
Nr. 74 > JUNI > 2020

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

Næste nummer udkommer i december 2020. 
Deadline for indlæg er den 1. november 
2020.

Bladet udkommer kun på nettet og kan prin-
tes herfra: 
www.uddannelsesforbundet.dk/fokus.aspx

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

UDgIveS Af: 
UDDANNelSeSfoRBUNDeT, SeKTIoNeN foR 
læReRe I DANSK Som ANDeTSpRog

– PÅ DANSK SOM ANDETSPROG FOR VOKSNE

Leder  side   02

onlineundervisning på DU1  side 03
– kan man det? 

parat … Start … fjernundervis!  
 side  05

virtuel undervisning  side  07
– de gode erfaringer? 

Barselscafeen i Køge  side  09

fgU og dansk side     11
som andetsprog
 

om translanguaging side 18
    

Undervisning i  side 17
sætningsstruktur 
 

Uddannelse af sprogmakkere  
til IgU-ansatte side 22
 
 Til Inspiration for undervisere:

www.læratlære.com

Idekatalog: henvender sig til undervisere i dansk, svensk og norsk som andetsprog

www.uddannelsesforbundet.dk/fokus.aspx
https://xn--lralre-mxae.com


REDAKTIONEN

Endelig nærmer vi os sommerferien 
efter et meget anderledes og udfor-
drende forår, hvor sprogcentrene 
har været lukket fysisk ned. Mange 
af os mindes 2013, hvor vi blev 
lockoutet. Udfordringen har været 
ganske anderledes denne gang, fordi 
vi skulle fortsætte undervisningen 
online med dags varsel. De færreste 
af os – og det gælder både kursister 
og undervisere – var klædt på til 
opgaven. Kursister har meget forskel-
lige forudsætninger for at modtage 
onlineundervisning, og underviserne 
har været kreative for at få det bed-
ste ud af en svær situation. 

For at hente inspiration hos hinan-
den efterlyste vi artikler om erfaring-
er med at nå kursisterne online, og 
det er der kommet tre spændende 
og meget forskellige artikler ud af. 

Det er snart et år siden, at undervis-
ningen på FGU gik i gang. Også 

der skulle lærerne være kreative 
indenfor et område, hvor rammerne 
knap var kommet på plads. I dette 
nummer kan I læse om opstarten på 
FGU i Køge. 

Desuden kan man i dette nummer 
læse om evalueringen af Barsels-
cafeen, som vi tidligere har bragt 
en artikel om. 

Det er også blevet til et par artikler 
om metodiske tilgange til undervis-
ningen, og endelig kan man læse 
om uddannelsen af sprogmakkere til 
IGU-ansatte, der er et projekt under 
SIRI.

Rigtig god og velfortjent 
sommerferie.

Kirsten Aagaard Andersen 
og Susanne Toft  
Redaktionen
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Da skolen pludselig blev lukket, gik 
vi alle i gang med at lære at bruge 
Teams og Zoom. vi øvede os i at 
bruge disse apps og programmer 
ved lærermøder og introducerede 
dem på DU2-, DU3- og fvU-hold. 
men hvad med DU1?

De fleste DU1 kursister ejer ikke 
en computer, og hvis de gør, er de 
usikre i at bruge den. De har måske 
en e-mailkonto, fordi det var nød-
vendigt at oprette den ved online-
køb eller til et abonnement, men tit 
kan de ikke huske e-mailadressen, 
og de har glemt alt om login.
Så hvordan kunne vi få gang i 
onlineundervisningen med vores 
DU1-hold. Hvordan skulle det gå, 
hvis de skulle til at bruge Teams, 
Word, pdf og Unilogin?

vi havde i klasseundervisningen 
allerede trænet at bruge klassens 
webside på den Sharepoint-app1, 
som alle kursisterne på sprogcentret 
har, og vi havde sammen i klasserne 
skrevet hjemmearbejde og dagbog 
for dagen på den elektroniske tavle 

og bagefter tjekket, 
at kursisterne kunne 
læse det på app’en 
på deres telefon.

Personlig kontakt 
og apps de bruger 
i forvejen

Det var Sharepoint-
appen, der var 
udgangspunktet for 
onlinekontakten med 
kursisterne sammen 
med sms’er sendt 
gennem skolens 
registreringssystem. vi kunne se, 
at et par af kursisterne havde set 
vores opslag på Sharepoint, og der 
kom lidt flere, da vi skrev ud til hver 
enkelt på sms med link til siden og 
med deres password og login (som 
de jo måske havde glemt). men det 
der virkelig fik startet kontakten 
med kursisterne var, da vi gik i gang 
med at ringe rundt til dem hver 
især og foreslå undervisning gen-
nem onlinemedier de kendte. 

måske havde disse kursister aldrig 
brugt Zoom, men de brugte alle 
flere timer ugentligt på deres 
smartphones for at holde kontakt 
med familien i hjemlandet gen-
nem Skype, viber, messenger eller 
WhatsApp. Så da vi begyndte at 
bruge disse apps, kom der for alvor 
gang i vores onlineundervisning.

vi underviser nu de dage kursisterne 
har lektioner ifølge deres skema. en 
lærer holder samtaler med kursister-
ne enkeltvis eller i mindre grupper 

Onlineundervisning på DU1 
– kan man det? 
•  Af KRISTINe SKARBINIKA peDeRSeN og elISABeTH WITT
 SpRogCeNTeR NoRDSjællAND/fReDeRIKSvæRK

Brug de onlinemedier, kursisterne er bekendt 
med og selv bruger i forvejen. Lav overskuelige 
opgaver, som hellere er for lette end for svære. 
Personlig kontakt er vigtig. Og skyd med spre-
dehagl. Erfaringer med DU1 modul 4, 5 og 6

1. Sharepoint er en del af office 365, som vores sprogcenter har købt og videreudviklet en hjemmeside med til-
hørende app til brug for alle hold til kommunikation mellem kursister og lærere.
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gennem WhatsApp eller alminde-
lige telefonopkald. En klasse har 
en gruppe på Messenger hvor syv 
ud af holdets otte kursister mødes 
med læreren til onlinesamtaler. Det 
fungerer næsten som almindelig 
klasseundervisning, hvor vi taler 
om vejret og om hvordan det går, 
vi læser tekster sammen og kursi-
sterne holder oplæg. Messenger 
har ligesom andre onlinekommu-
nikationstjenester en ”del skærm”-
funktion, så hvis der bliver tvivl 
om, hvad der tales om, kan læreren 
skrive det eller vise et billede af 
det, som var det en tavle. Vi kan se 
hinanden, så hvis nogen er i tvivl, fx 
om hvilken bog eller opgave vi lige 
taler om, kan man holde den op 
foran kameraet. 
Vi kan også se hinandens børn, 
katte og stuer, hvilket betyder, at 
nogle emner bliver mere konkrete 
at tale om end i klassen.

Kursisterne afleverer skriftlige 
opgaver. Det sker ved, at de skriver 
noget i deres hæfte eller bog og 
sender et billede af det til læreren 
på sms eller i den fælles gruppe på 
Messenger.
Vi har også lavet opgaver med 
spørgsmål til filmklip fra YouTube. 
Valgmuligheder til spørgsmålene 
gør opgaven lettere og generelt er 
vores erfaring, at niveuaet hellere 
skal være lidt for lavt end lidt for 
højt i forhold til i klassen, hvor der 
er større mulighed for at spørge ind 
og tale sammen. Små overskuelige 
opgaver, som ikke er for tidskræ-
vende, lader også til at fungere 
bedst.

Khaled Ksibes forklaringer på ara-
bisk af fx, hvordan man skriver en 
e-mail, David Jørgensens optagel-
ser af samtaler og testtræning og 
kursistpræsentation af emner samt 
serien ”Nydansker i job” er alle 
YouTube-film, vi har haft glæde af. 
Vi har eksperimenteret med selv at 

lave film og sende dem ud – fx filme 
en bog, mens vi læser den op, eller 
filme os selv, der fortæller noget. 
Film fylder dog ofte for meget til at 
kunne sendes med sms. Vi har fun-
det ud af at sende dem som links 
fra Google Fotos men kan så ikke 

være sikre på, om kursisterne nu får 
trykket på linket.
Vi har også prøvet med Kahoot-
quizzer, som, hvis de deles som 
”challenge”, kan løses hjemme hver 
for sig.

˚˚˚ fortsat fra side 3.
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Afprøvning af mange 
strategier

I det hele taget har vi afprøvet 
mange ting over ugerne. Vi vidste 
ikke, hvad der virkede, og følte at 
vi måtte teste forskellige strategier 
og skyde lidt med spredehagl for at 
se, hvad der fungerede bedst, både 
i forhold til hvilket medie og hvilke 
opgavetyper vi lettest når den 
enkelte kursist med.
Det sjove er, at det lader til at være 
forskellige ting, der virker bedst på 
forskellige kursister. Mens nogle 
kursister nu er meget aktive og del-
tager i onlinemøder flere gange om 
ugen, er der andre, som aldrig tager 
telefonen, når vi ringer, og ikke har 
svaret på ret mange beskeder. Det 
er især aftenkursister, som måske 
for tiden har ekstra travlt, og som 
heller ikke var så aktive inden 
coronalukningen. 
Men pludselig får vi en lille opgave 

fra én af disse kursister på sms. Og 
her lader ”spredehagl”-strategien 
til at virke, idet nogle reagerer på 
nogle slags opgaver, mens andre 
svarer på andre typer. Vi ved ikke, 
om det er fordi, de bedst kan for-
stå netop den opgave, eller om de 
tilfældigvis bare havde tid den dag, 
men alle de forskellige typer opga-
ver har givet gevinst hos forskellige 
kursister.

Opløste grænser mellem 
arbejde og privatliv

Vi kan godt opleve, at skolelivet og 
hjemmelivet nogle gange kan flyde 
lidt sammen for os, fx når vi mod-
tager en sms med ”6 sætninger om 
min by” midt under aftensmaden 
med familien. Det var heller ikke 
uden overvejelser, da vi gik i gang 
med opringninger fra vores private 
telefoner; vi frygtede at komme til 
at overskride kursisternes og vores 

egen privatsfære. Men vi vurde-
rede alligevel, at det var en særlig 
situation, og at det måtte til, hvis vi 
ville have undervisning i gang med 
denne kursistgruppe.

Vi savner undervisningen på skolen, 
og det gør kursisterne også, men 
vi har fået mange gode og sjove 
erfaringer i løbet af de indtil videre 
to nedlukkede måneder, som vi 
håber at kunne udnytte fremover. 
Onlineundervisning kan måske blive 
et godt supplement til klasseun-
dervisningen med bedre mulighed 
for individuelt fokus. Og når kursi-
ster nogle gange ikke kan deltage 
på skolen pga. praktik eller andet, 
kan det gøre det lettere for dem at 
holde sig opdateret. 
Vi har fundet ud af, at man godt kan 
lave onlineundervisning på DU1, og 
at det giver nogle nye muligheder, 
og dem har vi lyst til at fortsætte 
med at udforske.

•
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Parat ... Start … Fjernundervis!
•  AF Lene HendeL, Free-LAnce underviser Hos bL.A. 
 studieskoLen og MAster-Ling.

Onsdag den 11. marts 2020 havde 
jeg lige afsluttet min aftenundervis-
ning på studieskolen, da pedellen 
kom og fortalte om nedlukningen af 
skoler m.m. Næste dag fik jeg en mail 
fra lederne af skolens danskafdeling 
– al undervisning ville blive omlagt til 
fjernundervisning via platformen 
Zoom, og skolen afholdt kurser for
underviserne i mindre grupper be-
gyndende allerede samme dag. Jeg 
havde tidligere undervist både via 
skype og teams og var derfor fortro-
lig med konceptet, men kendte ikke 

til Zoom. Det kom jeg til på fredagens 
kursus, og Zoom viste sig at være den 
noget nær perfekte platform til fjern-
undervisning og specielt af grupper. 
Jeg var heldig at være tilknyttet en 
arbejdsplads, hvor der hurtigt blev 
taget hånd om tingene. Desværre er 
det mit indtryk, at min oplevelse ikke 
har været typisk, og denne artikel 
drejer sig derfor både om min per-
sonlige oplevelse af fjernundervisnin-
gen, samt den problematiske situa-
tion mange andre undervisere og ik-
ke mindst kursister har befundet sig i.

Hvis man ser bort fra at dele kage ud, 
så kan stort set alt, hvad der foregår 
i et klasseværelse også foregå på 
Zoom! Man kan se og høre hinan-
den, man kan sætte kursisterne i 
grupper og besøge grupperne efter 
tur, man har adgang til en tavlefunk-
tion, og der kan afspilles både lyd og 
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video, som alle kan se og høre. Chat-
funktionen giver mulighed for at dele 
dokumenter enten med hele holdet 
eller med udvalgte kurister – præ-
cis som hvis du rækker dem noget. 
Chatten kan desuden fungere som 
en ekstra tavle, hvor man kan skrive 
dagens ordforråd ned, og kursisterne 
har derefter mulighed for at gemme 
chatten. For at få optimal nytte af 
Zoom skal underviserne have en 
betalt licens, mens programmet 
tilgås gratis af kursisterne på telefon, 
tablet eller computer. Selv på meget 
restriktive firmacomputere kan det 
bruges, fordi programmet egentlig 
ikke installeres, men blot lægger 
sig som en lille app. Hele verden 
zoomede pludselig, og det gav 
selvfølgelig nogle sikkerhedsmæs-
sige udfordringer. Nogle amerikanske 
skoleelever oplevede, at en blotter 
pludselig viste sig i undervisningen, 
derfor bød de første par uger også 
på en lind strøm af opdateringer, der 
øgede sikkerheden, som derefter 
kom helt på plads bl.a. ved brug af et 
venteværelse, hvorfra underviseren 
lukker kursisterne ind eller smider 
dem ud. Personligt har jeg dog aldrig 
oplevet ubudne gæster. Naturligvis 
vokser træerne ikke ind i himlen, 
og man mangler da noget nærvær i 
samværet med kursisterne, men om-
stændighederne taget i betragtning 
er det et absolut værdigt alternativ.

Mit arbejdsliv som free-lance under-
viser består dels af undervisning af 
udenlandske medarbejdere på større 
danske virksomheder. Primært som 
en-til-en undervisning men også i 
mindre hold, desuden har jeg egent-
lig holdundervisning for Studieskolen 
med op til 18 kursister på hvert 
hold. I hele denne Corona-periode 
har jeg gennemført al min undervis-
ning on-line dvs. op til 20 ugentlige 
lektioner. Det har været fuldstændig 
uproblematisk, og jeg kan ærligt sige, 

at kursisterne i al væsentlighed har 
fået den samme kvalitet i undervis-
ningen, som de ellers ville. Det har 
været muligt, fordi der på arbejd-
spladsen har været en ledelse, som 
har holdt sig ajour med, hvad der 
foregår inden for fjernundervisning, 
som lynhurtig tog en beslutning og 
fik stablet kurser for undervisere 
på benene. Fordi der under hele 
forløbet har været adgang til kom-
petent IT personale, som back-up 
for ethvert spørgsmål eller problem, 
man som underviser måtte have i 
forbindelse med fjernundervisnin-
gen. Der er blevet taget hånd om de 
undervisere, som ikke var kyndige 
ud i IT, og de har fået tilbudt massiv 
back-up i perioden, men at melde sig 
ud af fjernundervisningen var ikke 
en mulighed. Fordi man som ledelse 
har valgt én platform, har man netop 
haft mulighed for at yde denne 
støtte, og samtidig har man haft den 
indlysende fordel, at kursisterne 
kun har et system at forholde sig til. 
Uanset hvilken klasse eller under-
viser man har, så er platformen den 
samme.

Det har været frustrerende at opleve 
– både på mine børns skole og hos 
gamle kollegaer rundt omkring på 
landets sprogcentre – hvor lidt ans-
var ledelsen har taget for fjernunder-
visningen. Mange steder kæmper 
hver underviser sin egen kamp, 
hvilket gør undervisningen til en stor 
rodebutik. Mine børn har skulle for-
holde sig til Skype, Discord og Zoom 
samt opgaver, der skulle sendes 
frem og tilbage på mail. I forbindelse 
med denne artikel spurgte jeg i en 
gruppe for andetsprogsundervisere 
på Facebook, hvad der var blevet 
gjort på de forskellige sprogcentre. 
Nogen undervisere var sendt hjem, 
så sprogcentret kunne søge om 
lønkompensation, nogen sendte op-
gaver ud pr. mail, nogen havde grup-
per på Facebook, nogen underviste 

kursisterne individuelt på WhatsApp, 
og nogen ringede endda til kursist-
erne og forsøgte at gennemføre un-
dervisning af den vej. Mange af disse 
modeller på det samme sprogcenter. 
Stort set ingen brugte en egentlig 
undervisningsplatform. Skyldes det 
simpelthen manglende kendskab og 
sammenligningsgrundlag? 

Jeg har den største respekt for un-
derviserne, der fægter sig frem i et 
forsøg på at yde en eller anden form 
for undervisning, men det kan gan-
ske enkelt ikke være meningen, at 
samtlige undervisere på en skole skal 
prøve at opfinde den dybe tallerken 
– som oven i købet allerede er op-
fundet. Selvom alle kurister ikke har 
adgang til en computer, så skal man 
lede længe efter en kursist uden en 
smart-phone, hvorfra man sagtens 
kan deltage i on-line undervisning. 
Er det nemmere at undervise ”min 
slags” kursister dvs. DU3 kurister 
on-line – ja det er det helt sikkert, 
men det kan lade sig gøre for alle. 
Det kræver bare ledelse og support, 
fx skal der udarbejdes en kursistve-
jledning, der evt. skal oversættes til 
flere sprog, og som det er skolens 
ansvar at få sendt ud til kursisterne. 
Ved ikke at tage ansvaret som ledelse 
på sig svigter man både undervisere 
og kursister. Det handler ikke om, 
at hver underviser har frihed til at 
planlægge sin egen undervisning. 
Det handler om, at skolen skal stille 
rammerne til rådighed og sige ”Det 
er her vi underviser”, præcis som 
man gør med de fysiske lokaler.

Danmark er et gennemdigitaliseret 
samfund, og det har sprogcentrene 
også et ansvar for at formidle. Le-
delsen bør være orientret om, hvad 
der sker på den front, underviserne 
skal holdes ajour, og kursisterne skal 
løftes ind i det digitale samfund. 
Slut … Finale …Ledelse!

•
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VirtUel UnDerVisninG 
– de gode erfaringer?
• Af moNIKA KAllAN, UNDeRvISeR SpRogCeNTeR NoRDSjællAND

Fokus skriver: Mange af os er 

blevet kastet ud i at skulle til-

rettelægge al vores undervisning 

online, hvilket giver udfordringer 

men også nye muligheder for 

både os og vores kursister. Der er 

gang i kreativiteten rundt om-

kring, og hvis nogen af jer har lyst 

til at dele jeres gode erfaringer, 

modtager Fokus meget gerne 

artikler. 

Den skole, jeg normalt underviser 
på, blev lukket d. 12. marts. for mig 
har det betydet en masse gåture – og 
mens jeg går gennem skove og langs 
sundet, har jeg interesseret lyttet til 
andres tanker på pod-casts. Noget af 
det, jeg har interesseret mig for, har 
været virtuel undervisning og andres 
erfaringer med at skifte klasseværel-
set ud med samvær via nettet. 

Blandt mine favorit-podcasts er 
NpR’s Ted Radio Hour. Den 3. april 
handlede podcasten ”Teaching for 
Better Humans 2.0” om ameri-
kanske skolers nye virkelighed og 
muligheden for forandring. Richard 
Culatta, Ceo for ISTe (International 
Society of Technology in education), 
mener, at læring er en medfødt so-
cial aktivitet – min frie oversættelse 
af hans ”learning is an inhe-rently 
social activity”. Helt lavpraktisk siger 

han, at undervisning 
ikke er det samme som 
indhold. Så lad være 
med at tro, at virtuel 
undervisning kan bestå 
af, at nogen (læreren/
underviseren) lægger det 
indhold, der skulle være præsenteret 
i undervisningen, på nettet til klas-
sen. Indholdet er bare en lille del af 
det, der er undervisning.

Her er, hvad jeg synes er helt centralt 
i den vellykkede undervisning: at 
hver enkelt ser sig selv som deltager, 
at alle føler, de har noget at tilføje. 
At den viden, den enkelte når frem 
til, er blevet etableret i fællesskab. 
måske etableret er et forkert ord 
– for det er præcis en del af erkend-
elsen: At det, vi forsøger at fasthol-
de, hele tiden viser sig at have nye 
sider. for hver person, der beskriver 
eller kommenterer, for hvert nyt sæt 
øjne, bliver en ny vinkel tilføjet, der 
opstår mere viden, flere måder at 
forstå på. jeg kunne sige, at projekt 
og proces hører sammen – at rejsen 
er en del af det, man har opnået, 
når man når destinationen. eller at 
rejsen har beriget destinationen – at 
uden den tid og den erfaring, det
tager at komme frem, ville destina-
tionen stå mere fattigt. med andre 
ord: Hvis det fx er læsning og for-
tolkning af en tekst, kan man nå 
rigtig langt i den forberedende læs-
ning hjemme – men forhåbentlig vil 
en gennemgang, analyse og diskus-
sion i klassen åbne helt andre døre 

end dem, man sad med, 
da man læste teksten alene. Under-
visning handler om at folde ud, fra 
kerne til flervinklet konstruktion. Den 
er som fortællingen omkring det, der 
var plottet. Den gode undervisers 
opgave er (ifølge mig) at sørge for, 
at alle i klassen deltager i at folde 
fortællingen ud, at alle når frem til at 
være med til at (gen)skabe produk-
tet. 

De bedste undervisere, jeg kender, 
tager et informeret udgangspunkt 
i deres modtagere. De inddrager 
den viden og de interesser, deres 
elever / kursister / studerende har 
med sig. De ved, at den ene deler 
verden i retfærdigt eller uretfærdigt 
– mens en anden interesserer sig 
for bæredygtighed og en tredje for 
en særlig type musik – og de finder 
måder at inddrage alt det i projek-
tet. De formår at få den tavse til at 
tale – og at vise den, der ikke troede, 
han eller hun tænkte noget specielt, 
faktisk sad med en brik, at lige netop 
hendes synspunkt måske var vejen til 
en særlig oplysning, at hendes input 
var uundværligt. Hos den virkelig 
gode underviser føler alle sig klogere 
– bedre, skarpe, nytænkende. 

learning is an inherently social activity
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Den mest skelsættende undervis-
ning, jeg har oplevet, var bygget på 
dialog mellem studerende. 

Underviseren stillede spørgsmål 
snarere end at give svar. Det kræ-
vede rigtig meget af hende – og var 
fantastisk, når det lykkedes. De er-
kendelser, jeg nåede frem til her, 
føles meget relevante, føles som 
”mine”. vi taler om at teamarbejde – 
her oplevede jeg det. jeg var bevidst 
om, at mine observationer udgjorde 
en af delene – muligvis havde æn-
dret vores fælles konklusion. men 
også, at jeg ikke ville være kommet 
frem til den erkendelse, jeg havde 
fået, uden de andres input. vi var 
klogere sammen – kunne nå længere 
på en sjovere måde – sammen.

I virkeligheden mener jeg, at rigtig 
mange ting – herunder fokus’ 
opfordring til at skrive og fortælle 
om vores gode erfaringer med at 
forlægge undervisning online – 
afspejler en almen nedvurdering af 
lærerrollen. vi former vores billede 
af undervisningsaktivitet, så skær-
men kan indtage den centrale rolle. 
Det er en voldsom forvrængning af 
den proces mod læring, vi kalder 
undervisning. Covid 19 ramte os alle 
– men lærerne kan bare forlægge 
deres arbejde til online undervisning 
– de er så kreative. og heltene her 
er lærernes kreativitet, internettet 
og de app’s, der gør det muligt at 
komme i kontakt på tværs af rum. 
og taberne er eleverne, lærerne og 
undervisningen.

efter at have været med til at ud-
arbejde diverse online sprogind-
læringssystemer kan jeg bekræfte, 

at undervisning ikke handler om at 
sætte sig foran en skærm og taste 
sig igennem forskellige links eller 
om at svare på diverse paratviden 
spørgsmål vha en kahoot. I begyn-
delsen af marts troede jeg, den var 
noget alle vidste. men måske den 
viden – ligesom begrænsning på ar-
bejdstiden og klar adskillelse mellem 
arbejde og ferie – er gået tabt i takt 
med at vi har fået mobiler, hjem-
mearbejde og mulighed for konstant 
on-line tilstedeværelse. 

Hvorfor skal jeg absolut gøre op-
mærksom på, at virtuel undervisning 
også har dårlige sider? Dybest set 
fordi den gode undervisning igen 
ikke bliver set tydeligt nok. fordi 
udenforstående – ligesom fokus –
igen giver udtryk for, at undervisning 
bare er et produkt af en underviser(s 
kreativitet), som skal modtages af en 
elev, som så har tilegnet sig noget 
viden. forhåbentlig har jeg mis-
forstået alt.

men, seriøst, hvorfor opfordrer 
fokus os kun til at finde positive 
sider ved den virtuelle undervisning? 
Hvorfor ikke tale om alt det, vi nu 
opdager, gør klasseværelset specielt? 
Skulle vi ikke opfordres til at få det 
beskrevet, så vi kan beskrive lære-
rens opgave mere fyldestgørende? 
Så man kan forstå, at det kræver 
forberedelse og efterarbejde at løse 
opgaven i klassen. Der er en hel 
industri, som nok skal sørge for at 
fortælle os, hvor fantastisk virtuel 
undervisning er. Hvorfor formidler vi 
ikke, hvilke enestående begivenhed-
er der finder sted i et klasseværelse?

Her er noget af det, vi ved om under-
visning:
• Den feedback, der virkelig har ef-

fekt, kommer oftest fra peers – altså 
de andre i samme læringssituation. 
• Man læser med summen af de 
tekster, man har læst, og den viden, 
man sidder inde med – og to men-
nesker (eller samme person på to 
forskellige tidspunkter) læser derfor 
ikke samme tekst på samme måde. 
for nogen vil den information være 
ubegribelig – andre vil have læst se-
miotik eller litteraturteori og vil vide 
helt præcis, hvad jeg mener. 

og her er noget fra den litteratur, jeg 
finder inspiration i:
I livet er det vigtigste og mest spæn-
dende ofte selve rejsen hen mod 
målet. Undervisning, som består 
af information – fx i at lægge links, 
opgaver eller kahoots, fungerer som 
supplement. Det kan være en del af 
et undervisningsforløb – men det 
kan ikke være undervisning.

jeg tænker, at alle lige nu kan se 
fordelene ved internettet og virtuelt 
samvær. Der er mange gode ting – og 
det er fantastiske mængder viden, 
vi alle sammen har adgang til. men 
især derfor er det vigtigt at holde 
fast i, at der er nogle ting, virtuel 
virkelighed ikke kan give os. Skær-
men lærer ikke vores børn at se den 
person, de taler til, i øjnene. Den 
kan ikke gøre dig bedre til at være til 
stede i dit livs øjeblikke – men den 
kan gøre samvær mulig over lange 
afstande. Den kan ikke undervise – 
men den kan tilvejebringe masser af 
informationer. 

og det kan være super positivt. også 
for en underviser.

•
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Barselscafeen i KøGe  
• Af jANe NIelSeN, UNDeRvISeR CDI

BARSELSCAFEEN I KØGE: Det er 

vigtigt, at kvinderne har et sted, 

de kan henvende sig, hvor de ved, 

at der bliver taget hånd om dem 

og deres udfordringer

I juni 2019 måned bragte fokus 
en artikel om barselscafeen på 
Center for Dansk og Integration i 
Køge Kommune. Barselscafeen er 
et initiativ etableret i samarbejde 
med jobcenter Køge under Integra-
tion- og Beskæftigelsespuljen og 
har til formål at bringe flere kvinder 
med flygtningebaggrund tættere på 
arbejdsmarkedet.

I forbindelse med barselscafeen 
og det tværfaglige samarbejde, 
den bygger på, har vi høstet en del 
erfaringer, som vi tænker andre 
med lignende projekter i tankerne 
kan drage nytte af. faldende asyltal 
påvirker sprogskolerne (og integra-
tionsindsatsen), og der er derfor 
brug for at tænke i alternativer både 
i forhold til danskundervisning og 
nye samarbejder. Barselscafeen er 
et eksempel på dette.

Udfordringerne er tid, tillid 
og placering

vi har erfaret, at det tager tid at 
etablere og forankre sig som institu-
tion i en kommune, og det tager 
ligeledes tid at skabe den fornødne 
tillid hos kvinderne i sådan et for-
løb. Desuden er det heller ikke 

uvæsentligt, hvor man vælger at 
placere cafeen. Selv om barsels-
cafeen er et initiativ under jobcen-
teret var det vigtigt for at tiltrække 
deltagere, at cafeens fysiske placer-
ing var sprogskolen, fordi der er et 
signal i at barselscafeen er et sted, 
man lærer dansk. Ikke desto mindre 
tvang det varierende fremmøde 
os til at genoverveje placeringen 
af barselscafeen på sprogskolen 
på trods af, at det ligger tæt på of-
fentlig transport. 

I samarbejde med den 'boligso-
ciale helhedsplan' i Køge Kommune 

besluttede vi os for at flytte barsels-
cafeen ud i et af Helhedsplanens 
lokaler i boligområdet ellemarken, 
hvor mange af kvinderne i målgrup-
pen bor, én dag om måneden, og 
det har virket i fht.at få flere kvinder 
til at møde op. 

Samarbejde og tværfaglighed 
er nøglen til succes

Samarbejdet med Helhedsplanen 
har betydet, at også andre kvinder 
med flygtningebaggrund ”udenfor 

foto: hiwet og marianne.
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systemet” i boligområderne har 
kunnet få hjælp gennem barsel-
scafeen til f.eks.at få kontakt til sags-
behandler, pladsanvisning, familie-
rådgivning m.m. 

Tovholderne i barselscafeen har 
baggrunde som dansklærer og 
vejleder, sundhedskonsulent og 
virksomhedskonsulent. Det bety-
der, at vi har en bred kontaktflade, 
og at vi har mulighed for at hjælpe 
kvinderne, der kommer i barsels-
cafeen inden for en række områder 
og hvis vi ikke kan, ved vi, hvor vi 
kan henvise dem til. Det betyder 
rigtigt meget for kvinderne, at 
barselscafeen også er et tilbud, hvor 
de kan få hjælp til at løse stort og 
småt. Dermed kan vi være med til 
at fjerne de udfordringer, kvinderne 
kan have i forbindelse med barslen, 
så de ikke kommer til at udgøre en 
forhindring for at komme ud på ar-
bejdsmarkedet senere, når barslen 
er slut.
Det har betydet, at jobcenteret 
hurtigere har kunnet matche 
kvinderne, der kommer tilbage fra 
barsel med de rette uddannelses-
eller jobtilbud, fordi vi taler med 
kvinderne om deres ønsker for 
fremtiden, og hvilken vej der er 
realistisk at gå. på den måde for-
bereder og motiverer vi kvinderne i 
forhold til livet efter barslen også.

Barselscafé i Coronatid

Da gravide af sundhedsstyrelsen 
vurderes at være i risikogruppen, 
har vi valgt at følge sundhedsplejer-
skerne i Køge Kommunes opfordring 
om at lukke barselscafeen ned frem 
til august 2020.
Sårbare mødre i gruppen bliver 

KONTAKT: 

Hvis du vil vide mere om barselscafeen er du velkommen til at kontakte:

Jane Nielsen, Dansklærer og vejleder Center for Dansk og Integration, Køge 
jane.nielsen@koege.dk  |  tel. 5667 6660

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

Julie Anna Vitali, Integration- og beskæftigelsesambassadør, Køge Kommune
julie.vitali@koege.dk  |  tel. 5339 2777

REFERENCER: 

https://www.integrationsviden.dk/iba/materiale/flygtningekvinder-laerer-om-
arbejdslivet-pa-barselscafe-i-koge

https://www.integrationsviden.dk/iba/nyheder/barselscafe-flytter-ud

https://www.integrationsviden.dk/iba/materiale/5-gode-rad-kom-godt-i-gang-
med-barselscafeer

https://www.integrationsviden.dk/iba/materiale/barselscafe-med-fagligt-indhold-
fa-inspiration-til-aktiviteter

https://www.uddannelsesforbundet.dk/media/4828/fokus-72_juni2019.pdf

imidlertid tilbudt ekstra opfølgning 
af deres sagsbehandlere og sund-
hedsplejersker ligesom vi også har 
tilbudt nogle af kvinderne en gåtur 
for at give kvinderne mulighed for 
fortsat at have et sted at henvende 
sig for at få hjælp og støtte.

•

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

Udkommer december 2020  
Deadline for indlæg er den 1. november 2020N0. 75

https://www.integrationsviden.dk/iba/materiale/flygtningekvinder-laerer-om-arbejdslivet-pa-barselscafe-i-koge
https://www.integrationsviden.dk/iba/nyheder/barselscafe-flytter-ud
https://www.integrationsviden.dk/iba/materiale/5-gode-rad-kom-godt-i-gang-med-barselscafeer
https://www.integrationsviden.dk/iba/materiale/barselscafe-med-fagligt-indhold-fa-inspiration-til-aktiviteter
https://www.uddannelsesforbundet.dk/media/4828/fokus-72_juni2019.pdf
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fGU og Dansk som andetsprog  
• Af meTTe STeNSgAARD HANSeN, UNDeRvISeR I DANSK/DSA veD fgU mIDT & ØSTSjællAND, KØge. 

foto: mette stengaard hansen

Det nye sted, navn og varme sag er; 
fgU – forberedende grund Uddan-
nelse. Den er designet til at gribe 
alle unge udenfor ”normen”. Unge, 
som står uden for arbejdsmarke-
det, uddannelsesinstitutionerne, 
har diagnoser, sprogudfordringer 
eller lider af dovenskab m.m. Det 
bliver lige pludselig en meget bred 
målgruppe at favne i en enkelt ud-
dannelse. 

En dag på FGU Køge 
– Morgenmad 

Velkommen til FGU, dagen starter 
for alle i vores hyggelige kantine, 
med kaffe og te på kanderne og 
lune friskbagte boller. Der er sum-
men ved bordene, morgenmaden 
indtages og dagen skal til at beg-
ynde. Vi sidder i blandet flok, elever 

som lærere, spørger ind til hinan-
dens liv og virke, børn og interesser. 

”Hvordan går det med det hele?”. 
”Gik køreprøven godt i går?”. 

Der hersker en stemning af lighed. 
Oplevelsen af respekt i det skjulte, 
men lige for hvert øje, er kendeteg-
net, når vi samles om måltiderne. 
Der er ingen skarp opdeling af auto-
ritet og alligevel ved alle, hvem der 
er chef, underviser, administrativ og 
hvem der, når dagen ender, har det 
sidste ord. 

Kl. nærmer sig 8:20 og en ansat, der 
har den ”pædagogiske morgent-
jans” rejser sig og ringer med den 
gamle fine skibsklokke og sender 
signal om stilhed, mens nyheder og 
meddelelser gives i plenum. Efter-
følgende kommer et oplæg om et 

værksted, en klasses arbejde eller 
måske en fortælling om en enkelt 
elev, der har udmærket sig. Her 
deler vi glæder, interesse for vores 
fag eller arbejde og bidrag til FGU, 
for det handler om fællesskab, om 
at stå sammen om at være forskel-
lige, lave forskelligt, men alligevel 
dele et rum, en tid og en skole. 

https://www.kompetansenorge.no/contentassets/e1450ed8ec9c482a85475943a1fe16a9/arbeid-og-sprak-et-samspill.pdf
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DSA i FGU 

Ovenstående tegner et dejligt 
billede af FGU i fuld drift og det er 
skolen også i dag. Men det er utopi 
at tro, at opstarten af en ny ud-
dannelse ikke volder udfordringer. 
DSA-elever inden for aldersgruppen, 
blev rykket ud af velkendte ram-
mer, flyttet til en ny skole og deres 
uddannelsesbane blev brat æn-
dret. Mange DSA-elever fandt den 
forandring svær. Da de på FGU blev 
tilbudt mulighed for værksteds- 
eller almenundervisning, endte 
mange på AGU (Almen Grund Ud-
dannelse). Hvor det primære fokus 
er de almene fag, som fører dem ad 
samme vej, VUC ville have gjort. 
Det betyder dog ikke, at DSA-hold-
ene på FGU Midt og Østsjælland 
bugner af kommende akademiske 
studerende, mange af de unge, 
ønsker at fortsætte på EUD og der-
for er der fokus på at vise eleverne, 
at værkstedsfagene eller PGU 

(Produktions Grund Uddannelse), 
kan være en mere direkte vej til 
erhvervsuddannelse.  

I alle uddannelser er sprogfærdig-
heder en afgørende faktor for 
succes. Det gælder både elever og 
undervisere. De fleste faglærere, 
har baggrund i produktionsskolerne, 
som ikke har haft megen DSA- un-
dervisning tidligere. Derfor opstår 
der en ny udfordring; manglende 
kompetencer i forhold til arbejdet 
med DSA i værkstederne. En ud-
fordring, som bør adresseres mere 
fremadrettet, da FGU er en oplagt 
aftagende institution for mod-
tagerklasser, internationale linjer, 
sprogcentre m.fl. 

”Hvor der er vilje, er der vej”

FGU Midt og Østsjælland er en 
smeltedigel for kompetencer blandt 
ansatte og læringskurven er spæn-

dende, til tider stejl og udfordrende. 
Efter en relativt hård opstart, er 
der opstået en forståelse og lyst til 
udvikling, tilpasning og især læring. 
En anerkendelse af, hvad og hvor 
vi mangler, samt gode ideer til at 
skabe bedre muligheder for den 
mangfoldige gruppe af unge. ”Vi 
asfalterer, mens vi kører!” Ordsprog 
for situationen er alsidige. Prioriter-
ing om indsatser og kompetenceud-
vikling er fortsat et spændingsfelt 
og meningerne er er mange. Men 
målet er klart. Vi skal lykkes med at 
bringe de unge sikkert videre i deres 
uddannelse.  

CDI-FGU Brobygningsforløb

FGU og CDI (Center for dansk og 
Integration) i Køge, har indgået et 
samarbejde om et brobygnings-
forløb, et initiativ, som fordrer en 
udvikling, der spås at gavne både 
fremtidige DSA-elever og FGU.

➔
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Målgruppe:	  

• Unge	  mellem	  15	  og	  24	  år,	  som	  mangler	  danskkundskaber	  og	  har	  brug	  for	  afklaring	  og	  
kvalifikationer	  for	  at	  kunne	  starte	  på	  en	  ungdomsuddannelse.	  

Opstart	  og	  visitation:	  

• Der	  er	  opstart	  af	  forløb	  i	  januar	  og	  i	  august.	  
• Der	  kan	  forekomme	  løbende	  optag	  efter	  en	  vurdering	  af	  den	  enkelte	  unge.	  
• Sagsbehandler,	  skoleafdelingen	  og	  KUI	  kan	  henvise	  til	  forløbet.	  	  

Eleverne	  er	  en	  integreret	  del	  af	  FGU-‐institutionen	  og	  deltager	  i	  fælles	  arrangementer	  og	  de	  pædagogiske	  
måltider	  (morgenmad	  og	  frokost).	  Eleven	  indvilliger	  i	  at	  følge	  FGU-‐institutionen	  ordens-‐	  og	  samværsregler.	  

Første	  halvår	  

22	  lektioner	  dansk	  (modul	  1	  –	  3)	  v.	  CDI	  
4	  lektioner	  vejledning.	  
2	  ugers	  afsøgningsforløb	  v.	  FGU.	  
	  

Andet	  halvår	  
Almen	  grunduddannelse	   Produktionsgrunduddannelse	  

15	  lektioner	  dansk	  modul	  3	  -‐	  6	  inkl.	  vejl.	  v.	  CDI	  
9	  lektioner	  matematik	  
3	  lektioner	  PASE*	  
	  
	  
27	  lektioner	  i	  alt	  

15	  lektioner	  dansk	  modul	  3	  –	  6	  inkl.	  vejl.	  v.	  CDI	  
6	  lektioner	  matematik	  
1,5	  lektioner	  PASE*	  
7,5	  lektioner	  værksted	  
	  
30	  lektioner	  i	  alt	  

*privatøkonomi,	  arbejdspladslære,	  samarbejdslære	  og	  erhvervslære.	  Der	  er	  tale	  om	  3	  lektioner	  hver	  anden	  uge	  på	  PGU.	  

Tredje	  og	  fjerde	  semestre	  

Eleven	  indgår	  på	  FGU	  på	  lige	  vilkår	  som	  FGU´s	  øvrige	  elever.	  Eleverne	  har	  nu	  afsluttet	  deres	  
danskuddannelse	  og	  fortsætter	  med	  dansk	  som	  andetsprog	  målrettet	  mod	  at	  gennemføre	  9.	  klasse	  (niveau	  
G).	  Med	  udgangspunkt	  i	  elevens	  individuelle	  uddannelsesplan	  sammensættes	  fag	  og	  niveau.	  

1.	  semester:	  
Danskuddannelse	  
modul	  1	  –	  3	  +	  FGU	  
Afsøgningsforløb	  

2.	  semester:	  
Danskuddannelse	  

modul	  4	  –	  6	  

AGU	  eller	  PGU	  

4.	  semester:	  	  
AGU	  eller	  PGU	  
eller	  anden	  

ungdomsudd.	  

	  

3.	  semester:	  

AGU	  eller	  PGU	  
eller	  anden	  

ungdomsudd.	  

➔
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Sprogcentrets nye tilværelse på fgU 
Køge, giver eleverne mulighed for at 
opnå forståelse for den ligeværdige 
og sociale kultur, som kendetegner 
skolen. mødet med værkstedsele-
ver, de daglige rutiner, oplevelsen 
af et ungt og nærværende miljø, 
skaber grobund for, at eleverne kan 
finde sig til rette i fgU, når de har 
afsluttet deres danskuddannelse. en 
gradvis integrering i værkstederne 
eller AgU, forventes at give elever-
ne indsigt i egne uddannelsesmål og 
tidlig afklaring af deres kompetenc-
er. forventeligt vil studiemiljøet og 
nye muligheder øge motivationen 
for videre uddannelse. Derud-
over opstår der også et parallelt 
læringsmiljø for underviserne, når 
det kommer til sprogbarriere og 
kulturmødet. 

Det er et forløb, som har stort 
potentiale, men helt sikkert også 
udfordringer, som vil afsløre sig hen 
ad vejen – mens vi asfalterer. men 
hvor der er vilje og en positiv ind-
stilling, står målet klart for fgU og 
CDI. Dette kan brolægge fremtiden 
for fgU med en udvidet målgruppe, 
som ikke har haft de bedste vilkår i 
forhold til uddannelse tidligere. Det 
vil stå sin prøve over de kommende 
2 år, hvor det første kuld af CDI-
elever skal igennem forløbet. 

Hverdag og udfordringer
Men hvordan er hverdagen lige nu 
for de første DSA-elever? 

Som skrevet tidligere, var det en 
stor forandring for eleverne, der 
trådte ind ad døren til en institution, 
de intet kendte til og en uddannelse 
under konstruktion. mange elever 
på DSA-holdet, har haft følelsen af 
”tilbagegang”. 

Skoleformen er en daglig udfor-
dring, da fgU i høj grad lægger op 

til en refleksions- og selvevalue-
ringskultur. Rammerne for undervis-
ningen bliver friere og testkulturen 
kendt fra sprogcentret eksisterer 
ikke. Undervisere fungerer mere 
som ”undervisningsvejledere”, end 
som faglige bedømmere af præsta-
tioner. omvendt er der stort fokus 
på kontakt med den enkelte elev. 
Trivsel både socialt og personligt, 
er et mål i sig selv. Solidaritet og 
fællesskab er kernebudskaber, som 
ikke i samme grad levner plads 

til stræberen eller enspænderen. 
”Kulturmødet er anderledes”, som 
eleverne selv udtrykker det, end de 
tidligere har oplevet. De er ikke ”en 
særlig gruppe”, de bedømmes ikke 
på deres sprog eller etniske ophav, 
de indgår som elever i en bredere 
og større målgruppe. Umiddelbart 
kunne det lyde som om, vi allerede 
har tabt denne gruppe af elever i 
opstarten? Det synes dog ikke at 
være tilfældet i hverdagen, eleverne 

˚˚˚ fortsætter side 14.
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har ligesom alle andre gennemgået 
en tilpasning og er langsomt ved 
at finde deres vej, de er de ”første 
pionerer”. frivilligt eller ej, så er de 
med til at asfaltere vejen frem til, 
hvad der med tiden har potentiale 
til at blive en succes. 

En dag på FGU Køge
– Frokosttid 

På FGU Køge spiser vi både morgen-
mad og frokost sammen og da de 
første undervisningstimer rinder ud, 
er kl. blevet 12, og vi samles igen i 
kantinen til dagens varme måltid. 
Køkkenlinjen har kokkereret, som et 
led i deres uddannelse. Vi står i kø 
udenfor indgangene til kantinen, for 
ingen må træde ind, før der bliver 
sagt værsgo. Alle ved, nogle skal 
hver dag lige mindes om det, at 
kasketten skal af og mobilerne blive 
i lommerne. Vi skal være sammen, 
snakke og se hinanden i øjnene. 
En køkkenelev ringer med klokken 
og præsenterer maden. Når der 

bliver sagt ”velbekomme”, rasler 
stolene og køerne bliver dannet 
ved bufferne, men vi venter pænt 
på vores tur. Der bliver spist, talt 
om dagens arbejde og livet uden 
for skolen. Men lige nu og her er 
vi samlet, kommende tømrere, 
akademikere, og undervisere. 
Vi hygger os, deler vores liv, glæder 
og drømme. 

De sociale rammer eleverne oplever 
omkring fællesspisningen, er helt 
centrale for fgU og dannelsen af 
relationer mellem undervisere og 
elever.  Det er netop de rammer, der 
gør uddannelsen helt unik af sin art, 
men samtidig sikrer, at alle kan være 
en del af den. 

DSA i FGU

Undervisningen i DSA centrerer sig 
stadig i høj grad om sprogindlæring, 
men rummer også andre elementer. 
praktisk undervisning med afsæt 
i elevernes hverdag, indenfor de 
faglige rammer for dansk og DSA er 

udgangspunktet for lærevejlednin-
gen. mere tværfaglighed og prak-
sisnær undervisning, hvor fagene 
mixes og virkeligheden drages ind, 
er i fuld udvikling og vil blive tyde-
ligere realiseret, som vi baner vejen. 
vi har en mission, der handler om at 
skabe en uddannelse, hvor Holberg 
kan læses i en kontekst af virkelig-
heden og bidrage til hverdagen.
fgU er en uddannelse, der kan 
rumme DSA for designet er godt og 
levner god plads til individualiser-
ing, differentiering, socialisering 
og ikke mindst mulighed for god 
integration, hvor fokus ikke kun er 
på sproget og navnet. 

fgU er ikke kun den nye varme sag, 
den er kommet for at blive. Den kan 
blive en stor succes, hvis vi giver 
uddannelsen mulighed, midler og 
opmærksomhed. fgU Køge afholder 
åben hus 2 gange om året og der er 
mulighed for at opleve den stemn-
ing, som er beskrevet og se elever-
nes produktioner. velkommen til 
fgU Køge. 

•
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Om translanguaging  
• Af lISe HeIDemANN ANDeRSeN, UNDeRvISeR på SpeAK, SCHool of DANISH

åh nej … Har jeg gjort det helt 
forkert? jeg har i årevis tålmodigt 
forklaret folk, at det, der adskiller 
en lærer i DSA fra andre sprog-
lærere er, at vi underviser folk, der 
ikke kan dansk, i dansk – på dansk. 
Som de fleste af mine kolleger har 
jeg i mange år undervist ud fra en 
overbevisning om, at målet mod 
at lære kursisterne dansk gik over 
en vej brolagt med danske brokker, 
som efterhånden blev til et sam-
menhængende sprog. Der var 
ingen smutveje, google Translate 
var bandlyst og småsnak på andre 
sprog blev kun tolereret, når der var 
tale om ”forhandling om betydning 
af ord”. Det var en almindelig an-
tagelse blandt lærere i DSA, at det 
ikke var godt at blande sprogene 
sammen. Kursisterne ville huske nye 
ord og begreber bedre, hvis de så at 
sige skulle arbejde lidt for at forstå 
dem. gennem årene har jeg derfor 
med ubehjælpsomme tegninger, 
fagter, grimasser og mimen forsøgt 
at forklare mine måbende kursister, 
hvad et givent udtryk betød. for det 
var ikke comme il faut at ty til f.eks. 

engelsk – næh, nej, det, der gjorde 
mig og mine fagfæller til noget sær-
ligt, var, at vi kunne undervise hvem 
som helst i hvad som helst når som 
helst og hvor som helst. på dansk. 
og vi var stolte af det, for det var 
der ingen andre, der kunne.

men efter jeg er begyndt at sætte 
mig ind i ”translanguaging” som 
pædagogisk metode og som sprog-
syn generelt, er jeg kommet i tvivl 
om mit eget undervisningssyn. for 
hvis translanguaging skal fungere 
som pædagogisk metode til at 
lære at tale et nyt sprog, kræver 
det både, at man som lærer i DSA 
fralægger sig retten til at tale ”rigtigt 
dansk” og at man tillader kursist-
erne at benytte sig af andre sprog 
i indlæringen af dansk. Hvordan 
hænger det sammen med dan-
skundervisningen og sprogsynet hos 
lærere i DSA som faggruppe?

grundsynet i translanguaging er, 
at alle sprog er lige vigtige, og at 
et menneske besidder mindst ét 
sprog, hvis man tæller regional-

sprog og endda dialekter med, og 
når vi kommunikerer, trækker vi 
på samtlige sproglige resurser. De 
fleste genkender formentligt det 
fænomen, at man skal købe noget 
i Italien, men kun kan huske, hvad 
det hedder på engelsk, og så siger 
man det, i håb om at blive forstået. 
Det gør man som regel, for den 
man taler med, udnytter jo også sit 
samlede sproglige repertoire for at 
forstå den, han kommunikerer med. 
og som han gerne vil sælge sin vare 
til. De samme mener sprogforskere 
gør sig gældende, når man lærer 
et nyt sprog. man oversætter ikke 
ord for ord – man leder i hele sin 
sproglige værktøjskasse og bruger 
det, man finder. og ofte virker det 
jo, fordi samtalepartneren også har 
en værktøjskasse, som han leder i, 
når han prøver at forstå, hvad der 
bliver sagt. grundsynet inden for 
translanguaging er endvidere, at det 
ikke nødvendigvis er et mål i sig selv 
at lære et nyt sprog perfekt, det vil 
sige at mestre det lige så godt som 
ens modersmål. formålet med at 
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lære et nyt sprog er at få endnu flere 
sproglige kompetencer at trække på 
i kommunikation med andre. At få 
en større værktøjskasse, kan man 
sige. Den tanke kan jeg godt lide. Jeg 
tror, det er gavnligt for den lærende, 
at man kan mestre et nyt sprog på 
mange måder – og det behøver ikke 
være lige så godt som ens mod-
ersmål. Eller ligefrem erstatte ens 
modersmål, som man har indtryk 
af, målet med andetsprogsundervis-
ning nogle gange er. Jeg tror, mine 
kursister vil slappe mere af i deres 
sprogtilegnelsesproces – og dermed 
vil de rent faktisk lære mere – hvis 
de ikke føler, at de skal tale dansk på 
samme måde, som jeg gør.

Translanguaging er imidlertid ikke 
kun en pædagogisk metode og et 
sprogsyn, som læreren anvender. 
Translanguaging er faktisk også er 
kommet snigende ind i undervisnin-
gen i DSA via kursisterne selv. Efter-
hånden har alle kursister en smart-
phone, som de bruger flittigt til at 
slå ord op og tjekke udtale med. 
De har så at sige taget sagen i egen 
hånd og anvender translanguaging, 
også uden lærerens intention om at 
anvende translanguaging i undervis-
ningen. Men jeg oplever i stigende 
grad, at mine kursister har sværere 
ved at huske ordforråd fra under-
visningen, fordi de hele tiden slår 
ordene op på deres mobiltelefoner. 
Ofte er det de samme ord, de slår 

op igen og igen. Problemet er, at de 
glemmer de ord, de slår op, de læs-
er langsommere og de har sværere 
ved at forstå en tekst i dens sam-
menhæng. Jeg er derfor begyndt at 
slutte min undervisning af med rep-
etitionsøvelser af det ordforråd, der 
er blevet brugt i timen – og der er et 
klart mønster: De kursister, der ikke 
slår ord op, husker de fleste, mens 
de kursister, der sidder med næsen i 
mobilen, sjældent husker mere end 
et par ord.  Translanguaging som 
pædagogisk metode kan m.a.o have 
sine begrænsninger, og som under-
viser bør man være meget omhyg-
gelig med at sikre sig, at kursisterne 
udfordres i deres sprogtilegnelse 
på andre måder end via eget sprog. 
Desuden tror jeg, man skal være 
bevidst om, hvornår man vil bruge 
translanguaging i undervisningen.  
I begyndelsen af kursistens sprog-
tilegnelse er det gavnligt for kursist-
erne at anvende translanguaging 
som metode i undervisningen. 
Pludseligt behøver man ikke tale om 
daglige rutiner, indkøb og boligind-
retning på minimal-dansk, men 
kan tale om f.eks. Greta Thunberg, 
cykelsport og melodigrandprix, 
fordi kursisterne får mulighed for at 
tænke før de taler – og fordi de godt 
må oversætte fra eget sprog og for-
berede det, de gerne vil fortælle på 
dansk. Begrænsningen ved translan-
guaging opstår, når kursisten er nået 
så langt i sin sprogtilegnelse, at han 
godt kan udtrykke sig på dansk, men 

af gammel vane tager mobilen frem, 
hver gang han skal bruge et ord, han 
ikke kender.

Jeg ser et stort potentiale i trans-
languaging, både som sprogsyn 
og som pædagogisk metode. Man 
kan måske endda næsten tale om 
et paradigmeskift inden for under-
visningen i dansk som andetsprog. 
Men jeg synes, vi står med en udfor-
dring, hvis vi på den ene side gerne 
vil introducere translanguaging 
som pædagogisk metode i under-
visningen og samtidigt udnytte de 
teknologiske hjælpemidler vi har, 
og på den anden side har et ansvar
for, at kursisterne indlærer nyt 
ordforråd, der bliver gennemgået 
i undervisningen. Derfor mener 
jeg heller ikke, at det nødvendigvis 
er forkert at insistere på brugen 
af dansk som middel mod målet i 
danskundervisningen. Udfordringen 
for lærere i DSA bliver at åbne vores 
sprogsyn til at blive mindre rigidt og 
mere åbent for varianter af dansk, 
samtidig med at vi må insistere på 
nødvendigheden af at kunne tilegne 
sig f.eks. ordforråd, grammatik og 
udtale. Vejen til dansk behøver ikke 
være brolagt med brokker – den 
kan også være en mosaik af alle de 
sprog vi kender, både som lærere og 
kursister. Gerne med mangfoldige i 
stedet for ensartede sprogblomster 
i rabatten. •

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

Udkommer december 2020  
Deadline for indlæg er den 1. november 2020N0. 75
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ForFelt
Kasse 1
Subjekt
Tid
Sted
Hv-ord
Tom (ja/nej ?)

Jeg

Hvorfor

Jeg 

Hele familien

Han 

Jeg

Verbal
Kasse 2
Verbum i nutid, 
datid og im-
perativ 

var

kommer

Kommer

Sov

har 

Vil

holder 

har 

er

vil 

NomiNal
Kasse 3
Subjekt, hvis 
kasse 1 er 
optaget

du

du

du

du

adVerbial
Kasse 4
Central-
adverbium
Ikke, altid, al-
drig, også, ofte, 
tit, nok, gerne …

ikke

ikke

altid

ikke 

lige

gerne

SlutFelt
Kasse 5
Resten

i skole i går

i morgen?

i morgen?

godt

købt en bog

spise med?

ferie i italien

cyklet i 3 uger

flyttet til Køge?

have en kop kaffe

Undervisning 
i sætningsstruktur
• aF eriK ØStergaard, uNderViSer på Cdi

Jeg har undervist du2 kursister de 
sidste 20 år. igennem alle årene har 
jeg kunnet konstatere at det ikke 
falder naturligt for kursisterne uan-
set hvor de kommer fra at bygge en 
hovedsætning op med den ledræk-
kefølge, der bruges på dansk. 

Siden diderichsen introducerede 
feltanalysen i 40’erne har det været 
oplagt at tale om at subjektet skifter 
position i forhold til verbalet, der 
forbliver på samme plads. Fordelen 
ved den forklaringsramme er at det 
er meget nemt at illustrere at der 
altid er verbal i nutid, datid eller 
imperativ i kasse 2. 

Som det fremgår af skemaet, 
dannes der en rød tråd i skemaet, 
hvilket er med til at gøre sæt-
ningsstrukturen mere overskuelig.

i klassen arbejdes der med, hvad 
der skal placeres i de enkelte kasser, 
og på væggen hænger planche, der 
illustrerer det.  
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Engang var det normalt at se øvel-
ser i ordstilling i lærebogsmaterialer 
af følgende art:

Skriv rigtige sætninger
Køge - holder - i - i - 8 - skolerne - 
uge - vinterferie

Det holdt kursisterne beskæftiget, 
for hvordan skal man bære sig ad 
med at sætte alle disse ord sammen 
til noget, som en dansker synes ly-
der rigtigt, når man ikke selv kan se 
eller høre, hvorfor det ene forslag 
skulle være bedre end det andet? 
Og hvad skal man med de mærkeli-
ge små ord?

Syntagmatiske og syntaktiske prob-
lemstillinger blev blandet fuldstæn-
dig sammen, og kursisterne fik da 
heller ikke noget bedre sprog af at 
udføre øvelserne.

I dagens materialer er de syntag-
matiske problematikker heldigvis 
normalt siet fra, så man kun har 
besværet med at sætte led eller 
klumper af led rigtigt sammen:

holder - i uge 8 - vinterferie - 
skolerne i Køge

Hvis man blot læser leddene nogle 
gange for sig selv, er man allerede 
godt på vej til at fremstille en sæt-
ning, der lyder som noget, man har 
hørt før. Man kan forsøge sig med 
test af egne hypoteser dannet gen-
nem den daglige praksis. Og man vil 
typisk som lærer se de to følgende 
bud:

Skolerne i Køge holder vinterferie i 
uge 8. 

Eller

I uge 8 skolerne i Køge holder vin-
terferie.

A

B

KASSE 1

I uge 8

I uge 8

KASSE 2

skolerne i Køge

skolerne i Køge

KASSE 3

holder

holder

KASSE 4

vinterferie.

KASSE 5

vinterferie.

Det er en god ide at uddele ske-
maer med fx 20 linjer og 5 kolonner 
med besked på at indskrive alle 
sætningsforslag i disse, da det er et 
godt pædagogisk redskab, når oven-
stående forslag 2 skal evalueres. 

Eksempel A repræsenterer en ud-
præget begynderreaktion på kravet 
fra lærerside om at prøve at skrive 
sætningen ind i skemaet. Forklarin-
gen læses ikke. Der fyldes ud fra en 
ende af.

Det volder sjældent de store proble-
mer at få flyttet ’Resten’ fra Kasse 4 
til Kasse 5, og ellers kan man prøve 
med eksemplet:

Jeg kommer ikke i skole i morgen. 
> Jeg kommer vinterferie i skole i 
morgen.

De fleste accepterer, at ’ikke’ og 
’vinterferie’ vist ikke er samme slags 
ord. Men herefter er det for kursist-
erne meget svært at acceptere, at 
der skulle være mere galt med sæt-
ningen; de synes simpelthen den 
lyder rigtig, selvom en diskussion 
af indholdet i rubrikkerne i forhold 
til overskrifterne for kasse 2 og 3 
fører frem til, at ’holder’ vist ikke er 
hverken ’hvem’ eller ’hvad’, en-

delsen -er understøtter den konklu-
sion  og ’Køge’ kan vist ikke være en 
aktivitet/verbum. 

Problemet løses i reglen let af den 
begynderkursist, som spørger, 
hvorfor læreren har byttet om på 
overskrifterne for Kasse 2 og 3. Hvis 
læreren lige vil rette fejlen og udle-
vere nye skemaer, skal kursisterne 
nok lave øvelsen færdig.

Man kan forsøge sig med en forkla-
ring om, at kursisten må kunne se, 
der opstår et problem, hvis man fx 
vil formulere et ja/nej-spørgsmål - 
eksempel C.

Men det er kun læreren, der har det 
problem. Nu står verbalet tilmed i 
den kasse, læreren gerne vil have, 
og ’Skolerne i Køge’ er naturlig-
vis så også flyttet en kasse mod 
venstre. Har kursisterne kendskab 
til spørgsmålstegnet, er dette sat til 
sidst, og der er herefter ikke noget 
at være i tvivl om for den intelli-
gente læser. Opstår spørgsmålet 
under en samtale, ser kursisten 
blot spørgende ud, på sammen 
måde som vi selv ville gøre det i en 
lignende situation. Alle kender sik-
kert følgende klassiske spørgsmåls-
eksempel fra sin undervisning:

C

1

Skolerne i Køge

2

holder

3 4 5

vinterferie i 
uge 8?

EKSEMPEL  A

EKSEMPEL  C



➔
ARTIKEL

˚˚˚ fortsætter side 20.

Nr. 74 > JUNI > 2020 > SIDE 19.

˚˚˚ fortsat fra side 18.

”Jeg skal i skole i næste uge” (Kur-
sisten ser spørgende ud.)

Hvor læreren, for at holde en 
munter stemning, typisk svarer 
noget i stil med:
”Hvorfor vil du i skole, når vi andre 
har ferie?”

Uanset hvilke forklaringer man vil 
forsøge sig med, vil man altid ende 
med et postulat: I DK er ordstillin-
gen sådan og sådan i hovedsæt-
ninger, basta!

Stolelegen

Man kan, i hvert fald i den første 
tid, understøtte kursistens accept 
af skematikken, ved at sørge for, 
der kommer noget i alle kasser. For 
at tilgodese kursister, der gerne vil 
bevæge sig, når de skal lære nyt, 
kan man opstille 5 stole, som udgør 
de fem kasser. Kursisterne skal der-
efter placere sig på den rigtige stol
(se illustrationen).

Lad os herefter prøve at gå den 
modsatte vej: Sætningen ligger 
færdig foran kursisterne, og de skal 
prøve at opdele den i led og placere 
disse i de rigtige kasser eller på de 
rigtige stole. I sidstnævnte tilfælde 
kan post-it anbefales, og kursisterne 
kan evt. bruge sedler med numre til 
de tomme kasser. Hvis der skrives 
ind i skemaet, bør kursisterne sætte 
en streg eller det respektive num-
mer i de felter, der ikke er aktive ved 
dekonstruktion af målsætningen 
og genopbygningen i sætningsske-
maet. Herefter skal kursisterne i 
første omgang se, om de kan flytte 
led frem i sætningen, så subjektet 
tvinges væk fra pladsen i kasse 1. 
Når sætningen og alternativerne er 
genskabt skal kursisterne lave et ja/

Stolelegen
Fem kursister kan fx få udleveret flg. sedler:

Det er ikke indlysende, at ’om vinteren’ skal stå i Kasse 1 eller sidde på den første stol, hvis man 
ikke har sagt, der kun må være et led i hver kasse eller sidde en person på hver stol, eller har 
skrevet ’om’ med stort eller har sat punktum efter ’solbad’; men ellers er det et eksempel, hvor 
alle kan se kassebilledet i fuldt brug. Og fra hver af de 5 stole vil 5 forskellige personer fremsige 5 
forskellige led af 1-2 ord. Men så heldig er man naturligvis sjældent.

Hvis der ikke må laves et spørgsmål, hvor der så skulle have stået ’du’ i den tredje boks for ikke 
at gøre spørgsmålet trivielt, så kan to af personerne med de tre lapper papir lave en rigtig frem-
førende sætning ved hver især at placere sig på to forskellige stole. Her kan man fremprovokere 
det (eller de) ønskede resultat(er) ved at give yderligere to personer en lap med kun et tal påført. 
I det ene tilfælde drejer det sig om sedler med tallene ’4’ og ’5’, og i det andet tilfælde drejer 
det sig om sedler med tallene ’3’ og ’4’. Kursisterne med tal-lapperne skal ikke sige noget men 
dog placere sig på de rigtige stole – taburetter hos os – hvor i hvert fald verbalpladsen men også 
gerne adverbialpladsen har et sæde af en anden farve.

Opgaven bliver lettere; men til gengæld kan alle se, at alle pladser er der, selvom de nogle gange 
er tomme. Samme metode kan anvendes til at støtte produktionen af ja/nej-spørgsmål.

Her sikrer kursisten med 1-tallet på sin seddel, at verbet havner det rigtige sted.

nej spørgsmål og finde ud af, hvor 
mange og hvilke hv-spørgsmål,der 
kan konstrueres.

Vi arbejder med følgende sætning: 
Jeg drikker altid en kop kaffe foran 
fjernsynet om aftenen.

Kursisterne skal altid først placere 
sætningsverbet, så subjektet, så 
centraladverbiet mm og til sidst 
resten af sætningen. Herefter har 
de været igennem et utal af eksem-

pler, hvor de har skullet flytte ’tiden’ 
frem, så det volder ikke de store 
problemer for de fleste. Ved samme 
lejlighed må subjektet flyttes til sin 
alternative kasse 3. 

I forbindelse med den efterfølgende 
spørgsmålsproduktion er det nød-
vendigt, at finde ud af, hvilke andre 
led, der gemmer sig i kasse 5. Tiden 
bliver udskilt ved dens placering 
i kasse 1. De fleste har en ide om 
objektet, som her kan findes med 
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spørgsmålet: Hvad drikker jeg? Her-
efter fremkommer det andet tunge 
adverbial af sig selv. Det er klart, at 
man kan træne fornemmelsen for 
disse led ved udskiftningseksempler 
senere.

De letteste spørgsmål at fremstille 
rent formelt er j/n-spørgsmålene, 
men lad os undersøge arten og 
mængden af hv-spørgsmål. Fokus 
er på spørgsmålskonstruktion med 
et givent materiale. Når vi har tre 
led i kasse 5, kan vi også lave tre 
hv-spørgsmål. Lad os skematisere 
forholdet:

Kursisterne skriver spørgsmålene 
ind i skemaet. Først skal de indskrive 
de ’konkrete led’, og så kan grup-
pens enkelte medlemmer prøve 
at indskrive deres egne forslag til 
’passende hv-ord’. Disse bud kan 
sagtens give anledning til frugtbare 
diskussioner, før enighed opnås.

Og når kursisterne er korrekt i 80% 
af kursisternes skrevne hovedsæt-
ninger og i 50 % af de talte, så kan 
man begynde at aflære det i deres 
ledsætninger, hvor adverbialet 
skifter plads – hvis man synes, det 
giver mening.   •
BILAG FØLGER PÅ SIDE 21.
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jeg

om aftenen

om aftenen

jeg

2

drikker

drikker

drikker

drikker

3

jeg

jeg

4

aldrig

aldrig

aldrig

aldrig

5

en kop kaffe foran fjernsynet om aftenen

en kop kaffe foran fjernsynet

en kop kaffe / foran fjernsynet

en kop kaffe / foran fjernsynet / om aftenen

Det konkrete led

en kop kaffe

foran fjernsynet

om aftenen

Passende hv-ord

hvad

hvor

hvornår

1

Hvad

Hvor

Hvornår

2

Drikker

drikker

drikker

drikker

3

du

du

du

du

4 5

en kop kaffe foran fjernsynet om aftenen?

foran fjernsynet om aftenen?

en kop kaffe om aftenen?

en kop kaffe foran fjernsynet?
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Bilag til artikel "Undervisning i sætningsstruktur"

De	  fem	  kasser	  

Kasse	  0	  (står	  normalt	  sammen	  med	  kasse	  1)	  

Sideordningskonjunktioner.	  Fx:	  men	  -‐	  og	  -‐	  så	  –	  

	  

Kasse	  1	  

Subjekt	  (fx:	  jeg,	  hun,	  Lise,	  den	  gamle	  mand),	  hv-‐ord	  (fx:	  hvad,	  hvor	  gammel),	  tid	  (fx:	  
på	  torsdag,	  i	  2005,	  i	  sommerferien),	  sted	  (fx:	  i	  Danmark),	  tom	  (j/n-‐?)(fx:	  -‐-‐-‐-‐-‐	  Cykler	  
du	  i	  skole?)	  

	  

Kasse	  2	  

Verbum	  i	  nutid	  (-‐er),	  datid	  (-‐ede,	  -‐te),	  imperativ	  (fx:	  Spis	  din	  mad!)	  

	  

Kasse	  3	  

Subjekt	  (hvis	  ’Kasse	  1’	  er	  optaget)	  

	  

Kasse	  4	  

Centraladverbier	  og	  en	  del	  andre	  adverbier.	  Fx:	  ikke,	  også,	  kun,	  desværre,	  måske,	  
altid,	  aldrig,	  nok,	  ofte,	  tit,	  …	  

Negative	  led.	  Fx:	  Jeg	  så	  ingen	  mennesker	  stå	  op	  i	  bussen.	  

Indirekte	  objekt.	  Fx:	  Jeg	  giver	  hende	  altid	  en	  blomst	  når	  hun	  har	  fødselsdag.	  

	  

Kasse	  5	  

Resten	  af	  sætningen:	  direkte	  objekt,	  indirekte	  objekt	  (Fx:	  Jeg	  giver	  en	  blomst	  til	  
hende),	  reelt	  subjekt,	  prædikativer,	  steder,	  tider,	  infinitiv,	  perfektum,	  tunge	  
adverbialer	  (Fx:	  Jeg	  skal	  på	  toilettet.)…	  



➔

˚˚˚ fortsætter side 23.

Nr. 74 > JUNI > 2020 > SIDE 22.
ARTIKEL

➔

Uddannelse af sprogmakkere 
til iGU-ansatte
• Af geRHARD KoRBo, CHef foR læRDANSK  

Styrelsen for International Rekrut-

tering og Integration (SIRI) udbød 

i slutningen af 2019 en opgave 

med at træne kollegaer til ansatte 

under igu-ordningen til at være 

sprogmakkere for deres nye uden-

landske kolleger. Kontraktperi-

oden løber frem til medio 2022.

Det skete som et led i udmøntningen 
af trepartsaftalen om forlængelse af 
integrationsuddannelsen (igu) hvor 
parterne blev enige med regeringen 
om at afsætte midler med henblik 
på, at igu-ansatte får mulighed for 
at få tilknyttet en sprogmakker. Der 
blev i alt afsat 1,5 mio kr. til opgaven.

”Formålet med sprogmakkerini-
tiativet er at understøtte, at den 
igu-ansatte styrker sin evne til at 
indgå i og håndtere kommunika-
tive situationer – såvel faglige som 
sociale – på arbejdspladsen, samt 
får en forståelse for og kan agere i 
de sociale og kulturelle normer på 
virksomheden. Dette skal samlet 
set gavne såvel virksomheden som 
kollegaer og arbejdsfællesskab 
igennem bedre opgavevaretagelse 
og kollegaskab og dermed bidrage 
til at øge sandsynligheden for varig 
beskæftigelse for den igu-ansatte”, 

som det hed i Udbudsmaterialet til 
opgaven.

I alt 8 potentielle leverandører bød 
på opgaven. Det blev lærdansk/
Dansk flygtningehjælp, der vandt 
opgaven. Det skete med følgende 
begrundelse:

”SIRI’s vurdering er at Dansk Flygt-
ningehjælps tilbud er sammenhæn-
gende og velargumenteret, og at den 
beskrevne opgaveudførelse i høj grad 
vil kunne bidrage til opfyldelsen af 
formålet med initiativet. Dette sker 
særligt igennem et meget velkvali-
ficeret og skræddersyet metodevalg 
og kursuskoncept, der afspejler høj 
grad af viden om målgruppen og blik 
for den konkrete opgave. Medarbe-
jderne er tillige velkvalificerede til at 
udføre opgaven.”

IgU-ansatte er som andre udlæn-
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dinge omfattet af tilbuddet om 
danskuddannelse efter danskuddan-
nelsesloven. Sprogmakker-ordningen 
er ikke en erstatning for dansk-
uddannelse, men et virksomhed-
snært supplement. Sprogmakkeren 
er ligeledes ikke en erstatning for 
lærerne på sprogcentrenes danskud-
dannelse, men en nær kollega til den 
igu-ansatte, som kan hjælpe igu-
kollegaen med hverdagens sproglige 
udfordringer i forhold til udførelsen 
af konkrete arbejdsopgaver. Sprog-
makkeren kan desuden støtte igu-
kollegaen i at træne det uformelle 
sprog, inddrage kollegaen i sociale 
sammenhænge, som f.eks. pauser, 
møder og sociale arrangementer på 
virksomheden og styrke den igu-an-
sattes bevidsthed om firmakulturen 
og de formelle og uformelle regler.

Sprogmakkerordningen bygger oven 
på erfaringerne fra Dansk+projektet, 
som en del sprogcentre og virksom-
heder var involveret i.

I Lærdansk/Dansk Flygtningehjælp 
tilbød vi et landsdækkende setup 
for uddannelse af sprogmakkere 
baseret på:

● 6 års erfaring med uddannelse af 
sprogmakkere på virksomheder 
og uddannelsesinstitutioner 
blandt andet i samarbejde med 
SDU

● En lang tradition for at ind-
drage frivillige i sprogtilegnelsen 
både i og udenfor klasselokalet 
supporteret af Dansk flygt-
ningehjælps frivilligafdeling. 
Inddragelsen har givet os en unik 
erfaring i inddragelsen af frivil-
lige der blandt andet kommer til 
udtryk i Værktøjskasse for frivil-
lige udviklet i erasmus-projektet 
frivillige i sprogundervisningen

● Særlig erfaring i at arbejde med 
borgere med traumer og en svær 

fortid, hvilket giver os en unik til-
 gang til flygtningegruppen i en 

læringssituation på arbejdsplad-
serne.

40-20-40

vores kursuskoncept er baseret på 
40-20-40-modellen, dvs hovedvæg-
ten ligger i forberedelse og efter-
bearbejdning (40+40). Konceptet 
sikrer målretning og forankring, og 
med flipped learning og casebaser-
et undervisning sikrer vi en individu-
aliseret læring og tid til praksis.
vores erfaring er, at et isoleret dags-
kursus langt fra er nok til at ændre 
deltagernes – og dermed en orga-
nisations – daglige praksis og derfor 
oplever mange, at endags-kurser 
ikke har den ønskede effekt på læn-
gere sigt, uanset hvor inspirerende 
og udbytterigt kurset måtte have 
været. Dette tager vi tage højde for 
ved at vælge en anden pædagogisk 
tilgang i tilrettelæggelsen end blot 
ren fremmødeform.

I langt de fleste tilfælde skyldes 
problemerne med at forankre ny 
viden ikke selve kurset. for at et 
kursus skal have en forankrende 
effekt, skal det tænkes ind i et 
læringsforløb, der også fokuserer 
på læringsprocesserne både før og 
efter kurset.

på den måde kan vi levere væsent-
ligt mere indhold og læring end på 
et traditionelt kursus på én dag og 
dermed på en og samme tid leve op 
til udbuddets krav om kun én dag 
på kursus og at deltagerne er med i 
et længere og mere udbyttegivende 
forløb.

Kurset vil blandt andet indeholde 
undervisning, der:

● Giver kendskab til danskuddan-

nelsen for voksne udlændinge, 
herunder danskuddannelsens 
opbygning og de forskellige mo-
dulers sprogniveauer

● Giver indsigt i hvilke sproglige
  udfordringer den IgU-ansatte
 har og som gør, at sprogind-

læring på arbejdspladsen “ikke 
går af sig selv”, at sprogtilegnelse 
er en proces, der kræver vedlige-
hold og gentagelse. 

● Sikrer viden om iGu-ansattes 
forskellige profiler i forhold til 
sprog, skole og kulturel bag-
grund, herunder flygtningebag-
grund. Sprogmakkere skal kunne 
støtte IgU-ansatte næsten uden 
skolegang såvel som IgU-ansatte 
med en skolegang sammen-
lignelig med sprogmakkerens.

● understøtter, at sprogindlæring 
bringes ind i samtaler og 

 arbejdssituationer på arbejds-
pladsen

● Sikrer viden og praksiskundskab 
i, hvordan man støtter IgU-
ansatte i at træne det sprog, 
der knytter sig til udførelsen af 
konkrete arbejdsopgaver

● Giver viden og praksiskund-
skab om, hvordan man styrker 
IgU-ansattes bevidsthed om 
firmakulturen med formelle og 
uformelle regler

● Giver nye perspektiver og 
konkrete og anvendelige værk-
tøjer til, hvordan man kan 
arbejde med sprog i både faglige 
og sociale sammenhæng på 
arbejdspladsen.   

Med til julefrokost?

forløbet er i høj grad case-baseret. 
Det bruges til at sætte refleksioner 
og drøftelser i gang hos den enkelte 
deltager og mellem deltagerne. Der-
for er der også i efterfasen indlagt 
en hotline og et virtuelt organiseret 
forum for erfaringsudveksling og 
drøftelse.
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Et eksempel på en case kunne 
være den igu-ansattes tvivl om han 
ønsker at deltage i firmaets årlige 
julefrokost.

I forbindelse med planlægning af 
kursets indhold har vi spurgt en 
række virksomheder, der allerede 
har igu-ansatte om deres erfarin-
ger. Omkring halvdelen af virk-
somhederne peger på at de i høj 
eller nogen grad har oplevet såvel 
sproglige udfordringer som sociale/
kulturelle eller andre udfordringer. 
Disse virksomheder ser et behov for, 
at en person fra virksomheden får 
redskaber til bedre at kunne hjælpe 
igu-kollegaen med sproglig udvikling
Behovet for, at en person fra virk-
somheden får redskaber til bedre at 
kunne hjælpe den igu-ansatte med 
sproglig udvikling, vurderes højere 
blandt virksomheder, der har igu-
ansatte, der er startet inden for det 
sidste halve år.

Corona spøger også her

Efter planen skulle vi have gennem-
ført de første kurser i maj-juni 2020 
og vi nåede da også at markedsføre 
og åbne op for tilmelding, inden 
corona-gæsten kom til Danmark og 
satte alting på standby. Derfor har vi 
indtil videre udsat kursusforløbene 
til efteråret 2020.

Når vi har fået gennemført de første 
forløb, vender vi gerne tilbage med 
en artikel om vores praktiske erfa-
ringer.     •

Min IGU-ansatte ved ikke, om hun skal sige ja tak til julefrokost 
på arbejdspladsen? 

Der skal være julefrokost på din arbejdsplads næste weekend, og alle 
snakker om, hvor hyggeligt og sjovt det bliver. En af dine kolleger 
spørger, om jeres IGU-ansatte kommer med til julefrokosten. Han synes, 
hun skal komme, men du ved ikke rigtig, hvordan I får talt om det. Der er 
mange historier om de danske julefrokoster og mange om, at danskere 
drikker meget alkohol til julefrokosten, og at mange bliver fulde. Sådan 
er jeres julefrokoster ikke helt, men der bliver drukket alkohol. Det ved 
jeres IGU-ansatte måske ikke.

Hvad gør du?

1. Du fortæller ærligt, hvordan julefrokosten plejer at være i firmaet og 
opfordrer den IGU-ansatte til at deltage.

2. Du fortæller ærligt, hvordan julefrokosten plejer at være i firmaet og 
opfordrer den IGU-ansatte til at deltage.

3. Du fortæller ikke alle detaljer om, hvordan det plejer at være og 
opfordrer den IGU-ansatte til at deltage.

4. Du opfordrer den IGU-ansatte til ikke at deltage, fordi du tror, det vil 
være et for stort kultursammenstød. Du forklarer hvorfor.

5. Du siger: “Jeg drikker ikke alkohol den aften, så du kan bare være 
sammen med mig.”

6. Du siger: “Du behøver ikke at spise svinekød og drikke alkohol. Du 
kan sagtens være med alligevel”

7. Du siger noget helt andet (hvad?)...

Forslag til samtalespørgsmål med den IGU-ansatte om emnet:

•	 Har	du	været	til	en	julefrokost	på	en	arbejdsplads	i	Danmark?
•	 Synes	du,	det	vigtigt	at	være	med	til	fester	og	arrangementer	på	en	

arbejds-plads?
•	 Holder	man	fest	på	din	arbejdsplads	i	dit	hjemland?
•	 Synes	du,	man	kan	gå	med	til	julefrokost,	selvom	man	ikke	holder	

jul?
•	 Drikker	man	alkohol	til	festerne	i	dit	hjemland?




