enten at fastholde en 
kursist i sin praktik (forlængelse) 
eller fået dem opkvalificeret til at 
skifte fra praktik til løntilskud eller 
fra løntilskud til ordinært arbejde. 
virksomhederne har udtrykt stor 
tilfredshed med projekterne, og 
flere virksomheder har haft flere 
kursister igennem forskellige indivi-
duelle projekter. ofte laver vi aftaler 
med virksomhederne om at måtte 
bruge dem som referencer, og vi 
har brugt eksempelvis ATp og et 

EKSEMPEl PÅ MATERIAlE FREMSTIllET I PROGRAMMET QuIz-lET-

lokalt elektrikerfirma til at medvirke 
i en reklamevideo, som findes på 
vores hjemmeside.

link: https://www.sprogcentret-hol-
stebro.dk/index.php/undervisning/
virksomhedsdansk/

Faldgruber

I opstartsfasen er det vigtigt at sikre 
sig, at virksomheden er indstillet 
på at deltage i projektet og dermed 
afsætte tid til opstartsmøder og 
sprogbehovsanalyser, så der ligger 
et klart fundament for succeskrite-
rierne fra starten af for det enkelte 
projekt. Derudover er det vigtigt at 
sikre sig, at vi ikke bliver hidkaldt 
som en ”brandslukningsøvelse”, 
dvs. at det bliver vores opgave at 
få et skævt forhold mellem virk-
somhed, kursist og jobkonsulent 
på sporet igen. ligeledes har det 
også vist sig som en fordel at kunne 
igangsætte projekterne umiddel-
bart i forlængelse af, at kursisterne 
starter i deres praktikker, så vi fra 
starten kan medvirke til at gøre en 
forskel.

•

https://www.sprogcentret-holstebro.dk/index.php/undervisning/virksomhedsdansk/
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Barselscafé på sprogskolen 
– er helhedstænkning i praksis  
• Af JUlIe ANNA vITAlI, JANe NIelSeN og mARIANNe ZeeBeRg lUND, Køge KommUNe. 

Køge Kommune er en af de 36 
kommuner der har fået tilført 
satspuljemidler til at ansætte 
en integration- og beskæftigel-
sessambassadør i jobcenteret, 
der blandt andet skal have 
fokus på at få flere kvindelige 
integrationsborgere i beskæfti-
gelse. barselscaféen på center 
for Dansk og integration i Køge 
er ét af initiativerne, der er 
oprettet i den forbindelse.

på Center for Dansk og Integration i 
Køge, startede man i begyndelsen af 
april en barselscafé med tilskud fra 
satspuljemidlerne. Caféens hovedfor-
mål er at få kvindelige integrations-
borgere på barsel i beskæftigelse. 

Caféen er et tværfagligt kommunalt 
samarbejde bestående af en integra-
tion- og beskæftigelsesambassadør 
fra Jobcenteret, en sundhedskonsu-
lent og en sproglærer. 

I Køge Kommune er der ca. 21 kvin-
der med flygtningebaggrund, der er 
på barsel eller på vej til barsel. Det 
kan være svært at træne og vedlige-
holde sine dansksprogkundskaber, 
når kvinderne går på barsel. Det 
kan betyde, at de kommer bagud 
sprogmæssigt, og at de de også er 
uforberedte på de krav og forvent-
ninger samfundet og i særdeleshed 
Jobcenteret har til kvinderne, når de 
kommer tilbage fra barsel.
Barselscaféen giver kvinderne mulig-
hed for både at træne deres dansk-
kundskaber, men også for at blive 
forberedt til livet efter barslen. 

De forskellige faggrupper, der er in-
volveret i barselscaféen i Køge giver
mulighed for at komme rundt om de 
spørgsmål og udfordringer, kvinder-
ne kan opleve, når børnene f.eks. 
skal til at starte vuggestue, og kvin-
derne selv skal i praktik og skole igen.

De emner, der tales om i caféen ud-
springer af kvindernes aktuelle 
behov og bekymringer og kan 
eksempelvis være udfordringen ved 
overgangen fra amning til skemad, 
pleje af tænder og pasning i dagin-
stitutioner. Indtil videre har caféen 
haft besøg af en sundhedsplejerske 
fra Køge Kommune, som har fortalt 
om amning og om overgangen fra 

amning til skemad og en anden gang 
om prævention. på sigt får caféen 
også besøg af en jordemor og en 
tandlæge, og der er også et planlagt 
besøg i en daginstitution.

I barselscaféen har vi forskellige 
faglige baggrunde og et forskelligt 
fokus, hvilket vi ser som en styrke. vi 
er desuden enige om, at det handler 
om at forberede kvinderne bedst 
muligt til at tage del i det samfund, 
de er i og bidrage aktivt, og det kan 
blandt andet være ved at lære dem 
om sund kost eller give dem et ind-
blik i deres muligheder på uddan-
nelses- eller arbejdsområdet. 
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Sproglæreren er med til at kvalifice-
re den måde, vi taler om emnerne 
på. Sundhedskonsulenten, som også 
er uddannet sygeplejerske, har en 
stor viden omkring sundhedsfaglige 
emner, og virksomhedskonsulenten 
fra Jobcenteret har et godt kend-
skab til arbejdsmarkedet og uddan-
nelsesmuligheder og er med til at 
forberede kvinderne på de forvent-
ninger og krav, der stilles af samfun-
det og af Jobcenteret, når kvinderne 
vender tilbage til hverdagen efter 
endt barsel.

en nylig opgørelse fra Udlæn-
dige- og Integrationsministeriets 
hjemmeside viser (https://integra-
tionsbarometer.dk/aktuelt/7), at 
mens 60% af mænd med flygtninge-
baggrund på integrationsydelse er 
kommet i job, er det tilsvarende tal 
for kvinderne kun 19%. Begrænsede 
dansksprogkundskaber kan være én
af forklaringerne på, hvorfor kvin-
derne ikke kommer ud på arbejds-
markedet i samme omfang som 
mændene. 
virksomhedskonsulenten, der fun-
gerer som integrations- og beskæfti-
gelsesambassadør for Køge Kom-
mune vil gerne være med til at 
ændre statistikkerne og øge be-
skæftigelsen blandt kvinder med 
flygtningebaggrund med en tidlig 
indsats. for nogle af kvinderne kan 
gentagne barsler udsætte mødet 
med det danske arbejdsmarked. 

Derfor er det vigtigt, at vi møder 
kvinderne allerede i barselsperio-
den, og at vi lytter til de udfordring-
er, de har, og ikke mindst at vi tager 
hånd om de udfordringer, der kan 
være. på den måde bliver barsels-
caféen nødvendig helhedstænk-
ning i praksis, hvor de forskellige 
faggrupper, der deltager i caféen, 
får et vigtigt indblik i kvindernes livs-
situation, mens det for kvinderne 
bliver et positivt møde med det 
danske samfund og system, og hvor 
de oplever, at der tages hånd om 
deres bekymringer og udfordringer, 
så de er forberedt, når de kommer 
tilbage fra barsel. De sprogkundska-
ber, der trænes i barselscaféen, og 
den viden, der genereres gennem 

dialogen på flere niveauer, er essen-
tiel i forhold til at kunne iværksætte 
den rette beskæftigelsesindsats og 
dermed ændre statistikkerne.

Barselscaféen er et gratis og frivilligt 
tilbud til kvinder med flygtningebag-
grund. Der er et stabilt fremmøde 
og tilbagemeldingerne er positive. 
Kvinderne fortæller, at de er glade 
for at vedligeholde deres dansk-
kundskaber og spørge fagpersoner 
til råds om deres børns trivsel. 
Derudover har det sociale i caféen 
også en stor betydning. Kvinderne 
udtrykker, at de er glade for at 
komme ud af hjemmet og tale med 
andre kvinder i samme situation. 

•

ViL Du ViDe Mere oM barseLscaFeeN? 

Du velkommen til at kontakte:

Julie anna Vitali, 
Integration- og beskæftigelsesambassadør, Køge Kommune
Julie.vitali@koege.dk · tel.53392777

Jane Nielsen, 
Sproglærer og vejleder, Center for Dansk og Integration, Køge 
Jane.nielsen@koege.dk · tel.56676660

Marianne Zeeberg Lund, 
Sundhedskonsulent Køge kommune
marianne.zeeberg.lund@koege.dk · tel.60669865

Artikler, debatindlæg, anmeldelser og kommen-
tarer sendes til: fokus.dansk@gmail.com

Udkommer december 2019  
Deadline for indlæg er den 1. november 2019N0. 73

https://integrationsbarometer.dk/aktuelt/7
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FVU vs. Danskuddannelsen 
– anno 2019 
• Af mICHAel NøRRegAARD, pARTNeR DANSKUDDANNelSeN ApS

endnu et hyrdebrev fra styrelsen for international rekruttering og 
integration (siri) - orientering om målgrupper for FVu-læsning og 
danskuddannelse

I marts måned i år udsendte 
Styrelsen for International Rekrut-
tering og Integration (SIRI) sammen 
med Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet (STUK) et fælles hyrdebrev 
til samtlige voksenuddannelses-
centre (vUC), sprogcentre samt 
Kommunernes landsforening (Kl). 
Baggrunden for hyrdebrevet var, 
at ministerierne ønskede at gøre 
opmærksom på udfordringer med 
praksis indenfor området fvU vs. 
Danskuddannelsen. ministeriet 
konstaterede i brevet følgende 
hovedudfordringer: 

• Fejlfortolkninger af målgruppen 
for fvU-læsning,

• Fejlfortolkninger af de dansk-
sproglige krav ved optagelse 
af udlændinge på fvU-start og 
fvU-læsning,

• Fejlagtig markedsføring af FVu, 
som ikke er i overensstemmelse 
med fagbeskrivelserne for fvU

Forskelle imellem FVu og Dan-
skuddannelsen

Når man tager udgangspunkt i de 

respektive lovbekendtgørelser for 
fvU og Danskuddannelsen, er der 
relativt små forskelle i forhold til 
formålet med uddannelserne, hvem 
der kan deltage, hvem der udbyder 
uddannelserne, og økonomien for 
deltagerne:

Københavns Professionshøjskole og Københavns Univer-
sitet udvikler og afholder kurser målrettet medarbejdere på 
sprogcentre i hele landet. Underviserne på kurserne er både 
fageksperter inden for dansk som andetsprog, og praktikere 
fra danskuddannelserne med særlige kompetencer. 

Forløbene skræddersys efter jeres ønsker og behov, og både 
indhold og omfang aftales i samarbejde med jer. Kurserne 
kan rekvireres for minimum 15 deltagere. Find inspiration i 
oversigten her.

Enkelte forløb udbydes også med individuel tilmelding, i 
efteråret kurset Udtale i fokus, som afvikles over 4 eftermid-
dage i september på Campus Carlsberg i København.

Der kan søges tilskud til kurserne fra efteruddan-
nelsespuljen hos SIRI, næste ansøgningsfrist ca. 1.12.19 
(for kurser som afholdes i foråret 2020)

EFtERUDDannElSE 
tIl mEDaRbEjDERE 
På SPRogCEntRE

KontaKt: 
Helene thise 
Københavns Professionshøjskole
helt@kp.dk 
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hVeM KaN DeLTage

uDbyDes aF

øKoNoMi 

”§1. formålet med uddannelse i dansk 
som andetsprog (danskuddannelse) er 
at bidrage til, at voksne udlændinge 
med udgangspunkt i deres individuelle 
forudsætninger og integrationsmål opnår 
nødvendige dansksproglige kompetencer 
og viden om kultur- og samfundsforhold 
i Danmark, så de kan blive deltagende og 
ydende medborgere” 

”§ 2. Kommunalbestyrelsen tilbyder dan-
skuddannelse, jf. § 3, til udlændinge, der 
er fyldt 18 år og
1) har opholdstilladelse eller i øvrigt 
har fast, lovligt ophold i Danmark og er 
folkeregistreret i kommunen eller
2) har fast ophold i medfør af eU-reglerne 
om ophævelse af indrejse- og opholdsbe-
grænsninger i forbindelse med arbejdsk-
raftens frie bevægelighed, etablering og 
udveksling af tjenesteydelser m.v. og har 
bopæl i kommunen”.

”§ 10. Danskuddannelserne udbydes af
1) kommunale sprogcentre,
2) andre offentlige uddannelsesinstitu-
tioner eller uddannelsesinstitutioner 
godkendt af det offentlige,
3) private sprogcentre og
4) andre private udbydere, når uddan-
nelsen tilbydes udlændinge som led i 
aktivering eller beskæftigelse på en privat 
eller offentlig virksomhed”.

finansieres af de enkelte kommuner 
udtrykt ved en modultakst, hvor selv-
forsørgende kursister har en delvis bruger-
betaling.

Kommunerne kan få 50% af udgifterne 
dækket af staten, indenfor et rådighed-
sloft.

”§1. formålet med forberedende vokse-
nundervisning er at give voksne mulighed 
for at forbedre og supplere deres grund-
læggende færdigheder med henblik på 
deres videre uddannelse og på at styrke 
deres forudsætninger for aktiv medvirken 
i alle sider af samfundslivet. for alle del-
tagere gælder det deres grundlæggende 
færdigheder i læsning, stavning og skriftlig 
fremstilling .… for tosprogede gælder 
det derudover deres grundlæggende 
færdigheder i mundtlig fremstilling og 
formidling”

”§2. Alle, der er fyldt 18 år, og som har 
forudsætninger for at følge undervisnin-
gen med udbytte, har adgang til forbere-
dende voksenundervisning”

§§5 og 7: ”voksenuddannelsescentre 
(vUC), eller efter driftsoverenskomst med 
voksenuddannelsescenteret kan undervis-
ning efter denne lov udbydes af
1) institutioner godkendt efter lov om in-
stitutioner for erhvervsrettet uddannelse,
2) daghøjskoler,
3) produktionsskoler,
4) sprogcentre,
5) frie fagskoler,
6) folkeoplysende foreninger og
7) regionale og kommunale institutioner 
med specialundervisning for voksne”.

”§15. Deltagelse i undervisning efter 
denne lov, der udbydes af voksenuddan-
nelsescentre og driftsoverenskomstparter, 
samt deltagelse i prøver er vederlagsfri”.

Undervisningen er med andre ord gratis 
for deltageren, og betales direkte af 
staten.

˚˚˚ fortsat fra side 19. Danskuddannelsen1  FVu2

1. Regelgrundlaget for Danskuddannelsen er lBK nr. 96 af 26/01/2017 Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 
for voksne. Alle citater i tabellen under Danskuddannelsen er direkte fra denne bekendtgørelse
2. Regelgrundlaget for fvU er lBK nr. 96 af 26/01/2017 Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne 
(link). Alle citater i tabellen under fvU er direkte fra denne bekendtgørelse
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hvorfor sameksisterer FVu og 
danskuddannelsen ikke bare?

Det er ikke første gang, at der 
har været sendt et hyrdebrev fra 
ministeriet omkring fvU (tidligere 
udsendte hyrdebreve i 2013, 2016 
og senest i 2018 med skærpet fokus 
på optagelsesregler), men situ-
ationen er accelereret af de store 
udbud indenfor danskuddannelse i 
henholdsvis København og Aarhus, 
hvor de eksisterende leverandører 
af danskundervisning (Studieskolen, 
IA Sprog og Københavns Sprog-
center i København og lærdansk i 
Aarhus) tabte de respektive udbud, 
og hvor to nye leverandører kom ind 
(ClAvIS og UC plus i København og 
ClAvIS i Aarhus).

I forbindelse med udbuddene i hhv. 
København og Aarhus blev der ikke 
stillet krav om virksomhedsover-
dragelse som en del af udbuddet 
(om end det blev drøftet intenst i 
Aarhus inden udbuddet), og derfor 
stod de tabende sprogcentre med 
en kæmpe udfordring med perso-
nale til opsigelse (mange var dog 
præventivt blevet opsagt inden 
udbuddet blev afgjort som fore-
byggende foranstaltning), samt med 
en masse eksisterende kursister, 
som de stod for at skulle give videre 
til de nye leverandører. 

Forskellige perspektiver på forløbet 

De eksisterende leverandører i såvel 
København og Aarhus havde inden 
og uafhængigt af udbuddene været 
meget i medierne (sammen med 
bl.a. De Danske Sprogcentre) for at 
tale imod indførslen af delvis bru-
gerbetaling på danskuddannelsen, 

og flere havde allerede iværksat 
forskellige nye tilbud målrettet til 
sproghungrende (primært) selv-
forsørgende kursister:
• Intro-pakker – hvor kursisterne 

fik tilbud om danskundervisning 
uden offentlig støtte (100% 
selvbetalt), rettet mod kursister 
uden forudgående eller med 
meget ringe danskkundskaber. 
for nogle kursister kunne et 
sådan tilbud økonomisk konkur-
rere med delvis brugerbetalt 
danskuddannelse, specielt i lyset 
af faldende oplevet kvalitet på 
danskuddannelsen givet den nye 
og markant lavere modultakst 
struktur efter udbuddene (se 
senere afsnit)

• FVu-start – hvor kursisterne fik 
tilbud om danskundervisning 
indenfor reglerne om fvU-start. 
vejledningen3 fordrer eksplicit, 
at fvU-start kan tilbydes såfremt 
kursisten, baseret på en helheds-
vurdering, skønnes ved afsluttet 
forløb (tidsramme på højst 60 
timer) at kunne profitere af et 
fvU-tilbud eller af en arbejds-
markedsuddannelse. De nødven-
dige færdigheder for adgang til 
fvU-start svarer som minimum 
til A1 med hensyn til at læse 
og skrive dansk, og A2+ med 
hensyn til at forstå og tale dansk. 
Det kræver med styrelsens ord 
bestået modul 5 på DU1, bestået 
modul 4 på DU2 eller bestået 
modul 3 på DU3

• FVu-læsning – hvor kursisterne 
fik tilbud om danskundervisning 
indenfor reglerne om fvU-
læsning. optagelseskravet er 
bestået prøve i Dansk 1, bestået 
modul 5 på DU2 eller bestået 
modul 4 på DU3

efter udbuddene blev afgjort, 

blev der sat turbo på at markeds-
føre ovenstående pakker til kursister 
i København og Aarhus af de tabene 
leverandører, hvilket naturligt med-
førte at de vindende leverandører 
(ClAvIS og UC plus i København 
– og ClAvIS i Aarhus) langt fra fik 
det antal kursister ved opstart, 
som udbudsmaterialet havde stillet 
dem i udsigt. Århus Stiftstidende 
publicerede en artikel 10 decem-
ber 2018 om problemstillingen i 
Aarhus, hvor avisen opgjorde, at 
lærdansk havde undervist omkring 
3.000 kursister årligt op til udbud-
det, men at ClAvIS kun var sikker på 
cirka 700 I-kursister efter udbuddet, 
da de resterende selvforsørgende 
kursister har frit valg med hensyn 
til leverandør, og hvor de gratis 
fvU-kurser økonomisk er væsentligt 
mere fordelagtige end den delvist 
brugerbetalte danskuddannelse til 
selvforsørgende kursister.

hvad bringer fremtiden?

Det er som bekendt svært at spå, 
især om fremtiden, men det er 
sandsynligvis ikke sidste gang, at 
der bliver behov for, at ministeriet 
”hjælper” med at tydeliggøre for-

3. fvU-start – Undervisningsvejledning, Undervisningsministeriet 
– Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (2018)

”efter et vundet udbud 
overtager den vindende 
tilbudsgiver almindeligvis 
aktiviteten fra den tidligere 
udbyder. Det var således også 
Clavis' forventning i Aarhus. 
men som vi desværre også har 
oplevet i København vælger 
nogle udbydere i øjeblikket 
at bruge fvU-lovgivningen 
på en ny måde. Danskuddan-
nelsesloven er ændret pr. 1. juli 
2018 med brugerbetaling for 
selvforsørgere, men fvU-loven 
er ikke ændret. Clavis' tilbud
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holdet imellem fvU og Danskud-
dannelsen, baseret på såvel kvalitet 
som økonomi fremadrettet for 
danskuddannelsen.
Kommuner, der har konkurrenceud-
sat danskuddannelsen, har over 
de seneste år opnået markante 
besparelser på deres modultakster, 
og det kan ikke undgå at gå ud over 
kvaliteten i danskuddannelsen, når 
selve leverancemodellen funda-
mentalt stadig er den samme med 
lærerledet klasseundervisning. 
Det kommer allerede nu til udtryk 
på mange måder, i form af færre 
ugentlige lektioner, øget antal 
kursister på hvert hold (og dermed 
mindre 1:1 med læreren), min-
dre forberedelsestid, glidning fra 
lærerledet til lærerstøttet undervis-
ning, øget brug af blended learning, 
mindre eller ubemandede studi-
ecentre m.v.

Tabellen til højre viser modultak-
sterne i Københavns Kommune, 
men en tilsvarende markant pris-
reduktion er også set i langt mindre 
kommuner (f.eks. faxe og Helsingør 
Kommune)

Når kvaliteten således, alt andet 
lige, må forventes at falde i kommu-
ner, hvor området har været konkur-
renceudsat, vil der forventeligt være 
et øget pres på alternativer i form af 
fvU-start / fvU-læsning, såvel som 

Modultakster

Danskuddannelse 1

Danskuddannelse 2

Danskuddannelse 3

IA, Cph, Studieskolen

 32.700-33.600

 18.300-20.140

 10.250-13.650

 ClAvIS

 19.500

 10.900

 6.400

 UC plus

 17.238

 8.471

 7.585

Før udbud                      efter udbud

100% brugerbetalte tilbud.
Tilsvarende vil asymmetrien 
imellem delvis deltagerbetaling for 
selvforsørgende kursister på dan-
skuddannelsen på den ene side, og 
gratis undervisning på fvU for alle 
kursister, også forventeligt fortsat 
give et pres i retning af fvU.
endelig er det nærliggende at få den 
tanke, at kommunerne isoleret set 
også får et øget fokus på at bruge 
fvU (som er gratis for kommu-
nerne) som et alternativ eller som 
supplement til den kommunalt 
betalte danskuddannelse. Der har 
allerede været eksempler på kom-
munale sprogcentre, som meget 
aktivt har reklameret for netop fvU 
overfor deres egne kursister.
Udover præcisering af indplacering-
skravene til fvU, så har STIl / STUK 
med det seneste hyrdebrev ind-
skærpet, at markedsføring tydeligt 
skal angive, om der er tale om fvU-

start, fvU-læsning eller danskud-
dannelsen. endvidere skal der for 
fvU-start og fvU-læsning fremgå, 
at der ikke er tale om sprogunder-
visning i dansk.

•se biLag: hyrDebreV >>

Danskuddannelsen aps
Danskuddannelsen ApS hjælper 
(100% uvildigt) danske kom-
muner med udbud af danskud-
dannelse, effektvurdering af 
danskuddannelsen i de enkelte 
kommuner, samt gennem-
førelse af tilsyn af danskuddan-
nelsen.

Artikler, debatindlæg, anmeldelser og kommen-
tarer sendes til: fokus.dansk@gmail.com

Udkommer december 2019  
Deadline for indlæg er den 1. november 2019N0. 73
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”Mere virksomhedsrettet danskuddannelse 
til voksne udlændinge” 
– en meget kompleks sprogdidaktisk størrelse 
• Af elINA mASlo, foRSKeR, KoNSUleNT og UNDeRvISeR veD STUDIO - ExcITIng LangUagE LEarnIng, 
gæSTeleKToR veD leTlANDS UNIveRSITeT, elina.maslo@gmail.com 

eNDNu eT hyrDebreV Fra 

sTyreLseN For iNTerNa-

TioNaL reKruTTeriNg 

og IntEgratIon (SIrI) – 

orieNTeriNg oM MåLgruP-

pEr for fVU-læSnIng og 

DaNsKuDDaNNeLse 

med aftalen om mere virksomheds-
rettet danskuddannelse til voksne 
udlændinge har regeringen blandt 
andet lagt op til, at der skal lægges 
mere vægt på mundtlige og arbejds-
rettede sprogkundskaber tidligt i 
undervisningen. Det forventes, at 
kursisterne tidligt i deres danskud-
dannelse deltager i praktikforløb 
ved siden af deres deltagelse i under-
visningen på sprogskolen. erfaringer 
med denne kombination har vist 
sig at give en del udfordringer for 
lærernes muligheder for at planlæg-
ge og gennemføre danskundervis-
ningen. Sproglærernes hverdag blev 
forandret. I mit virke som underviser 
på masteruddannelsen i dansk som 
andetsprog har jeg fra mine stude-
rende hørt en række bekymrede 
spørgsmål: 

• Hvordan kan vi tilrette undervis-
ning for kursister med meget 
forskellige forudsætninger og 
sproglige kompetencer? 

• Hvordan kan vi tilrettelægge under-
visning, når vi ikke ved hvilke kur-
sister, der møder til den næste 
lektion? 

• Hvordan kan vi fokusere på mundt-
lige og arbejdsrettede sprog-
kundskaber på arbejdspladsen, 
når vi som lærere ikke deltager i 
kursisternes praktikforløb? 

på baggrund af disse spørgsmål har 
jeg udviklet en workshop til lærerne, 
som sidste år fandt sted på flere 
sprogskoler. Workshoppen har det 
formål – sammen med lærerne – 
at afsøge nye veje til at agere i en 
meget kompleks hverdag. Det kræver 
en ny sprogpædagogisk og -didaktisk 
ramme at tænke i. formålet med 
denne artikel er at illustrere, hvordan 
sprogskolelærerens hverdag er en 
meget kompleks sprogdidaktisk stør-
relse, samt at foreslå en ny måde at 
tænke sprogpædagogik og -didaktik 
på – et multidimensionelt flersproget 
curriculum. 

Hvorfor er ”mere virksomheds-
rettet danskuddannelse til voksne 
udlændinge” – og ikke mindst øget 
fokus på det mundtlige sprog – en 
meget kompleks sprogdidaktisk 
størrelse? fordi den berører alle 
aspekter af en lærers praksis både 
organisatorisk, sprog- og lærings-
teoretisk og didaktisk. Når man med 
regeringens aftale inviterer læreren 
til at have mere fokus på mundtligt 
arbejdsrelevant sprog, går læreren 
straks i gang med at stille sig en 
række spørgsmål, som ligger til 
grund for hans eller hendes arbej-
de. Jeg har sammen med lærerne 
udpeget en række spørgsmål, som 
tilsammen udgør den komplekse 
ramme, som lærere i dansk som 
andetsprog agerer indenfor i deres 
hverdag. 
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”Mere fokus på det mundtlige 
arbejdsrelevante sprog” som en 
kompleks størrelse

Som man kan se på billedet (forrige 
side), afføder mere fokus på det 
funktionelle, mundtlige arbejdsrel-
evante sprog (i midten) en hel række 
andre – indbyrdes sammenhæn-
gende – spørgsmål om organisering 
af undervisningen, om sprog- og 
læringssyn i vores undervisning, om 
undervisningsform, dens aktiviteter 
og fokus, om undervisningens ind-
hold, og ikke mindst om samspil mel-
lem klasseværelset og livet uden for 
klasseværelset. I det følgende frem-
hæver jeg nogle af disse spørgsmål, 
deres indbyrdes forhold, samt den 
enorme kompleksitet, som de hver 
især og i et samspil med hinanden 
repræsenterer. 

hvilket sprog har vores kursister 
brug for, når de er i praktik eller på 
arbejde? 

formål med Danskuddannelse 
for voksne indvandrere bliver i 
den ovennævnte bekendtgørelse 
defineret således: ”Formålet med 
uddannelse i dansk som andetsprog 
(danskuddannelse) er at bidrage 
til, at voksne udlændinge med 
udgangspunkt i deres individuelle 
forudsætninger og integrationsmål 
opnår nødvendige dansksproglige 
kompetencer og viden om kultur- og 
samfundsforhold i Danmark, så de 
kan blive deltagende og ydende med-
borgere på lige fod med samfundets 
øvrige borgere.” (Bekendtgørelse af 
lov om danskuddannelse til voksne 
udlændinge m.fl., LBK nr 1128 af 
13/10/2017, paragraf 1). Yderligere 
er der meldt ud fra regeringens side, 
at undervisningen – som beskrevet i 
indledningen til denne artikel – skal 
lægge mere vægt på mundtlige og

arbejdsrettede sprogkundskaber 
tidligt i undervisningen. Disse formål 
er endnu ikke blevet oversat til pæ-
dagogisk praksis i from af en sprog-
pædagogisk vejledning, hvilket efter-
lader læreren med en meget kom-
pleks opgave selv at definere det ind-
hold på baggrund af de faglige mål. 

I flere workshops har jeg spurgt 
sprogskolelærere, hvad de mon skal 
undervise i for at imødekomme de 
faglige mål for Danskuddannelserne. 
eller formuleret fra lærerens per-
spektiv: hvilket sprog skal der under-
vises i – eller endnu mere konkret: 
hvad er arbejdsmarkedsrettet sprog? 
I det følgende har jeg samlet resul-
tatet af flere brainstormøvelser med 
sprogskolelærerne:

De nødvendige dansksproglige kom-
petencer på arbejdsmarkedet, ifølge 
lærere på sprogskoler:

hverdagssprog, pausesnak, small-

talk, at udtrykke behov, at udtrykke 

følelser, at udtrykke meninger, at 

forstå instruktioner, at udtrykke 

manglende forståelse, at forstå 

spilleregler og kultur på arbejds-

pladsen, at sammenligne med egen 

kultur, almindelig sprog, at blive 

engageret, at udtrykke høflighed, 

at vide, at der er forskellige måder 

at sige tingene på, at have en for-

ståelig udtale, at smalltalke, viden 

om samfundet, at argumentere, at 

vurdere, værdier, normer, moral, at 

forstå og deltage i politik, viden om 

lovgivning, at have sprog til samar-

bejde …

og listen kan fortsættes … Denne 
liste illustrerer, hvor kompleks læ-

rernes opgave er. lærere synes, at 
de skal undervise i alt, som både 
sprogligt, kulturelt og organisatorisk 
har med en arbejdsplads at gøre. 
Imidlertid foreligger der forsknings-
baseret viden om, hvilket sprog kur-
sisterne skal lære for at kunne blive 
en del af det danske arbejdsmarked. 
I 2018 udkom der en rapport, ud-
arbejdet af lektor emeritus fra Ros-
kilde Universitet michael Svendsen 
pedersen, hvor han undersøger 
fire forskellige arbejdspladser og 
det sprogbrug, som finder sted på 
arbejdspladserne. I sin undersøgelse 
analyserer michael, hvilke sproghan-
dlinger – og dertilhørende sproglige 
midler – kursisterne har brug for, 
og hvordan disse sproglige midler 
bliver brugt i forskellige domæner på 
arbejdspladserne. Resultaterne op-
summerer michael i tre punkter, som 
jeg gerne vil citere i min artikel:

”1. Det sprog, informanterne indgår 
i eller møder på arbejdspladsen, er 
ikke en objektiv eller fast størrelse, 
men afhænger på den ene side af 
strukturelle forhold som arbejds-
pladskulturen og den måde, praktik-
ken bliver organiseret på og på den 
anden side af subjektive forhold 
som den betydning, praktikanterne 
selv tilskriver praktikken. De samme 
typer kommunikationssituationer 
vil derfor udvikle sig på forskellig 
måde afhængig af den konkrete 
kontekst og af deltagerne i kommu-
nikationen. 

2. Det er gennemgående en meget 
begrænset kommunikation, infor-
manterne indgår i – både kvantitativt 
og kvalitativt – hvilket er et udtryk 
for en marginaliseret position på 
arbejdsmarkedet generelt og på den 
enkelte arbejdsplads. Arbejdsplads-
kulturen og strategiske planer for 
informanternes sproglige og faglige 
udvikling kan dog bidrage til, at de
 får mulighed for at blive mere inte-
greret i arbejdsfællesskabet og 
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dermed få adgang til mere kommu-
nikation. 

3. resultaterne fra punkt 1 og 2 har 
ført til en skelnen mellem den faktis-
ke kommunikation, som informan-
terne indgår i, og et udvidet kommu-
nikativt perspektiv, hvor det bliver 
undersøgt, hvilke potentielle kom-
munikationssituationer informanter-
ne kunne indgå i, hvis arbejdsplads-
kulturen og de strategiske planer for 
deres faglige og sproglige udvikling 
tillader det. I det udvidede kommuni-
kative perspektiv skelnes der mellem 
potentielle kommunikationssituation-
er, dvs. kommunikationssituationer, 
som informanterne kunne indgå i 
på arbejdspladsen, og supplerende 
kommunikationssituationer, dvs. de 
særlige kommunikationssituationer, 
der opstår som resultat af de strate-
giske planer.” (Pedersen, 2018, side 
7, mine fremhævelser).

Når det sprog, som kursisterne skal 
lære for at kunne klare sig på arbejds-
pladsen, ikke er en objektiv og fast 
størrelse, men udvikler sig forskel-
ligt på forskellige arbejdspladser i 
forskellige kommunikative situatio-
ner mellem forskellige samarbejds-
partnere med forskellige formål, 
hvordan skal sprogskolelærerne så 
vide, hvilket sprog deres kursister 
skal lære, når de selv ikke er en del 
af praktikken? Når vi ved fra forsk-
ning, at kursisternes muligheder 
for at engagere sig i meningsfulde 
samtaler på arbejdspladsen er be-
grænset, hvordan kan sproglærerne 
hjælpe deres kursister med at lære 
sprog? 

michael Svendsen pedersen foreslår 
i sin rapport blandt andet at arbejde 
med strategiske planer, som kan bru-
ges til at hjælpe kursisterne med at 
opsøge kommunikationssituationer 
på arbejdspladsen. Det er denne an-
befaling, som vi tager udgangspunkt 

i, når vi i workshoppen arbejder med 
arbejdsrelevant sprog. en anbefal-
ing, som stikker dybt i et bestemt 
syn på sprog og sproglæring, og ikke 
mindst en sprogpædagogik, hvor den 
lærende er den aktivt deltagende. 

hvad er sprog og hvordan lærer vi 
sprog?

I workshoppen tager vi udgangs-
punkt i et moderne syn på sprog, 
læring og sprogpædagogik (se fx 
Kramsch, 2004; van lier, 2004), som 
anbefaler at se på menneske, sprog 
og læring på samme måde som vi ser 
på den biologiske verden – som et 
indbyrdes forhold mellem organis-
merne og deres omgivelser, hvor 
sprog, sprogbruger, andre sprog-
brugere, deres sociokulturelle 
omgivelser skal ses forbundet med 
hinanden og spiller sammen i et 
komplekst dynamisk system. ved at 
overføre begrebet økologi til sprog-
læring, anlægger man derved fokus 
på sproglærende som sprogbrugere 
i naturlige omgivelser, hvor deres ak-
tive engagement i semiotiske – ikke 
kun lingvistiske – og interaktionelle 
aktiviteter skaber mulighedsbetin-
gelser (affordances) for sproglæring. 
I et økologisk perspektiv er sproget 
ikke et statisk, abstrakt og afgrænset 
system, og heller ikke kun et produkt 
af menneskelige handlinger. Sproget 
skal snarere ses som en menings-
skabende proces, som udspiller sig 
mellem individer, som interagerer i 
en bestemt historisk og kulturel kon-
tekst. Det er en proces hvor vi skaber 
– sammen og alene – meninger, hvor 
vi deler informationer og hvor vi ud-
veksler meninger. Sproget er derved 
en uadskillelig del af hvad vi forstår 
som læring, og omvendt. 
læring i en økologisk forståelse er en 
yderst kompleks multidimensionel 
proces, som udspiller sig forskelligt 
for forskellige mennesker og inde-
holder en række subjektive parame-

tre som verdensopfattelser, emotio-
ner, holdninger og værdier. Denne 
proces finder sted i samspillet mel-
lem mennesker og deres omgivelser 
og på baggrund af deres erfaringer. 

Derfor, når vi taler om sproglæring 
med udgangspunkt i økologisk 
forståelse, er vores verdensopfattel-
se det helt centrale element. Sprog 
skabes, når mennesket møder sin 
omverden og begynder at reflektere 
over denne verden og selve mødet 
med omverdenen og dens aktører. 
Sprog skabes hermed imellem men-
nesket og omverdenen, når menne-
sket aktivt engagerer sig i interak-
tioner med denne omverden. Disse 
muligheder for handling, og senere 
for sprogbrug og sproglæring, bliver 
i den økologiske teori om sprog og 
læring betegnet som affordances. 
om noget bliver til affordance, af-
hænger af hvad individet gør, hvad 
individet har brug for, og hvad dette 
noget skal bruges til (van lier, 2004). 
Det læringsteoretiske spørgsmål 
handler hermed om, hvordan der op-
står rum, hvor det giver mening for 
individet at engagere sig aktivt med 
affordances. Situationerne vil være 
forskellige for forskellige mennesker, 
afhængig af deres erfaringer, behov, 
mål osv. Situationen kan tilbyde 
personen mulighed for sprogbrug 
og sproglæring, men udløser ikke i 
sig selv læring. først når personen 
aktivt engagerer sig i sine omgivel-
ser, kan han eller hun opdage disse 
muligheder, indgå i samspil med 
disse og sætte gang i en proces som 
kan blive til læring. Begrebet affor-
dance illustrerer, at perception – 
eller verdensopfattelse – er en aktiv 
proces. 

Derfor, når michael Svendsen peder-
sen anbefaler at arbejde med stra-
tegisk planlægning af sprogbrug på 
arbejdspladsen, kan vi ikke tale om 
en simpel opgave, men – tværtimod
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Ingen læring er mulig uden reflek-
sion og sprogliggørelse. Derfor 
anbefales det at etablere en kultur 
i det andetsproglige klasseværelse, 
hvor erfaringerne med at bruge 
sprog, med at lære sprog, med at 
sammenligne sprog, og med at gå i 
skole italesættes – eller sprogliggøres 
– i undervisningen. Det er vigtigt 
at sprogliggøre, hvordan sproget 
konstrueres og bruges i forskellige 
sammenhænge, sprogets indhold og 
form. Det er vigtigt at sprogliggøre, 
hvordan sprog læres. Det er ligeledes 
vigtigt at sprogliggøre, hvordan det 
er at være et menneske der lærer 
et andetsprog i et land hvor sproget 
tales. Sprogliggørelse af den slags 
erfaringer i undervisningen er vejen 
til mere ligeværdige forhold i klasse-
værelset og hermed mere autonomi 
til kursister. Autonomi er en af de 
centrale faktorer som gør, at vores 
kursisterne aktivt engagerer sig i 
undervisningen. 

Workshoppen ”arbejdsrelevant 
mundtligt sprog” er til alle 
lærere, som arbejder med sam-
spil mellem klasseværelset og 
verden uden for
 
formål med denne artikel har været 
at illustrere den kompleksitet, som 
sproglærere arbejder med i deres 
hverdag. Jeg har her kun beskrevet 
nogle af de delelementer, som der 
bliver arbejdet med i workshoppen 
om arbejdsrelevant sprog og de 
nye rammer for sprogundervisning 
på sprogskolerne. Hver workshop 
fører til forskellige udviklingsproces-
ser, som lærerne på sprogskolerne 
sætter i gang indenfor rammerne 
af mine workshops. Her tager vi 
altid udgangspunkt i de behov og 
udfordringer, som konkrete lærere 
på en konkret skole gerne vil arbejde 
med og gennemfører stilladserede 
udviklingsprocesser mod de konkrete 

– som antydet i overskriften til den-
ne artikel, om en yderst kompleks 
opgave, som sproglærerne står med 
i deres hverdag. læreren skal i end-
nu højere grad end tidligere være i 
stand til at tænke i flere dimensioner 
i hans eller hendes hverdag, samt 
være i stand til at skabe sproglærings-
processer, hvor den lærende bliver 
til den aktivt handlende person, som 
skaber mening ud fra de affordances 
som arbejdspladsen stiller til rådig-
hed. Uden selv at være til stede i 
arbejdsrummet. I workshoppen 
arbejder vi sammen med lærerne på 
at finde nye veje i den slags sprog-
pædagogik. 

hvordan kan vi undervise i sprog i 
de komplekse rammer?

I mine workshops inviterer jeg sprog-
lærere til at forlade den lineære di-
daktiske tænkning og træde ind i et 
kompleks læringsrum, som jeg kalder 
det multidimensionelle flersprogede 
curriculum for dansk som andet-
sprog. Jeg anbefaler at inddele un-
dervisningens indhold i tre fokus-
områder, som lærerens indtænker 
i hele sin undervisning i dansk som 
andetsprog: 

1) at etablere rammer for menings-
fuld sprogbrug og sproglæring.

2) at inddrage kursisternes sproglige 
og kulturelle erfaringer.

3) at skabe rum for sprogliggørelse 
af erfaringer med sprogbrug og 
sproglæring. 

vi ved fra forskning, at vi lærer sprog, 
når vi bruger sprog. vi bruger sprog, 
når det giver mening for os at indgå 
i en interaktion. Derfor er lærerens 
primære opgave i faget dansk som 
andetsprog at etablere meningsfulde 
rum for sprogbrug. en meningsfuld
kommunikationssituation er den, 
hvor indholdet er relevant og vel-

kommende for alle deltagende. Det 
vil sige indhold, som tager udgangs-
punkt i vores livsverden, vores er-
faringer, vores interesser, vores be-
hov, vores mål osv. en meningsfuld 
kommunikation er også den, hvor vi 
interagerer som ligeværdige sam-
talepartnere. Det er en samtale, 
hvor der bliver stillet autentiske 
spørgsmål – dvs. spørgsmål, ingen af 
samtalepartnerne på forhånd kender 
svaret på. meningsfuld kommuni-
kation er også den, hvor man som 
samtalepartner har indflydelse på 
dens indhold og forløb. 

vi kan lære nyt, når vi kan etablere 
forbindelser med dette nye og den 
viden, færdigheder og erfaringer, 
som vi allerede besidder. Denne 
proces kræver sproglig opmærksom-
hed, som er det andet fokuspunkt i 
det multidimensionelle flersprogede 
curriculum. ved at blive bedre til at 
opdage, analysere og sammenligne 
sprog – dansk og andre sprog – kan 
kursisterne – ud over at blive mere 
korrekte i deres danske – udvikle 
nogle kompetencer, som vil gøre 
dem til bedre sproglærende og 
sprogbrugere i fremtiden. Ud over 
sproglige analyser, handler sproglig 
opmærksomhed også om evnen til 
at aflæse de forskellige spilleregler, 
som uddannelsesinstitutionerne ar-
bejder ud fra. At forstå og reflektere 
over sådanne skrevne og uskrevne 
regler kan blive til en adgangsbillet 
for kursisterne til videregående ud-
dannelse. Det er yderst vigtigt aktivt 
at inddrage kursisternes sproglige og 
kulturelle ressourcer i undervisnin-
gen i dansk som andetsprog og-
så med hensyn til kursisternes iden-
titetsudvikling. vi ved fra forskning, 
at hver gang vi lærer et nyt sprog, 
står vores identitet til forhandling. 
faget dansk som andetsprog skal 
derfor også etablere rum for inter-
aktioner, hvori kursisterne kan 
forhandle og genforhandle deres 
identitet. 

˚˚˚ fortsætter side 27.
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mål defineret af lærere. Til work-
shoppene bliver der udleveret en 
række arbejdspapirer til målrettet 
arbejde med multidimensionelt 
flersproget curriculum i faget dansk 
som andetsprog. 

Workshoppen ”Arbejdsrelevant 
mundtligt sprog i den komplekse 
hverdag” kan bestilles via Kp´s efter-
uddannelsesprogram 
https://ucc.dk/konsulentydelser/
skole/dansk-som-andetsprog/sprog-
centre. 
Der kan søges tilskud fra ministeriets 
efteruddannelsesmidler 
http://uim.dk/puljer/fordelte-puljer/
efteruddannelse-af-medarbejdere-
ved-danskuddannelserne-til-voksne-
udlaendinge-m-fl.

•

 

KoNTaKToPLysNiNger

elina Maslo, forsker, konsulent og underviser i STUDIo – exciting language learning.
Du er velkommen til at besøge min blog https://elinamaslo.com/, 
eller skrive til mig på e-mail elina.maslo@gmail.com. 
Jeg holder gerne inspirerende workshops for lærere, samt er meget engageret i ud-
vikling og efteruddannelse af (sprog)lærere. 

Er det godt at blande sprogene sammen? 
– Et blik på translanguaging fra et læringsperspektiv
• Af HeleNe THISe, leKToR, KøBeNHAvNS pRofeSSIoNSHøJSKole.

Nej, kardeşim, det går ikke, böyle 
olmaz! Dansk og tyrkisk i samme 
sætning. går det? er det en god ide? 
Der er ingen tvivl om, at vi møder en 
sådan sammenblandet sprogbrug, 
når flersprogede individer kommu- 
nikerer. Det oplever vi dagligt i
mange forskellige situationer om-
kring os. Sproget tilpasses den en-
kelte situation og kontekst, sprogbru-
geren vælger den mindste mod-
stands vej i kommunikationen, 
vælger hvilke måder han vil udtrykke 
sig på, og hvilke ord og udtryk der 
skal bruges. Hensyn til stil, genre 
og identitet spiller også ind: hvad 
vil vi udtrykke om os selv og hinan-
den i kommunikationen – ud over 

indholdsbudskabet? Disse ubevid-
ste overvejelser og valg træffer vi 
alle, når vi kommunikerer. Denne 
artikel er skrevet med en anden 
sprogbrug end en samtale med en 
veninde, og man taler anderledes 
med politiet end med sin familie. 
også selv om det hele foregår på 
dansk. flersprogede individer har 
flersproglige resurser at bringe i spil, 
og når flere sprog blandes sammen 
i kommunikationen, sker det altså 
på baggrund af individets valg om at 
udtrykke sig bedst muligt i forhold til 
kommunikationens kontekst og egne 
sproglige resurser. Sprogene blandes, 
når det er gavnligt for at kommuni-
kere sit budskab på den måde, der 

passer bedst til situationen. om det 
er en god ide? Ja, ud fra et effektivi-
tetsprincip må det vel siges at være 
det: den bedst mulige måde at ud-

https://www.integrationsviden.dk/skole-uddannelse/1.-dansk-som-andetsprog/sprog-pa-arbejdspladsen
https://elinamaslo.com/
https://ucc.dk/konsulentydelser/skole/dansk-som-andetsprog/sprogcentre
http://uim.dk/puljer/fordelte-puljer/efteruddannelse-af-medarbejdere-ved-danskuddannelserne-til-voksne-udlaendinge-m-fl
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trykke sig i en given kontekst. men 
hvad betyder det for os, som under-
visere af flersprogede kursister? Skal 
vi opmuntre til at sprogene blandes 
sammen? Det kan opleves uhensigts-
mæssigt at give så meget plads til 
andre sprog end dansk: det er jo til-
egnelsen af dansk, der er målet, og vi 
ved jo, at sprog læres ved at bruges. 
Så instinktivt kan det opfattes som at 
gå en omvej, eller ligefrem at gå i en 
forkert retning, når flere sprog ind-
drages i stort omfang. Jeg vil i denne 
artikel se på, hvordan flersprogede 
individer bruger deres samlede 
sproglige resurse, og hvordan vi som 
undervisere kan udvikle en pædago-
gisk tilgang baseret på kursisternes 
flersproglige resurser. Jeg vil se på 
flersproget sprogbrug og pædagogik 
støttet af begrebet translanguaging. 

Translanguaging 

Translanguaging er et forholdsvis nyt
begreb i dansk kontekst, men har 
vundet indpas i især amerikansk og 
svensk sprogpædagogik. Artiklen 
her er skrevet med inspiration fra 
især ofelia garcía, som gennem de 
seneste år har videreudviklet begre-
bet fra en bevidst pædagogisk tilgang 
med inddragelse af to sprog (oprin-
deligt walisisk og engelsk) med over-
sættelsesarbejde og input på det ene 
sprog og output på det andet, til en 
bredere forståelse af kommunikative 
praksisser hos flersprogede individer. 
Begrebet translanguaging anvendes i 
tre forskellige betydninger: dels som 
en kognitiv strategi hos flersprogede 
individer, som trækker på deres 
flersproglige resurser i meningsdan-
nende processer (for eksempel gæt-
testrategier når man møder nye ord, 
udtryk, strukturer osv, som minder 
om noget man allerede kender, man 
trækker på sin baggrundsviden for at 
forstå input), dels som kommunika-
tive praksisser – hvad flersprogede 
individer gør med sproget (uden in-

teresse for hvilke navngivne sprog der 
er på spil, eller for disse sprog i sig 
selv), og endelig som en pædagogisk 
tilgang, som sætter disse strategier
og praksisser i spil og støtter læring 
på denne baggrund. Her vil fokus 
være på at tilrettelægge et lærings-
rum, der bevidst inddrager kursis-
ternes flersproglige resurser for at 
styrke meningsdannelse, sprogtil-
egnelse og læring generelt. Translan-
guaging lægger sig altså naturligt til et 
fokus på flersproglighed som resurse 
i liv og læring. Når vi anerkender og 
udnytter de flersproglige resurser, der 
løber som en strøm gennem ethvert 
klasserum, øges ikke blot den enkel-
tes læringsmuligheder og læringsud-
bytte, vi styrker også flersprogede 
identiteter og giver empowerment. 
Det er her, det bliver spændende for 
os, som undervisere. Når vi arbej-
der med begrebet translanguaging, 
drejer det sig selvfølgelig om at forstå 
hvad dette begreb egentlig betyder, 
men dernæst hvilken anvendelse det 
kan have i en pædagogisk praksis at 
bevæge sig på tværs af sprog. 

sproglige resurser, udefra og 
indefra set

Translanguaging gør på sin vis op 
med forestillingen om, at individer 
er flersprogede. et individ har ét 
enkelt sprog, som er helt unikt for 
den enkelte. Når vi ser sproget fra 
en subjektiv vinkel, indefra, opleves 
det som en resurse vi kan trække på 
i kommunikationen, med hensyn til 
hvad der passer bedst i den kommu-
nikative kontekst. vi ved godt, at 
der er dele af det, vi har ’i posen’, 
som ikke passer i alle kontekster. 
vi omformulerer fagudtryk, hvis mod-
tageren ikke forstår dem. vi bruger 
ikke de arabiske ord, hvis modtageren 
ikke forstår dem. vi vælger det, der 
passer, og noget af det, vi fravælger, 
tilhører navngivne sprog. engelsk, 
arabisk, tysk, vietnamesisk. men 
indefra set, er den sproglige resurse 

én og den samme – nemlig min egen. 
og det er denne samlede sproglige 
resurse vi skal udvide, når vi lærer 
nyt: lægge flere ord og udtryk til dem 
vi allerede har. Nogle vil være nye ord 
for det samme, og så er oversættelse 
naturligvis en genvej. Det ved alle, 
der har været i et undervisningslokale 
med voksne flersprogede.

Udefra set kan det se anderledes ud:
at være flersproget er en udefraop-
fattelse af individet (otheguy i garcía 
& Kleyn 2016). Udefra set lægger 
vi vægt på hvilke forskellige sprog 
individet arbejder med, hvordan de 
blandes og hvordan de fungerer i 
samspil med hinanden. vi ser udefra 
hvordan det flersprogede individ 
kodeskifter og veksler mellem sine 
sprog, som i den første sætning i 
denne artikel. og vi kategoriserer og 
bedømmer ud fra hvad vi ser udefra: 
’han blander sprogene sammen’, 
’han er tosproget’, ’han laver mange 
grammatiske fejl’ osv. men indefra 
set er der truffet kommunikative valg 
i forhold til konteksten, ud fra én, 
samlet, sproglig resurse. og alligevel: 
det flersprogede individ er (eller bli-
ver gennem sin opvækst) klar over, at 
der er navngivne forskellige sprog. Så 
man er også indefra set flersproget, 
i den forstand at man er klar over at 
noget hører til ét, andet til et andet 
sprog, selv om den sproglige kompe-
tence opleves som en samlet enhed. 
Det vigtige her er, at den samlede 
sproglige resurse udgør et hele for 
det enkelte individ, at de (forskellige) 
sprog støtter hinanden og arbejder 
sammen, og at de bedste lærings-
betingelser opstår ved at bygge på 
denne samlede resurse. Hvad enten 
man skal lære matematik, historie 
eller et nyt sprog.

garcía bruger gennemgående me-
taforen the translanguaging cor-
riente, om en strøm, der løber gen-
nem landskabet (det flersprogede 
klasserum). Denne strøm vil altid 
være til stede, vi kan ikke forhindre 
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flersprogede individer i at trække på 
deres flersproglige resurser i lærin-
gen, vi kan ikke ’slukke for dem’, men 
vi kan forholde os til strømmen: vi 
kan søge at undertrykke den, ved at 
insistere på at bruge dansk og kun 
dansk, eller vi kan styrke den, ved 
at udnytte de sproglige resurser og 
støtte de kognitive strategier.  

effektiv læring

vi ved, at flersprogede individer rå-
der over, og trækker på, flere sprog 
i kommunikation og læring. vi ved, 
at oversættelse er en genvej til for-
ståelse. og vi ved, at samtale og 
sproglig aktivitet er afgørende for 
læring. Både af sprog og fagligt ind-
hold. Det betyder naturligt at vi bør 
støtte den strategiske brug af flere 
sprog i læringen, opfordre kursister 
til at knytte det nye til det allerede 
kendte via oversættelse, samtale 
og refleksion. Når vi inddrager flere 
sprog strategisk i læringen og støtter 
kursisterne i at trække på det de 
kan og ved, arbejder vi på at udvide 
deres samlede sproglige resurse 
ved at lade den vokse med tilføjelse 
af nye danske og faglige ord, og vi 
tager udgangspunkt i det, kursisten 
allerede ved og kan. Det giver bedre 
læringsforudsætninger at ’stå på’ det 
man ved, frem for at etablere et ud-
gangspunkt baseret på (manglende) 
kompetencer på andetsproget, og 
starte forfra, fra nul.

vi ved også, at det faktisk ikke er 
målet, at blande sprogene sammen: 
det er godt at bruge sin samlede 
sproglige resurse, men det skal 
være hensigtsmæssigt og tilpasset 
i forhold til konteksten. Det gælder 
jo generelt, det er ikke alt der ’går’ i 
enhver situation. Det er jo ikke skide-
ligemeget. Wallahi. vi kan ikke som 
undervisere være glade, når bare 
kursisterne bruger flere sprog. et 
flersproget produkt er ikke et mål. 

men flersprogethed er altid, altid et 
middel! for mig giver det her mening 
at skelne mellem proces og produkt, 
og træffe bevidste sprogvalg: er vi i 
gang med at forstå nyt indhold? At 
bearbejde forståelser og tilegne os 
nyt stof? Så vil det være fornuftigt at 
støtte kursisterne i at inddrage alle 
de resurser de har i processen, at 
være sprogligt aktive på stærkeste 
sprog, at knytte an til forforståelser 
og skabe ’knager’ at hænge den 
nye viden op på. læreprocessen 
er for det flersprogede individ altid 
flersproget, også selv om produktet 
er begrænset til ét navngivet sprog, 
dansk, i en særlig genre (se garcía 
et al 2017 for general linguistic vs 
language-specific performance). 
vi skal som undervisere træffe disse 
sprogvalg bevidst, og støtte kursist-
erne i at inddrage deres samlede 
sproglige resurse i læringen. vi skal 
arbejde aktivt og eksplicit med flere 
sprog i processen:
• Når vi vil aktivere forforståelse
• Når vi vil forstå indhold
• Når vi vil udvikle tanker og 

forståelser. 

vi skal begrænse os til et specifikt 
sprog når vi skal præsentere et 
produkt skriftligt eller mundtligt. Her 
er det målspoget, som vi selvfølgelig 
har stilladseret og udviklet under-
vejs, der skal bruges. men i proces-
sen frem mod dette mål, styrkes 
læringen ved at arbejde på tværs 
af sprogene, støtte de naturlige fler-
sproglige strategier, bruge translan-
guaging. Det kan for eksempel ske 
gennem:
• Informationssøgning om et 

emne på flere sprog. (Internet, 
mundtlige kilder, bøger etc.)

• Samtale på flere sprog (i klasse-
rummet med andre eller med sig 
selv, og uden for klasserummet)

• Skrivning på flere sprog
• Oversættelse og sammenlig-

ning af sprog (som både styrker 
læringen og øger metasproglig 
bevidsthed)

• At give tid til og muligheder for 
at inddrage translanguaging: 
oversættelser, noter, refleksioner 
og tale.

Translanguaging er andet og mere 
end at blande sprogene sammen. 
Translanguaging er at arbejde ud 
fra kursisternes samlede sproglige 
resurser, og at arbejde på at udvide 
den samlede sproglige kompetence. 
med danske ord og udtryk, ja, men 
også at udvikle og udvide nuancer, 
forståelser, tænkning og refleksion på 
tværs af navngivne sprog. Translan-
guaging er ikke at klappe i hænderne 
hver gang nogen blander sprogene 
sammen, og lade det være et mål i 
sig selv. Det tjener mange formål at 
arbejde på tværs af sprog og med 
inddragelse af alle resurser. og det 
har stor betydning for identitet og 
anerkendelse at bringe sine resurser 
i spil i en læringsproces. men det skal 
ske strategisk og have netop lærin-
gen i fokus for at det er effektivt. og 
det er med dette læringsperspektiv 
translanguaging og flersproglige 
sprogpraksisser bliver interessant i 
en sprogpædagogisk sammenhæng.

•
LiTTeraTur:

garcia, ofelia, Johnson, Susanna Ibara & 
Seltzer, Kate (2017). The Translangua-ging 
Classroom. Leveraging Student Bilingual-
ism for Learning. philadelphia. Caslon.
garcia, ofelia & Kleyn, Tatyana (red.) 
(2016). Translanguaging with Multilingual 
Students. Learning from classroom Mo-
ments. New York & london. Routledge.
garcia, ofelia & Wei, li (2014). Trans-
languaging. Language, Bilingualism and 
Education. palgrave
Holmen, Anne & Thise, Helene (2019). 
Translanguaging. Sprogforum 68. (under 
udgivelse)
Kindenberg, Björn (red.) (2016). 
Flerspråkighet som resurs. Symposium 
2015. liber.
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Læringsfestivalen i Bella Center 
• Af meTTe AUgUSTeSeN og JANe KRISTINe NIelSeN, UNDeRvISeRe pÅ CDI.

Den 13. og 14. marts blev der budt velkommen til en spændende læringsfestival i bella center. Lærings-
festivalen henvender sig til alle i uddannelsesverdenen, der interesserer sig for læring og iT – og igen i år 
var der masser af inspiration at hente for os både som undervisere og bibliotekarer ved et sprogcenter. 

festivalen bød os som vanligt vel-
kommen med et smilende personale 
i indgangen, som var mere end 
parate til at hjælpe med navneskilte 
eller svare på spørgsmål. Herefter 
var det som at træde ind på en ma-
rokkansk markedsplads med et bredt 
udvalg og idéer til undervisningsma-
terialer samt forskellige didaktiske 
redskaber, der appellerede til forskel-
lige læringsstile. på messen var der 
ca. 270 stande, hvor medarbejdere 
velvilligt delte ud af deres viden 
omkring læring og IT. 
 
De mere end 50 gratis oplæg gjorde 
det vanskeligt at vælge mellem de 
mange spændende tilbud, men 
vi endte med at høre 3 forskellige 
oplæg, som vi havde valgt både ud 
fra relevans og fra interesseområde. 
vi hørte følgende debatter 
og oplægsholdere på messen:  

carlsens forlag

Christian Bach, forlagschef hos 
Carlsen, præsenterede forlagtes ny-
heder til danskfagets litteraturunder-
visning. Trine may, som er læremid-
delforfatter og foredragsholder 
fortalte både levende og inspirerende 
om de seneste 3 undervisningsforløb, 
hun havde udviklet hos forlaget. Hun 
fortalte blandt andet om bogen ’mel-
lem os’ som er en novellesamling om 
familieliv og typer til brug i udskolin-
gen. Den kan evt. bruges på DU3.
på www.carlsenekstra.dk/ kan man 
finde de færdige undervisningsforløb 
til mange af forlagets bøger. 

Debat 1: ’hvis skolens indhold og 
form er forældet, svigter vi elever-
ne… og fremtiden.
Debatten blev igangsat og afholdt af 
Skolechef Søren Thorborg fra Køge 
kommune, som stillede sig op på 
et podie og indbød alle tilskuere til 
at sætte sig og deltage i en debat 
om skolens indhold og form. De-

batten handlede om, hvordan der 
skal arbejdes med innovation og 
teknologi i skolerne. Internationale 
forskere og virksomheder peger 
på nødvendigheden af at udvikle 
særlige kompetencer hos eleverne, 
der bliver nødvendige for dem i livet 
efter skolen – 21st Century learning 
Skills. Kompetencer, der er i fokus er 

www.carlsenekstra.dk
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samarbejde, IT og læring, videnskon-
struktion, innovation, selvevaluering 
og kompetent kommunikation. Det 
er vigtigt, at lærerne tager udfordrin-
gen op, følger med udviklingen og 
arbejder med kompetencerne i un-
dervisningen. Så det store spørgsmål 
er: hvordan kan kommunerne løfte 
opgaven med at opdatere undervis-
ningen og lærernes kompetencer?

Debat 2: ’Kan elever overhovedet 
samarbejde?’
I den næste diskussion, senere på 
eftermiddagen, blev det debatte-
ret, om elever overhovedet kan 
samarbejde eller om fokusset på 
tests i skolerne og de sociale mediers 
individualisme har ødelagt denne 
evne. Desuden blev det diskuteret, 
om det at samarbejde måske er ble-
vet endnu vigtigere siden 70’ernes 
pædagogik. Innovation og udvikling 
kræver samarbejde, og det er en af 
de mest efterspurgte kompetencer 
i erhvervslivet. Herefter fulgte et 
eksempel fra Iværksættermessen i 
Køge kommune på, hvordan denne 
problematik kan gribes an. 
Iværksættermessen er en årlig 
innovationskonkurrence i Køge Kom-
mune, hvor alle deltagende elever 
og lærere forinden har arbejdet med 
innovation og iværksætteri på egne 
skoler. Det er Iværksættergruppen, 
der består af den pædagogiske kon-
sulent i Børne- og Uddannelsesfor-
valtningen i Køge Kommune, og seks 
engagerede lærere fra forskellige 
skoler i Køge Kommune, der har lagt 
de overordnede rammer for arbejdet 
med innovation og iværksætteri. 
Iværksættergruppen udarbejder 
tre forskellige cases. De tre cases er 
udarbejdet således, at eleverne så 
vidt muligt arbejder med en auten-
tisk situation som f.eks. en opgave 
defineret af en virksomhed, kom-
munen, en forening eller en kulturel 
institution. 
målet for Iværksættermessen 

er at opsætte et innovations- og 
entreprenørskabsforløb, som giver 
lærerne på Køge Kommunes skoler 
nogle konkrete rammer, der gør det 
overskueligt at kaste sig ud i opgaven 
med innovation og entreprenørskab 
i undervisningen.

refleksioner

en tur rundt på messestandene 
kombineret med samtaler med med-
arbejderne fra de forskellige forlag, 
online portaler, udviklingsprojekter 
og kulturtjenester gav et godt input 
i en til tider hektisk hverdag. Det 
føltes godt at stoppe op og tænke 
over egen praksis og hente inspira-
tion fra professionelle, engagerede 
og kompetente mennesker, der alle 
ønskede at gøre undervisningen 
bedre, mere spændende eller kreativ 
for blandt andet almindelige skole-
børn, ordblinde og udlændinge.
vi vil derfor anbefale alle at tage en 
dag ud af kalenderen næste år og 

nyde en spændende læringsfestival, 
der byder på gratis entré, en række 
inspirerende oplæg og masser af 
inspiration til egen undervisnings-
praksis. 

•
NyTTige LiNKs:

på www.skole.lf.dk kan man booke et 
besøg på en bondegård og finde gratis 
læremidler, eksempelvis temakasser, 
spil, digitale læremidler og bøger om-
handlende emner som eksempelvis 
eksporttal og global fødevaremangel. 
man kan også booke et besøg på en 
gård i nærheden af sin skole. Alle 
tilbud om gårdbesøg/ekskursioner er 
gratis for skoler.
på www.ufmr.dk kan man bestille et 
forløb om menneskerettigheder rettet 
mod de yngre klassetrin. man får en 
boks med hæfter, lærervejledning 
samt en DvD med små videoer, som 
også er tilgængelige på nettet.
                  

www.skole.lf.dk
www.ufmr.dk
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Det var et koncentreret program, 
som ventede os de næste 3 dage, 
hvor der kom deltagere fra hele 
Norden. Der var både foredrag 
og workshops samt diskussioner 
i grupper. Det officielle sprog var 
nordisk og så med slides på engelsk, 
men der var dog nogle få oplæg på 
engelsk bl.a. fra Island.

vores umiddelbare indtryk af 
oplæggene fra de øvrige nordiske 
lande var, at sprogundervisningen 
ikke har været udsat for de samme 
besparelser som i Danmark, og at 
de heller ikke har haft et paradig-
meskift! Det er i høj grad det pæda-
gogiske og didaktiske, som præger 
undervisningen i de øvrige nordiske 
lande, og også en glæde ved faget, 
hvilket var dejligt at opleve. Det 
kan man jo godt savne i Danmark, 
hvor de fleste læreres dagligdag er 
præget af frygten for fyringsrunder, 
problemerne ved at undervise 
store hold med kursister på mange 
forskellige niveauer samt de store 
udfordringer ved at få kursisterne 
til at bestå en modultest!

vi har valgt at skrive om 3 oplæg, 
som vi umiddelbart synes var mest 
interessante og lidt anderledes, og 
hvor vi følte, at her ville vi måske 

kunne bruge nogle af ideerne i 
vores egen undervisning. 

Bonny Norton, professor ved uni-
versitetet i British Colombia deltog 
via en skærm, hvilket fungerede 
utrolig godt. Hendes foredrag hed: 
“Identity, agency and adult literacy 
in the digital era”. Bonny Nor-
tons forskning har primært været 

koncentreret om, hvilken rolle en 
andetsprogs learners forandrede 
identitet i det nye land har på 
sprogindlæringen. Desuden har 
andetsprogs learnerne det problem, 
at andetsprogstilegnelsen ikke er 
et valg, men en nødvendighed, hvis 
deres identitet skal generobres, og 
hvis de vil have et job eller en ud-
dannelse i det nye land.

Den 14.nordiske alfabetiseringskon-
ference i Helsingfors den 3-5. april 
• Af eBBA CHARloTTe RYe og ISABellA ISINg, pæDAgogISK UDvAlg, UDDANNelSeSfoRBUNDeT.

Den 3. april om morgenen tog vi 
som repræsentanter fra pædago-
gisk udvalg det tidlige fly til hel-
singfors for at deltage i den 14. 
nordiske alfabetiserings konfer-
ence, som foregik i det nordiske 
hus på hanaholmen ca. 10 km fra 
helsingfors.
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Hvordan kan man få den enkelte 
learner eller kursist engageret i at 
lære og at lære at læse, og hvordan 
kan man få hele familien med til at 
lære at læse, ikke bare dansk, men 
det er jo også meget vigtigt, at de 
kan læse på deres modersmål. Den 
problematik har tidligere været dis-
kuteret meget også i Danmark, og 
selvom de fleste forskere har påvist 
vigtigheden af at kunne læse på sit 
eget sprog for at kunne lære at læse 
på et andet sprog, har Danmark for 
længst afskaffet modersmålsun-
dervisning! men i Canada er det 
anderledes, og Bonny Norton har 
sammen med en gruppe forskere 
udviklet The African storybook, 
Storybooks Canada og global 
Storybook.

Disse digitale historier (storybooks) 
findes på 4-5 niveauer og på mange 
forskellige sprog. Historierne på 
niveau 1 er meget enkle, og illus-
trationerne er i en lidt naiv barn-
lig streg. Nogle af historierne er 
indsamlede afrikanske folkeeventyr. 
på niveau 4 er der betydelig læn-
gere tekststykker. man kan også 
udskrive historierne på forskellig 
måde som pdf filer og fx kun få 
billederne, så kursisterne selv skal 
skrive historierne, enten ud fra det 
oplæste eller ved selv at digte en 
historie ud fra billederne.

Disse digitale historier kan bruges 
af kursisterne til at få deres børn til 
at vedligeholde deres modersmål 
samtidig med, at de lærer et nyt 
sprog. Kursisterne kan selv sidde og 
høre historierne læst op på deres 
modersmål og på samme tid læse 
historien på det sprog, de skal lære. 
De kan også både se og høre histo-
rierne på modersmålet eller på det 
sprog, de skal lære.

I global Storybook er der en dansk 
del, hvor historiernes tekst både kan 
ses på fx arabisk, kinesisk, somali, 

kurdisk og swahili og læses op på 
disse sprog. 

marianne eek holdt et oplæg 
med titlen: ”Numeracy, voksne 
minoritetsspråklige og bruk av 
språkhjelpere”

I Norge har de rigtig gode erfarin-
ger med at bruge sproghjælpere. 
Sproghjælpere er kursister, som 
har en længere skolebaggrund for 
hjemlandet og er kommet langt i 
deres andetsprogstilegnelse. Nogle 
af sproghjælperne bliver sproghjæl-
pere i stedet for at komme i praktik 
og får et intensivt kursus i at være 
sproghjælper. Det er en virkelig god 
ide, synes vi. Både kursisterne og 
sproghjælperne får et stort udbytte 
af denne ordning viser erfaringerne 
fra Norge.

Dette oplæg omhandlede brugen 
af sproghjælpere ved undervisning 
i talforståelse. først har læreren tid 
med sproghjælperne, så de ved, 
hvad der skal ske, så organiseres

sproggrupper, læreren giver en 
introduktion, og så sker der en 
diskussion på modersmålene rundt 
i grupperne. Til sidst fortæller hver 
gruppe om, hvordan talsystemet er 
opbygget på deres sprog, og man 
kan så sammenligne de forskellige 
talsystemer.

Talforståelsen er grundlæggende for 
det videre arbejde med matematik, 
og ved denne undervisningsme-
tode viser kursisterne stolthed over 
deres eget talsystem, og det skaber 
motivation og engagement. Kursist-
erne skal lære hverdagsmatematik, 
fordi det er en vigtig del af den 
grundlæggende læsefærdighed. 
Undersøgelser har vist, at svage fær-
digheder i talforståelse har større 
negativ betydning for den aktive 
deltage i erhvervslivet, end svage 
læsefærdigheder har. Desuden 
er undervisning i talforståelse og 
hverdagsmatematik også under-
visning i læsefærdighed. Brugen af 
sproghjælpere bruges også i den 
almene andetsprogsundervisning 
i Norge.



˚˚˚ fortsat fra side x.

➔
ARTIKEL

Nr. 72 > JUNI > 2019 > SIDE 34.

Det sidste oplæg fra konferencen, 
som vi vil fortælle om, er gudlaug 
Stella Brynjolfdottirs Island. Hun 
holdt et oplæg med titlen: “lan-
guage learning in the Wild, guided 
participation in real-life interac-
tions” 

metoden language learning ”in the 
Wild” er en ny tilgang til sprogunder-
visning hvor kursisterne bruger de-
res eget daglige liv, interesser og 
erfaringer til at lære sprog. Der er 3 
projekter

1. The icelandic Village 
(begyndere)
I et netværk af lokale virksomheder 
er medarbejderne blevet trænet, og 
kursisterne kan bruge deres island-
ske sprog i deres daglige aktiviteter. 
De nye kursister skal først lære et 

vist minimum af islandske ord og 
være velforberedte, før de sendes 
ud for at snakke med de lokale på 
islandsk. lærerene bygger så at sige 
en bro fra klasselokalet ud til en ak-
tiv deltagelse i det lokale samfund. 
I planchen står øverst virksomhed, 
til højre hjemmearbejde, til venstre 
undervisningslokale og nederst Den 
islandske landsby

2. The rally course (videregående)
Kursisterne er medarrangører af 
deres undervisning udenfor klas-
seværelset, så de kan tilrettelægge 
deres opgaver ud fra deres egne 
interesser.

3. icelandic in the workplace 
Der er både undervisning i klas-
seværelset og ”in the Wild” hvor 
kursisterne får støtte fra mentorer 
og kolleger.

projektet har forløbet over en 5 års 
periode og omkring 1000 kursister 
har gennemført forløbet med suc-
ces. Det har også været godt for en 
god integration af immigranter og 
flygtninge, men det skal dog også 
nævnes, at der ikke er mange flygt-
ninge i Island

Sammenfattende synes vi, at det 
var et meget bredt og indholdsrigt 
program, som alfarådet havde 
tilrettelagt, og udover de nævnte 
foredrag var der en bred vifte af 
indlæg fra en kortere introduktion 
af undervisningen i de forskellige 
nordiske lande, flere oplæg om lit-
teracitet til betydningen af bevæ-
gelse for indlæring. Så vi vil varmt 
anbefale andre at deltage på den 
næste alfakonference, som afholdes 
i Norge om 2 år. 

•

˚˚˚ fortsat fra side 33.
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forløbet startede med, at jeg købte 
billetter til mine m2 elever, fordi 
vi skulle ind og se folk og Røvere i 
Kardemomme by. først skulle vi dog 
læse bogen og synge sangene. Klas-
sen var delt i to grupper fire timer 
om ugen. en anden lærer havde alle 
de nyankomne, mens læste jeg et 
kapitel højt for dem, der kunne en 
del dansk. De skulle videreformidle 
kapitlets indhold til dem, der ikke 
kunne så meget dansk. De måtte 
bruge tegninger, drama, ordlege, og 
hvad de ellers kunne finde på for at 
fortælle historien.
vi skulle også synge de fantastiske 
sange fra bogen, men det var svært 
for eleverne at forstå ordene og 
huske teksten. Da vi nåede til `Hvor 
er nu min stok?´ tænkte jeg at man 
da kunne finde billeder af alle de 
ting/navneord der er med sangen, 
og så var det bare i gang med at 
google og Ctrl C og Ctrl v i Word. 
Billederne blev klippet ud og limet 
på en planche, og det virkede bare. 
Senere samme år skulle de lære nog-
le julesange, og så måtte jeg i gang 
med googleriet igen og lavede på 
loftet Sidder Nissen. 
Da jeg havde fået styr på proces-
sen, var det elevernes tur. Jeg valgte 
sange, der passede til deres kunnen, 
og så skulle de google, klippe, lime 
og øve. De helt nye fik `fingerpolka´ 
andre skulle lave `en kort en lang´. 
Det gik de meget op i.  

Jeg flyttede skole og byttede m2 ud 
med DSA i indskolingen, hvor jeg 
både har nye børn i Danmark og 
elever, der er tosprogede danskere, 
men har brug for DSA. Jeg skulle lave 
et rimeforløb og besluttede at ud-
vide mit koncept.

Forløbet i 0.kl. er nogenlunde 
således: 

Jeg vælger ca. 12 forskellige rim, der 
stiger i sværhedsgrad. Nogle er med 
bogstavrim, andre med enderim, an-
dre igen er vrøvlevers. Jeg googler or-
dene, printer billederne, og eleverne 
klipper dem ud. Derefter laver jeg 
forskellige måder at finde det rigtige 
billede til det næste ord i rimet. Det 
kan være en konkurrence, hvor den, 
der peger først på det rigtige billede, 
får lov til at lime. Andre gange går 
det på skift, så der også er tid for de 
mindre hurtige til at finde det rette 
billede. 
Jeg laminerer de samme billeder, så 
vi kan spille memory eller bruge or-
dene på andre måder. Det kan være 
rimeord, ord der skal matche billede, 
eller f.eks. hvad man kan bruge tin-
gen på billedet til. Tit, da de jo ikke 
kan læse, lægger jeg det ene sæt bil-
leder på bordet, siger et af ordene, 
som de så skal finde. 

perioden efter havde jeg to drenge 
på 8-9 år, hvor den ene nægtede at 
tale dansk, men jeg fandt ud af, han 
godt kunne lide børnesange, så dem 
gik vi i gang med. I starten gjorde 
jeg som med rimeforløbet, men 

da jeg havde dem en del timer om 
ugen, overlod jeg googlearbejdet 
til dem. Stor succes. De kunne dår-
ligt bogstaverne, men de fik hurtigt 
styr på at finde de gode billeder ud 
fra den ordliste, jeg havde lavet. Til 
sidst printede vi en hel sangbog ud, 
hvor jeg havde taget et billede af 
planchen med en sang og så teksten 
på den anden side. på den måde 
kunne billederne støtte teksten. 
Senere fandt jeg ud af, at det blev 
tydeligere, hvis jeg satte alle billed-
erne ind i et Word i den rigtige ræk-
kefølge, men i miniature. plancherne 
hængte vi op ude på gangen, hvor de 
andre elever brugte dem flittigt, og 
mine DSA-elever fik succes, fordi de 
kendte sange og ordbilleder, som de 
andre børn ikke kendte. 

Jeg vil gerne advare om én ulempe, 
man får nemlig sangene og rimene 
på hjernen, fordi man arbejder så in-
tenst med ordene!

At lave sange og rim og remser er 
med til at få eleverne i gang med at 
tale dansk, hvis de er generte. Det 
udvider også deres ordforråd meget, 
da de bedre kan huske ordene, fordi 
de indgår i en sang, og fordi de får 

• AF zIG-zAK B zAcHRAu.

Rim og remser 
– inspiration fra en folkeskole 

 gå  Jeg  iKKe  NeD  husK

HeR eR eT lIlle UDplUK Af mIN BIlleDoRDBog:
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sat billede på ordet. De fleste af 
eleverne kan også godt lide at arbej-
de med rim og sange.  

Se flere af sangene, vi har lavet, på 
min facebookside Dansk Som An-
detsprog.

•

• M2 er elever mellem 9 og 13, der skal i gang med at lære dansk, eller som er kom-
met tilbage til Danmark og ikke kan klare sig i en almindelig klasse. Det er en forud-
sætning, at barnet ikke har en diagnose. I m klasser har eleverne 10 dansktimer om 
ugen. 

• Der er ingen modtageklasser for børn under 14 år i Kalundborg. Eleverne bliver 
placeret direkte i normalklasser, hvor de længe intet forstår. De skal så modtage 
DSA undervisning, men de kommer aldrig op på samme niveau, som hvis de gik i 
modtageklasse.

• DSA er dansk som andetsprog.
• ctrl c betyder kopier.
• ctrl V betyder sæt ind.

FaKTaboX

lærerkonferencen 2019
Fremtidens lærerkompetencer og sprogundervisning

Den 31.oktober - den 1.november på best Western Plus Hotel Svendborg.
 
Det endelige program for konferencen er endnu ikke helt på plads, men følgende ligger fast:

•  Torsdag er der oplæg ved SIRI samt to andre oplægsholdere, hvorefter der vil afholdes 4 side-
løbende workshops med mulighed for en rotation. 

•  Fredag indledes med et oplæg, og derefter vil der som sidste år være 4 grupper med hver sin facili-
tator, hvor deltagerne får mulighed for at diskutere oplæggene fra torsdag og fredag morgen. 

Konferencen afsluttes med et anderledes og underholdende oplæg.

Deltagelse i konferencen pris: 2600 kr. eksl. moms. Inkluderer konference, forplejning og overnatning. 
Vi håber at se så mange lærere som muligt til årets lærerkonference.



➔
Nr. 72 > JUNI > 2019 > SIDE 37.

BILAG
 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet 

Frederiksholms Kanal 25 
1220 København K 
Tlf.: 33 92 50 00 
E-mail: stuk@stukuvm.dk 
www.stukuvm.dk 
CVR-nr.: 29634750 

28. marts 2019 
Sagsnr.:19/04724-1 

 
Dansk	  og	  Beskæftigelse	  
Postadresse:	  
Postboks	  2000	  
2300	  København	  S	  
	  
Besøgsadresse:	  
Strandgade	  25	  C	  
1401	  København	  K	  
	  
Tel.	   7214	  2000	  
Mail	   siri@siri.dk	  
Web	   www.uim.dk	  
	  
	  
	  

 

Til samtlige voksenuddannelsescentre, 
sprogcentre og Kommunernes Landsfor-
ening  
Kopi til samtlige kommuner 
 

Orientering om målgrupper for FVU-læsning og danskuddannelse 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet samt Styrelsen for International 
Rekruttering og Integration har konstateret, at der hersker en fejlfortolk-
ning af den målgruppe, som tilbuddet om FVU-læsning er rettet mod, 
samt en fejlfortolkning af de dansksproglige krav ved optagelse af ud-
lændinge på FVU-start og FVU-læsning trin 1-4.  
 
Styrelserne kan endvidere konstatere, at der pt. foregår en markedsføring 
af FVU, hvor FVU præsenteres som et tilbud om sprogundervisning i 
dansk, med et indhold svarende til danskuddannelserne, hvilket ikke er i 
overensstemmelse med fagbeskrivelserne for FVU. 
 
Med dette brev vil styrelserne derfor tydeliggøre forskellen mellem mål-
grupperne for henholdsvis FVU og danskuddannelser samt præcisere de 
dansksproglige krav for optagelse på FVU. 
 
Det er afgørende, at FVU-tilbuddet, som er et tilbud uden deltagerbeta-
ling, der oprindeligt er udviklet til borgere med manglende basale læse- 
og skrivefærdigheder, ikke forveksles med sprogundervisning. 
 
Målgruppe for FVU-læsning og optagelse til dette tilbud 
Formålet med FVU-læsning er at give voksne mulighed for at forbedre 
og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og 
skriftlig fremstilling med henblik på videre uddannelse samt styrkede 
forudsætninger for aktiv medvirken i samfundslivet. For tosprogede i 
FVU-start gælder det derudover deres grundlæggende færdigheder i 
mundtlig fremstilling og formidling. 
 
FVU-læsning udbydes i fire trin og FVU-start udbydes på et niveau. 
 
I FVU-regelsættet og efterfølgende hyrdebrev beskrives målgruppen, 
som: 
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• Alle, der er fyldt 181 år, og som har forudsætninger for at følge un-
dervisningen med udbytte, har adgang til forberedende voksenun-
dervisning 

• Voksne med utilstrækkelige grundlæggende færdigheder i læsning, 
stavning og skriftlig fremstilling 

• Voksne med basale vanskeligheder med at tilegne sig skriftsproget 
• Kortuddannede dansksprogede 
 

Undervisningen i FVU-læsning tilsigter at føre de konkrete færdigheder 
op til og med niveau G i dansk inden for almen voksenuddannelse (avu). 
 
Optagelse på FVU 
Ved optagelsen til FVU-læsning vurderer uddannelsesinstitutionen ind-
ledningsvis, om FVU skønnes at være det rette tilbud, og hvis dette er 
tilfældet, skal ansøgeren for at blive optaget gennemføre en obligatorisk 
visitationstest VLV-2. På baggrund af testresultatet og den indledende 
vurdering træffes afgørelse om optagelse. Trinindplacering sker på bag-
grund af testresultatet og yderligere afdækning. 
 
Ved optagelse til FVU-start vurderes det indledningsvist, om FVU skøn-
nes at være det rette tilbud. De nødvendige færdigheder for FVU-start 
svarer som minimum til A1 mht. at læse og skrive dansk og A2+ mht. at 
forstå og tale dansk i Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog 
(BEK, § 10, stk. 1). Der visiteres til FVU-start med en obligatorisk sam-
taleguide. Ved optagelsen anlægges en helhedsvurdering med udgangs-
punkt i samtaleguiden. 
 
FVU er ikke et tilbud om sprogundervisning. FVU er i udgangspunktet 
heller ikke et tilbud til voksne med videregående uddannelse. FVU er 
ligeledes ikke et tilbud til voksne med midlertidigt ophold i Danmark 
med henblik på arbejde, som fx gæsteforskere. 
 
Udgangspunktet for FVU er, at deltageren har tilstrækkelige faglige og 
dansksproglige forudsætninger til, at FVU-udbyderen med rimelighed 
kan forvente, at personen kan opnå målene for det trin, som deltageren 
optages på, inden for det fastsatte omfang af undervisningen på trinnet. 
Dette blev understreget i et hyrdebrev i 2013 angående personer med 
dansk som andetsprog, der optages på FVU-læsning. På samme måde 
forudsættes det, at deltagere, der ud fra en helhedsvurdering og ved brug 
af samtaleguiden, er blevet vurderet til at kunne profitere af FVU-start, 
normalt kan gennemføre inden for det fastsatte timetal. 
 
Målgruppe for danskuddannelse 
Danskuddannelserne (DU) er et tilbud om specialiseret og differentieret 
undervisning i dansk som andetsprog. I forhold til læsning, skriftlig 

                                                
1 25 år fra august 2019 
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fremstilling, mundtlig kommunikation og lytteforståelse dækker under-
visningen alle aspekter af kommunikativ sprogfærdighed. Herved adskil-
ler danskuddannelserne sig afgørende fra FVU. 
 
Danskuddannelse tilbydes nyankomne udlændinge, der er fyldt 18 år og 
har opholdstilladelse eller i øvrigt har fast, lovligt ophold i Danmark. Der 
er tre selvstændige danskuddannelser, som henvender sig til hver sin 
kursistgruppe. 
 

• Danskuddannelse 1 er tilrettelagt for kursister, som ikke kan læse 
og skrive på deres modersmål, samt latinske analfabeter, som ik-
ke behersker et europæisk skriftsystem.  

 
• Danskuddannelse 2 er tilrettelagt for kursister, som har en kort 

skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet. 
 

• Danskuddannelse 3 er tilrettelagt for kursister, som har en mel-
lemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund. Det kan være 
erhvervsuddannelser, en gymnasieuddannelse eller en videregå-
ende uddannelse.  

 
Målet for danskuddannelserne er, at kursisterne opnår tilstrækkelige 
dansksproglige færdigheder til at klare sig på arbejdsmarkedet, eventuelt 
tage en uddannelse samt fungere aktivt som borger i det danske sam-
fund. Viden om kultur og samfundsforhold i Danmark er en del af ud-
dannelserne.  
 
Hver danskuddannelse er opdelt i seks moduler. For at gå videre fra et 
modul til det næste, skal kursisten bestå en modultest. 
 
En udlændings opholdsgrundlag er afgørende for karakteren af det 
danskuddannelsestilbud, der tilbydes, og der skelnes her mellem I-
kursister og S-kursister. Ved I-kursister forstås flygtninge og familie-
sammenførte med flygtninge. Ved S-kursister forstås udenlandske ar-
bejdstagere, studerende m.v. 
 
Begge grupper tilbydes Danskuddannelse 1, 2 eller 3 i en periode på op 
til 5 år. Rammerne for tilbuddet er dog forskellige. I-kursister deltager 
gratis i danskuddannelse som en obligatorisk del af et integrationspro-
gram. S-kursister skal betale en deltagerbetaling på 2.000 kr. per modul 
og er ikke forpligtede på deltagelse. S-kursister skal desuden betale et 
depositum på 1.250 kr. for at starte på deres danskuddannelse. 
 
Deltagerbetalingen for S-kursister gør, at gratis FVU-forløb markedsført 
som sprogundervisning, kan virke tillokkende. Som det fremgår ovenfor 
er det imidlertid i strid med reglerne at anvende FVU-forløb som substi-
tut for sprogundervisning. 

˚˚˚ fortsætter side 40.
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Krav til danskkundskaber i forbindelse med tilbud til voksne to-
sprogede  
For optagelse på FVU-start kræves som minimum et mundtlig dansk-
sprogligt færdighedsniveau svarende til A2+ i Den Fælles Europæiske 
Referenceramme for Sprog.  Ved FVU-læsning trin 1 kræves niveauet 
B1. 
 
Idet modultestene på danskuddannelserne netop referer til niveauerne i 
Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog, kan kravene til to-
sprogedes danskkundskaber præciseres som i nedenstående skema. 
 

Forudsætter dansksproglige kompetencer svarende til 

Danskuddannelse 1  Modultest 5  
Danskuddannelse 2  Modultest 4  

FVU-start 

Danskuddannelse 3 Modultest 3  
 

Forudsætter dansksproglige kompetencer svarende til 

Danskuddannelse 1  Prøve i Dansk 1  
Danskuddannelse 2  Modultest 5 

FVU-læsning trin 
1 

Danskuddannelse 3 Modultest 4  
 

Forudsætter dansksproglige kompetencer svarende til 

Danskuddannelse 2  Prøve i Dansk 2 

FVU-læsning trin 
2 og 3 

Danskuddannelse 3 Modultest 4  
 

Forudsætter dansksproglige kompetencer svarende til FVU-læsning trin 
4 

Danskuddannelse 3 Prøve i Dansk 3 
 
 
Annoncering og markedsføring af uddannelserne 
Ved markedsføring og annoncering skal det fremgå klart, om der er tale 
om FVU-læsning, FVU-start eller om danskuddannelse. Det skal endvi-
dere fremgå klart, at der for så vidt angår FVU-læsning er tale om under-
visning i læsning, stavning og skriftlig fremstilling på dansk, og dermed 
ikke sprogundervisning i dansk. For FVU-start skal det ligeledes fremgå, 
at der ikke er tale om sprogundervisning. 
 
Deltagere i såvel FVU som danskuddannelse skal være bekendte med, 
hvilket undervisningstilbud de modtager og formålet hermed.   
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Love og regler 
• Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og 

ordblindeundervisning for voksne, LBK nr. 96 af 26.1 2017 med 
senere ændringer 

• Bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende vok-
senundervisning, Bekendtgørelse nr. 1796 af 27.12 2018 

• Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., 
bekendtgørelse nr. 1766 af 27/12/2018 

• Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne 
udlændinge m.fl., bekendtgørelse nr. 150 af 27/02/2018 
 
 

 
 
Med venlig hilsen 
 
Birgitte Hansen  
Direktør for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet  
 
Kasper Kyed 
Direktør for Styrelsen for International Rekruttering og Integration  
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