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mathias Tesfaye indledte dette 
års lærerkonference: ”fremtidens 
lærerkompetencer og sprogunder-
visning” med at åbne op for en 
nedsættelse af deltagergebyret for 
s-kursister. Dette blev budt velkom-
men af konferencedeltagerne, som 
også gav udtryk for, at der skal hand-
les hurtigt. Den faglige ekspertise, 
som er opbygget igennem mange 
år på landets sprogskoler, forsvinder 
i takt med, at erfarne og dygtige 
lærere fyres. Dette er resultatet af 
den evige konkurrenceudsættelse og 
det store kursistfrafald. 

Det er nødvendigt at fastholde faglig-
heden på landets sprogcentre, og 
det er nødvendigt, at også S-kursister 
lærer dansk, så de både kan fungere 
som arbejdstagere og som aktive 
medborgere i Danmark. 

Det står sort på hvidt i paragraf 1 i 
lov om danskuddannelse til voksne 
udlændinge, at voksne udlændinge 
både skal lære at tale og skrive dansk 
og tilegne sig viden om kultur- og 
samfundsforhold i Danmark. og det 

skal de for at kunne blive ”deltagen-
de og ydende medborgere på lige 
fod med samfundets øvrige borge-
re”.

Det mest holdbare bud på en styrket 
integration er at styrke humankapita- 
len blandt indvandrere og efterkom-
mere, og helt centralt i en styrkelse 
af humankapitalen står de danske 
sprogkundskaber, hvilket Hans las- 
sen påpegede i sit indlæg om inte-
grationssuccesen på samme konfer-
ence. 
 og derfor mattias Tesfaye er vo-
res juleønske: Drop brugerbetalingen 
for s-kursisterne og indfør faste mo-
dultakster for danskundervisningen, 
så der konkurreres på kvalitet og ikke 
kun pris. 
 for kursisternes skyld, men også 
for samfundets.

med dette opråb ønsker vi fokus’ 
læsere god jul og godt nytår

Susanne Toft og Kirsten Aagaard 
Andersen 
Redaktionen
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Hvad du ønsker, skal du få
– Ja, man har da lov at håbe!
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ARTIKEL

SKriv Lige hvAd du viL
 
I forskningsprojektet Tegn på sprog 
har jeg sammen med forskerkolle-
gaer fulgt flersprogede børn i fem 
skoleklasser, fra de startede i skole 
i august 2018, til de afsluttede 
grundskolen i juni 2018 (se laursen 
2019). gennem projektet har vi i tæt 
samarbejde med klassernes lærere 
afsøgt mulighederne for at tilrette-
lægge en læse- og skriveundervis-
ning, der i højere grad tilgodeser 
flersprogede børns forudsætninger 
og behov. 

Kort efter skolestart i sensommeren 
2008 gennemførte vi en forsknings-
aktivitet på de fem skoler, som vi
kaldte ”Skriv lige hvad du vil”. Ak-
tiviteten blev gennemført i mindre 
grupper og bestod i, at forskeren 
uddelte papir og skriveredskaber 
og bad børnene om at skrive – eller 
prøve på at skrive – lige præcis hvad 
de ville. Undervejs og bagefter talte 
vi med børnene om, hvad de skrev.

I en af disse grupper finder vi Zahra, 
Raghad, Hodan og Abdi. Zahras for-
ældre har irakisk baggrund, Raghads 
afghansk og Hodan og Abdi kommer 
fra somalisktalende hjem. Zahra og 
Raghad er pligtskyldigt gået i gang 
med at skrive (danske) bogstaver, 
mens Hodan og Abdi snarere laver 
kruseduller. 

Zahra fortæller på et tidspunkt, at 
de taler arabisk hjemme hos hende. 
Jeg spørger prøvende, om man også 
kan skrive på arabisk? Det kan man 
godt, forsikrer Zahra mig, men det er 
svært! Hun kan ikke huske det helt 
nøjagtigt, men det er ”ikke ligesom 
danskerne” (de arabiske bogstaver 
er altså anderledes end de danske). 
og hun fortsætter bestemt: ”og jeg 
vil i hvert fald ikke have dem her 
sammen med mine danske!”.

I mine feltnoter har jeg beskrevet, 
hvordan Zahra herefter vender papi-
ret om, forsigtigt og med løs hånd 
laver et lillebitte arabisk-lignende 

tegn på bagsiden, helt ude ved papi-
rets kant. Så snart hun har skrevet 
det, viser hun mig det og visker det 
herefter lynhurtigt ud igen. Hun 
vender papiret med en rask bevæ-
gelse og udstøder et lille lettet suk 
og sænker skuldrene, da hun vender 
tilbage til de danske bogstaver på 
forsiden af papiret. 

Jeg hæfter mig i mine feltnoter 
ved de stærke kropslige signaler på 
ubehag og skriver, at det er tanke-
vækkende, at de to sprog for Zahra 
repræsenterer så adskilte verdener, 
og at den arabiske skriftverden 
tilsyneladende absolut ikke hører 
hjemme i skolens univers. 

Zahras eksempel peger på, hvordan 
børn møder i skole med stærke 
sprogideologiske forestillinger om 
hvilke former for sprog og skrift, der 
kan tildeles værdi i skolen. for fler-
sprogede børn som Zahra indebærer 
det ofte, at sproglige erfaringer knyt-
tet til andre sprog end dansk og til 

Sprogskam 
blandt flersprogede børn og voksne  
• Af lINe mØlleR DAUgAARD, DoCeNT I SpRogpæDAgogISK pRAKSIS veD læReRUDDANNelSeN I AARHUS, vIA UNIveRSITY College

denne artikel udspringer af en forelæsning om sproglig mang-
foldighed og sproglig praksis i danske pædagogiske institutio-
ner, som jeg holdt i forbindelse med åbningen af forsknings-
konferencen NOrdANd – Nordens sprog som andetsprog – på 
Københavns universitet i maj 2019. i artiklen stiller jeg skarpt 
på et centralt begreb i denne forelæsning, nemlig sprogskam. 
Jeg redegør for sprogskam med afsæt i forskningsprojektet 
Tegn på sprog, som har fulgt flersprogede børn i fem skoleklas-
ser gennem et helt grundskoleforløb, og sætter det afslutnings-
vis i relation til voksne kursister med dansk som andetsprog. 
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det at have dansk som andetsprog 
på forhånd dømmes ude. 

Hvad er sprogskam?

Zahras eksempel repræsenterer et af 
de tidligste tegn på det, som vi sene-
re har beskrevet som ‘sprogskam’. 
Analyserne af sprogskam tog for 
alvor fart, efterhånden som vi dykke-
de ned i analysen af tre forsknings-
aktiviteter gennemført på mellem-
trinnet: en klassisk dictogloss i 4. 
klasse, en skriveaktivitet i 5. klasse 
og en slags udvidet dictogloss base-
ret på læsning i 6. klasse. Et gen-
nemgående træk var, at bemærkel-
sesværdigt mange af de flersprogede 
børn syntes af være mere optagede 
af at skjule, hvor lidt de egentlig for-
stod teksterne, end af at trænge ind 
i teksternes betydning.

Begrebet sprogskam er inspireret 
af den amerikanske literacyforsker 
Lesley Bartletts beskrivelser af ‘lite- 
racy shaming’ blandt voksne (Bart-
lett 2008). Helle Pia Laursen beskri-
ver sprogskam som ”ubehag forbun-
det med at tage en sprogindlærer-
identitet på sig” (Laursen 2015:94). 

Sprogskam kan forstås som en intens 
negativ følelse, der er baseret på en 
forestilling om en generelt accepte-
reret (dansk)sproglig standard, som 
man bør leve op til, men som man 
oplever ikke at formå at leve op til.
Sprogskam indebærer således, at
man til en vis grad accepterer og
overtager et sæt forestillede sprog-
lige forventninger. I kølvandet på
sprogskam følger en skærpet op-
mærksomhed på at undgå at frem-
stå som sprogligt ikke-kunnende, 
og sprogskam vil derfor ofte give 
sig udslag i tilbageholdende og und-
vigende sproglig adfærd og vigende 
sproglig deltagelse og involvering – 
til stor skade for sprogtilegnelsen (jf. 
Laursen 2017).                                                                                                                  

Netop observationerne af sprogskam 
er et af de afgørende fund i Tegn på 
sprog (Laursen 2019:190) – både 
fordi det er så markant til stede på 
tværs af det omfattende datamate-
riale, og fordi sprogskam ofte vil 
virke begrænsende i forhold til 
sproglig deltagelse og sprogtilegnel-
se og således kan få afgørende nega-
tiv betydning for de flersprogede 
børn og unge.  

sprogskam blandt 
voksne kursister?

Gennem artiklen har jeg beskrevet 
sprogskam, som vi har observeret 
og analyseret den blandt skolebørn. 
Men mon ikke sprogskam også fin-
des i børnenes forældres generation, 
når det træder så tydeligt frem 
blandt børnene? 

For mig at se er der en dobbelt be-
grundelse for at være opmærksom 
på sprogskam som underviser i 
dansk som andetsprog for voksne. 
For det første kan en opmærksom-
hed på sprogskam blandt under-
viserne i dansk som andetsprog 
bidrage til, at undervisningen tilret-
telægges på en måde, der aktivt 
modvirker, at sprogskam breder 
sig blandt kursisterne. 

Det kan eksempelvis ske ved at ind-
drage kursisternes og familiernes 
flersprogethed i undervisningen og 
gennem eksplicit arbejde med at 
strække sproget og at udvikle strate-
gier, hvilket bidrager til at give det at 
være flersproget og andetsprogsta-
lende legitimitet i og uden for klas-
serummet. Måske kan inspirations-
materialerne fra Tegn på sprog tjene 
som inspiration (se faktaboks sidst i 
artiklen)? 

For det andet kan denne didaktiske 
opmærksomhed bidrage til, at kursis-
terne klædes på til at modarbejde 
udviklingen af sprogskam blandt de 

børn, som kursisterne er tæt på og 
fungerer som vigtige voksne i for-
hold til – som forældre, onkler, tan-
ter, familievenner eller andet. 

I mit ph.d.-projekt undersøgte jeg 
modersmålsundervisning i arabisk, 
dari, pashto og somali i folkeskolen 
(Daugaard 2015). Her var et vigtigt
fund, at de tosprogede børns for-
ældre spiller en afgørende rolle for 
modersmålsundervisningen: De ar-
bejder for dens oprettelse, de følger 
den konkrete undervisning tæt,
de motiverer løbende deres børn 
til at deltage i undervisningen, og 
de engagerer sig således på flere 
måder stærkt i børnenes udvikling 
af modersmålet. 

Mere overraskende er det måske, at
jeg så, at børnene ligeledes engage-
rer sig i deres forældres sprogtileg-
nelse og sproglige udvikling (Dau-
gaard 2018). Det kommer blandt 
andet til udtryk i et interview med 
en gruppe børn med somalisk bag-
grund, der går til modersmålsunder-
visning i somali. Interviewet handler 
om børnenes modersmålsunder-
visning i somali, men pludselig for-

˚˚˚ fortsat fra side 3.

Tegn på sprog kan downloades her:
https://ucc.dk/forskning/om-forskning-
i-ucc/formidling-af-uccs-forskning/
forskning-paa-hjemmesiden/tegn-pa-
sprog
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https://ucc.dk/forskning/om-forskning-i-ucc/formidling-af-uccs-forskning/forskning-paa-hjemmesiden/tegn-pa-sprog
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Om FOrFATTereN

line møller Daugaard er cand. mag. i lingvistik og har skrevet ph.d.-afhandling om 

modersmålsundervisning i folkeskolen. Hun er ansat som docent i Sprogpædagogisk 

praksis ved læreruddannelsen i Aarhus i vIA University College og forsker og under-

viser i temaer relateret til sprog, flersprogethed og uddannelse.

skydes opmærksomheden spontant 
herfra og til børnenes forældres 
sproglige kompetencer på dansk og 
somali. 

Børnene fortæller om fædre, der 
”kan flydende dansk” og mødre, 
der ”er flydende somalisk”, men 
”stammer lidt, når hun taler dansk” 
eller omvendt om fædre, der ”er 
flydende til somalisk” og ”stammer 
en lille smule på dansk” (jf. Daugaard 
2018:209-211). 

Børnene gør således deres forældres
sprogfærdigheder til genstand for 
vurdering langs et stammende-fly-
dende-kontinuum, der involverer 
både somali og dansk. Det interes-
sante i denne forbindelse er ikke i 
første omgang børnenes forståelser 
af, hvad der gælder som ’flydende’ 
og ’stammende’, men snarere det, at 
børnene spontant og villigt indgår i 
vurdering af deres forældres sprog-
lige kompetencer og på den måde 
viser os, at det er vigtigt for dem. 

eksemplet peger på de komplekse 
og skiftende sproglige hierarkier, der 
findes i mange flersprogede familier. 
ofte er det sådan, at forældregene-
rationen kan opleve sig udfordrede 
i forhold til det danske sprog, mens 
det i børnenes generation måske 
snarere er kendskabet til modersmå-
let, der kan være udfordret. 

Undervisningen i dansk som andet-
sprog for voksne kursister er et 
oplagt og frugtbart sted at adressere 
disse spændinger og på den måde 
yde et afgørende vigtigt bidrag til at 
skabe forudsætninger for, at færre 
flersprogede børn og voksne i frem-
tiden vokser op med sprogskam.  

•

➔
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Integrationssuccesen  
• Af HAns LAssen, PH.d., KonsuLentfirmAet sisyfos

det betyder ikke, at vi ikke fortsat 
har mange store udfordringer på 
integrationsområdet, f.eks. har kvin-
der med en ikke-vestlig indvandrer-
baggrund en al for svag beskæftigel-
sesgrad, og at integrationsindsatsen 
ikke kan forbedres på en lang række 
områder. men det betyder, at vi har 
nået nogle virkelig gode resultater, 
som vi nu kan stå på ryggen af, når vi 

skal gøre integrationen endnu bedre. 
det betyder også, at vi ved, hvad der 
virker, når vi skal gøre noget effektivt 
ved udfordringerne, f.eks. når vi skal 
øge ikke-vestlige kvinders beskæfti-
gelse. og her spiller de danske 
sprogkundskaber en altafgørende 
rolle. mere herom senere.

de opnåede resultater kan aflæses 

i ovenstående figur. figuren viser, 
hvordan beskæftigelsesfrekvensen 
fordelt på etnisk herkomst har udvik-
let sig1. Vi har de allerførste tal fra 
1981 med, og vi slutter med de aller-
sidste tal, som vi fik først i november 
i år. figuren har tre kurver. for det 
første en blå kurve, der viser dan-
skernes beskæftigelse, som i hele 
perioden har ligget rimelig konstant 
på omkring 3 ud af 4 i arbejde. for 
det andet en grøn kurve, der viser 
udviklingen for de vestlige indvan-
drere og efterkommere. den har 
også ligget rimelig konstant på ca. 10 
pct. point under danskernes niveau. 
og for det tredje har vi den røde 
kurve, der viser beskæftigelsen for 

Integrationen er slået fejl. Det er den fortælling, der domine-
rer den offentlige debat i medierne og på Christiansborg. Jeg 
er ikke enig. Tværtimod mener jeg, at vi står med en integra-
tionssucces. 

www.statistikbanken.dk/rAs1, www.statistikbanken.dk/rAs207 og www.statistikbanken.dk/rAs201

1. Beskæftigelsesfrekvensen er defineret som den andel blandt de 16 til 64 årige 
i den erhvervsaktive alder, der er i beskæftigelse.
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˚˚˚ fortsat fra side 6.

ikke-vestlige indvandrere og efter-
kommere, og hvor der i modsætning 
til de to forrige kurver har været 
store udsving i løbet af perioden.
vi kan se, at den ikke-vestlige 
beskæftigelsesfrekvens har udviklet 
sig i form af fire faser. Den første 
fase fra 1981 til 1996 var en fiasko-
fase, hvor beskæftigelsesfrekvensen 
faldt fra 58 til 34 procent. Den blev 
afløst af den første succesfase, der 
varede ved til finanskrisen i 2009. 
I den periode steg beskæftigelses-
frekvensen fra 34 til 57 procent. fra 
2009 til 2016 får vi en konsolide-
ringsfase, hvor beskæftigelsesfre-
kvensen som følge af finanskrisen 
falder med 7 procentpoint. Det er et 
større fald end danskernes på 3 pro-
centpoint, men det skyldes primært, 
at den ikke-vestlige gruppe har en 
overrepræsentation af ufaglærte, 
som krisen ramte hårdest. Trods fal-
det er det værd at bemærke, at den 
meget betydelige fremgang fra 1996 
til 2009 ikke falder sammen som et 
korthus i mødet med finanskrisen, 
som historisk set var en meget dyb 
og langvarig krise. Derfor kunne 
den anden succesfase fra 2016 og 
fremefter, hvor beskæftigelsesfre-
kvensen er blevet øget fra 50 til 56 
pct., begynde på et markant højere 
niveau end første succesfase.

Kernen i integrationssuccesen består 
i, at det ikke bare lykkedes at knæk-
ke den meget negative udvikling fra 
1981 til 1996, men det lykkedes at 
gøre det på en robust og fremtids-
sikret måde. og det til trods for, at 
flygtningeandelen i den ikke-vestlige 
population stiger markant. fra at 
havde udgjort ca. 5 pct. i 1981 vok-
ser andelen til ca. en 1/3 midt i halv-
femserne og til ca. halvdelen i 2009, 
hvor den har ligget lige siden. og når 
man har sagt flygtninge, har man 
også sagt traumer, der er en stor 
beskæftigelsesmæssig barriere. 

Når man uden videre og uden forbe-
hold, som det ofte sker i den offent-
lige debat, sammenligner de ikke-
vestliges beskæftigelse med dansker-
nes og de vestliges beskæftigelse, er 
det derfor lidt som at sammenligne 
æbler med pærer. Hvor halvdelen af 
alle ikke-vestlige indvandrere som 
nævnt har en flygtningebaggrund, 
gælder det for under 10 pct. af de 
vestlige indvandrere, og for dan-
skerne er andelen 0. Alligevel og på 
trods af en stigende og stor andel af 
flygtninge, er det lykkes over tid at 
realisere en strukturel, dvs. vedva-
rende forbedring af arbejdsmarked-
stilknytningen blandt ikke-vestlige 
indvandrere og efterkommere.

en typisk indvending mod denne 
argumentation for integrationssuc-
cessen er, at det kun handler om 
beskæftigelse, og at integration er 
meget mere end det. Det sidste er 
jeg meget enig i, men min pointe 
er, at beskæftigelse er og bliver den 
absolutte forudsætning for vellykket 
integration. Når det går godt med 
beskæftigelsen, bliver der leveret 
cement til det fundament, som vel-
lykket integration skal bygge på. 
Uden cement går det ikke! 

Derfor er det ret afgørende at foku-
sere på årsagerne til den struktu-
relle forbedring af den ikke-vestlige 
beskæftigelse, når vi skal finde ud af, 
hvordan vi kan styrke integrationen 
fremadrettet. Der kan her peges på 
tre faktorer, der forstærker hinan-
den.

Den første og mest afgørende faktor 
er, at indvandrernes humankapital 
er blevet styrket2. Det vil sige deres 
uddannelse, danske sprogkund-
skaber og kendskab til det danske 
arbejdsmarked. Noget af den mest 
sikre viden, vi har, er, at en øget 
humankapital medfører en styrket 
beskæftigelse blandt indvandrerne. 

og det gælder både uddannelse og 
de danske sprogkundskaber.

Dernæst har væksten i antallet af 
beskæftigede blandt ikke-vestlige 
– fra 1981 til 2019 er det vokset 
fra ca. 21.000 til ca. 211.000 – i sig 
selv sat en positiv spiral i gang, fordi 
indvandrere derved får styrket deres 
netværk. og når de styrker deres 
netværk, bliver deres beskæftigelse 
alt andet lige styrket. vi ved fra 
Danmarks Statistiks løbende arbejds-
kraftundersøgelser, at omkring halv-
delen af alle nye jobs på det danske 
arbejdsmarked bliver besat via net-
værk.  

endelig er der sket en reduktion af 
virksomhedernes statistiske diskri-
mination, dvs. den form for diskrimi-
nation, hvor arbejdsgiverne kommer 
til at diskriminere. egentlig ikke fordi 
det er deres bevidste hensigt, men 
fordi de mangler erfaringer med 
ikke-vestlige medarbejdere. Når den 
absolutte ikke-vestlige beskæftigelse 
udvides med ca. 190.000, som den 
gjorde fra 1981 til 2019 – og det 
samtidig viser sig, at virksomhederne 
er meget tilfredse med denne nye 
type arbejdskraft – reduceres den 
statistiske diskrimination, og arbejds-
giverne bliver alt andet lige mere 
parat til at ansætte flere med ikke-
vestlig baggrund.

pointen er, at de nævnte forbed-
ringer i større eller mindre grad 
ikke står og falder med konjunktu-
rerne. og lige nu styrkes de mere 
end nogensinde. Indvandrernes og 
efterkommernes uddannelseskom-
petencer stiger hele tiden, og der 
bliver mindre og mindre afstand op 
til danskernes uddannelsesniveau. 
og hver eneste dag sættes der ny 
Danmarksrekord i antallet af beskæf-
tigede med ikke-vestlig baggrund, 
hvorfor udbygningen af deres net-
værk og reduktionen af virksomhe-
dernes diskrimination 

2. for en udbygget argumentation, se min ph.d.-afhandling: 
http://www.sisyfos.org/wp-content/uploads/2019/04/en-supertanker-aendrer-kurs.pdf. 

http://www.sisyfos.org/wp-content/uploads/2019/04/en-supertanker-aendrer-kurs.pdf
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hele tiden stimuleres. Samlet set 
som gruppe kommer de ikke-vestlige 
indvandrere og efterkommere derfor 
til at stå stærkere og stærkere på 
arbejdsmarkedet. Hvis det lykkes at 
holde konjunkturerne nogenlunde i 
ro i de kommende år, kan vi derfor 
se frem til fortsat fremgang for den 
ikke-vestlige beskæftigelse. gruppen 
har for alvor bidt sig fast på arbejds-
markedet. og vi kan forvente, at 
fremgangen i den anden succesfase, 
som vi befinder os i lige nu, bliver på 
et højere niveau end den første suc-
cesfase.

Det mest holdbare bud på en styr-
ket integration, der kan gives på et 
videns- og evidensbaseret grundlag, 
er at styrke humankapitalen blandt 
indvandrere og efterkommere. en 
styrket humankapital sætter gang 
i en række positive og selvforstær-
kende cirkler. Det giver øget beskæf-
tigelse, der medfører stærkere net-
værk, der virker tilbage og i sig selv 
øger beskæftigelsen. og når beskæf-
tigelsen bliver øget, reduceres den 
statistiske diskrimination fra 

virks-omhederne på grund af virk-
somhedernes store tilfredsmed med 
de nye ikke-vestlige medarbejdere, 
hvilket også virker tilbage og i sig 
selv øger beskæftigelsen.

Helt centralt i en styrkelse af human-
kapitalen står de danske sprogkund-
skaber, som er en afgørende forud-
sætning for at øge uddannelses- og 
kompetenceniveauet blandt indvan-
drere, fordi undervisningssproget på 
langt de fleste uddannelsesinstitutio-
ner er dansk. Det virker derfor helt 
uforståeligt, at den gennemsnitlige 
ikke-vestlige kontanthjælpsmodtager 
i gennemsnit kun får omkring 10 
minutters danskundervisning om 
ugen3, eller at kun 6 procent af de 
flygtninge, der fik opholdstilladelse 
fra 2010 til 2015 havde deltaget i 
et AmU-kursus, selvom flygtninge 
mange gange er i målgruppen for 
AmU-kurser4. Her er der virkelig 
plads til forbedringer i integrations-
indsatsen.

Allerede i 2006 blev det påvist, at 
chancen for, at ikke-vestlige indvan-
drere får vedvarende beskæftigelse, 

er fire gange større blandt dem, der 
taler bedst dansk, end blandt dem, 
som efter interviewernes vurdering 
slet ikke eller kun meget dårligt taler 
dansk5. og i 2017 kom Udlændinge- 
og Integrationsministeriet med en 
analyse, der på baggrund af deres 
årlige medborgerskabsundersøgelse 
og registerdata fra Danmarks 
Statistik viste, at 69 pct. af indvan-
drerne med gode danskkundskaber 
var i uddannelse og/eller beskæfti-
gelse, hvorimod det kun var tilfældet 
for 45 pct. af dem, der havde dårlige 
danskkundskaber6. Analysen konklu-
derede, ”at gode danskkundskaber 
i betydelig grad forbedrer nydan-
skeres chance for at være i arbejde 
eller under uddannelse – også, når 
man har taget højde for betydningen 
af andre faktorer som løn, alder, 
uddannelsesniveau, opholdstid i 
Danmark, indvandringsalder, oprin-
delsesland og deres sociale net-
værk.” endvidere viste analysen, at 
disse positive effekter var større for 
kvinder end for mænd.

Derfor vil det være oplagt at bruge 
noget af det finanspolitiske råderum, 
som finansministeriet opjusterede til 
ca. 29 mia. kr. i forbindelse med den 
økonomiske redegørelse fra august i 
år, til at investere offensivt i indvan-
drernes danske sprogkundskaber. 
med alt, hvad vi ved, vil der her ligge 
en rimelig sikker samfundsøkono-
misk effekt i form af bedre beskæf-
tigelse og dermed færre udgifter og 
flere indtægter i de offentlige penge-
kasser.                                              •

3. Jf. https://www.da.dk/politik-og-analyser/integration/2019/indvandrere-paa-kontanthjaelp-er-kun-i-aktivering-faa-
timer/?fbclid=IwAR2Tgu-8Be-QsouQ1ecvmvvebBYdQQKXwWx2jX_rDaf6pxQ40lD_v90BiWg. 

4. file:///C:/Users/Hans/Downloads/Notat%20-%20Store%20kommunale%20forskelle%20i%20opkvalificeringen%20
af%20flygtninge.pdf 

5. Rosdahl, A. (2006). Integration på arbejdsmarkedet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. En analyse af 
chancen for at få vedvarende beskæftigelse blandt langvarige modtagere af kontanthjælp og introduktionsydelse. 14: 
2006 Arbejdspapir. Kbh.: Socialforskningsinstituttet.

6. Udlændinge- og Integrationsministeriet (2017). Gode danskkundskaber er afgørende for ikke-vestlige indvandreres 
tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. Kbh.: Udlændinge- og Integrationsministeriet.
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“AT bLive ChAuFFør i egeT Liv”
bAggruNd

Sprogcentret Holstebro er et kom-
munalt sprogcenter, der dækker 
kommunerne Holstebro, Struer og 
lemvig. vores nye kvindeindsats, 
KIT, er på nuværende tidspunkt 
udelukkende etableret i Holstebro 
Kommune, så den retter sig indtil 

videre mod kvinder i Holstebro, 
ikke i de to øvrige kommuner. I den 
kommunale organisation i Holstebro 
hører sprogcentret sammen med 
Jobcentret samt Job & Kompetence-
center vest, og vi udgør tilsammen 
Arbejdsmarkedsafdelingen. 

for ca. et år siden blev de tre 
afdelinger givet en fælles opgave 

af arbejdsmarkedschefen. vi skulle 
designe og igangsætte en særlig 
indsats for ikke-selvforsørgende 
kvinder med anden etnisk bag-
grund, så de kunne blive ansætbare 
og komme i job eller uddannelse. 
Netop denne gruppe borgere har 
typisk en lav beskæftigelsesgrad, 
og der var/er et stærkt ønske om 
at ændre dette. Det skulle være 
en fleksibel, individuel, biografisk, 
håndholdt indsats med selvforsør-
gelse som målet. eller som vi tidligt 
i forløbet formulerede det – målet 
for den enkelte deltager skulle 
være: “At blive chauffør i eget liv”. 
Tanken var, at man ved at udnytte 
og inddrage alle tre afdelingers 
kompetencer gennem et nært og 
fleksibelt samarbejde kunne nå læn-
gere end gennem den traditionelle 
indsats.

I dette tætte tværfaglige samarbej-
de er Sprogcentret hovedaktør, og 
det er undervisere og vejleder fra 
netop Sprogcentret, der udvikler, 

➔
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KIT - KvindeIndsats på Tværs 
 • Af ANNe SIgAARD, CAND. pHIl., UNDeRvISeR I DANSK Som ANDeTSpRog veD SpRogCeNTReT HolSTeBRo.

i holstebro Kommune har Sprogcentret holstebro indledt et 
samarbejde med Jobcentret og Job og Kompetencecenter vest 
(JKv) om en særlig indsats for kvinder, der ikke er selvforsør-
gende. målet er selvforsørgelse i form af job eller uddannelse. 
det interessante er ikke, at deltagerne er kvinder, for målgrup-
pen kunne lige så godt være en anden – fx unge mænd eller 
noget helt tredje. det interessante er konceptet, hvor forløbet 
tilrettelægges helt ud fra den enkelte deltager, uden faste 
krav til indhold og varighed. Jeg har fra starten været en af to 
tovholdere på Sprogcentret og vil i denne artikel præsentere 
indsatsen.
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planlægger og varetager undervis-
ningen i KIT. Jobcoaches og jobkon-
sulenter fra de to andre afdelinger 
varetager opgaver i relation til prak-
tik, job, økonomiske forhold, jobnet, 
virksomhedskontakter etc. etc. 

hvAd er KiT?

på forhånd beskrev vi indsatsen 
således:
“Denne indsats er en ny måde at 
tænke og handle på. Det er ikke 
et projekt, ikke et kursus, men en 
ny tilgang. Indsatsen udvikles som 
et fælles tiltag/ansvar på tværs af 
Arbejdsmarkedsafdelingen, men 
med Sprogcentret Holstebro som 
hovedaktør. 

Målet er job/selvforsørgelse, og 
målgruppen er borgere i Holstebro 
Kommune, der ved indsatsens start 
ikke er selvforsørgende. Aktuelt er 
gruppen afgrænset til at bestå af 
job- og aktivitetsparate kvinder med 
anden etnisk baggrund, men tanke-
gangen kan udfoldes og implemen-
teres langt bredere.

Grundlaget for indsatsen er den 
enkelte deltagers personlige plan 
(ILP). Den afdækkes og udfoldes 
gennem samtaler mellem medar-
bejder og deltager, som i fællesskab 
formulerer, hvad der skal til for at 
komme i job. Hvilke kompetencer/
ressourcer har deltageren at bygge 
på, og hvilke barrierer/udfordringer 
(fx. sprog eller sundhed) skal hun 
arbejde med? Hvordan bringer hun 
sig selv hen til at kunne mestre en 
hverdag med job/selvforsørgelse? 

Der formuleres konkrete delmål for 
forløbet sammen med hver enkelt, 
og deltagerens individuelle plan 
justeres og udvikles undervejs i takt 
med, at delmålene nås. Slutmålet 
er, at kvinden “bliver chauffør i eget 
liv”. 

Konkret kan der arbejdes med fx 
sprog, hverdagsmestring, sundhed, 
jobsøgning etc., men der er ikke tale 
om et standardtilbud med obligato-
riske elementer. Det er den hånd-
holdte indsats og tankegang, der er 
metoden. Hvor det er hensigtsmæs-
sigt, kan der arbejdes med flere 
kvinder i mindre grupper til udvalgte 
dele, men hele tiden med det hånd-
holdte og individuelle for øje.”

Deltagerne visiteres til indsatsen 
via en vurdering af udviklingspoten-
tialet på en række parametre som 
viden om arbejdsmarkedet, sprog, 
personlige kompetencer, sundheds-
tilstand, sociale faktorer samt til-
stedeværelsen af motivation for at 
blive selvforsørgende via job eller 
uddannelse. 

Kvinderne starter som en samlet 
gruppe, men hver deltager afslutter 
forløbet i det øjeblik, hun er ansæt-
bar og selvforsørgende via job eller 
uddannelse. Som udgangspunkt skal 
hvert forløb være så kortvarigt som 
muligt. vi skal så at sige gøre det 
nødvendige, ikke mere end det. 

deT iNdividueLLe AFSæT

I KIT er kernen i indsatsen, at hver 
kvinde arbejder individuelt med mål 
og udvikling ud fra sin personlige 
Ilp. 

iLp står for:
I =  Individuel
l =  lærings- (livs-)
p =  plan, projekt, proces, praksis,  
  (for-)pligt(-else)

man kan sige, at Ilp er et mindset, 
en tankegang, og at ethvert men-
neske har en Ilp. Det kan fx være ny 
viden eller nye færdigheder, man 
ønsker at tilegne sig, eller det kan 
være ting, man ønsker at tage hånd 

om. en Ilp indeholder personlige 
mål og strategier for, hvordan mål 
og retning kan nås. en Ilp er ikke 
‘systemets’ plan, det er personens 
egen plan. ved siden af denne kan 
der være planer fra systemet, fx fra 
KIT eller andre, men en Ilp vil altid 
dreje sig om den plan/det projekt, 
den enkelte person selv har for sit 
liv og sin læring. 

Hovedmålet for alle KIT-kursister er 
at blive selvforsørgende via job eller 
uddannelse. Det står ikke til diskus-
sion, da det er selve grundlaget for 
at deltage i KIT, men vejen hen til 
målet er individuel og kan inde-
holde forskellige delmål. Det kan 
eksempelvis dreje sig om bedre ind-
sigt i sig selv, mere selvtillid, mere 
viden om det lokale arbejdsmarked, 
træning af dansk sprog, bare for at 
nævne nogle få eksempler. Det kan 
også dreje sig om den jobtræning, 
der sker i en praktik, tilrettelagt af 
jobkonsulenten. 

Al undervisning i KIT tager udgangs-
punkt i kursisternes Ilp’er, og der er 
ikke en fast defineret plan for ind-
hold og varighed. Det skal ikke for-
stås på den måde, at undervisnin-
gen udelukkende er individuel, men 
at de temaer, der arbejdes med i 
fællesskab, tager udgangspunkt i 
Ilp’erne og så vidt muligt er rele-
vante for alle. I selve undervisnin-
gen kan den enkelte så vælge sit 
fokus og sin vinkel. 

Udover at Ilp på den måde bliver 
styrende for den enkeltes indsats 
og udvikling i KIT, bliver gruppens 
Ilp’er også afgørende for under-
visernes design og planlægning af 
undervisningen. Det er her - og i 
den løbende dialog med kvinderne 
– at vi som undervisere henter 
vores viden om hvilke temaer, der 
skal/kan arbejdes med i fællesskab, 
og hvilke aspekter der kan være 
relevante for hele gruppen. 
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for hver undervisningsdag bliver 
der formuleret et overordnet 
tema og en målsætning for dagen. 
Dertil kommer så detail-mål for den 
enkelte, som ikke nødvendigvis er 
fælles mål. for eksempel kan et 
besøg i klassen af en ‘rollemodel’ 
(en kvinde i job) rumme forskel-
lige aspekter. en har måske brug 
for at blive klogere på ‘tørklæde 
og arbejde’, medens en anden har 
mere brug for input om ‘arbejde og 
små børn’, og en tredje har fokus på 
sin egen rolle som forbillede for sine 
teenagebørn. Alle sammen vinkler 
der kan rummes inden for den over-
ordnede ramme og målsætning for 
dagen. på den måde bliver det mu-
ligt at arbejde Ilp-styret med fælles 
temaer. en forudsætning er dog, at 
der kontinuerligt arbejdes med den 
enkeltes bevidsthed om egne mål 
og indsatser. 

hvAd ArbeJder vi SÅ med 
i KiT ?

Det korte svar er, at vi arbejder 
med det, der er relevant og giver 
mening. Som allerede nævnt er der 
intet obligatorisk indhold eller krav 
til varighed, men når det er sagt, 
har der alligevel vist sig en række 
temaer med bred relevans. Det er 
dog vigtigt at sige, at vi ikke ved, 
hvad der fremadrettet vil være 
relevant. Ilp’erne vil til enhver tid 
styre undervisningen. 

indtil nu har vi fx arbejdet med: 
• Sprog
 • Nogle af deltagerne følger en 

almindelig danskuddannelse 
sideløbende med KIT, medens 
andre for længst er færdige. I KIT 
bruges sproget til at erhverve ny 
viden, opbygge nye kompetencer, 
reflektere, samtale og meget an-
det, så alle får trænet især deres 
kommunikative kompetencer. Der 
kan også arbejdes med individuel 

sprogundervisning i forbindelse 
med en praktik, eller med anden 
sprogunderstøttelse. 

• Personlig udvikling
• Vejledning
• Styrker og barrierer i forhold til 
det at have et arbejde

• Rollemodeller, succeshistorier, 
samarbejdsøvelser etc.

• Viden om arbejdsmarkedet
 • Virksomhedsbesøg
 • Besøg udefra, fx af en fag-

forening eller vikarbureauer

• Jobsøgning
 • Jobsamtalen – rollespil
 • Jobansøgning og CV
 • Jobnet
 • Brug af computer

• Egenomsorg / sundhed
 • Motion
 • Overskud i hverdagen, hvad 

giver mig energi?
 • Networking

Alt i alt en bred vifte af emner og 
aktiviteter der på forskellig vis un-
derstøtter deltagernes udvikling hen 
imod målet om selvforsørgelse. 

Udover undervisningen på Sprog-
centret er de fleste deltagere i 
praktik, fx to dage om ugen, eller de 
har et mindre antal timer (men ikke 
nok til selvforsørgelse) i en ordinær 
ansættelse. vi fra Sprogcentret ar-
bejder hele tiden tæt sammen med 
jobkonsulenter og jobcoaches for at 
sikre, at den enkelte deltager får de 
bedste muligheder for at nå målet 
om selvforsørgelse. 

prAKSiS Og FAKTA

I marts 2019 var vi klar til start med 
en gruppe på 17 kvinder, fordelt 
på to hold, og nu i november 2019 
er der fem tilbage, som stort set er 
‘ansætbare’, men som bare endnu 

ikke har fundet det job, der gør dem 
selvforsørgende. vi støtter dem 
fortsat på individuel basis og håber 
snart at kunne afslutte dem helt. 10 
er kommet i job eller uddannelse, 
og to er afsluttet på grund af syg-
dom og graviditet. et resultat, der 
gør os stolte og glade på kvindernes 
vegne. 

Det har været en meget forskel-
ligartet gruppe at arbejde med ift. 
alder, familiebaggrund, nationalitet, 
sprog, erfaring med job og arbejds-
marked, helbred, uddannelse mm., 
men fælles for dem har været - og 
er - en høj motivation. De er en-
gagerede, og alle har på hver deres 
måde profiteret af den tid, de har 
været i KIT. 

hvAd Siger KviNderNe?

generelt er kvinderne meget glade 
for at være med i KIT, og vi får man-
ge positive tilbagemeldinger om 
blandt andet øget viden, nye kom-
petencer og styrket sprog. en stor 
del af dem fremhæver også værdien 
af det nye netværk, de får ved at 
være med i KIT. De nyder ganske 
enkelt at være sammen med andre 
kvinder i samme situation og bruger 
flittigt hinanden til at udveksle er-
faringer og gode råd. 

de udtaler fx:

“Jeg har fået et nyt netværk i KIT.”
“Jeg vil så gerne kunne klare mig 
selv.”
“Sproget er vejen til arbejde.”
“Det giver selvtillid at blive bevidst 
om, hvad man er god til.”
“Det er vigtigt at være en god rol-
lemodel for sine børn.”
“Man kan ikke fjerne en barriere, 
hvis man ikke kender den.”
“Det er spændende at besøge virk-
somheder.”
etc. etc. 
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For underviseren er opgaverne 
mange og meget forskelligartede, og 
ikke to undervisningsopgaver er ens. 
Når undervisningen så ydermere 
foregår på en virksomhed, så er 
den nye rolle, som repræsentant for 
sprogcenteret heller ikke uvæsentlig. 
I den bedste af alle verdner tilbyder 
skole og underviser forløb, der tager 
udgangspunkt i de sprogbehov, der 
er på den specifikke virksomhed for 
hver enkelt kursist. 

Formålet med denne artikel er at 
beskrive hvilke elementer tilrette-

læggelse af arbejdsmarkedsrettet 
dansk på en virksomhed består af og 
ud fra egen praksis give eksempler 
på måder at gribe opgaven an på. 

Sprogbehov 

Hele virksomhedens verden kan 
underviseren ikke kortlægge detalje-
ret, men man kan lave systematiske 
nedslag i den sproglige virkelighed 
kursisterne befinder sig i. Mål og 
delmålsafklaring er en nødvendig-
hed. Alle aktører skal så vidt muligt 
inddrages og løbende orienteres om 
progression for den enkelte kursist 
og derudover helst deltage i evalu-

eringen. Dvs. en virksomhedsrepræ-
sentant leder – eller afdelingsleder 
– en nøglemedarbejder, kursist og 
underviser bør inddrages i proces-
sen.
Som underviser må man, så ofte det 
kan lade sig gøre: Besøge virksom-
heden, kigge med, notere: Hvem 
der taler med hvem. Er det kursist til 
nærmeste medarbejder – til leder – 
til kunde? Hvilken type interaktion er 
der tale om: Instruktion eller infor-
mation, er det smalltalk eller beskri-
velse af processer?
Skal kursisten læse ordresedler, 
instrukser, mærkater og skal kursi-
sten lave skriftlig dokumentation, 

˚˚˚ fortsat fra side 11.
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Og det gode rygte spreder sig. Nu får vi en del henvendelser 
med spørgsmålet: “Kan jeg komme med i KIT?”.  

planer, fremadrettet

Lige nu er vi i gang med at rekruttere en gruppe til næste 
‘runde’ af KIT, og vi forventer at starte op med ca. 15 nye kvin-
der umiddelbart efter nytår. Hvad der kommer til at ske videre 
frem derefter, ved vi endnu ikke. Vi er rige på erfaringer fra 
det første forløb og føler os således godt rustet til at tage fat 
på næste forløb. Det bliver spændende, og vi glæder os.      • 

Sprogbehov på arbejdspladsen  
Organisering af et aktivt samarbejde 
mellem virksomhed og danskundervisning
 • AF ELLEN BErTELSEN, uNDErVISEr I DSA, AOF SprOgcENTEr NOrDVEST

I en kantine på en produktionsvirksomhed sidder fire udenlandske medarbejdere fra forskellige 
lande: en afghaner, en litauer og to letter med et niveauspænd fra d1, d2 og d3 og modtager 
undervisning i dansk, målrettet virksomheden. et andet sted betaler et boligselskab for et kort 
kursusforløb for en kinesisk kvinde, som har været mange år i danmark.
det kan også være en IgU’er1, der skal hjælpes igennem et ordinært amU kursus, eller der kan på 
en virksomhed være 10 medarbejdere, der alle skal opkvalificeres til at bestå forskellige fvU2-trin.

1. Igu: Integrationsgrunduddannelse
2. Fgu: Forberedende grunduddannelse
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udfylde ordresedler eller svare på 
mails?
At få et overblik over de situationer 
kursisten/medarbejderen skal kunne 
klare dansksprogligt og vidensmæs-
sigt er en løbende proces. på nogle 
virksomheder foregår det altid over 
en kop kaffe, eller ved at chefen 
kigger ind. på andre virksomheder 
skal der faste aftaler til, for at det 
fungerer. Det er i alle tilfælde vigtigt, 
at dialogen mellem underviser og 
ansvarlige virksomhedsrepræsen-
tanter finder sted. Alle aktører skal 
gerne have indsigt i kursisternes pro-
gression og have medansvar for, at 
kursisterne får mulighed for i praksis 
at anvende det sprog, de har arbej-
det med i undervisningen. 

mÅL 

Aktiv deltagelse i den uformelle sam-
tale ved fredagsmorgenmødet var et 
mål for en medarbejder i et boligsel-
skab. Det blev til et forløb, hvor kur-
sisten skulle lære, hvad man kan sige 
for at vise interesse: ”Åh det lyder 
rigtig godt”, ”Det lyder da godt”, 
”Det var fantastisk”, ”Det synes jeg 
lyder godt”, ”Det kan du tro”, ”Det 
har været så spændende”.
Kursisten observerede hvilke emner, 
der blev talt om, forsøgte at forstå 
”værkstedshumoren”, fik præsente-
ret forslag til input til smalltalk. De 
øvrige medarbejdere blev opfordret 
til at stilladsere samtalen med kur-
sisten ved morgenmødet. Alt i alt 
tiltag der tilsammen hjalp medarbej-
deren til at overkomme de barrierer, 
der havde forhindret hende i at være 
aktivt deltagende tidligere. et meget 
synligt konkret mål var nået.
Det er nødvendigt at lave en kursist-
profil med en sproglig test som ind-
gang til et kortere eller længere for-
løb for at kunne måle progression. 
Uden synlig progression, så bliver 
det tilfældigheder og fornemmelser, 
der ikke reelt kan beskrives, som 

afgør udbyttet af undervisningen.  
Det handler ikke kun om sprog. De 
andre kompetencer, fx viden om 
arbejds- eller virksomhedskultur og 
forventninger til at indgå som aktiv 
deltager, må også målsættes og 
evalueres. I eksemplet med fredags-
mødet og smalltalken – et mundtligt 
sprogbehov, så var en del af pen-
sum: relevant og konkret sprogligt 
input, viden om hvad man taler om, 
viden om hvornår og hvem der ind-
leder en samtale, mod til at starte 
en samtale. omsætning af indhold til 
relevante aktiviteter og opgavetyper 
har den professionelle underviser 
i sin pædagogiske portfolio. Der, 
hvor underviseren skal være skarp, 
er i udvælgelsen af eksempler og 
begrænsning af stoffet, så der bliver 
mulighed for at gennemarbejde og 
automatisere eksempler indenfor de 
vigtigste mål.

OrgANiSeriNg

organisering af en undervisningsop-
gave, hvad enten det er enkeltun-
dervisning eller et hold, kræver over-
blik over de fysiske muligheder på 
virksomheden og tilpasning til evt. 
meget beskedne forhold. foregår 
undervisningen eksempelvis i en 
kantine, hvor andre medarbejdere 
har ærinder, så er der aktiviteter, 
som ikke kan foregå eller kun afvik-
les i bestemte tidsrum fx mellem to 

pauser.  Der er måske ekstra brug 
for en ipad eller to og eventuelt et 
whiteboard. Andre virksomheder 
stiller møderum til rådighed, der 
matcher et sprogcenters faciliteter. 
De fysiske forhold er forskelligartede, 
men er ikke i sig selv en barriere 
for afvikling af undervisningen. Den 
travle kantine byder på sidegevinster 
som fx synliggørelse af kollegers og 
ledelses prioritering af medarbejde-
res opkvalificering i dansk på virk-
somheden, og tit bliver det naturligt 
at komme i tanke om og byde ind 
med nye sprogbehov i forbifarten.
en undervisningsopgave på en 
virksomhed er normalt bundet op 
på en kontrakt, der fastsætter for-
løbslængde og timetal. forløbsplan 
og dagsprogram er nødvendige og 
gode redskaber, der gør det muligt 
at holde styr på et forløb, som ikke 
har centrale mål. et forløb på fx tre 
måneder med to lektioner om ugen 
må selvsagt styres meget stramt, og 
mål og delmål skal skæres til, så de 
passer til tidsrammen. Hvilke mål 
og delmål kan kursisten nå indenfor 
forløbets tidsramme? Hvilke delmål 
er det realistisk at nå på to lektio-
ner? Hvor meget selvstudie skal der 
være?

Hvis periodeplan med mål og delmål 
tilgår virksomhed og kursist løbende, 
så er det et godt udgangspunkt for 
fælles evaluering og dermed synlig-
gørelse af kursistens progression. 

prOgrAm FOr dAgeN

1. udtale (Optages til hjemmearbejde)

2. emne – samtale (Optages og udskrives til næste gang)

3. Arbejde med ”tekst”. Samtale og beskrivende tekst fra sidste gang evt. 

 grammatikfokus

4. hjemmearbejde: udtaletræning, ordarbejde, lyt til samtalen, lyt til teksten 

 evt. læs en aktuel artikel                                                       

                                                       (Eksempel fra eneundervisning i boligselskab)

˚˚˚ fortsætter side 14.
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På hold eller mindre grupper med 
stor spredning i niveau og sprogbe-
hov vil nogle læringsmål være fælles 
og andre være individuelle. Der er 
mange måder at takle det på, men 
en fremgangsmåde kan være, at 
der i lektionsplanen altid er tilret-
telagt fælles aktiviteter i ét tidsrum 
og individuelle opgaver i et andet, 
hvor underviseren bliver frigjort til at 
understøtte den enkelte kursist.

Aktivitetstyper, mAteriAler 
og opgAver 

I denne form for undervisning er 
arbejde med autentiske ”tekster” 
udgangspunktet for undervisningen, 
men hvordan omformes input til 
undervisningsforløb med mulighed 
for at nå den tilsigtede læring?
Uanset hvilket indhold og hvilket 
læringssyn den enkelte underviser 
repræsenterer, så er det nødvendigt 
at beslutte sig for, hvilke principper 
og rækkefølger materialet skal følge. 
Som underviser med en socio-kog-
nitiv tilgang tilbyder jeg kursisterne 
aktiviteter, der fx får dem til at undre 
sig, problemløse, udtænke mulige 
regler, gentage, repetere m.m. 
Endvidere tænker jeg i et før-, under- 
og efterperspektiv, når jeg tilrette-
lægger, så rækkefølgen af aktiviteter 
bliver hensigtsmæssig. Det er sand-
synligvis læringsfremmende, hvis der 
er sammenhæng mellem aktivite-
terne, og de tilbydes i en rækkefølge, 
hvor den ene aktivitet bygger videre 
på eller op til den næste. Forarbejde 
med ordforråd, genreskabelon og 
udtale giver kursisten de nødven-
dige sproglige input til at afprøve fx 
at give en besked eller instruktion 
til kollega og forløbstænkningen 
giver mulighed for at indlægge både 
mundtlighed og læse-/skriveakti-
viteter, før og efter en opgave, der 
måske kun handler om udfyldelse af 
en blanket.

eksempel på et forløb der omhAndler instruktion

førarbejde 
Kursisten arbejder løbende med udvalgte fagord og udtryk. Et fotokatalog 
opbygges og udbygges løbende og nye ord og udtryk præsenteres hver 
gang via nye fotos. Billedserien bruges til at repetere og fastholde ordfor-
rådet. Ordstoffet udbygges i forhold til en konkret instruktion.

underarbejde (Mundtlig case)
Kursisten giver og modtager instruktion for at konsolidere forståelse af 
instruktionen og ordforrådet.

efterarbejde 
Der udarbejdes en instruktionstekst. Teksten læses/oplæses af underviser 
og indtales på kursistens mobil. Følgende undervisningsgang: Kursisten 
arbejder med cloze-tekst og ordarbejde. Med intervaller repeteres tek-
sten fx mundtligt. Ud fra billedserien fortæller kursisten om arbejdet den 
pågældende dag. Teksten læses igen, og cloze-opgaven uden hjælpeord 
kan anvendes som diktat.

Der kan være mange tilgange til 
arbejdsmarkedsrettet undervisning 
i dansk som andetsprog afhængig af 
udbyder og underviser, og det er for 
alle parter en udfordrende og særlig 
aktivitet. Undervisernes mange 

kompetencer kommer i anvendelse, 
men hvis udbyder og underviser har 
fastlagt en fremgangsmåde, så er det 
en spændende og givende undervis-
ningsopgave.

•
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iNTrOduKTiON

et kernebegreb inden for anvendt 
sprogvidenskab er analyser af de 
behov for at lære et nyt sprog, 
der motiverer og sætter retningen 
for de lærendes tilegnelsesproces 
(Hutchinson &Waters 1987, long 
2005, Unger under udg.). Sådanne 
behov kan defineres ud fra sprogbru-
gen i de domæner, hvor den lærende 
gerne vil anvende sproget, og rum-
mer således et dertilhørende ordfor-
råd, udvalg af genrer og tekstformer 
og passende sæt af høflighedsmarke-
ringer. De kan imidlertid også knytte 
sig til den enkeltes læringserfaringer 
og sociale ambitioner. De krav, der 
stilles i og med sprogbrugen i et givet 
domæne, fx på en bestemt arbejds-
plads, betegnes ofte som objektive 
behov, mens de ønsker og ambitio-
ner, som den enkelte lærende har, i 
højere grad er erfaringsbaserede og 
vedrører subjektive behov. Der er 
ikke nødvendigvis nogen modsætning 
mellem disse, og man kan argumen-
tere for, at begge dimensioner er 
vigtige for, at man som lærende inve-
sterer tid og energi i sprogtilegnelsen 
(Norton 2016). Derfor er det væsent-
ligt, at behovsanalyser vedrører både 
objektive krav og subjektive mål for 
sprogtilegnelsen (maslo 2015), og at 
vi, når vi planlægger danskundervis-
ning, tager højde for begge dimensio-

ner. I denne artikel vil jeg ud fra fire 
eksempler forsøge at nuancere rela-
tionen mellem dansksproglige behov 
og kommunikation på arbejdspladsen 
og afslutte med en opsummering af, 
hvad denne viden betyder for andet-
sprogspædagogikken.

eKSempeL 1: hviLKe SprOg-
brugSSiTuATiONer er reLe-
vANTe?

på Københavns Universitet har vi 
de seneste 10-15 år set en markant 
forøgelse af antallet af  internationalt 
rekrutterede medarbejdere i for-
sker- og underviserstillinger (Holmen 
2013, Unger under udg.). De fleste 
af disse flytter til Danmark uden 
forudgående danskkundskaber, og 
mange af dem modtager danskun-
dervisning i løbet af de første år 
i landet. I 2014-15 gennemførte 
Karen-margrete frederiksen og Katja 
Årosin laursen to surveys med i 
alt 156 medarbejdere, der havde 
deltaget i danskundervisning hos 
Center for Internationalisering og 
parallelsproglighed i de pågældende 
år (frederiksen & laursen 2014-15). 
meget få af disse (8 %) angav, at de 
slet ikke talte dansk. De øvrige talte 
dansk med kolleger (36 %), danskere 
uden for universitetet (58 %) og især 
med de andre deltagere på deres 

danskhold og med læreren (58 %). 
Tallene skal ikke give 100 % her, da 
deltagerne kunne sætte mere end et 
kryds i surveyet.  
Andre tal fra de to surveys kunne 
tyde på, at der er tale om flere sprog-
brugsmønstre. for det første er der 
nogen, som især bruger dansk til 
uformelle samtaler, herunder fro-
kostsamtaler, med kolleger (55 %). 
men der optræder ligeledes en lang 
liste af både skriftlige og mundtlige 
sprogbrugssituationer, som er knyt-
tet tættere til varetagelsen af det 
akademiske arbejde på et universitet. 
meget hyppigt nævnes således det at 
læse og skrive e-mails om forskning, 
undervisning og administrative opga-
ver, men også at læse dagsordner og 
referater fra møder på instituttet og 
lytte til, hvad der siges på sådanne 
møder. Kun få af medarbejderne 
nævner, at forskning og undervisning 
udføres på dansk, hvilket formentlig 
hænger sammen med den hyppige 
brug af engelsk til disse formål på 
det moderne universitet (Holmen 
& Risager 2018). De nævner til gen-
gæld afledte opgaver som at lytte 
til andres forelæsninger, læse de 
studerendes opgaver, administrere 
eksamen og skrive evalueringer. I fri-
tekstsvarene uddybes nogle af disse 
ønsker om, hvilke arbejdssituationer 
de internationale medarbejdere 
gerne vil kunne klare på dansk, og 
her optræder også et ønske om at 
kunne dansk nok til at undervise på 
dansk: 

Typiske svar er disse: 
• To be able to understand spoken 

Danish when group conversations 
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Sprog og arbejde 
– hvad ved vi om kursisters dansksproglige behov?
• Af ANNe HolmeN, CeNTeR foR INTeRNATIoNAlISeRINg og pARAllelSpRoglIgHeD, KØBeNHAvNS UNIveRSITeT.

 

A one-size-fits-all approach has long been discredited by 

research findings on the specificity of the tasks, genres and 

discourse practices that language learners encounter in the 

varied domains in which they must operate (Long, 2005: 1)
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are in Danish. Not necessarily be 
able to respond in Danish, but to 
keep up with a conversation

• I would like to be able to under-
stand meetings and conversati-
ons… more complex written docu-
ments such as minutes, without 
using google translate

• Teaching
• I would like to write my cv in 

Danish and the cover letter and 
be able to do some conversation 
about job finding

Ud fra kendskab til arbejdspladsens 
krav og målgruppens egne ønsker 
har frederiksen og laursen udviklet 
en tilgang til danskundervisning, der 
i videst muligt omfang, delvist alle-
rede fra begynderundervisningen, 
er skræddersyet til de internatio-
nale medarbejdere på universitetet. 
Hvis der er tale om medarbejdere i 
ledelsesfunktioner, bliver indholdet 
i undervisningen hentet fra ledel-
sesrelevant materiale (regler, love 
og bekendtgørelser, HR-vokabular, 
mødeledelse o.l.). Hvis der er tale 
om undervisere, knyttes indholdet 
tættere sammen med formidling af 
fagligt stof, fx ved gennemgang af 
underviserens slides og tilhørende 
spørgsmål. Alle arbejder med mUS, 
mails og informationssøgning om 
det danske sprog. De arbejdsplads-
relaterede situationer og emner er 
tænkt som virkelighedsnære, idet 
de både afspejler deltagernes erfa-
ringer og de specifikke krav, der stil-
les til dem (frederiksen & laursen 
2019).  Desuden trækker de på alle 
fire færdigheder, men vægtningen af 
disse kan være forskellige fra deltager 
til deltager. for mange forskere og 
undervisere prioriteres det mundtlige 
langt over det skriftlige – fordi disse 
deltagere allerede har meget velud-
viklede læsestrategier på andre sprog 
og sjældent har brug for at skrive på 
dansk. Deltagernes kommunikative 
færdigheder vægtes højest, da de 
gerne helt fra begyndelsen af deres 

dansklæring skal kunne bruge spro-
get aktivt i de hverdagssituationer, 
de indgår i både på arbejdspladsen 
og uden for denne. Udviklingen af 
deltagerens produktive og receptive 
dansksproglige færdigheder hænger 
tæt sammen, men særligt det pro-
duktive vægtes på kurserne. prin-
cipperne er beskrevet i frederiksen 
(2013) og behovene analyseres nær-
mere i et nyt ph.d.-projekt (Unger 
under udg.).  
 

eKSempeL 2: STrATegier TiL AT 
OverLeve i ArbeJdeT  

At der kan være grund til at fokusere 
særligt på at give akademikere mod 
til at tale dansk lærte jeg i et pilot-
projekt på Herlev Hospital i 2009. 
Den uddannelsesansvarlige overlæge 
havde bedt Karen lund og mig om 
at vurdere danskkompetencerne 
hos fire læger med udenlandsk bag-
grund med henblik på at igangsætte 
fagrelevant danskundervisning. Der 
blev givet udtryk for, at der var behov 
for at fokusere særligt på kommuni-
kationen med patienter, pårørende 
og det øvrige plejepersonale, men 
ikke i samme grad på den kollegiale 
kontakt. ved at skygge de fire læger 
og deres kolleger i løbet af en formid-
dag med morgen- og røntgenkon-
ference, stuegang, operationer og 
ambulatorium opstillede vi en liste 
over relevante sprogbrugssituatio-
ner. Da vi samtidig vurderede deres 
danskkompetencer ud fra en tilpasset 
Studieprøve, opdagede vi, at der var 
tale om to slags kommunikations-
problemer: to af lægerne havde en 
nogenlunde ensartet profil på tværs 
af de fire færdigheder. Disse to var 
stadig relativt nye brugere af dansk, 
og de ledte efter ord og havde en del 
udtaleproblemer. men deres omgi-
velser kunne ud fra deres talesprog 
regne med, hvad de kunne forstå 
både mundtligt og skriftligt. De havde 
desuden ingen problemer med fag-
terminologi. De to andre læger havde 

været længere tid på afdelingen og 
var væsentligt sikrere i den mundtlige 
produktion. Til gengæld var deres 
lytteforståelse af dansk begrænset, 
og det virkede, som om de havde 
udviklet en kommunikationsstrategi, 
der gik ud på at begynde at introdu-
cere et fagligt indhold (en sygdom, en 
behandling e.l.), når der blev stillet 
spørgsmål af patienter og pårørende. 
også disse var sikre på fagtermino-
logien, og de kunne holde længere 
forklarende foredrag. Til gengæld 
signalerede de ikke, at de havde for-
ståelsesproblemer. vores vurdering 
var, at de sidste var kommet længere 
i deres dansktilegnelse end de første, 
men at de samtidig var sværere at 
hjælpe, fordi de havde måttet udvik-
le, hvad vi så som uhensigtsmæssige 
– men absolut forståelige – overlevel-
sesstrategier i arbejdet. At tale, når 
man ikke forstår, men er presset af 
deltagelseskrav i situationen, minder 
om den iagttagelse, som mange har 
gjort i interkulturel kommunikation, 
når en deltager siger ”ja, jeg forstår” 
til et spørgsmål, som vedkommende 
ikke forstår (se fx Scollon & Scollon 
2001). Dette kan meget vel skyldes, 
at manglende forståelse er ansigts-
truende, og at det kræver en meget 
sikker position i det lokale hierarki at 
indrømme sin manglende forståelse. 

pilotprojektet på Herlev Hospital 
understregede således, at sprogtileg-
nelse ikke alene handler om proces-
ser, der foregår i den lærende, men 
også om samspillet med de kom-
munikationsmuligheder, som andre 
sprogbrugere på arbejdspladsen læg-
ger op til. Claire Kramsch har udtrykt 
det således, at de lærende skal socia-
liseres til sprogbrugen og forventnin-
gerne i et givet fællesskab (2002:24): 

“Traditionally, language acquisition 
defines success as the ability of the 
learner to produce target-like forms 
of the language, in all dimensions 
of communicative competence. 
language socialisation, by contrast, 
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defines success as the ability to 
communicate in the language of a 
particular community and according 
to its norms”. 

Dette syn på læring betegnes også 
økologisk, og det gør på mange 
måder op med vores indarbejdede 
læringssyn. I en introduktion til en 
antologi om økologisk sproglæring 
siger Claire Kramsch således, at vi 
inden for tilegnelsesforskningen har 
flyttet os dels fra et rent kognitivt syn 
på den lærende som en slags compu-
ter, der næsten automatisk proces-
serer input og producerer output, og 
dels fra et rent sociokulturelt syn på 
den lærende som lærling i et praksi-
sfællesskab, der gradvis lærer at del-
tage på de andres præmisser. Ifølge 
det økologiske syn på den lærende er 
vedkommende i højere grad ”herre 
i eget hus”, dvs. ansvarlig for, hvor 
meget energi der investeres i tilegnel-
sen, og hvad der gør denne menings-
fuld. Samtidig er den lærende også 
underlagt de sociale hierarkier, der 
gælder på pågældende arbejdsplads, 
herunder hvordan synet på medar-
bejdernes brug af dansk er.

eKSempeL 3: SubJeKTive mÅL Og 
priOriTeriNger

Når vi på Københavns Universitet 
optager studerende, skal vi først og 
fremmest se på deres adgangsgi-
vende eksamen. Alle, som har en 
dansk studentereksamen, har haft 
dansk på A-niveau, og de forventes 
derfor uden videre hjælp at kunne 
håndtere de akademiske krav, der 
knytter sig til dansksproget undervis-
ning. mange af de studerende ople-
ver problemer med opgaveskrivning, 
og nogle har ikke udviklet ordentlige 
læsestrategier. Nogle af disse har 
dansk som andetsprog, som denne 
medicinstuderende med arabisk bag-
grund, der i 2016 beretter om sine 
sproglige udfordringer i forbindelse 

med projektet ”flere sprog til flere 
studerende”: 

I forbindelse med skrivning af min 
bachlorprojekt var det vanskeligt at 
opnå et højt niveau på dansk. Derfor 
benyttede jeg en korrekturlæser, som 
også har hjulpet mig med at formu-
lere mig bedre. Anden udfordring 
har været at kunne læse anatomi på 
dansk. Selvom jeg taler, skriver og 
forstå dansk har det været vanskeligt 
at komme igennem pensum hurtigt. 
Tredje udfordring har været at forstå 
hvad forelæsere siger, specielt når 
de taler for hurtigt eller utydeligt. 
Fjerde udfordring er eksamen. En 
gang oplevede jeg eksamenstiden var 
ikke tilstrækkeligt. Det var til geneti-
keksamen hvor vi kun havde 2 timer 
til rådighed. Takket være jeg havde 
ekstra tid til at amme mit barn, 
kunne jeg nå at skrive færdig inden 
eksamensafslutning. Jeg nåede til 
gengæld ikke at amme mit barn, men 
brugte tiden effektivt til at færdig-
gøre min eksamensbesvarelse. 

Denne studerende identificerer ret 
præcist de sproglige krav, der knytter 
sig til brugen af fagspecifikt dansk til 
skriftlige studieformål. Hendes gen-
nemgående problem er tid, hvilket 
kunne tyde på, at hendes danskkom-
petencer ikke er tilstrækkeligt auto-
matiserede i forhold til det specifikke 
domæne. en anden medicinstude-
rende med dansk som andetsprog 
har også problemer med dansk, men 
disse problemer knytter sig i mindre 
grad til det skriftlige og i højere grad 
til det mundtlige udtryk og til det at 
turde tale dansk:

I starten af studiet (bachelor-delen) 
var det en ekstra udfordring for mig 
at studere i et andet land. Jeg følte 
mig hæmmet og mere usikker end jeg 
havde været hjemme i Sverige. Men 
sådan er det jo når man vælger at 
studere i et andet land.

Nu skriver jag på svenska: Ända 

sedan jag började plugga i köpen-
hamn hösten 2012 har jag upplevt 
en ENORM ångest kring det danska 
språket. Jag har i flera år försökt 
lära mig detta språk men har aldrig 
lyckats. Och tillslut växte det till en 
sådan stor social fobi att jag inte 
längre vågade beställa mat på 
restauranger för att jag kände mig 
så utblottad, dårlig, att jag inte pas-
sade in. Jag orkade inte med att folk 
inte längre förstod vad jag sa. När jag 
flyttade till Danmark kände jag att 
en del av min personlighet försvann, 
hela den delen som sitter i språket; 
hur man pratar, hur man skämtar, 
den extra nyansen som gjorde mig 
till mig. I Danmark blev jag någon 
annan. Så för mig har språket varit en 
av de största barriärerna jag någon-
sin varit med om. 

på grund af det nordiske universitets-
samarbejde har studerende med 
studentereksamen fra et af de andre 
nordiske lande adgang til at søge ind 
på Københavns Universitet på lige 
fod med studerende med en dansk 
studentereksamen. Studerende med 
svensksproget baggrund forventes 
at kunne følge studiet uden yderli-
gere hjælp alene ud fra den såkaldte 
”nabosprogsforståelse”. Citatet 
ovenfor viser, at dette kan give både 
studiemæssige og personlige proble-
mer. Hvis man føler sig usikker på den 
mundtlige produktion, kan man som 
studerende blive hæmmet i forhold 
til såvel aktiv deltagelse i klasseun-
dervisningen som i gruppearbejde 
med andre studerende. Dette er en 
erfaring, som bliver udtrykt af både 
nordiske studerende og studerende 
med migrantbaggrund (se kilderne i 
Holmen 2016). 

I et forsøg på at samle op på den 
diversitet, der præger studenterpo-
pulationens forhold til dansk som 
undervisningssprog, og som langt 
overstiger systemets forståelse af 
forskelle ud fra adgangsgivende eksa-
men, har jeg udarbejdet dette ske-

˚˚˚ fortsætter side 18.
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ma. Lidt firkantet sagt forventer uni-
versitetet studerende med forudsæt-
ninger som de majoritetsstuderende 
(1), mens der ud over disse også er 
studerende med andre baggrunde og 
med forskellige behov, således som 
de to medicinstuderende illustrerer 
(henholdsvis (2) og (3) i skemaet). 

EksEmpEl 4: Hvad bEstEmmEr 
dEltagElsE på arbEjdsplad-
sEn?

De tre foregående eksempler har 
tjent til at vise, at der både knytter
sig objektive krav og subjektive er-
faringer og ønsker til at lære at 
håndtere dansk i en arbejds- eller 
studiesammenhæng. Samtidig frem-
gik det, at der er et overlap mellem 
sprog til faglige og sociale formål, og 
at det centrale fokuspunkt vedrører 
de andetsprogstalendes deltagelse 
i relevante kommunikative fælles-
skaber. I en tidligere undersøgelse, 
der især vedrørte LO-arbejdspladser, 
prøvede Marianne Søgaard Sørensen 
og jeg (Sørensen & Holmen 2004) at 
følge nogle praktikanters vej ind i et 
arbejdsfællesskab. Vi sammenlignede 
således de kommunikations-
mønstre, som andetsprogstalende
praktikanter på følgende otte 
arbejds-pladser mødte:

•	 En	kommunal	rengøring	(1)
•	 En	slagterafdeling	i	et	større	

supermarked (2)
•	 En	delikatesseafdeling	i	et	større	

supermarked (3)
•	 En	kantine	på	en	fragtcentral	(4)
•	 En	mindre	friskole	(5)
•	 En	af	Post	Danmarks	afdelinger	

(6)
•	 En	gæringsfabrik	under	en	medici-

nalvirksomhed (7)
•	 Et	seminar	for	en	selvstyrende	

produktionsgruppe på en stor 
industrivirksomhed (8)

Der viste sig meget store forskelle på 

den studerende har 
først mødt dansk

studerende med dansk ad-
gangsgivende eksamen

studerende med 
udenlandsk adgangs-
givende eksamen

som modersmål Majoritetsstuderende, inklusive stu-
derende med tosproget familie (1)

Studerende med dansk 
familie og opvækst i 
udlandet

som skolesprog
eller nabosprog

Minoritetsstuderende med opvækst 
i Danmark (2)

Grønlandske, færøske, 
islandske, svenske og 
norske studerende (3)

i forløb, der supplerer 
udenlandsk adgangs-
givende eksamen

Migranter med Gymnasiale ind-
slusningsforløb for flygtninge og 
indvandrere

Migranter og full degree 
studerende med 
Studieprøven

har ikke mødt dansk 
tidligere

Visse nordiske stude-
rende, full degree
studerende uden 
Studieprøven

tabEl 1: Universitetsstuderendes forudsætninger for dansk (Holmen 2016)

den kommunikation, praktikanten 
forventedes at indgå i – fra rengø-
ringens fravær af kommunikation 
over supermarkedets og kantinens 
instruktioner til de forhandlinger 
om arbejdets indhold, der prægede 
samarbejdet i de fire sidstnævnte 
arbejdspladser. Samtidig var der på 
flere af arbejdspladserne tale om 
en glidning frem og tilbage mellem 
forskellige kommunikationsmønstre. 
Helt tydeligt var dette for den post-
ansatte, der først og fremmest skulle 
sortere posten i et storrum sammen 
med kolleger og her håndtere evt. 
forkerte adresser og senere fordele 
denne og tale med modtagere af 
posten. Samtidig med sorteringen 
foregik der imidlertid også en række 
andre samtaler: uformel kollegasnak 
om julefrokost og fitnesscentre samt 
et internt møde om arbejdsforhold i 
storrummet. Vi valgte at beskrive de 
kommunikationsmønstre, som denne 
medarbejder forventes at deltage i, 
som kakofoni og kan tilføje, at han 
rapporterede, at han havde opgivet 
at følge med i alt og havde bedt kol-
legerne om at kalde på ham, hvis 
han	skulle	deltage.	På	gæringsfabrik-
ken monitorerede medarbejderne 
gæringsprocessen ved hjælp af nogle 
computere, og så længe det gik godt, 

talte de samtidig om arbejdsforhold, 
fritid og lignende, og inddrog her 
praktikanten. Da der opstod et pro-
blem med en gæringsproces, skiftede 
kommunikationen brat til en ordknap 
udveksling af tekniske informationer, 
og praktikanten blev bedt om at gå 
ud	i	køkkenet	og	lave	kaffe.	Efter	pro-
blemet var løst, reflekterede gruppen 
over det opståede og delte historier 
om tidligere løste problemer. Her lyt-
tede praktikanten. 

Analysen viste således store forskelle 
ikke kun mellem de otte arbejds-
pladser, men også mellem forskellige 
situationer på den samme arbejds-
plads. Samtidig blev det tydeligt, at 
deltagelse i disse situationer ikke 
fremstår som lige vanskelig for prak-
tikanterne. De mere ritualiserede og 
gentagne former for kommunikation, 
som fx forekommer i supermarkedets 
kundebetjening, beherskes hurti-
gere end de løsere former præget 
af forhandlinger og overlap mellem 
faglige og sociale formål. Analysen 
tog udgangspunkt i en gængs opfat-
telse af, at man på arbejdsmarkedet 
kan skelne mellem fagligt relevante 
situationer på den ene side og socialt 
relevante situationer på den anden 
side, men denne opfattelse blev der 
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stillet et stort spørgsmålstegn ved. I 
stedet viste det sig, at der var grader 
af faglig udfordring i de forskellige 
situationer, men at ingen situationer 
fremstod som uden social betydning. 
Praktikanterne havde med andre 
ord i alle sammenhænge potentielt 
deres sociale identitet på spil. Derfor 
opstillede vi følgende figur og ind-
placerede typiske situationer fra de 
otte arbejdspladser i forhold til de to 
dimensioner (numrene refererer til 
listen overfor).

I forhold til dansktilegnelsen var det 
vores vurdering, at deltagelse i situa-
tioner placeret længst mod venstre 
i figur 1 stillede de færreste faglige 
krav, mens deltagelse i situationer 
længst nede ad den lodrette dimen-
sion (1, 3 og 4) var mindre socialt 
risikabel. Idet vi regner med, at det 
dansksproglige udbytte hænger sam-
men med deltagelsen, betyder dette, 
at situationerne i nederste venstre 
hjørne kan karakteriseres ved relativt 
let og rutinepræget deltagelse med 
lavt udbytte. Derimod kan situatio-
nerne i øverste højre hjørne ses som 
vanskelig og risikabel deltagelse med 
højt udbytte. Som hovedkonklusion 
på undersøgelsen fandt vi, at sprog 
til specifikke formål bedst læres gen-
nem deltagelse i praksis, fordi det at 
møde sproget i autentiske og relevan-
te situationer er centralt. Samtidig er 
der mange praksisfællesskaber, som 
tilsigtet eller utilsigtet ekskluderer 
nogle deltagere gennem den sprog-
lige praksis. Derfor er undervisning 
fortsat vigtig for sprogtilegnelse, især 
hvis den baseres på viden om både 
objektive og subjektive sprogbehov. 

KonKlusion

I denne artikel har jeg gennem fire 
eksempler søgt at belyse, hvordan 
viden om kursisters sproglige behov 
er en vigtig indgang til at forstå 
deres tilegnelsesproces. Der er tale 

Figur 1: Dimensioner af arbejdspladskommunikation

om et samspil mellem de objektive 
krav, som kursisterne møder på en 
arbejdsplads eller i andre domæner, 
og deres subjektive oplevelser og 
erfaringer med sprogtilegnelse og 
med deltagelse i kommunikative fæl-
lesskaber. Viden om dette samspil 
kan med fordel danne udgangspunkt 

for tilrettelæggelsen af sprogunder-
visning. Hertil hører også forståelsen 
af, at de sproglige behov ikke er ens 
for alle, men varierer med både situa-
tioner og personer (jf. det indledende 
Mike Long citat) og kan ændre sig 
over tid. 
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iNdLedNiNg

vi har gennem vores arbejde som 
undervisere i dansk som andetsprog 
(DSA) på Danskuddannelsen og som 
ordblindeundervisere for samme 
kursistgruppe, mødt kursister med 
dysleksi, der skal rummes i den 
daglige ordinære undervisning. 
Dette har ført til en refleksion over, 
hvordan vi som undervisere kan 
understøtte ordblinde kursister 
med dansk som andetsprog og give 
denne kursistgruppe mulighed for 
at deltage i undervisningen på lige 
fod med kursister uden en funktion-
snedsættelse, som fx ordblindhed.

vi har arbejdet med kompenser-
ende strategier, der efter vores 
opfattelse ikke udelukkende er til 
gavn for ordblinde kursister, men 
som kan lægges som en ramme for 
hele den undervisning, der finder 
sted af kursister med dansk som 
andetsprog. 
vi har som følge af vores refleksioner 

og oplevede praksis afholdt flere 
temadage i Uddannelsesforbundet 
om undervisning af ordblinde kur-
sister med dansk som andetsprog. I 
den forbindelse blev vi opfordret til 
at skrive en artikel om emnet, og
vi er glade for at kunne bidrage med
et indlæg om det didaktiske perspek-
tiv rettet mod gruppen af ordblinde 
kursister med dansk som andetsprog, 
der har behov for en ekstra indsats 
og kompenserende muligheder for at 
kunne begå sig i det danske uddan-
nelsessystem. vores refleksioner tager 
alle udgangspunkt i vores teoretiske 
viden om ordblindhed, refleksion 
og inspiration fra egen undervis-
ningspraksis samt vores nuværende 
erfaring med læse-skriveteknologi for 
ordblinde og andre i læse-skrive-
vanskeligheder som læse-og tek-
nologikonsulenter ved læseTek i 
Holbæk Kommune.

hvAd er OrdbLiNdhed 

ordblindhed er en specifik indlæ-
ringsvanskelighed, som er kendeteg-
net ved vanskeligheder med præcis 
og/eller automatiseret ordgenkend-
else og ved stave og afkodningsvan-
skeligheder). ordblindhed er af neu-
robiologisk oprindelse og er således 
en medfødt funktionsnedsættelse. 
(Kilde: IDA, International Dyslexia Associa-

tion: https://dyslexiaida.org/definition-of-

dyslexia/)

funktionsnedsættelsen betegnes 
som et livslangt handicap, der ikke 
kan fjernes gennem undervisning 
eller andre tiltag, men graden af 
funktionsnedsættelsen kan redu-
ceres, såfremt man sætter ind med

Ordblindhed 
– en funktionsnedsættelse, der skal tages højde for i undervisningen
• Af KRISTINE ANDERSEN (KRIA@hOlB.DK) Og DORThE luCCAT (DOluC@hOlB.DK).

 

med nedenstående artikel 

ønsker vi at belyse flere 

spor: hvordan man kan un-

derstøtte ordblinde kursister 

med dansk som andetsprog 

i den daglige almene under-

visning samt vigtigheden af 

identifikation og undervis-

ning af ordblinde kursister 

med dansk som andetsprog.

en tidlig undervisningsindsats og 
med de rette kompenserende hjæl-
pemidler. ( Kilde: https://socialsty-relsen.

dk/handicap/ordblindhed/metoder/tidlig-

indsats)  
Der eksisterer i dag mange digitale 
løsninger, der kan lette hverdagen for 
mennesker med læse-/skrivevanske-
ligheder. Det er derfor vigtigt, at man 
som underviser har kendskab til de 
forskellige digitale muligheder for at 
kunne inddrage læse-/skriveteknolo-
gien i sin undervisning på lige fod 
med andre didaktiske værktøjer. 
Adgangen til læse-/skriveteknologi 
er afgørende for, at mennesker med 
ordblindhed kompenseres for kerne-
vanskeligheden i deres funktions-
nedsættelse, nemlig afkodningsvan-
skelighederne, og her kan både 
ordblinde, men også andre med 
skriftsproglige vanskeligheder pro-
fitere af adgangen til oplæsning, 
staveforslag samt visuel understøt-
telse i skriftsprogligt arbejde. Sær-
ligt skriftsprogssvage kursister med 
ingen eller kort skolebaggrund vil 
profitere af visuel understøttelse, da 
dette letter forståelsen af det læste 
og samtidig understøtter mulighe-
den for at lagre nye ord i hukommel-
sen. på denne måde fremmes også 
et metasprogligt perspektiv, ligesom 
der gives mulighed for at arbejde 
med kursisternes ordforråd og ud-
videlse af samme. på temadagen i 
Uddannelsesforbundet gives eks-
empler på diverse it-programmer, 
der kan give visuel støtte under 
tekstproduktion, men også under 
læsning og ved tilretning og model-
lering af modeltekster til brug i un-
dervisningen. Dette stilladserer ikke 
kun den ordblinde kursist, men alle 

˚˚˚ fortsætter side 21.
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kursister og derved er det didaktiske 
redskab brugbart for alle klasserum-
mets aktører.  

Ordblindhed Og tOsprOgede 
kursister

Gruppen af kursister med både ord-
blindhed og DSA er meget kompleks 
og rummer på den ene side kursister 
med lang uddannelsesbaggrund og
på den anden side kursister, der i mø-
det med det danske samfund og dan-
skuddannelsen stilles over for skrift-
sproglige krav for første gang. Alle 
disse kursister har dog det tilfælles, 
at de oplever vanskeligheder med 
at følge den forventede progression 
og læringskurve på deres respektive 
uddannelser, og der opleves derfor 
et behov for en øget opmærksom 
på denne gruppe. Et afgørende 
skridt i denne retning er at spotte de 
ordblinde og få dem udredt for deres 
vanskeligheder. Noget tyder nemlig
på, at personer med dansk som an-
detsprog er underrepræsenteret i
forhold til at blive diagnosticeret ord-
blinde: 

“Ligesom ved elever med dansk
som modersmål, så er det vig-
tigt at være opmærksom på ord-
blindhed hos elever med dansk 
som andetsprog. Flere undersø-
gelser viser nemlig, at personer 
med dansk som andetsprog er 
underrepræsenterede i forhold til 
at være diagnosticeret ordblinde 
(Gellert, 2009).” 

“For når vi ved, at 3-7 % af be-
folkningen er ordblinde, så er 
3-7 % af elever med dansk som 
andetsprog selvfølgelig også 
ordblinde”. (jf. læringskonsulent i 

Børne- og undervisningsministeriet 

Trine Nobelius’ svar på Ordblindenet-

værket 25. marts 2019)

Men hvordan kan det være, at denne 
gruppe ikke opdages? 

En forklaring kan være, at kursister 
med dansk som andetsprog må for-
modes at være i gang med en skrift-
sproglig udvikling, uanset på hvilket 
niveau denne foregår. Man kan 
antage, at ordblindheden vil være 
mest i øjenfaldende hos de kursister 
med den højeste uddannelsesgrad 
og med de mest veludviklede sprog-
lige kompetencer, fordi diskrepansen 
mellem deres mundtlige sprog og 
deres skriftsproglige færdigheder 
vil blive så påfaldende, at man som 
oftest iværksætter en ordblindeud-
redning. Denne kursistgruppe er 
måske også hurtigere til at spotte 
egne vanskeligheder og manglende 
udvikling og derfor anmode uddan-
nelsesstedet om et test, end en 
kursistgruppe med svagere sproglige 
forudsætninger og lavere uddannel-
sesniveau. 

Ovenstående antagelse peger derfor 
på, at der er behov for et skærpet 
fokus på de kursister, der møder 
det danske uddannelsessystem 
med svage faglige forudsætninger 
enten på grund af ringe skolefærdig-
heder fra hjemlandet eller mangel 
på undervisning. Disse kursisters 
vanskeligheder med at tilegne sig et 
skriftsprog vil ofte blive tolket som 
en konsekvens af deres manglende 
skolebaggrund. Dermed får de ikke 
den rette indsats i tide og derigen-
nem ikke mulighed for at udvikle 
deres skriftsprog.  Det kan endvidere 
få den konsekvens, at deres faglige 
udbytte af undervisningen ikke vil 
være nok til at udvikle skriftsprogs-
kompetencer, der kan matche de 
krav de møder i hverdagen. 

udredning af kvalificerede 
fagfOlk er en nødvendighed

Som underviser på landets sprog-
skoler kan du møde kursister der 

er i skriftsproglige vanskeligheder 
af andre årsager end ordblindhed, 
eksempelvis traumer eller kognitive 
funktionsnedsættelser. Det er derfor 
relevant, at alle undervisere på alle 
uddannelsesinstitutioner er i stand 
til at spotte kursister i skriftsprog-
lige vanskeligheder. Når kursistens 
vanskeligheder er spottet, er der 
som oftest brug for en kvalificeret 
udredning af de vanskeligheder kur-
sisten har. Dette kan enten udføres af 
en uddannet ordblindelærer eller af 
andre fagfolk med særlig viden inden 
for området. Når en udredning har 
vist, at kursisten er i vanskeligheder 
grundet ordblindhed (eller af andre 
årsager), kan man som underviser 
foretage de didaktiske tiltag, der 
understøtter og kompenserer for de 
skriftsproglige vanskeligheder, så kur-
sisten gives mulighed for at deltage 
i undervisningen på lige fod med de 
øvrige kursister. 

Det er vigtigt, at vi som undervisere 

faktabOks:

Læs nærmere om udvikling af dyna-
misk ordblindetest af voksne her: 
https://laes.hum.ku.dk/centerets_
forskning/Projektrapport_udv_test_
ordblinde_DSA.pdf

Testen og vejledningen findes ikke 
frit tilgængeligt. Testen stilles til 
rådighed for landets voksenuddan-
nelsescentre (VUC) af Undervis-
ningsministeriet.

infObOks:

LæseTek har afholdt webinar om 
“didaktik i den kompenserende 
undervisning”. Webinaret er ikke 
specifikt rettet mod ordblinde med 
dansk som andetsprog, men kan 
alligevel inspirere undervisere. 
https://media.videotool.
dk/?vn=25_201806121310239
8296127144468

➔
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er bevidste om, at kursisterne er i 
gang med en skriftsproglig udvikling 
qua deres sprogtilegnelsesproces, 
men at nogle kursister samtidig er i 
skriftsprogsvanskeligheder grundet 
ordblindhed, og at disse spor kører 
parallelt. Derfor skal man have sin 
viden om sprogtilegnelse i spil sam-
tidig med, at man skal have viden 
om de didaktiske og kompenserende 
tiltag, der kan give de ordblinde kur-
sister mulighed for at være i sprogtil-
egnelsesprocessen på samme vilkår 
som andre kursister.    

Hvordan spotter man ord-
blinde kursister? 

Kursister med dansk som andetsprog 
kan være vanskelige at opdage, hvil-
ket flere undersøgelser også viser. 
(Gellert, 2009) Dette kan skyldes, at 
det kan være vanskeligt at dechifrere 

Faktaboks:

Center for Læseforskning har i 
forskningsprojekter beskæftiget 
sig med ordblindhed. På Centerets 
hjemmeside ligger publikation om 
ordblindhed tilgængeligt.  
Kilde: https://laes.hum.ku.dk/
om_ordblindhed/

inFoboks:

Nationalt Videncenter for Læsning 
har i temanummer Viden om Litera-
cy 26 fokus på læse-/skriveteknologi 
i klasseværelset. 
“Læse- og skriveteknologier er 
blevet mainstream, men for elever 
med og i skriftsprogsvanskeligheder 
er de særligt vigtige.“  
https://www.videnomlaesning.dk/
tidsskrift/tidsskrift-nr-26-laese-og-
skriveteknologi/
vn=25_2018061213102398296127
144468

om kursistens vanskeligheder er en 
afledt effekt af manglende skoleer-
faring, sproglige vanskeligheder 
knyttet til et nyt fonetisk alfabet eller 
om vanskeligheden bunder i traum-
er, kognitive udfordringer eller reelt 
er betinget af ordblindhed. Gængse 
ordblindetest kan ikke benyttes til 
diagnosticering af kursister med 
dansk som andetsprog, der ikke har 
gået i dansk grundskole, derfor skal 
man som testlærer være klædt på til 
at udrede kursister med dansk som 
andetsprog på anden vis.

Når kursisten er udredt, er det vigtigt 
at alle omkring kursisten er bevidste
om, hvordan vanskelighederne 
kommer til udtryk, og hvilke tiltag 
der kan kompensere kursisten. Når 
udredningen har klarlagt kursistens 
vanskeligheder, kan man sætte ind 
med kompenserende tiltag og gen-
nem brug af didaktiske værktøjer 
skabe mulighed for, at kursisten kan 
deltage i undervisningen på lige fod 
med andre. 

Kursister, der er diagnosticeret ord-
blinde, har ret til at deltage i ordblin-
deundervisning. Ordblindeundervis-
ning er særlig tilrettelagt undervis-
ning med et individuelt læringsmål 
og foregår på små hold med en 
uddannet ordblindelærer. Undervis-
ningen er gratis for kursisterne. 

Hvordan gør man i praksis? 

Alt afhængig af kursistens uddan-
nelsesmæssige niveau, skal der 
iværksættes en indsats, der giver 
mulighed for at kompensere for or-
dblindheden. Imidlertid er der ingen 
dokumentation for, hvilke indsatsme-
toder som viser sig mest effektive i 
undervisningen af ordblinde:

“Der foreligger enkelte beskrivelser 
af mindre pilot- og udviklingsprojek-
ter, hvor andetsprogede personer har 
deltaget i ordblindeundervisning. Der 

Faktaboks:

Ordblindeundervisning for voksne 
foregår på små hold. 
http://www.hto.nu/Ordblinde/ord-
blindeundervisning

er imidlertid ikke i forbindelse med de 
beskrevne projekter gennemført en 
systematisk undersøgelse af, hvorvidt 
de andetsprogede ordblinde, der 
deltog i den særlige projektunder-
visning, udviklede deres læse- og 
stavefærdigheder mere end tilsvar-
ende grupper, som fik en anden type 
undervisning. Derfor kan man ikke 
vide, hvorvidt projektundervisnin-
gen faktisk medførte en forbedring, 
der var større end den forbedring, 
deltagerne kunne have opnået gen-
nem andre undervisningstiltag. Der 
savnes med andre ord dokumenta-
tion for, hvilke metoder der er effek-
tive i undervisningen af ordblinde, 
som undervises på et andet sprog 
end deres modersmål. Derfor er det 
uvist, om de undervisningsmetoder, 
der typisk anvendes i den ”almin-
delige” ordblindeundervisning for 
deltagere med dansk som moder-
smål, med fordel uden videre kan 
implementeres i undervisningen af 
ordblinde deltagere med dansk som 
andetsprog”. (Gellert, 2009, s. 3)

Dette får i praksis den betydning, 
at vi ikke har evidens for, at vi kan 
benytte samme didaktiske værktøjer 
i undervisningen af kursister med 
dansk som andetsprog, som vi ville 
benytte i undervisningen af kursister 
med dansk som modersmål. Med 
denne viden i bagagen vil vi dykke 
ned i, hvad der kendetegner kursister 
med dansk som andetsprog for på 
den måde at komme med bud på, 
hvordan vi kan ændre praksis. 

Ifølge Lundberg (2002) skal der tages 
højde for, at ordblindheden kan give 

https://www.videnomlaesning.dk/tidsskrift/tidsskrift-nr-26-laese-og-skriveteknologi/vn=25_2018061213102398296127144468
https://laes.hum.ku.dk/om_ordblindhed/
http://www.hto.nu/Ordblinde/ordblindeundervisning
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afledte vanskeligheder med både 
perception, lagring og produktion 
af mundtligt sprog, og derfor må vi 
nødvendigvis tage højde for dette 
i vores didaktiske planlægning og 
daglige undervisning. 

På vores temadag i Uddannelsesfor-
bundet har vi derfor valgt at sætte 
fokus på udvalgte didaktiske om-
råder, som vi finder særligt anven-
delige i undervisning af kursister med 
dansk som andetsprog. Disse didak-
tiske tilgange er alle anvendelige i 
den daglige undervisning, hvor kom-
pensationsbehovet hos den enkelte 
kan inddrages som en naturlig del af 
undervisningen. 

Multisensorisk undervisning
  
Erfaringsmæssigt ved vi, at meget 
undervisning foregår som traditionel 
tavleundervisning, hvor en lærer 
faciliterer undervisningen ud fra et 
udviklet materiale, der dækker et 
fags faglige mål. Ved at inddrage 
multisensorisk undervisning gives 
kursisterne mulighed for gennem 
varierede gentagelser at knytte det 
nye stof til forskellige identiteter i 
langtidshukommelsen (Birsch, 2005). 

Dette imødekommer Lundbergs 
tese om, at ordblinde med dansk 
som andetsprog netop har afledte 
vanskeligheder med eksempelvis 
perception og hukommelse. Ved 
at tilrettelægge undervisningen 
multisensorisk sætter vi således flere 
kognitive funktioner i spil og giver 
mulighed for læring. 
 
Multisensorisk undervisning består 
af fire elementer: visuelt, auditivt, 
kinæstetisk og taktilt.  Som undervis-
er skal vi derfor sørge for at under-
støtte kursisten eksempelvis gennem 
brug af både lyd og billede. Dette kan 
for eksempel foregå ved at benytte 
både billeder og oplæsning, når 

Eksempel på taktilt og visuelt fonologisk arbejde. Der kan inddrages tapping, der yderligere 
understøtter det taktile element.Ved at give mulighed for at arbejde taktilt understøttes 
alfabetiseringsprocessen yderligere, da man giver kursisterne mulighed for at koble en san-
semæssigerfaring til bogstavet og dermed understøttes lagring/hukommelse yderligere.
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kursisten skal arbejde skriftsprog-
ligt. Ovenstående er et eksempel på 
en bearbejdet tekst, hvor der gives 
mulighed for at understøtte sprog-
forståelsen visuelt ved farvekodning 
af særlige ord/ordklasser samt 
visuel understøttelse af begreber. I 
eksemplet støttes ordet [skål], der 
både kan optræde som substantiv og 
verbum, hvor den visuelle understøt-
telse kan danne udgangspunkt for en 
metasproglig snak om ordklasser og 
deres funktioner (systemisk funktio-
nel grammatik – se også afsnittet om 
genrepædagogik)

Dictogloss 

Dictogloss er en kendt taskopgave, 
som ofte anvendes i undervisningen 
af kursister med dansk som andet-
sprog. Opgaven har flere fordele; 

Figuren viser forskellen på arbejdet med diktat og dictogloss og skal illustrativt vise, hvordan arbejdet med dictogloss fremmer en metaspro-
glig dialog og dermed kursisternes sprogtilegnelse. Dictogloss  giver ligeledes mulighed for at arbejde med sproget i bestemt kontekst, alt 
afhængig af det valgte didaktiske fokus. 

For det første åbner opgaven op for 
et fokus på forforståelsen ift. det 
kulturelle aspekt af den tekst som 
bearbejdes. For det andet kan man 
som underviser flytte det sproglige 
fokus fra hverdagssprog (faste 
vendinger) over til før-fagligt sprog 
til fagsprog alt efter kursistgruppens 
behov. For det tredje inviterer dicto-
glossen til brug af multimodalitet fx 
via lyd, grafik og billede, når læreren 
præsenterer tema og nye ord for 
den kommende tekst. Endeligt giver 
dictogloss mulighed for at stille 
skarpt på udvalgte områder inden for 
grammatisk, morfematisk, semantisk 
og pragmatisk tekstsammenhæng

skriveskabeloner 

Brug af skabeloner i forbindelse med 
skriftlig fremstilling er velkendte red-

skaber inden for ordblindeundervis-
ningen. Skabeloner kan inddrages i 
den almene undervisning af kursister 
med dansk som modersmål og dansk 
som andetsprog, da de skaber overb-
lik for kursisten. Brug af skabeloner 
aflaster desuden arbejdshukom-
melsen ved at bryde opgaven ned i 
delelementer, som kursisten trin-
vist kan gå igennem uden at bruge 
mental energi på at bevare det store 
overblik.

genrepæDagogik  

Genrepædagogik skal forstås som 
en teori om tekster og arbejder med 
at identificere forskellige teksttyper 
ud fra deres særegne genretræk, 
herunder formål, struktur og 
specifikke sproglige træk (Muldvad, 
2013)
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Faktaboks:

“Ordblindhed (dysleksi) er store vanskeligheder med at lære at læse og skrive, som beror på vanskeligheder med at forbinde bogstaver 
og bogstavfølger med sproglyde og lydfølger.”  (Jf. hjemmesiden Center for Læseforskning: https://laes.hum.ku.dk/om_ordblindhed/” 
og Carsten Elbro, 2007: Læsevanskeligheder) 

Man regner med, at omkring 7-8 % (knapt 400.000) af den danske befolkning er ordblinde. 
Kilde: https://www.ordblindeforeningen.dk/viden-om/

Carina Vallentin Degn er læse- og teknologikonsulent på LæseTek, CSU i Holbæk og afholder kurser og workshops med fokus på emo-
tionelle følger af ordblindhed.  Her præsenterer hun i en video og uddybende artikel bud på dette område:  
https://emu.dk/avu/saerlige-kursistgrupper/ordblindhed/emotionelle-folger-af-ordblindhed

Nota producerer lydbøger og tilgængelige tekster for læsehandicappede. 
Nota har også en skole-og studieservice, hvor der produceres undervisningsmaterialer i et tilgængeligt format til elever og studerende 
i grundskolen, på ungdoms- og videregående uddannelser samt AMU, TAMU, AVU, FVU og FGU. 
Kilde: https://nota.dk/skoleogstudieservice

sektoransvar, hvem skal stille hjælpemidlerne til rådighed?
SPS - Specialpædagogisk støtte er en støtteordning, der skal sikre, at studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, fx 
ordblindhed, kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre studerende. Link til SPS-berettigede uddannelser: 
http://www.hto.nu/fagfolk-og-virksomheder/til-brug-pa-uddannelsen/sps-berettigede-uddannelser/sps-berettigede-uddannelser

Uddannelser med andre støtteordninger: 
http://www.hto.nu/fagfolk-og-virksomheder/til-brug-pa-uddannelsen/Uddannelser-med-andre-stotteordninger

Til brug på job: Som ordblind kan du søge om at få bevilget it-værktøjer og/eller personlig assistance af din bopælskommunes jobcen-
ter efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §100 og Lov om kompensation til handicappede i erhverv. 
http://www.hto.nu/fagfolk-og-virksomheder/til-brug-pa-jobbet

Til privat brug kan du som ordblind få bevilget hjælpemidler under Lov om social service §112. Henvend dig til din kommune. 
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Genrepædagogik består af fire faser 
kaldet teaching-learning-cycle. Disse 
danner rammen om skriftsprogligt 
arbejde, hvor der i høj grad arbe-
jdes med at udvikle kursisternes 
metasprog gennem samtaler om 
sprog samt modellering og stilladser-
ing gennem bearbejdning af model-
tekster og systemisk funktionel 
grammatik. 

I genrepædagogikken rettes kursis-
ternes fokus eksplicit mod den en-
kelte genres særegne træk med hen-
blik på at skærpe forståelsen af gen-
rens karakteristika. Grammatik-

undervisningen bliver således 
kontekstbaseret og knyttet til den 
enkelte genres grammatiske træk. 
Understøtter man samtidig genre-
pædagogikken med visuelle og audi-
tive værktøjer stilladseres ordforråd-
sarbejdet yderligere.

opsamling 

Med denne artikel håber vi at have 
belyst både behovet for at finde og 
identificere ordblinde kursister med 
dansk som andetsprog, så denne 
gruppe gives de samme udviklings- 
og læringsmuligheder som kursister 

uden funktionsnedsættelse. Vi håber 
ligeledes at have præsenteret nogle 
brugbare didaktiske bud på, hvordan 
man som underviser kan indtænke 
ordblinde-kompenserende didaktiske 
tilgange i sin daglige undervisning. 
Vi har på vores temadage i Uddan-
nelsesforbundet oplevet en stor 
interesse for at kunne imødekomme 
denne gruppes behov, så alle stilles 
lige i undervisningen. Området er 
komplekst, og der foreligger endnu 
ikke megen forskning på området. 
Vi håber slutteligt, at artiklen kan 
danne grobund for et øget fokus på 
ordblindhed blandt kursister med 
dansk som andetsprog. 

•

http://www.hto.nu/fagfolk-og-virksomheder/til-brug-pa-jobbet
http://www.hto.nu/fagfolk-og-virksomheder/til-brug-pa-uddannelsen/Uddannelser-med-andre-stotteordninger
http://www.hto.nu/fagfolk-og-virksomheder/til-brug-pa-uddannelsen/sps-berettigede-uddannelser/sps-berettigede-uddannelser
https://nota.dk/skoleogstudieservice
https://emu.dk/avu/saerlige-kursistgrupper/ordblindhed/emotionelle-folger-af-ordblindhed
https://www.ordblindeforeningen.dk/viden-om/
https://laes.hum.ku.dk/om_ordblindhed/
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Materialer til inspiration 
Fonologik: Materialet er et multisensorisk læse-stave-materiale i tre trin, der med udgangspunkt i en tælleteknik (tapping) træner 
grundlæggende principper for læsning og stavning. 
Kilde: https://ny.alfabetadigital.dk/index.php/portal/fonologik-1

Inspiration til multisensorisk undervisning http://sproggren.dk/#
Margit Gades skabeloner til undervisning https://www.margitgade.dk/

LæseTeks udgiver i 2020 et materiale, der retter sig mod:  
•	 Ordblinde,	der	modtager	ordblindeundervisning	for	voksne	(OBU)
•	 Voksne	i	skriftsproglige	vanskeligheder	-	det	kunne	fx	være	personer,	der	pga.	generelle	indlæringsvanskeligheder	eller	andre	

udfordringer	ikke	har	gennemført	en	ordinær	(ungdoms)uddannelse	(indskrevet	under	VSU)
•	 STU-elever	
•	 Sprogskolekursister

Du har mulighed for uforpligtende at tilkendegive forhåndsinteresse for dette materiale, så du kan blive tippet, så snart projektet er 
klar til at gå i luften. Materialet udkommer senest i foråret 2020. Hvis du skriver dig på nedenstående liste, får du tilsendt:
•	 Lærervejledning
•	 2	eksempler	på	undervisningsmateriale
•	 Abonnementsbetingelser	og	pris

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte:
Dorthe Luccat, teamkoordinator: 72 36 15 63 
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blik på at skabe grundlag for en forbedring af indsatsen over for denne gruppe.
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Danskuddannelse for udlændinge: 
En privat opgave eller et offentligt ansvar?
• Af JACoB gJelSTRUp, UNDeRvISeR, HolSTeBRo SpRogCeNTeR  

på ét uddannelsesområde i Dan-
mark adskiller man sig dog meget 
fra alle andre – nemlig på området 
for sprogundervisning for voksne 
udlændinge. Udlændinge der kom-
mer til Danmark enten som arbejd-
stagere, indvandrere eller flygtninge, 
får tilbudt danskundervisning i den 
kommune de flytter til, men i forhold 
til de førnævnte uddannelsesinsti-
tutioner er der stor forskel på hvem 
der varetager undervisningen i den 
enkelte kommune. Danskuddan-
nelsesloven slår nemlig fast at den 
enkelte kommune kan beslutte at 
sende denne undervisningsopgave 
i udbud i stedet for selv at varetage 
den på et kommunalt sprogcenter. 
De kommuner der sender opgaven 
i udbud til private aktører, slipper 
dermed for at løse opgaven, og i 
udbuddet beslutter kommunen hvor 
stor vægt de vil lægge på kvalitet i 
forhold til pris. 

udLiCiTeriNg

mange kommuner i Danmark har 
valgt at udlicitere denne under-
visnings- og uddannelsesopgave. 
Dels fordi det er muligt, dels fordi 
området på grund af denne konkur-
renceudsættelse konstant er i 

priskrig, og fordi der dermed er 
et besparelsespotentiale for kom-
munen. Situationen er derfor lige 
nu at der på sprogundervisningsom-
rådet for voksne udlændinge – et 
meget vigtigt område for integra-
tion og beskæftigelse – opererer en 
række private aktører der byder ind 
på denne opgave for at tjene penge 
på den til forskel fra hele den øvrige 
uddannelsessektor i Danmark.

Alle sprogcentre er finansieret af 
såkaldte modultakster som kom-
munen betaler til sprogcentret hver 
gang en kursist består én ud af seks 
moduler på vej til sin afsluttende 
sprogprøve. Hele det økonomiske 
grundlag for et sprogcenter, om det 
er kommunalt eller privat, hviler 
altså på at sprogcentrets kursister 
består deres tests. ethvert privat 
sprogcenter må altså være særligt 
optaget af at få sine kursister hurtigst 
muligt gennem deres modultests for 
optimal profit. Den logiske kon-
sekvens af hurtige sprogkursister er 
derfor en øget indtjening. Til forskel 
fra alle de øvrige uddannelsesinstitu-
tioner er der her et tydeligt incita-
ment til at indrette sin pædagogiske 
praksis efter de sproglige krav til en 
modultest da kursisterne dermed 
hurtigere genererer indtægter. Det 

enkelte sprogcenter sørger samtidig 
selv for at afvikle modultests. Der er 
ikke et censorsystem til disse tests. 

I det danske uddannelsessystem er 
der et fælles mål for både skoler og
 samfund nemlig den bedst mulige 
uddannelse for pengene til gavn for 
samfundet. god uddannelse gavner 
borgeren og dermed samfundet. I 
sprogskoleverdenen opstår der imid-
lertid en besynderlig interessekon-
flikt mellem sprogcenter og samfund 
og mellem sprogcenter og borger i 
jagten på målet. 

SAmFuNdSbæreNde 
uddANNeLSe

Hele danskuddannelsessystemet er 
bygget op omkring bekendtgørelser 
der lægger fast at udlændinge skal 
opnå sproglige kompetencer så de 
kan få sig et arbejde og blive selv-
forsørgende og i øvrigt opnå en bred 
forståelse af vores samfund som 
helhed. Interessekonflikten opstår i 
spændingsfeltet mellem sprogcen-
trets eksistensgrundlag og sam-
fundets og borgerens behov. man 
kan sagtens antage den idealistiske 
holdning at et privat sprogcenter 
selvfølgelig er sin samfundsopgave 
bevidst, men man kunne også antage 
det synspunkt at det vigtigste mål 
for et privat sprogcenter må være 
profitpotentialet i en borger. Dermed 
hensættes idealet om at være sam-
fundsbærende uddannelsesinstitu-
tion til et mørkt hjørne på direktør-
gangen. omvendt må man formode 
at kommunen og samfundet ønsker 
at udlændinge på sprogcentrene 

i danmark har vi en lang og navnkundig skole- og uddannelsestradi-
tion. vores uddannelsesinstitutioner er baseret på værdier om inklu-
sion og brede dannelsesmål der skal runde børn, unge og voksne af 
til et liv i en demokratisk velfærdsstat. det har været sådan at uddan-
nelsesinstitutioner først og fremmest er sat i verden for at yde en ser-
vice for borgeren og dermed samfundet. de er altså ikke – som i andre 
lande – styret af profithensyn til en snæver ejerkreds. det gælder 
både offentlige, frie og private skoler. 
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opnår de bedst mulige danskkund-
skaber så de i fremtiden vil være 
i stand til at varetage et arbejde. 
Selvforsørgelse frem for alt – og 
interessekonflikten er åbenlys. 

vi har altså i dag et hjørne af vores 
uddannelsessystem som ikke umid-
delbart lever op til de standarder for 
samfundsbærende uddannelse vi 
ellers ser alle andre steder i sektoren. 
Når alle sprogcentre ikke længere er 
kommunale eller selvejende, bliver 
det hele pludselig en konkurrence 
om statens og dermed skatteborg-
ernes penge. De private aktører 
driver virksomhed på markedsvilkår 
for statens regning, men hvem stiller 
de kritiske spørgsmål til de udbydere 
der i jagten på profit underbyder 
hinanden men lover samme kvalitet? 
Hvem stiller de kritiske spørgsmål til 
vores lovgivere om det er i sam-
fundets og borgernes interesse at 
konkurrenceudsætte et så vigtigt 
velfærdsområde der burde være 
dybt engageret i hele job- og integra-
tionsprocessen?

privAT eLLer KOmmuNALT?

Ud fra et markeds- og virksomhed-
sperspektiv kan man sådan set godt 
forstå at et privat sprogcenter kun 

ønsker at involvere sig i den del af en 
borgers liv der har med tilstrækkelige 
testbare danskkundskaber at gøre. 
Der er ikke mange penge i integra-
tion og bredere sprogundervisning-
stanker der skal understøtte borgere 
i alle de læringsrum de befinder sig 
i. for et kommunalt sprogcenter, 
der alligevel afleverer sit overskud 
tilbage til kommunen, er der langt 
større incitamenter til at fokusere på 
helt andre kvalitetsparametre end 
de simple testbare danskkundskaber 
der ligger langt fra den sproglige 
virkelighed mange kursister møder. 
et kommunalt sprogcenter kan være 
aktiv medspiller i en langt bredere in-
tegrationsproces for alle udlændinge. 
en god forretning for samfundet men 
ikke for et privat og markedsstyret 
sprogcenter. 

måske er det på tide at indse at 
Danmarks eneste udbudsramte 
uddannelsesområde er under hårdt 
pres i et system der tvinger udbydere 
til at sænke prisen på en vare der 
ellers er vanvittig vigtig for landet. 
Arbejdsmarkedet skriger efter kvali-
ficeret arbejdskraft fra udlandet med 
dertilhørende gode danskkundska-
ber, og den store gruppe flygtninge 
der endnu ikke er i selvforsørgelse, 
mangler måske i endnu højere grad at 
danskuddannelserne i de respektive 
kommuner løfter den snævre og 

testbare undervisning ud af klasse-
lokalerne og derind hvor borgerne 
har brug for dem - de steder hvor det 
er dyrt, men hvor det samtidig har 
langt større effekt. Hvis man samti-
dig ændrer modultakstsystemet så 
pengene følger modulet og ikke kur-
sistens beståede modultest, så giver 
det pludselig mening at lade den 
enkelte kursist bruge hele den fast-
satte tid på hvert modul fordi hurtig 
progression ikke længere kan betale 
sig. et effektivt danskuddannelsesfor-
løb skal kunne måles på hvordan den 
enkelte kursist og borger klarer sig 
med sine danskkundskaber i virke-
ligheden, og ikke til en modultest 
eller en sprogprøve. 

lovgiverne må indse at uddannelse i 
Danmark fortsat bør være uafhængig 
af markedskræfter og profithensyn 
sådan som det altid har været alle 
andre steder end i danskuddannel-
sessystemet. vi kan ikke længere leve 
med at konkurrencen på området 
presser priserne i bund samtidig med 
at kommunerne forventer samme 
høje kvalitet. Det rammer i sidste 
ende de professionelle undervisere 
på sprogcentrene der i stigende grad 
skal levere samme kvalitet til bety-
deligt færre penge. Konsekvensen 
er ret enkel: konkurrencen dræber 
kvaliteten når udgangspunktet for 
succes er hurtigt ind, hurtigt ud.

•

Artikler, debatindlæg og kommentarer sendes 
til: fokus.dansk@gmail.com

Udkommer juni 2020  
Deadline for indlæg er den 1. maj 2020N0. 74
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Hvilke kompetencer skal fremtidens 
underviser have frem mod 2030? 
• Af fRemTIDSfoRSKeR mARIANNe levINSeN CAND.SCIeNT.pol. www.fremforsk.dk 

de STOre FOrveNTNiNger

vi lever i et land, hvor vores materi-
elle muligheder ret stabilt er vokset 
med et par procent om året de sidste 
150 år. Det betyder, at privatper-
soner, kommuner og virksomheder 
som udgangspunkt har store forvent-
ninger til underviseren, undervisnin-
gens indhold og de fysiske rammer, 
som tilbydes i forbindelse med 
undervisningen. 

En ny vErdEnsordEn – vi skal 
gøre OS umAge i FremTideN 

verden er på mange måder mere 
usikker end under den kolde krig, 
og det skyldes flere forhold. USA er 
stadig en supermagt økonomisk og 
politisk, det er Rusland ikke længere 
på grund af dårlig økonomi og Kina 
har fået smag for den politiske magt 
efter at være kommet i den økono-
miske superliga. 

verden er usikker af mange årsager 
bl.a. fordi de økonomiske, politiske 
og kulturelle centre ikke kun findes 
i europa og USA men også i Kina, 
Indien og andre asiatiske lande. 
verden er uforudsigelig og hver dag 
opstår der konflikter mellem lande 
og subkulturer, som vi har svært 
ved at forstå såvel som nation som 
privatperson. 

Brexit har rystet det europæiske fæl-
lesskabs stabilitet og mange er bange 
for de økonomiske konsekvenser, 
når en af de vigtigste handelspart-
nere forlader fællesskabet. Hver dag 
opstår der en ny konflikt om digitale 

ressourcer, energi og fødevarer, som 
potentielt kan ramme os i en verden, 
hvor landenes økonomi i form af 
samhandel og investeringer er øget 
markant de sidste 3 årtier. 

vi kan se konsekvensen af de mange 
konflikter på, at der i dag er 65 mio. 
flygtninge heraf 40 mio. internt 
fordrevne – det er det højeste antal i 
mange år. 

I dette nye politiske og økonomiske 
landskab har Danmark og europa 
ikke længere særstatus, men skal 
fortjene det hver gang i en verden, 
hvor mange nationer og kontinenter 
ønsker at fremme deres produkter 
og services.  Danmark lever af sam-
handel også i fremtiden.

en afgørende forudsætning for, at 
vi kan klare os som en lille åben 
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økonomi er, at vi bliver bedre til at 
forstå mange forskellige menneskers 
ønsker til produkt og service. Det 
bliver en afgørende kompetence i 
dag og fremover, at man kan kom-
binere faglighed med evnen til at 
forstå land, sprog, kultur og behov 
samt ønsker hos dem, som vi skal 
sælge og udvikle til i fremtiden. 
Her kan vi potentielt få meget gavn 
af de udenlandske medarbejdere, 
der kan byde ind med viden om egen 
kultur og de mennesker, som lever 
der, hvor de kommer fra. Det kræver 
ofte, at de udenlandske ansatte har 
fået undervisning i dansk. 

ArbeJdSmArKed Og behOveT 
FOr uNderviSNiNg i dANSK 
SOm ANdeT SprOg i FremTideN  

også på arbejdsmarkedet er vi 
afhængig af de jobs, som vores 
samhandel skaber og vi har de sidste 
år fyldt op med arbejdskraft udefra 
på grund af en nedgang i arbejds-
styrken.

I 2018 var der mere end 200 000 
fuldtidsbeskæftigede udenland-
ske statsborgere i Danmark, så det 
potentielle kundegrundlag i danske 
virksomheder vokser for under-
viserne med dansk som andet sprog 
på de danske sprogcentre. 

Dertil kommer de, som bor og lever i 
vores land, danske statsborgere eller 
ej, uden de nødvendige sproglige 
kompetencer til at kunne klare sig i 
samfundet og på arbejdsmarkedet. 
Det at mestre et sprog skriftligt og
mundtligt er afgørende for den en-
keltes succes på arbejdsmarkedet 
dvs. tilfredshed og karriere og for 
overhovedet at få en plads på ar-
bejdsmarkedet, når man står 
udenfor. I de kommende år vil der 
fortsat være mangel på arbejdskraft 
i Danmark og derfor kan vi forvente, 
at flere vil indvandre til landet for at 

arbejde her og derfor vil have brug 
for undervisning i dansk. 

HvilkE kompEtEncEr Er afgø-
reNde FOr FremTideNS Lærere?
digital nysgerrighed 

for det først er det afgørende, at 
man er åben og selv, eller i samar-
bejde med f.eks. universiteter, er 
åben over for de mange nye digitale 
måder, som udvikles til at forbedre 
undervisningen. I øjeblikket er der 
en del afprøvning af interaktive 
læringssystemer, som læringssys-
temet tilpasser sig den måde, som 
den enkelte person bedst lærer på. 
Ikke mindst skal der arbejdes med at 
udvikle nye digitale servicesystemer, 
hvor brugere og interesserede kan 

få svar, hjælp og service med det 
samme 24/7. 

Ikke mindst ved vi, at nutiden og 
fremtidens brugere, nemlig de digi-
tale indfødte generation Z født mel-
lem 1990 og 2001, ønsker en digital 
service, hvor de hurtigt kan få svar og 
hjælp døgnet rundt, uanset om det 
drejer sig om selve undervisningen 
eller alle de forhold, dvs. pris, frister 
og krav mv., som der er rundt om 
undervisningen. 

SKAbe pOSiTive rAmmer FOr 
uNderviSNiNgeN 

Undervisning og læring sker ikke 
efter den kendte tankpassermodel, 

˚˚˚ fortsætter side 31.
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hvor man blot hælder benzin eller 
viden på bilen/mennesket og så kan 
de straks bruge den nye viden i deres 
liv. Det er langt mere kompliceret.
For at kunne tage ny viden til sig som 
menneske er det afgørende, at der 
er positive rammer rundt om den 
enkelte, som giver dem tro på, at 
de kan lære sproget. Det betyder, at 
man som underviser såvel pædago-
gisk og personligt skal være i stand 
til at skabe rammer, der giver den 
enkelte en følelse af, at man ved 
egen indsats kan lykkes med at blive 
bedre til dansk.  Viden er nemlig det, 
vi forstår, husker og bruger og er in-
dividuelt lagret og hvis vi ikke tror på, 
at vi kan lære, så kan vi ikke bruge 
viden og undervisningen efterføl-
gende i vores liv. 

Tillid

Fremtidens underviser skal være i 
stand til at skabe tillid til flere parter 
ud fra personlighed, faglighed og den 
praksisviden, som man har tilegnet 
sig om de bedste tilgange, rammer 
og måder at lære dansk på i mange 
situationer.

Det gælder i forhold til den enkelte 
med hensyn til at kunne klare sig 
bedre i samfundet, på arbejdsplad-
sen og på arbejdsmarkedet. Det 
samme gør sig gældende i forhold til 
den virksomhed eller den kommune, 
som skal overbevises om, at bedre 
sprogkundskaber er vejen frem til 
en bedre plads på arbejdsmarkedet 
og bedre samarbejde og vækst i 
virksomheden. 

ikoneT

Som menneske kan vi alle huske en 
underviser, som gjorde noget særligt 
og som troede på en og gav håb for 
fremtiden. Det har nye kursister også 

brug for, de vil gerne se en dygtig 
underviser som en rollemodel og 
som en, som viser vejen og som tror 
på, at det nok skal lykkes. Det kræver 
dagligt engagement og forståelse 
for den særlige rolle og adfærd, der 
kræves for at være en dygtig under-
viser. 

omskifTelighed og empaTi

Som underviser skal man være i 
stand til at omsætte faglighed i 
praksis i forskellige situationer og i in-
teraktionen med mange mennesker. 
Samtidig bør den enkelte træne at 
kunne se, hvilke behov, der er for un-

dervisning hos forskellige mennesker 
og virksomheder nu og fremadrettet.

eT proakTivT salg af service

Alle de ovenstående kompetencer 
skal gerne gøre den enkelte under-
viser i stand til at være udfarende og 
sælge den fantastiske service som 
undervisningen er. 

Alternativt vil mange flere under-
visere forsvinde i fremtiden og det vil 
være meget negativt for det danske 
samfund. 

•
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Digitala resurser 
- med fokus på lärande
• Af IvANA eKlUND, läRARe I SveNSKA föR INvANDRARe,SveRIge 

Större variation, ökad 
elevdelaktighet, multimodalitet 
och individanpassad stöttning 
är exempel på fördelar med 
digitala resurser i undervis-
ningen - om användandet av 
tekniken utgår från pedagogik 
och didaktik som grund.

Inom andraspråksundervisning 
anses allmänt vissa pedagogiska 
metoder och modeller fungera bät-
tre än andra: formativ bedömning, 
genrepedagogik och cirkelmodel-
len samt att utgå från talet är några 
exempel. multimodalitet är en annan 
framgångsfaktor. Där spelar digitala 
verktyg en betydande roll eftersom 
det är med hjälp av tekniken som 
kombination av text, stilla och rörliga 
bilder och ljud kan tas till nya nivåer.

för att digitala resurser ska fungera 
som hävstång för lärande, behöver 
du inkludera dem i din didaktiska 
planering - inför varje nytt arbetsom-
råde/ny lektion. genom att placera 
varje digital resurs du väljer att an-
vända i ett pedagogiskt och didaktisk 
sammanhang, kan du lättare få de 

undervisningseffekter du önskar.
Didaktik handlar om att sätta fokus 
på vad eleverna ska lära sig och hur 
själva lärandet ska organiseras. för 
att underlätta processen med att 
få syn på hur undervisningens olika 
delar påverkar helheten, är det bra 
att utgå från de s.k. grundläggande 
didaktiska frågorna. Här är de anpas-
sade för digitala resurser:

1. vad ska eleverna lära sig? Hur kan 
tekniken bidra till lärandet?

2. vilka resurser kan användas för 
stöttning? Hur?

3. vilka elever ska använda vilken 
resurs och varför?

4. Under vilka arbetsformer ska 
resursen användas?

5. När i undervisningen ska resursen 
användas? varför just då?

6. varför/i vilket syfte ska resursen 
användas?

7. var och på vilka digitala enheter 
kan resursen användas?

8. vilka modaliteter kommer elever-
na att använda sig av med hjälp 
av resursen? vilka möjligheter att 
variera uttrycksformerna finns 
det?

genom att utgå från dessa frågor i 
samband med din lektionsplaner-
ing, kan du känna dig tryggare 
i vetskapen om att du har haft 
elevernas lärande i fokus och utifrån 
det gjort medvetna och genom-
tänkta val. Annars finns det risk att 
digitala resurser inte blir mer än ett 
fristående inslag på lektionerna och 
den röda tråden genom undervisnin-
gen uteblir.

˚˚˚ fortsætter side 33.
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För att göra det möjligt för eleverna 
att variera och kombinera olika ut-
trycksformer så mycket som möjligt, 
gäller det att skapa och planera för 
aktiviteter som på ett naturligt sätt 
kombinerar text, tal och bilder. När 
det gäller att t.ex. skriva till bilder 
som man har talat om och samlat 
ord och meningar kring, är det viktigt 
att särskilt elever inom grundläggan-
de litteracitetsundervisning får skriva 
både analogt och digitalt. För digitalt 
skrivande passar det bra med digitala 
skrivverktyg med inbyggt läs- och 
skrivstöd så som diktering, talande 
tangentbord och uppläsningsfunk-
tion.

Digitalt skrivande och uppläsnings-
funktion visualiserar skriv- och läs-
riktning, medan talande tangentbord 
ger stöttning i processen att koppla 
språkliga ljud med rätt bokstav. Att 
kunna få en text uppläst ger stöttning 
vid lästräning. Eftersom god läshas-
tighet är en teknisk förutsättning för 
fungerande läsförståelse, blir detta 
relevant på alla nivåer. Till exempel 

kan en elev som har fastnar vid ett 
svårt ord i en analog text skriva in 
ordet i ett digitalt skrivverktyg med 
uppläsningsfunktion, få det uppläst 
och därmed få stöd i att gå vidare. En 
sådan elev är medveten om sitt eget 
lärande och deltar aktivt i det.

Digital uppläsning kan också utgöra 
en brygga till skrivande för hand, 
t.ex. genom att eleven skriver vad 
han/hon har hört på ett papper 
vid sidan om och därefter utför en 
kontroll med hjälp av förlagan på 
skärmen. På köpet utvecklar eleven 
förmågan till självbedömning. Ett 
sätt att växla tillbaka från skriven text 
till tal är att låta eleverna spela in sin 
röst när de läser/talar och därefter 
lyssna på sig själva. När eleverna 
arbetar självständigt på detta sätt, 
kan du använda tiden som frigörs i 
klassrummet till att ge återkoppling 
och stöd på individnivå. 

Inom formativ bedömning lyfter man 
ofta fram visualiseringar som ett 
sätt att tydliggöra mål och exempel. 

Tekniskt sett är visualiseringar inget 
annat än inspelade, multimodala 
genomgångar som eleverna har till-
gång till digitalt. Att ge eleverna stöd 
i lärandet med hjälp av inspelade 
instruktioner, ordlistor, texter och 
genomgångar av grammatik och text-
typer är värdefullt. Det blir lättare för 
eleven att öva, repetera och förstå.

Mängd- och färdighetsträning av 
ord, fraser och grammatik kan 
också effektiviseras och varieras 
med hjälp av digitala resurser, t.ex. i 
form av multimodala och interaktiva 
språkträningsverktyg med inbyggd 
korrektiv återkoppling. Om eleverna 
kan jobba med den här typen av 
uppgifter via sina egna mobiltele-
foner, kan repeterandet med fördel 
ske utanför klassrummet. Lektions-
tiden kan då utnyttjas till att i stället 
diskutera, praktisera och producera 
språk tillsammans.

Digitala resurser gör skillnad, men 
inte per automatik. Det viktiga är vad 
du och dina elever gör med dem.

•




