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Leder
Det har været en hård periode
siden marts 2020, ikke mindst for
kursisterne, som har skullet lære
at lære via digitale medier samtidig
med børnepasning og hjemmeskoling af børn. Mange af vores kursister, som er i arbejde, har desuden
arbejdet ekstra under nedlukningen, hvilket heller ikke har gjort det
lettere for denne gruppe. På trods
af dette er kravene til de afsluttende prøver uændret. I andre dele
af uddannelsessystemet er kravene
til de afsluttende eksaminer lempet,
fordi man vurderer, at elever og studerende har ikke har fået det fulde
udbytte af undervisningen, da den
er foregået online.
Men det gælder altså ikke på danskuddannelserne på trods af, at en
stor del af kursisterne er digitalt
dårligere stillet end børn og unge
i Danmark, der er vokset op med
IPads og computerspil.
Det er der ikke megen retfærdighed i!

➔

Vi håber på et mere roligt efterårssemester, hvor langt størstedelen af
undervisningen igen kan foregå i det

fysiske klasserum. Men det store
udviklingsarbejde, der er foregået
indenfor onlineundervisningen,
vil sætte sine spor i sprogskolerne
fremover.
Læs fx artiklen ”Nærværende onlineundervisning”, der handler om,
hvordan nærværet kan finde sted,
når vi ikke kan være i nærheden af
hinanden. I kan ligeledes læse artiklen ”Mentimeter” om et digitalt
præsentationsværktøj, der både kan
bruges online og i det fysiske klasseværelse.
Overvejelser omkring, hvordan man
bedst motiverer kursisterne til at
lære dansk og bruge sproget både
indenfor og udenfor skolen er omdrejningspunkt for dette nummer.
Artiklen ”Dansk hver dag – dagbog på DU1” giver inspiration til,
hvorledes kursisterne kan spille en
aktiv rolle i deres læringsproces ved
at føre dagbog.
Artiklen ”Samspil og myndiggørelse” beskriver, hvorledes

kursisten gennem GROW-modellen
kan blive subjekt i egen læreproces.
Empowerment og ønsket om at
sætte kursisternes egne ressourcer
i spil er også en rød tråd i artiklen
”Kan vi undvære lærebogen i
sprogtilegnelsen?”
Artiklen ”Motiverede elever i
litteraturundervisningen” handler
om task-baseret undervisning i
litteraturundervisningen i supplerende dansk som andetsprog i
9.-10. klasse med fokus på at styrke
elevernes kommunikative kompetencer og indre motivation.
EM i fodbold, hvor Danmark skal
være vært for flere kampe, kan
være indgangen til at læse trilogien
”Yousefs kampe”. Læs om bøgerne
i ”Fodbold er meget mere end
fodbold”.

Vi ønsker alle en god
og solrig sommer
Kærlig hilsen redaktionen

ARTIKEL
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Nærværende onlineundervisning
– Hvordan kan nærværet finde sted, når vi ikke må være i
nærheden af hinanden?
•

af Michelle Holmkjær, underviser, Sprogcenter Næstved

Nedenstående artikel tager udgangspunkt
i kurset: Nærværende
onlineundervisning i
danskundervisningen, der
udbydes af Københavns
Professionshøjskole.

Verden ændrede sig fra den ene
dag til den anden, da en verdensomspændende pandemi sendte os
hjem foran computeren. Det udfoldede sig nærmest som et globalt
eksperiment, da undervisningen
forsvandt ud af klasselokalerne og
om bag skærmen. Onlineundervisning blev oftest omtalt som nødundervisning, hvilket gav et indtryk af, at kvalitetskriterierne blev
sænket, og overlevelsesstrategierne
skulle tages i brug. Alligevel satte
mange undervisere alle sejl ind
for at skabe god og nærværende
undervisning online. Denne artikel
tager således udgangspunkt i en
række praksiseksempler og erfarin-

ger fra onlineundervisningen på
Sprogcenter Næstved i hjemsendelsperioderne i 2020 og 2021.
Der fokuseres særligt på nærværet
– både mellem kursister og underviser, men også blandt kursisterne
selv. Artiklen retter sig mod alle
danskuddannelser og moduler.

Hvorfor tale om nærvær?
Ud fra en sociokulturel forståelse
om at læring foregår i sociale relationer, er det nødvendigt at have
øje for, hvordan dette faciliteres i en
online undervisningskontekst.
Der kan argumenteres for, at de
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sociale relationer har bedre vilkår i
den fysiske fremmødeundervisning,
da kursisterne hurtigt og nemt kan
sættes sammen i par- eller gruppearbejde. Derudover er der mulighed for, at kursisterne kan styrke
deres interne relationer over en
uformel kop kaffe i pauserne.
I den virtuelle undervisning kan
den interpersonelle umiddelbarhed forringes, hvis ikke der bevidst
sættes fokus på det. Derfor er det
nødvendigt at facilitere læringsrum,
der åbner op for kommunikation og
samarbejde blandt kursisterne, og
som styrker nærværet og sprogtilegnelsen.

De ydre omstændigheder
På Sprogcenter Næstved er der i
øjeblikket omkring 60 forskellige
nationaliteter, og den mangfoldige
kursistgruppe har naturligvis vidt
forskellige baggrunde, forudsætninger og uddannelsesniveauer.
Dette tages der højde for, når de
placeres på en af de tre danskuddannelser. De kommer ligeledes
med forskellige it-kompetencer,
men for langt de fleste har coronaperioden været første gang, de har
modtaget decideret onlineundervisning. Dette har selvfølgelig stillet
krav til, hvordan undervisningen
skulle rammesættes.
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I det følgende vil der blive præsenteret en række praksiseksempler,
der tager udgangspunkt i værktøjerne fra Google Suite for Education.

Google Meet – 5 praksiseksempler fra onlineundervisningen
1. Fælles ‘tjek ind’:
Underviseren inviterer kursisterne til at tale om løst og fast.
Der opstår små dialoger mellem
underviseren og kursisterne.
Samtalerne har til formål at få en
statusopdatering fra kursisterne
og underviseren. Dialogerne er
uformelle og hyggelige. Kursisterne viser nogle personlige
sider af sig selv, fx deres kæledyr
eller også fortæller de om, hvilke
oplevelser de har haft siden sidste undervisningsgang, fx deres
første oplevelse med sne.
2. Udgangspunkt i hjemmesituationen:
Underviseren beder kursisterne
inddrage en personlig genstand
i undervisningen, der fortæller
noget om dem selv. De andre
kursister skal aktivt forholde sig
til det, de bliver præsenteret for
ved bl.a. at stille spørgsmål.
På den måde opdager kursisterne, hvis mand der går på jagt,
hvem der skriver dagbog, og
hvem der er god til at hækle. De
opdager, hvad de har til fælles.

De officielle rammer
Sprogcenter Næstved anvender
Google Suite for Education som
deres officielle platform.
Grundlæggende består platformen af Google Drev, Google Docs
og Google Meet, som de bærende
elementer i onlineundervisningen.
Disse værktøjer giver brugerne mulighed for at samarbejde i videokald,
chats og tekstdokumenter.

3. Ordlege:
Underviseren faciliterer små
lege, der har til formål at skabe
en fælles oplevelse for kursisterne. Ordlegene kan både være
konkurrencepræget, hvor alle er
mod alle, men det kan også være
lege, hvor kursisterne er afhængige af hinandens bidrag. Det
kan fx være, at kursisterne skal
gætte ord sammen eller sammen

skal konstruere en historie ud fra
en billedserie. Andre øvelser kan
være, at kursisterne skal finde en
lang ting (træning af adjektiver)
og den, der kommer tilbage med
den længste ting, har vundet.
Kursisterne synes, det er sjovt
at se, hvad der bliver hevet frem
foran skærmen. Øvelsen fungerer særlig godt, hvis der sættes
en tidsramme på (fx et minut).
4. Vejledning og facilitering:
Underviseren gennemgår klart
og tydeligt dagens program og
opgaver, således at kursisterne
ved, hvad der forventes af dem.
Underviseren giver eksempler
på, hvordan kursisterne kan
håndtere opgaveløsningen, og
ofte arbejder kursisterne sammen i grupper, så de kan drage
fordel af hinandens viden og
bidrag til opgaveløsningen.
Tydelighed har altid været vigtig
for kursisternes forståelse og
trivsel, men i en online kontekst
er det måske endda specielt
nødvendigt at fokusere på. Kursisterne har ikke længere samme
mulighed for den umiddelbare
kontakt med underviseren, som
de har i klasseværelset. Opstår der tvivl eller frustrationer
undervejs hos kursisterne (hvad
enten de arbejder individuelt
eller i grupper), kan underviseren naturligvis kontaktes, men
vejen dertil kan virke en anelse
længere end i det fysiske klasserum. Tydelighed fra starten er
derfor helt essentielt ift. kursisternes tryghed og motivation for
opgaven.
5. Humør, interesse og tilgang:
Underviserens positive attitude
og engagement omkring kursisten, har ligeledes indflydelse
på trivslen. Et eksempel, hvor
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underviseren viser et særligt
engagement, er bl.a. i den
individuelle dialog. Underviseren
noterer de væsentligste stikord
og pointer fra dialogen med
kursisten. Ved den næste dialog,
kan underviseren tage noterne
frem, og lave opfølgende
spørgsmål, fx: “Du fortalte sidste
gang, at du skulle til fødselsdagsfest hos din svigermor – hvordan
gik det?” På den måde viser underviseren interesse i kursistens
fortællinger, fordi underviseren
genkalder dialogen – også selvom den ligger flere uger eller
måneder tilbage. Det kan understøtte en følelse af, at det fortalte har gjort indtryk, og at
det har været interessant for
modtageren.

Google Docs – 3 eksempler fra
onlineundervisningen
Den åbenlyse fordel ved Google
Docs er muligheden for, at flere kan
skrive i det samme dokument (både
i synkron og asynkron tid). Det
bliver derfor muligt for kursisterne
at arbejde i kollaborative processer, hvor de bidrager til den fælles
læringskontekst.
1. Lær dine nye klassekammerater
at kende med adjektiver:
Kursisterne kommunikerer i
Google Meet og skriver i Google
Docs, hvor de skal interviewe
hinanden for at finde ud af,
hvem der er ældst, hvem der bor
tættest på sprogskolen, hvem
der har det længste navn, hvem
der har det længste hår etc. Der
arbejdes i synkron tid.
2. Skriv en historie til billederne:
Kursisterne arbejder individuelt,
men befinder sig i det samme
dokument. De har fået hver de-
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res skrivefelt stillet til rådighed.
Kursisterne kan se hinandens
tekstbidrag og den feedback, de
hver især får fra underviseren.
Dette åbner op for en række
læringspotentialer, hvor kursisternes tekstdelinger giver ny
viden og skaber nye perspektiver, og særligt lærerens feedback er ikke kun gavnlig for den
enkelte, men for alle.
3. Skriv en tekst om en du kender og
del et billede:
Kursisterne sender et foto til
underviseren, som lægger det
ind i et tekstfelt på Google Docs.
Kursisterne skriver herefter en
tekst til deres billede. Forinden
har underviseren givet sit eget
eksempel med billede og tekst,
således kursisterne ser hvilke
krav, der stilles til opgaven, men
samtidig også får kendskab
til underviseren gennem den
personlige fortælling. De skal
forholde sig til hinandens bidrag
ved aktivt at stille spørgsmål til
teksterne i dokumentet.

Login-proceduren til Googleplatformen
Login-proceduren til Google-platformen viste sig ret hurtig at være
temmelig udfordrende for langt
de fleste kursister. Problemet
bestod ofte i, at de skulle logge
ud af deres private Google-konto og
tilføje deres sprogskole-konto
på deres egne devices. Det kræver
et vist niveau af it-kompetencer,
og for nogle kursister kom det aldrig
til at fungere. Desuden var udfordringen også, at ikke alle kursister
havde adgang til computer eller
tablet. Derfor blev det nødvendigt
at finde alternative metoder, der
nemt kunne åbne op for kommunikationen mellem kursister og
underviser, således at kursisterne

ikke udelukkende var afhængige af
Google-platformen.

Whatsapp
Whatsapp blev hurtigt et uundværligt kommunikationsværktøj mellem
underviser og kursister.
Som udgangspunkt har langt de
fleste kursister adgang til Whatsapp
gennem deres smartphone, som
bl.a. bruges til at holde kontakten
med venner og familie i hjemlandet.
Kursisterne er med andre ord hjemmevant i appen og kender til dens
muligheder og funktioner.
Først og fremmest er Whatsapp
blevet anvendt som redskab til at
etablere den hurtige kontakt til
kursisterne, hvor det ligeledes har
været muligt for underviseren at
guide kursisterne igennem loginproceduren til Google-platformen.
Dette er bl.a. gjort gennem videoopkald til kursisterne, således
at underviseren kunne se, hvad
kursisten kunne se.
Efterhånden som kursisterne blev
fortrolige med deres login, opstod
der nye måder at anvende Whatsapp på – både i og uden for undervisningssammenhænge.
Whatsapp har en del funktioner,
der kan støtte kommunikationen på
flere måder. Det er muligt at oprette
en chat til holdet og sende videoer,
billeder og filer. Der er også mulighed for individuelle chats. Der er
ligeledes mulighed for at videochatte
(op til 7 personer) og indtale lydfiler.
Inden undervisningen begynder,
kan underviseren sende en tekst
eller video til holdet, og gennemgå
dagens lektion eller give vigtige
informationer. På den måde får alle
kursister et fælles udgangspunkt for
dagen. Det giver også en indikation
på, hvem der deltager, da der oftest
responderes med et ‘godmorgen’
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efterfulgt af en række emojis.
Det står klart, at en stor del af kommunikationen på Whatsapp består
af emojis og gifs. Dette kan anskues
som en kompensationsstrategi for
det sprog, man ikke helt kan formulere eller forstå endnu. Når man
går fra mundtlig til skriftlig kommunikation, er det ikke unormalt, at
det interpersonelle forringes, men
ved brugen af fx emojis eller billeder, kan det være lettere at afkode
afsenderens hensigter og derved
skabe mere gennemskuelighed.
På nuværende tidspunkt er Whatsapp blevet en del af den faste
undervisning, og på nogle hold får
kursisterne opgaver, der skal svares
på gennem Whatsapp. Således deler
de fx billeder og tekster med hinanden, hvor de kommenterer og stiller
spørgsmål til hinandens bidrag.
Det er blevet naturligt for kursisterne at bruge Whatsapp som deres
andet klasserum, hvor der hurtigt
kan tages formelle og uformelle
emner op – både af de hyggelige og
svære.
Det viste sig bl.a., da en nyankommen kursist skulle starte sin første
skoledag online. Det var hun bekymret for, men de andre kursister på
holdet beroligede hende og sagde,
at det var sjovt at lære dansk. Kursisterne har generelt vist et overskud til at hjælpe og drage omsorg
for hinanden gennem Whatsapp.
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Whatsapp – særligt for danskuddannelse 1
Det har været en stor frygt at miste
kontakten til kursisterne på danskuddannelse 1 i hjemsendelsesperioderne. De har været udfordret af
ikke at have de fornødne sprogligeog it-mæssige kundskaber til at anvende Google-platformen på egen
hånd. Desuden er denne gruppe
ofte også udfordret af ikke at have
adgang til computer eller tablet.
Derfor blev løsningen, at de udelukkende modtog undervisning på
Whatsapp.
Deltagelsesprocenten har været
høj, og kursisterne har engageret
sig gennem video, billeder, indtalinger og skriftlige afleveringer. Den
åbenlyse fordel ved undervisningen
på Whatsapp er, at kursisterne har
mulighed for at gennemgå undervisningen igen og igen.

Nu er vi tilbage – hvad så nu?
Whatsapp har i flere tilfælde fundet
sin vej ind i klasselokalerne. Dens
funktioner gør det nemt at videooptage bidder af undervisningen,
sende dagens opgaver, indtale en
oplæsning eller sende tavlen som
billeder eller PDF. Kursister, der ikke
er mødt til undervisningen, kan
derfor stadig få glæde af dagens
lektion. Kursisterne i klassen kan
ligeledes dele små videoer fra fx
gruppearbejde eller andet. På den
måde inkluderes de ikke-fremmødte
kursister stadig i undervisningsfæl-

lesskabet, og de fremmødte får
mulighed for at repetere lektionerne senere. En ting, kursisterne
har sat særlig meget pris på, er små
videoklip af dem selv, der træner
mundtlig modultest. Det er også
oplagt at arbejde med visse typer af
blended learning, hvor kursisterne
på forhånd skal forholde sig til et
emne (fx se en video om klokken),
inden de møder til undervisning.

Kan man være to steder
på én gang?
Da kursisterne skulle vende tilbage til
den fysiske fremmødeundervisning,
ønskede en håndfuld kursister at
fortsætte online. De spurgte underviseren, om det ikke var muligt at
tænde kameraet på computeren,
så de kunne følge med hjemmefra.
Underviseren ønskede ikke at have
passive kursister som tilskuere,
hvorfor der nu eksperimenteres med
en undervisningsform, der inkluderer
online- og fremmødekursister i et
aktivt samarbejdsfællesskab (hybrid
undervisning). Rent praktisk er tre
chromebooks stillet op klassen, der
alle er logget på Google Meet. Dette
giver onlinekursisterne mulighed for
at se klassen fra flere vinkler. Den
ene chromebook fungerer som øjne
og ører og flyttes rundt blandt de
fremmødte kursister i klassen.
Kursisterne kan på tværs af rummene kommunikere og samarbejde
med hinanden. De arbejder sammen
over Meet og anvender fx Google
Docs og Whatsapp.

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

– nemt værktøj til den interaktive sprogundervisning

•

Af Tina Bollerslev

Mentimeter
– https://www.mentimeter.com
I et forsøg på at gøre min undervisning mere interaktiv og varieret,
samt øge engagementsniveauet
hos nogle af kursisterne, har jeg
afprøvet det online præsentationsværktøj Mentimeter. Det er
ganske gratis, og kursisterne kan
deltage i lærerens præsentation
uden at downloade app’en, så
lidt ligesom Kahoot. Et yderligere
plus er, at Mentimeter egner sig
til både undervisning online og
det fysiske klasseværelse. I denne
artikel fortæller jeg om nogle af
Mentimeters forskellige funktioner,
og hvordan de med fordel kan bruges til kombinationer af mundtlige
og skriftlige øvelser i sprogundervisningen.

Mentimeter beder
dig om at lave en
”præsentation” og
minder på den måde
om Powerpoint. Dog
er hele ideen med
Mentimeter, at det er
et interaktivt medie, og
deltagerne skal derfor
svare på spørgsmålene
i præsentationen på
deres mobil via en
kode på menti.com
eller via en app. Den
bedste funktion er, at
læreren kan kombinere
alle de forskellige spørgsmålstyper
i sin præsentation. Endvidere kan
man inkludere billeder og videoer

i spørgsmålene, så Mentimeter er
et alsidigt og sjovt værktøj for både
kursister og lærere.
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Rundspørge-aktiviteter med
Multiple choice
Jeg bruger tit multiple choice
spørgsmålstypen til at lave en rundspørge i klassen. Stil et spørgsmål,
f.eks. ”Hvad skal du lave i aften?”
Kursisterne brainstormer så mulige
svar, og læreren skriver dem ind i
Mentimeter, som vises på tavlen.
Diskuter så hvilken aktivitet, de tror
er den mest populære samt den
mindst populære i klassen. Derefter
svarer kursisterne individuelt på
spørgsmålet på deres mobiler,
og man kan så se på tavlen, om

deres forudsigelser var korrekte.
Alternativt giv hvert makkerpar et
spørgsmål, som de skal finde en
række mulige svar på og skrive ind
i deres egen Mentimeter præsentation til en rundspørge (de skal være

logget ind som brugere). Man kan
selvfølgelig også overlade udformningen af både spørgsmål og svar til
kursisterne selv, blot de har noget,
de har lyst til at finde ud af, og et
passende niveau til opgaven.

skriver tillægsord, der beskriver en
god lærer, ind i en Word cloud på
tavlen via deres mobil. Samme aktivitet gentages så med ”hvad er en
god elev?” De færdige Word cloud

plakater siger meget om kursisternes forventninger til læreren og til
dem selv, og man kan i klassen så
diskutere, hvad man skal gøre for at
leve op til disse forventninger.

Brainstorm, grammatik og ordforråd med Word cloud
Word cloud er en slags brainstormaktivitet med et garanteret flot produkt. Det mest attraktive ved denne
type spørgsmål er nemlig den visuelle måde, kursisternes ord bliver
præsenteret på, og den færdige
plakat er ofte værd at printe ud og
hænge på væggen. Word cloud kan
især anvendes, når der undervises i
ordklasser, og jeg laver tit en Word
cloud aktivitet om tillægsord. Først
får jeg kursisterne til frit at diskutere spørgsmålet, ”hvad er en god
lærer?” i 5 minutter, hvorefter de så

”Hvor meget synes du ...” scales
aktivitet til feedback og selvindsigt
Scales giver kursisterne ”slider bars”
og kan bruges til at finde ud af, hvor
meget eller hvor lidt kursisten ved
noget om et emne eller synes om
et vist emne. Udover at scales er et
meget brugbart værktøj for læreren
til at få feedback fra kursisterne om
undervisningen, kan jeg godt lide
at få kursisterne til evaluere, hvor
meget de har lært i løbet af en time.
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Jeg får dem til at tage stilling til sætninger som f.eks. ”jeg ved, hvordan
man sætter verber i førdatid” med
scales i starten af timen og atter igen
i slutningen.

Open Ended til mundtlige øvelser
og ”Gæt hvem” konkurrencer
Jeg kombinerer gerne mundtligt
og skriftligt grammatikarbejde
med Open Ended-funktionen.
Open Ended fungerer som en slags
opslagstavle, der viser kursisternes
svar i små vinduer på Mentimeter
præsentationen på tavlen. En nem
aktivitet til at øve spørgeord er
”(emne)! Fortæl mig ... ”, hvor kur-

Quiz Competition til ordforrådsog stavetræning
Ligesom Kahoot kan man i Quiz
Competition lave en quiz med
multiple choice, eller endnu bedre,
man kan bede kursisterne om at
taste selve svaret ind og dermed
træne stavning. Denne aktivitet

Mentimeter, ja tak!
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Det var en overordnet positiv oplevelse at bruge Mentimeter i forskellige aktiviteter i undervisningen.
Mentimeter er gratis, brugervenlig,
nem at forstå og giver læreren
mange muligheder i forhold til sammensætningen af spørgsmålstyper
samt billed- og videofiler. Har man
allerede ideen og spørgsmålet i sit
hovede, er Mentimeter ikke tidskrævende – hverken at lære eller
bruge. Endvidere er det en stor
fordel, at Mentimeter-opgaverne
kan tilpasses kursisternes niveau. Til
A1/A2-kursisterne lavede jeg mange
”ja/nej”-opgaver eller svar, der
blot krævede et lille ord, hvorimod

sisterne i samarbejde med deres
makker sender spørgsmål om emnet
til opslagstavlen. Derefter bruger de
spørgsmålene til at interviewe mig
og så hinanden. Open Ended kan
også bruges til kursisternes skriftlige
deling af, hvad de har fundet ud af
i løbet af en mundtlig øvelse eller
interview. Her sætter jeg ofte et
successkriterie, f.eks. ”du skal bruge

indirekte tale i dit svar.” En anden
sjov aktivitet med Open Ended er
”Gæt hvem”, hvor kursisterne hver
især skal skrive deres svar på et
spørgsmål, f.eks. ”hvad er dit yndlingsdyr?” og derefter gætte, hvem
der har skrevet hvilket svar. Deler
man klassen ind i små hold, bliver
det en sjov konkurrence med højt
engagementsniveau.

egner sig især til at genopfriske
ordforråd i slutningen af et modul.
Kan man dele klassen ind i hold
og få dem til at skrive en quiz til
hinanden, så bliver ordforrådet og
formuleringen af sætninger øvet
dobbelt så meget og er særligt godt
for træning i bestemmende relativsætninger.

B2-holdet selv kunne forfatte deres
egen Mentimeter-præsentation og
dele den som en quiz eller rundspørge i klassen.
Jeg følte helt sikkert, at Mentimeter
var med til at øge engagementsniveauet. Det var tydeligt, at
kursisterne var mere motiverede til
at deltage aktivt i en Mentimeteropgave, og især de kursister, som
før havde været for generte til at
dele deres svar med klassen, følte at
Mentimeter gjorde det nemmere for
dem at ”sige” noget i klassen.
Den flotte visuelle præsentation,
som Mentimeter genererede af kursisternes svar, var en stor fordel for

mange i klassen. Dette fremgik også
af kursisternes egen evaluering,
hvor flere sagde, at ”billederne,”
som klassen lavede på Mentimeter,
gjorde det nemmere at huske ord
og fraser.
Det kan godt virke uoverskueligt, at
skulle lære at bruge et nyt online
værktøj og alle dets funktioner, så
derfor er mit råd med hensyn til
Mentimeter: start med et enkelt
spørgsmål. Du behøver slet ikke
at bruge alle de forskellige funktioner for at skabe variation i din
undervisning – bare et Mentimeter
spørgsmål er nok til at lave en hurtig
aktivitet, der gør timen til noget,
der er lidt udover det sædvanlige.

•
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Dansk hver dag
– dagbog på Du1

•

Af Marie-Louise Kragelund, underviser på Sprogcenter Aalborg

Hvis man kun taler dansk i sprogskolen, så lærer man det ikke. Den
tænkning har jeg altid gjort meget
ud af på Du3, men på Du1 er det
svært. Eller det troede jeg i hvert
fald. For at gøre et ærligt forsøg
lavede jeg et tiltag på et 1.5-hold,
hvor jeg ville gøre kursisterne mere
aktive i deres læringsproces. Ad
omveje endte det med, at kursisterne skrev dagbog hver dag i et
halvt år – og nej, selvfølgelig gjorde
de det ikke alle sammen, men der
kom nu mange gode ting ud af det
alligevel.
Kursisterne skriver om, hvad de laver. Det var ikke min intention,
men det gav mening for kursisterne, og det gav masser af skrivetræning.

Intentionen
Min intention var at få mine Du1kursister til at lære mere dansk
uden for sprogskolen. Jeg ville have
dem i gang med at bruge dansk
hver dag, og jeg ville frem for alt få
dem til selv at spille en aktiv rolle i
deres læringsproces.
De fleste i denne klasse havde stort
set ingen kontakt med danskere.
Hvis man spurgte dem ”Hvor taler
du dansk? Hvem taler du dansk
med?”, ville svaret generelt være,
at de kun talte dansk i sprogskolen.
Jeg besluttede derfor at give dem
mundtlige lektier for: de skulle have
noget hjemmearbejde, som ikke
handlede om at skrive og læse, men
i stedet handlede om at lytte og tale.

Spiralkalender
For at sikre fastholdelsen ville jeg
have dem til at notere noget ned

om deres samtaler, om hvad de
hørte, eller bare om hvad de lyttede
til. Jeg skaffede nogle spiralkalendere, hvor der var én side til én dag.
Som en sidegevinst gav det også
anledning til løbende at orientere
sig i måneder, datoer, ugedage,
helligdage m.m.

I gang
Jeg forklarede klassen, at de hver
dag skulle skrive i kalenderen, hvad
de hørte på dansk, hvem de talte
dansk med, og hvad de talte om.
Først var der masser af modstand.
”Men jeg ikke skrive på dansk!”
sagde en kursist, og det vidste jeg
godt, så jeg forklarede, at stikord
var fint. ”Jeg ikke taler dansk, aldrig.
Kun ”hej”,” sagde en anden, og
netop derfor havde jeg forberedt
forslag til noget, man kunne lytte til:
quizlet (som jeg havde introduceret

dem til tidligere), youtube-kanaler
(som vi havde brugt lidt i klassen), danskherognu.dk og dr.dk/tv.
Desuden opfordrede jeg til at lytte
til danskernes samtaler i bussen, på
gaden og i butikker, men det syntes
de alligevel var for uhøfligt.
Vi slog op på dagens dato i kalenderen, og alle skrev de fire lytteforslag ned. Desuden kiggede alle
i deres telefoner og fandt de links,
som jeg tidligere havde sendt dem,
når vi havde brugt noget onlinemateriale i undervisningen (videoer,
quizlets, dialoger osv). Vi var klar.

Uge 1
Så gik der en uge, og jeg var spændt
på at høre, hvad de havde lyttet
til. Men til min overraskelse havde
ingen brugt kalenderen, som jeg
havde instrueret dem i. Til gengæld
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havde et par stykker skrevet om
deres daglige gøremål, og det var da
bedre end ingenting, så det læste vi
højt i klassen.
Igen gav jeg en konkret, kortfattet
forklaring på, hvad de skulle gøre
i den følgende uge, og jeg sendte
dem hjem med en forhåbning om,
at de nu havde forstået opgaven.

De følgende uger
Som de erfarne Du1-lærere allerede
har gættet, så var eksemplets magt
selvfølgelig langt stærkere end mine
forklaringer. Fremover gjorde hele
holdet derfor som de få, hvis tekster
vi havde læst højt i klassen: de skrev
om, hvad de havde lavet hver dag.
Det var ikke lige, hvad jeg havde
tænkt mig, men det gav mening for
kursisterne, og det lå stadig godt i
tråd med min oprindelige intention
(at få dem i gang med at bruge dansk
hver dag), så jeg lod det være ved
det.
Der opstod nu en rutine i klassen,
som fungerede godt: Én gang om
ugen startede vi dagen med at læse,
hvad kursisterne havde skrevet i kalenderne den foregående uge. Hvis
vi var få i klassen, læste de højt, og
hvis vi var mange, læste de i par for
hinanden, mens jeg susede rundt
og læste dem over skulderen. Nogle
gange rettede jeg enkelte ting, men
generelt lod jeg kursisternes tekster
være, som de var.
I løbet af ugen sendte jeg ofte en
sms via Ludus med en påmindelse:
”Husk at skrive i din kalender”. Og
kursisterne kunne fnisende fortælle,
at de faktisk tit glemte at skrive,
men når de fik en sms, så gjorde
de det. Mange små påmindelser er
guld værd.
Alligevel var der selvfølgelig hver
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uge nogen, der ikke havde skrevet
noget. De fik til opgave at skrive om,
hvad de havde lavet den foregående
dag, og det passede dem tilsyneladende fint.

om, hvor vigtigt det var, at hun
prøvede at skrive noget selv og først
bagefter fik ham til at rette det eller
give hende de ord, som hun manglede. Det er tit svært at finde en
balance i hjælpen, så det reelt bliver
en hjælp.

Hov, det var ikke meningen
Selvfølgelig var der også nogen, der
fik lidt for meget hjælp med opgaven
derhjemme og lod andre skrive i deres kalendere for dem. Det var meget
let for mig at se, for jeg kendte jo
både deres håndskrift og deres
danskniveau. ”Men det må vi da
kunne bruge til noget”, tænkte jeg.
Én af dem, som af og til stak blyanten over til en veninde, var Aysa.
Jeg spurgte hende først, hvorfor hun
ikke selv skrev, og hun forklarede,
at det bare var så svært at skrive
på dansk, og at det var så nemt
for veninden. Vi aftalte derfor, at
veninden skulle skrive på et papir, og Aysa skulle skrive det over
i kalenderen. På den måde blev
Aysa en del af processen. En anden
mulighed var, at veninden dikterede
præcis, hvad Aysa skulle skrive. Det
gjorde de ofte fremover. Og selvom
det var Aysas håndskrift, og sproget
var på Aysas niveau, kunne jeg tit
gætte, når veninden havde været
inde over – det var bare lige en tand
for korrekt. Det fik vi mange gode
grin ud af, og vi talte også om, hvor
meget Aysa faktisk kunne lære fra
veninden. En dag forklarede Aysa fx,
at hun selv havde stavet et ord helt
rigtigt uden hjælp, fordi veninden
havde rettet det så mange gange
tidligere.
På den måde opstod der en dobbelt
læring: Aysa blev (lidt) bedre til at
skrive dansk, og hun fandt også ud
af, hvordan hun kunne blive bedre
til dansk.
En anden kursist fik rigtigt meget
hjælp af sin danske mand. Vi talte

Google translate
Fatima skrev nogle sætninger,
som dels var langt over hendes
niveau, dels ikke altid gav mening. Det lugtede med andre ord
af maskinoversættelse, og Fatima
forklarede mig, at ellers kunne hun
jo ikke skrive noget. Vi talte om at
bruge de ord, man allerede kender,
men det gik op for mig, at der var
et mismatch mellem de ord, hun
kendte, og de ord, hun havde brug
for til at beskrive sine gøremål.
Brugen af google translate var
måske ikke så tosset endda, og det
lå jo meget godt i tråd med min
intention om at gøre kursisterne
mere selvkørende og aktive i deres
læringsproces. Jeg problematiserede derfor ikke hendes brug af
google translate, men tog løbende
en snak med hende om, hvordan
man kan bruge oversættelsesværktøjer godt, og hvilke begrænsninger
de har.

Indsigt i kursisternes liv
En uforudset sidegevinst var, at jeg
fik et stort indblik i kursisternes
dagligliv.
Det viste sig, at én af de kursister,
som jeg troede levede meget isoleret, faktisk var begyndt at komme i
en ”café”, hvor hun deltog i forskellige aktiviteter sammen med både
danskere og flygtninge. Vi kunne
uge for uge tale om, hvad de lavede
i caféen, og vi kunne forberede

➔

˚˚˚

fortsætter side 12.

ARTIKEL

˚˚˚

Nr. 75 > DEC. > 2020 > SIDE 12.

fortsat fra side 11.

nogle spørgsmål og ytringer, som
hun kunne bruge i sin interaktion
med danskerne i caféen.
Det viste sig også, at hun havde
en veninde, som talte rigtigt godt
dansk. De var begyndt at se danske
film sammen, hvor veninden så
forklarede, hvad der blev sagt i filmen. På den måde var hun begyndt
at høre meget mere dansk.
Andre kursister begyndte at fortælle
meget mere om deres hverdag, fx
små samtaler fra deres praktikker
eller fra børnenes institutioner. Når
de skrev noget ned i kalenderen,
så kunne de bedre huske, hvad
der var sket i løbet af ugen, og de
kunne også bedre fortælle om det
på dansk. På den måde stilladserede
dagbogsskriveriet det mundtlige
sprog.
Én af kursisterne havde dog aldrig
noget at fortælle om, og da jeg gik
ham på klingen, gik det op for mig,
at han levede langt mere isoleret,
end jeg havde troet. Hver weekend
fik han tiden til at gå med at spille
på sin telefon og mødte sjældent en
levende sjæl. Det gav mig en forklaring på, hvorfor så meget gik skævt
for ham, både i klassen, i pauserne
og i hans praktikker, og hvorfor han
aldrig havde noget at fortælle om.

Afslutning af tiltaget

➔

Tiltaget med at skrive i kalenderne
fik en brat afslutning pga. coronanedlukningen i marts 2020, og
da vi endelig kom tilbage på skolen
i starten af juni, skulle hvert minut
selvfølgelig bruges på at blive klar
til PD1. Jeg opfordrede gentagne
gange kursisterne til at fortsætte
på egen hånd – og en håndfuld
af dem forsikrede mig om, at det
gjorde de skam også.

Aysa fik lige rigelig hjælp fra en veninde, da veninden overtog skriveriet flere af dagene. Men
veninden hjalp også med at stave ord for Aysa (se fx onsdag).
(I starten brugte vi kalendere med 7 dage pr. opslag, men der var alt for lidt plads at skrive på.
Kalendere med én dag pr. side fungerede langt bedre).

Jeg fik ikke alle med, men i løbet
af det halve år, som tiltaget varede,
kom en pæn del af klassen mere i
gang med at bruge og lære dansk på
egen hånd. Jeg tror, at den ugentlige
opmærksomhed på deres danskaktiviteter gav dem en anledning
til at komme i gang og måske også
modet til at gøre det. Forhåbentligt
erfarede de, at de selv kunne gøre
noget aktivt for at lære dansk, og
forhåbentligt fortsætter de med
det.
Vi kan nemt bruge al undervisningstiden på at gøre kursisterne klar til
modultests og eksamen, men det er
næsten spildte kræfter, hvis deres
læringsproces stopper efter PD1.
Det er af stor værdi, at vi også bruger tid i undervisningen på at lære
kursisterne at være selvkørende.

Fakta:
De første kalendere fandt jeg til
en stærkt nedsat pris hos boghandlerne i efteråret. Men senere opdagede jeg, at de kan købes for ca.
40-50 kroner fra Provinsforlaget
eller hos et hypermarked. Og eftersom hver kursist kun skal have én pr.
år, er det jo ikke meget.
Vær opmærksom på, at kalenderen
selvfølgelig skal være på dansk
med danske ugedage, måneder og
helligdage.

Selvfølgelig kan det godt lade sig
gøre.

•
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Samspil og myndiggørelse
•

Af Camilla Susgaard, Britta Haugstrup Kristensen og Jarka Bach Hansen

Sprogcentret Holstebro, Lemvig og Struer

De overordnede rammer
“Jeg står i et nyt land, ser mig rundt
omkring, tænker på mit gamle liv og
betragter med nysgerrighed det nye:
Hvad kan jeg bruge, som jeg allerede kan, og hvad skal jeg lære for at
få et liv, som jeg kunne tænke mig?
Jeg begynder at undersøge mine
muligheder, spørger i mit nærmiljø,
jeg bliver kontaktet af myndigheder
og præsenteret for rettigheder og
krav, og jeg starter på at planlægge
mit nye liv og gøre mig nye forestillinger om fremtiden. Hvilket mål
har jeg i dette land? Hvad kræver
det af mig for at opnå målet?
Hvilken vej skal jeg vælge? Står jeg
alene med mit projekt? Findes der
nogle, som kunne hjælpe mig på
vej og understøtte mig undervejs
lige præcis med de behov, som jeg
måtte stå med og skulle løse for at
nå mit mål? Hvem kan fortælle mig
og vejlede mig i, hvilke relevante
kompetencer jeg allerede besidder,
og hvilke kompetencer jeg skal have
opbygget, som kræves af mig for at
opnå de ting, som kendetegner det
gode liv for mig.”
På sprogcentrene møder vi voksne
mennesker, der af en eller anden
grund har bosat sig i Danmark og er
på vej til skabe sig et nyt liv med nye
muligheder og nye vilkår, mennesker
der sidder med mange spørgsmål
men også mange svar og stor viden,
som de er klar til at dele med os. De
er klar til at åbne sig for os og give
os nyt syn på hverdagen og vores
samvær. Vores fornemste opgave
er at understøtte disse menneskers
rejse på vej til uddannelse eller job,
så de får chancen for at realisere

deres mål, være selvforsørgende og
skabe sig gode vilkår for sig selv og
sin familie. Kursisterne er voksne
myndige personer, der har lang
livserfaring på mange områder og
har kendskab til egne læreprocesser,
som de håndterer, forbereder og
udfører efter konkret behov.
De mennesker, som vi møder på
sprogcentrene, lever deres voksne
dagligdag med arbejde, praktik og
andre forpligtelser, som skal passe
sammen med det tilbud, som sprogcentrene tilbyder. Den indbyggede
forskellighed og individualitet i hver
enkelt borgers mulighed for at deltage i sprogundervisningen kalder på
en enorm fleksibilitet mht. det prak-

tisk organisatoriske i hvert sprogcentrets tilbud. Er der 500 kursister på
et sprogcenter,
vil der givetvis også være 500 forskellige mødebehov. Det strategiske
fokus for vores sprogcenter er at
understøtte borgere, som har brug
for danskkompetencer under de
individuelle forudsætninger, og
hvis borgeren har et arbejde, må det
ikke blive en hindring for at kunne
modtage vores tilbud. Sprogcentret Holstebro, Lemvig og Struer
har skabt et tilbud bestående af
tre forskellige flader (grundflade,
onlineflade og fleksflade), der giver
størst mulig fleksibilitet i tilbuddet
(se evt. artikel i Fokus nr. 75 dec.
2020 “Et Sprogcenter under trans-
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formation…” af Mette Krog). Vores
praksis skal være med til at hjælpe
kursisten til at kunne navigere mellem fladerne, forbinde disse med
sin hverdag og sine livsplaner og sit
arbejde.
Sprogcentret Holstebro, Lemvig og
Struer har tilbage i efteråret 2019
inviteret lektor emeritus Michael
Svendsen Pedersen, RUC, til at facilitere og understøtte et projekt, som
indeholdt udvikling af en helhedsmodel, som omfatter et samspil mellem
den jobrettede indsats og sprogundervisning og knytter kursistens
sproglæring til den enkeltes forudsætninger, behov, mål og delmål (se
rapport udarbejdet af lektor emeritus Michael Svendsen Pedersen:
“Sprog og arbejde – en helhedsmodel. Arbejds- og beskæf-tigelsesrettet
andetsprogsundervisning på Sprogcentret Holstebro” 2020).
Erfaringerne fra projektet skabte nye
veje til at videreudvikle både de organisatoriske og pædagogisk-didaktiske forhold på følgende områder:
• samspil mellem strategi og praksis
• samspil mellem sprogundervisningen og kursisternes hverdagsliv og livsplaner
• samspil mellem undervisningsflader
• samspil mellem sprogcenter,
jobcenter og arbejdsplads
• videreudvikle sprogundervisningen således at en kombination
af en kommunikativ, sociokulturel og biografisk tilgang kan
bidrage til udvikling af kursistens
beskæftigelsesrettede kommunikative kompetencer, deltagelse i
arbejdsfællesskabet og personlig
myndiggørelse
• videreudvikle brugen af Individuelle Læreplaner og digitale
redskaber til at realisere de
strategiske planer om samspil
og myndiggørelse
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Disse områder blev omdrejningspunktet i vores ansøgning til puljen
“Efteruddannelse af medarbejdere
ved danskuddannelserne m. fl.” hos
SIRI i efteråret 2020, og Sprogcentret fik bevilget midler til en kombineret udviklings- og efteruddannelsesaktivitet, hvor det primære
mål var udvikling af pædagogisk
metode gennem afviklingen af
eksperimenter, hvor 12 involverede undervisere (tilknyttet DU2)
spillede en aktiv rolle i udviklingen
af undervisningsmodellen, og det
sekundære formål var pædagogisk
og didaktisk kompetenceudvikling
af sprogcentrets øvrige undervisere
og ledelse inden for den udviklede
metode.
Som facilitator har Michael Svendsen Pedersen (MSP) inddelt projektet i 4 faser, som skulle skabe den
røde tråd og overblik over projektet.
Første fase blev brugt til at afklare
og få fælles forståelse af fokuspunkterne fra ansøgningen: myndiggørelse og dens betydning i praksis,
Individuel Læreplan, undervisningsflader, kontekstuel kommunikativ og
sociokulturel undervisning.
I anden fase blev der arbejdet
med eksperimenter i onlinefladen
(grundet Covid19), i tæt samarbejde
med MSP har undervisere planlagt
eksperimenter (teamet på DU2 blev
inddelt i mindre grupper omkring
bestemte læringsfællesskaber),
derefter blev eksperimenterne
afviklet og optaget, og MSP gav
underviserne feedback på hver
enkelt eksperiment. Denne fase var
præget af professionelle drøftelser
og refleksioner over egen praksis.
Tredje fase havde til formål at formidle de nye erfaringer til resten af
personalet på Sprogcentret efterfulgt af både fælles og teamrefleksioner. Lige for tiden er vi i fjerde
fase af projektet, hvis omdrejningspunktet er en drejebog, som MSP
udarbejdede på baggrund af de

nyerhvervede erfaringer.
“Det overordnede formål med
drejebogen er at omsætte de
beskrevne erfaringer og perspektiver til konkret praksis, dels gennem
ledelsesmæssige beslutninger, dels
gennem sproglærernes udvikling
af pædagogikken. Ved at pege på
forskellige muligheder for samspil,
kan drejebogen være et redskab til
det fortsatte arbejde med at udvikle
en helhedsmodel, der udgør rammerne for meningsfulde og myndiggørende læreprocesser for kursisterne” (Pedersen, M.S.: Samspil og
myndiggørelse. Erfaringsopsamling
og drejebog for den videre udvikling
af helhedsmodel. Sprogcentret
Holstebro, Lemvig og Struer. 2021.).
Drejebogen indeholder også en
konkret “Tilrettelæggelsesmanual”,
som er tænkt som et pædagogisk
styringsværktøj til undervisernes
forberedelse af undervisningen.
Drejebogen er et konkret bud på,
i hvilken retning Sprogcentret kan
bevæge sig i på det pædagogiske
plan, og hvordan det man kan realisere Sprogcentrets intentioner
i praktisk pædagogik.
På Sprogcentret Holstebro, Lemvig
og Struer ønsker vi at levere en
sprogundervisning, som er understøttende i forhold til kursisternes
aktuelle læreprocesser med uddannelses-, arbejds- og beskæftigelsesrettet fokus, og som understøtter
meningsfulde og behovsrettede
læreprocesser, som tager udgangspunkt i den enkeltes biografiske
forhold og giver mulighed for at kursisten kan “gen- og nyvinde en personlig myndighed i det nye sprog,
den nye kultur og det nye land gennem myndiggørende læreprocesser”
(MSP: Drejebogen. 2021).
Hvordan kan vi i praksis understøtte
kursistens rejse og vejlede hende
på bedst mulig vis? Hvordan sikrer
vi, at kursisterne har “én stemme” i
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klasserummet og ude i samfundet –
én for én!?
Lad os gå ind i praksis og eksperimentere sammen med Michael
Svendsen Pedersen, Britta og Camilla på danskuddannelse 2 modul 3.

Experiment - Danskuddannelse
2, modul 3
Indledning
Da vi tilbage i efteråret startede
vo-res andet samarbejde med
Michael Svendsen Pedersen, var
det en afgørende faktor, at vores
pædagogiske eksperimenter kunne
være umiddelbart brugbare for vores
daglige undervisning. Vi havde pga
Corona været hjemsendt, og al vores
undervisning havde i den periode
været online, og vi var i gang med at
forberede, at det hurtigt igen kunne
blive vores virkelighed. Derfor så
vi samarbejdet med MSP som en
unik mulighed for at diskutere vores
pædagogiske praksis og afprøve nye
veje ind i online undervisningsuniverset.
Fra vores første samarbejde med
MSP havde vi fået et fundament
og en teori, der understøtter kommunikativ taskbaseret undervisning,
og vi øjnede en fin mulighed for at
udforske og dygtiggøre os indenfor
disse rammer.
Et af kravene til projektet/eksperimentet var, at det skulle være beskæftigelsesrettet. Ved nærmere
eftersyn viste der sig hurtigt et
billede af, at undervisningen ofte
har det fokus, fordi kursisternes
behov for dansktilegnelse bunder i
et ønske om at være selvforsynende
og dermed er rettet mod at kunne
varetage et job i Danmark.
På Sprogcentret Holstebro er
målsætningen deltagernes myndiggørelse, hvilket pædagogisk søges
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realiseret gennem anvendelse af
den Individuelle Læreplan (ILP), som
kursisterne udarbejder i samarbejde
med sproglæreren. I ILP beskrives
kursistens livsplaner og læreplaner
samt muligheder for sproglæring i
forskellige kontekster uden for sprogcentret, og ILP kan dermed anvendes
som led i tilrettelæggelsen af sprogundervisningen.
Med disse faktorer som basis blev
vores ønske at lave et online undervisningseksperiment med udgangspunkt i kursistens biografi og ønsker
for fremtiden.
Sproglæring skal give mening for kursisten og skal være myndiggørende
både kommunikativt og kulturelt,
men også i et biografisk perspektiv.
Vi ville gerne bidrage til at give sammenhæng mellem alle begivenheder
i kursistens livshistorie. Sådan at
dansktilegnelse kan blive en integreret del af deres hverdag og indgå
som en aktiv medspiller i deres
forskellige livsforløb, livsplaner og
erfaringsverdener.

I vores pædagogiske og didaktiske
drøftelser med MSP, faldt vi ret
hurtigt for ideen om et forløb med
anvendelse af en coach-tilgang
kaldet GROW. GROW-modellen
beskæftiger sig med spørgsmål
indenfor overskrifterne ‘goal’,
‘reality’, ‘options’ og ‘will’. Med
denne tilgang ville det være muligt
at arbejde med et håndgribeligt og
konkret metodisk redskab, som ville
give mulighed for at snakke om,
hvilke arbejdserfaringer kursisterne
har fra tidligere. Herunder hvilke
ressourcer de kunne drage nytte af,
hvilke tanker de gør sig om fremtiden og til sidst - hvordan de gennem refleksioner og i samarbejdet
med de andre kursister, får formuleret deres jobplaner, som en del af
deres livsplaner. I arbejdet hermed
skulle denne metode gerne blive et
redskab for kursisterne til at hjælpe
sig selv videre med afklaringen og
formuleringen af en fremtidig handlingsplan/ILP med fokus på arbejde/
selvforsørgelse/beskæftigelse.

Coaching

Sproglæring/forløb i praksis

Det store spørgsmål er så, hvordan
man får disse tanker og mål realiseret i praksis? Hvilken pædagogisk
metode kan bidrage til både udviklingen af beskæftigelses-/arbejdsrettet
andetsprogsundervisning, og til en
afklaring af kursisternes fremtidige
jobplaner? Udover dette, ønskede vi
også at finde en tilgang som kunne
rumme både en biografisk vinkel,
hvor kursistens livsverden var i fokus
og et kommunikativt formål.
Heldigvis for os, var projektet et
eksperiment, og (næsten) alle døre
var derfor åbne og mulighederne
var ligeledes mange. I vores pædagogiske praksis måtte vi, som nævnt
tidligere, tage højde for, at undervisningen skulle foregå online, hvilket
i høj grad tvang os til at tænke ud
af boksen ift at komme i mål med
ovennævnte ønsker.

I samråd og med idé fra MSP tilrettede vi coach-spørgsmålene og byggede en undervisningslektion op,
hvor spørgsmålene var det centrale.
Vi ønskede, at kursisterne skulle opnå kommunikative kompetencer gennem arbejdet med forskellige problemløsningsopgaver. I forbindelse
med de kommunikative aktiviteter
var der fokus på de sproglige former,
som ville være relevante for at kunne
opnå de kommunikative kompetencer der ville være nødvendige for at
besvare coach-spørgsmålene.
Vores endelige mål kom derfor til at
se sådan ud:
Målet er at kursisterne får mulighed
for at sammenholde deres personlige mål og deres færdigheder i nuværende situation med muligheden
for at få uddannelse/job.
Forud for lektionen med coachspørgs-
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målene lavede vi en præsentation af
dette forløb/projekt.
Vi fortalte, at det drejede sig om deres fremtid/arbejde/uddannelse. At
det ikke var en tænkt eller opdigtet
situation. Det handlede om dem og
deres situation.
Vi var meget tydelige omkring formidlingen af, at der ikke fandtes
rigtige eller forkerte svar på nogle
af spørgsmålene.
Ligeledes lavede vi en gennemgang
af spørgsmålene, for at sikre alle
kursisters aktive deltagelse.
Vi var bevidste om, at coachingspørgsmålene normalt anvendes i en
situation, hvor det er muligt at komme med direkte respons (som i en
samtale), men at kursisterne i denne
situation selv stod med de videre
tanker. Det ville blive en snak mellem
kursisterne, som gerne skulle føre til
refleksioner over deres fremtid og
planer med henblik på beskæftigelse
eller videre uddannelse.
Nogle af spørgsmålene havde vi
omformuleret, så de passede til det
niveau kursisterne var på. Desuden
valgte vi flere spørgsmål fra, da de
ikke egnede sig til en online aktivitet,
hvor der ikke sidder en konsulent/
coach, som kan hjælpe kursisterne i
nye/andre retninger/tanker.
Se den originale GROW-model,
vores tilpassede udgave nedenfor
samt konkrete eksempler fra undervisningen:

Mål (goal)
•	Hvis alt var muligt, hvilke mål ville
du så have?
•	Hvis det er muligt, jeg vil gerne
som SOSU assistent i fremtiden.
•	Hvad er attraktivt ved dit mål?
(Hvad er det du godt kan lide ved
dit mål? Hvorfor lige dette mål?
•	Jeg vil gerne hjælp med gammel
mennesker .
Virkelighed (reality)
•	Hvad gør du lige nu for at komme

tættere på dit mål?
•	Først, vil jeg gerne færdig min
sprogskole.
•	Hvor meget kan du selv styre
processen mod målet?
•	Jeg studere rigtig meget.
•	Hvor er du lige nu i forhold til dit
mål?
•	Jeg er på min vej.
Muligheder (options)
•	Forestil dig at du allerede er i mål
– hvordan kom du derhen?
• med hårdt arbejde.
•	Hvad vil du gøre for at skabe
forandring i dit liv?
•	Det vil gøre god liv i fremtiden.

•	Hvad siger dit hoved til dette, og
hvad siger hjertet?
•	Det siger sammen.
Drivkræfter (will)
•	Hvilke ting motiverer dig til at nå
dine mål?
• Min mand og vores fremtid.
•	Hvad/hvem kan påvirke din proces mod målene?
• Min søster, fordi hun er også
SOSU assistent.
•	På en skala fra 1 – 10 hvor meget
vil du det?
•	Jeg vil scala 8.
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Kursisterne arbejdede sammen to og
to om spørgsmålene. Den ene kursist
svarede på spørgsmålene, og den anden skrev svarene ind i et dokument.
Derefter byttede de.
Efterfølgende blev disse svar lagt
i kursisternes online portfolio på
Google Drev, for at de senere kan
tages frem og besvares igen for at se,
om de har rykket sig nærmere mod
målet eller om målet har ændret sig.

Kursisten som subjekt

Hele projektet handlede i høj grad
om at få kursisten i fokus – at gøre
kursisten til subjekt i undervisningen.
Det vil sige, at det var kursistens
egne erfaringer, sproglige behov, livsplaner osv. som skulle være udgangspunkt for undervisningen. Kursisten
skulle altså have mulighed for at være subjekt i egen læreproces. Ved
at arbejde med et erfaringsbaseret
projekt om deres livsplaner og med
inddragelse af kommunikative aktiviteter, bidrog projektet til at gøre
kursisten til subjekt i deres egen
læreproces og dermed til at myndiggøre kursisten.
Derfor ser vi også GROW modellen
som et relevant og enormt givtigt/
udbytterigt redskab til videreudvikling af kursistens ILP.

tive aktiviteter, som kunne hjælpe
kursisterne til en afklaring af deres
livsplaner. Det var vigtigt for os at
lave et motiverende forløb, som gav
biografisk mening for dem.
I vores drøftelser med MSP snakkede
vi vidt og bredt om forskellige tilgange til denne opgave, men blev
hurtigt inspireret og nysgerrige på
GROW-metoden. Med en vis skepsis,
men dog optimisme, studerede vi
de foreskrevne spørgsmål, justerede
dem, så de passede til vores målgruppe, og kastede os ud i et forløb,
hvor de var omdrejningspunkt for
vores eksperiment.
Vi var usikre på, om spørgsmålene
i virkeligheden ikke var det samme
som åbne spørgsmål, og dermed
kunne tolkes forskelligt og lede i alle
mulige retninger, og samtidig lå disse
uden for vores almindelige faglige
spektrum.
Men det skulle vise sig, at den indledende snak med kursisterne om
den beskæftigelsesrettede indgang
til projektet og måden spørgsmålene
var formuleret, gav et langt større
udbytte end forventet, og virkede
fuldstændig efter hensigten. GROWmodellen bidrog til dybe refleksioner,
interessante snakke kursisterne imellem og var for fleres vedkommende
en øjenåbner og et særdeles anvendeligt redskab for kursisterne til at
få afklaring af deres fremtids- og
livsplaner.

Resultater

Som ved al undervisning var kursisternes motivation en vigtig faktor.
Undervisningen skulle understøtte
kursisternes danskfaglige og personlige progression. Med kursisten som
subjekt, ønskede vi at tilrettelægge
et forløb, samt udvikle kommunika-

Kursisterne var engagerede og begejstrede for den nye vinkel. Ved at
bruge GROW-spørgsmålene var det
muligt at komme et spadestik dybere
i inddragelsen af kursisternes eget liv
og gøre ILP langt med nærværende
og brugbar.

Vores ønske om at lave en kommunikativ opgave, blev i ligeså høj grad en
glimrende skriftlig øvelse, idet kursisterne brugte meget tid på skriftligt at
besvare spørgsmålene. Så udover at
give nogle spændende og frugtbare
samtaler mellem kursisterne, blev
der også investeret tid og energi i at
lave gode skriftlige svar.
Vi kan se, at der ved brug af coachspørgsmål, åbnes for nye og spændende måder at vejlede vores kursister. GROW kunne være et skridt
på vejen til nyt samarbejde mellem
den allerede eksisterende vejledning
og undervisningen, hvor kursistens
individuelle plan kunne få en langt
mere central og betydningsfuld plads
end hidtil.
Fremtidsperspektivet i vores pædagogiske praksis vil med erfaring fra
dette eksperiment være præget af et
mere personligt og nærgående fokus,
samt indeholde dele af vores projekt.
Vores ønske er at gentage elementer
fra GROW-metoden i flere sammenhænge end det beskæftigelsesrettede. Da GROW er en metode til
coaching, er den anvendelig i mange
situationer, hvor der ønskes forandring, både privat og fagligt, fx en
hurtigere progression i dansktilegnelsen, ny bolig eller personlig
udvikling. Det er op til den enkelte
undervisers faglige vurdering, i hvor
høj grad det
ønskes at implementere et så
personligt element. Som tidligere
nævnt havde vi en vis skepsis ift
netop denne coaching tilgang, men
udbyttet har været over al forventning, relationen til de kursister der
deltog, er styrket og vi vil ikke tøve
med at eksperimentere med denne
metode igen.			
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Kan vi undvære lærebogen i
sprogtilegnelsen?
•

Af Helle Aistrup & Jonna Van den Hoed

Undervisere i dansk som andetsprog på Danskuddannelserne

Hvad er der galt i at undervise efter
en lærebog? Ingenting, hvis bogen
matcher kursisternes interesser,
behov og kompetencer.
I tilegnelsen af det danske sprog
og på Danskuddannelserne er det
ganske almindelig praksis at benytte en lærebog i undervisningen i
dansk som andetsprog. Lærebogen
tilbyder en slags sprogligt stillads,
der understøtter kursistens tilegnelse af sproget og definerer, i
hvilken rækkefølge sproget og dets
grammatik skal tilegnes. Det er dog
langtfra altid, at det stillads og den
rækkefølge, som opstilles, er det,

der efterspørges og giver mening
for kursisten. Derfor kan det nogle
gange give mening at lægge lærebogen fra sig og i stedet undervise
med et primært fokus på samtalekommunikation mellem lærere og
kursister, så sproget ’åbenbares’
gennem dialog og omgivelser
snarere end gennem lærebøger og
materialer, således at sproget og
dets grammatik udvikles ad naturlig
vej: kursistens egen vej! (Thornbury
2005). Dette udspringer af en kommunikativ undervisningsmetode,
hvor interaktionen er essentiel for
sprogtilegnelsen med tilføjelse af

en mere autentisk undervisningsramme som for eksempel en ekskursion. Denne praksis giver især
mening på Danskuddannelse 1,
hvor kursisterne ikke har nogen
skriftsproglig kultur med sig, hvilket
udfordrer læreren i forhold til at
motivere kursisten til at blive agent
i forbindelse med sprog- og læsetilegnelsen. En motivationsdreven
sprogtilegnelse er meget anvendelig
på alle danskuddannelserne, og ofte
ser læreren en hurtigere progression hos kursisterne. Dette kræver
en differentieret undervisning og
tilgang til kursisterne. Samtidig fjernes underviserens sikkerhedsnet,
når man underviser uden en
gennemarbejdet lærebog, hvilket
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kan udfordre den gængse lærerrolle
og enkelte kursisters learner beliefs, dvs. kursistens egen opfattelse
af, hvordan han/hun lærer bedst, og
hvordan instruktioner skal gives.
Vi vil i denne artikel give eksempler
fra undervisningen på begynderniveauerne på DU1 og DU3. Vi tager
udgangspunkt i et funktionelt sprogsyn, hvor sproget ses som et kommunikationsmiddel mellem mennesker. Der er fokus på indhold frem
for form. Dertil lægger vi et kognitivt/kommunikativt tilegnelsessyn,
da vi mener, der skal være fokus på
kursistens indlæringsmæssige og
kommunikative behov. Der er tale
om et anerkendende, interaktivt
læringssyn, hvor der lægges vægt
på de autentiske og kommunikative arbejdsformer. Menneskesynet
anerkender det hele menneske med
et indbygget ressourcesyn.

Hvordan kommer jeg i gang?
Hvor starter man, når man ikke kan
starte med kapitel 1 i lærebogen?
Hvis man vil have succes med at
undervise uden en lærebog, så er
det først og fremmest vigtigt at få
en ide om kursisternes interesser og
motivation. Lav en behovsanalyse
og find ud af, hvad de kan lide, hvad
de ikke kan lide, hvad de er gode
til, hvad de interesserer sig for osv.
Dette vil medføre, at kursisterne
tager ejerskab i samtalen og dermed
også undervisningen og fører den
hen, hvor de finder det interessant.
Dette kan man allerede gøre i
præsentationen, når man starter
klassen op første gang. Processen
kan gentages fortløbende over tid,
så man udvider repertoiret efterhånden, som behovet for nye input
til læreren opstår (Alver & Lahaug
1999).
Sæt nogle (lærings)mål sammen
med kursisterne med udgangspunkt
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i behovsanalysen: fx at kunne tale
om et bestemt emne med mere
selvtillid, forbedre udtale, læse en
opskrift eller en hjemmeside, skrive
en invitation, lytte til hinandens
feedback på skriftlige produktioner
eller kende sproghandlinger tilknyttet bestemte situationer.
Den emnebaserede læringsplan
som ramme danner naturlige stimuli
for sprogindlæringen i en realistisk og autentisk kontekst (Alver &
Lahaug 1999). Ved at tage udgangspunkt i et emne, som interesserer
kursisterne og herefter forklare
eller diskutere en problemstilling,
så finder kursisterne ud af, hvad de
gerne vil sige og derefter, om de er
i stand til at sige det eller ej (Swain
1995). Det skaber yderligere områder at tage fat på i undervisningen, både grammatisk, leksikalsk og
fonetisk. Undervisningen bygger på
indholdsfokuserede opgaver, som
skal løses kommunikativt og gerne
med inddragelse af kursisternes
egen erfaringer. Dette understøtter, at kursisten danner hypoteser,
der dermed driver sprogtilegnelsen
og understøtter undervisningsdifferentieringen. Det er vigtigt, at der
er mulighed for sproglig refleksion,
da viden skal produceres gennem
dialog og ikke som en overførsel fra
lærer til kursist (Long 1981).

2.

3.

4.

Hvilke aktiviteter kan jeg lave med
kursisterne, som ikke forudsætter
en lærebog?
Undervisning uden en lærebog giver
god mulighed for at understøtte de
4 læringsstile (auditiv, visuel, taktil
og kinæstetisk) og den motoriske
hukommelse. Vi vil her give nogle
eksempler på undervisningsaktiviteter uden lærebog:
1. Ekskursioner: det kunne for
eksempel være en tur til det
lokale sygehus, hvor kursisterne
skal se, hvordan man bruger sit

5.

6.

sundhedskort eller ringer og får
en tid hos lægevagten. Man kan
også besøge et supermarked
for at ordforrådstilegne sig alle
frugter og grøntsager (Aistrup &
Van den Hoed 2019).
Motion og bevægelse eller motorisk tilrettelagt undervisning
for at styrke den motoriske
hukommelse: Dette kunne for
eksempel være at cykle på motionscykel imens man træner
læseafkodning eller lave øvelser
med træningselastik, imens man
sætter mundtligt sprog på, hvad
man gør med elastikken eller kaste en bold rundt på skift, mens
kursisterne stiller hinanden
spørgsmål.
En task /praksisnær aktivitet:
Man kan for eksempel forhandle
sprog igennem at bage en kage,
flette en julestjerne eller lave et
fuglehus. En kursist på holdet
kan undervise de andre på holdet i noget, han/hun er god til,
fx, strikke, folde et origamidyr,
importere bæredygtige organiske tasker fra hjemlandet og
starte en forretning.
Samtale ud fra en genstand:
hvilke minder og/eller associationer får kursisten? Det kunne
for eksempel være en pengeseddel. Læreren kan spørge kursisterne, hvilke associationer de får:
indkøb, shopping, rejser, rigdom,
kapitalisme (alt efter niveau
selvfølgelig) eller minder: hvad
købte du for din første løn? hvad
var den første ting, du købte
for dine egne penge? Måske er
der en tegning på pengesedlen,
som giver associationer til noget
helt andet, og som dermed kan
bringe nye emner på bane.
Udarbejde et video-cv eller en
videopræsentation af kursisten.
Videomediet kan også bruges til
indsamling af empiri, fx optagelse af interview af frivillige i en
genbrugsbutik.
At undervise uden en lærebog
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understøtter ligeledes en undervisningsstil, hvor læreren kan
tilgodese kursisternes forskellige
læringsstile, så alle kan få en
succesoplevelse med deres
læring. For eksempel kan man
understøtte den taktile læringsstil
ved at lade kursisterne forme
bogstaver i alfabetet med trylledej eller den kinæstetiske ved at
skrive bogstaverne i luften med
en avis i hånden. Den visuelle
læringsstil kan for eksempel tilgodeses ved en ekskursion, hvor
kursisten kan se og måske mærke
en given genstand, fx. se Nettologoet for at lære bogstavet “N”.
(Dunn, Dunn & Perrin 1994)

Disse aktiviteter er med til at give
den enkelte kursist en succesoplevelse i dennes læringsforløb, fordi
der tages udgangspunkt i kursistens
egne erfaringer og ressourcer,
hvilket understøtter motivationen
for at lære mere og tage ansvar for
egen læring.

Hvordan kan kursisterne motiveres til at tage ansvar for egen
læring?
Først og fremmest er det vigtigt
at huske på, at motivation ikke er
statisk - man har mere eller mindre
af den i perioder. Som udgangspunkt vil kursisterne på Danskuddannelserne ofte være drevet af en
instrumentel motivation i begyndelsen: de har et praktisk behov for at
lære sproget og kunne bruge det til
noget, fx bestå en modultest eller
få et job, men denne motivation
holder ikke evigt.
Motivation kan styrkes ved at lade
kursisterne være med til at sætte
læringsmålene og dermed også
forbedre deres attitude til undervisningen, samtidig med at undervisningsmaterialet gøres relevant
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for kursisten. Kursisten motiveres af
selve læringsopgaven, fordi opgaverne er meningsfulde, eller undervisningsmaterialet er indbydende
(intrinsisk motivation). Sammen med
lærerens rolle som facilitator og vejleder bliver sprogundervisningen et
samarbejde snarere end en videregivelse af viden. For at fastholde og
vedligeholde motivationen er det
vigtigt løbende at gøre undervisningen stimulerende og interessant,
fx ved at præsentere tasks på en
relevant måde og sætte specifikke
mål for den enkelte kursist. Det skaber learner autonomi, dette styrker
kursistens selvbillede og motivation
og genererer realistiske ”learner
beliefs”.
Derudover er det væsentligt at give
motiverende feedback til kursisten
og skabe en form for belønning, fx at
kunne bestille en tid hos lægen selv.
Gode resultater i undervisningen
motiverer kursisten til at lære endnu
mere (resultativ motivation). Motivation er ikke årsag til tilegnelsen,
men et resultat af den. (Dörnyei 2003)

Hvad er min rolle som lærer?
Jo mere kursisterne i klassen
snakker på målsproget, jo mere
former de det på deres egne måder
for at opretholde interaktionen.
Læreren optræder som motivator,
organisator og samtalepartner/
støtte og har som den vigtigste
opgave at bidrage til at højne både
kvantiteten og kvaliteten af interaktionen, fx ved hjælp af vejledende
spørgsmål, som kan lede kursisterne og deres diskussioner videre af
bestemte læringsveje. (Van den
Branden 2016), og læreren optræder som monitor for den enkelte
kursists “præstation”. Læreren
fungerer som iagttager, således at
han efterfølgende kan give learner
feedback og samle op på sproglige
problemer. Læreren kan også til-

skynde til, at sproget bliver brugt så
meget som muligt i klasselokalet.
Det er dog lærerens fornemste
opgave at sørge for, at kursisterne
skaber deres egne materialer/empiri (jvf. den etnografiske metode,
(Risager 1996)) i stedet for at være
afhængige af konventionelle tekster
og tredjeparts materialer. Der bør
fokuseres på interaktiviteten, så
kursisterne i stedet lærer af hinanden gennem deres egne materialer.
Materialer skabt i klasseværelset vil
styrke kursisternes engagement, da
det tager udgangspunkt i deres egen
hverdag og deres egne omgivelser
og ikke i lærebogens (ofte) københavnske kulisse. På den måde kan
alle deltage i samtalerne og være
en aktiv initiativtager til forskellige
læringsprocesser, hypotesedannelser samt udvikling af læringsstrategier. Derudover kan der selvfølgelig
bruges billeder, genstande eller
autentiske tekster (fx annoncer,
avisartikler, skilte), indtil kursisterne
selv har fået samlet empiri.
Mens emner og aktuelle forhold
forholdsvist nemt vil føre til en
hel del diskussioner, er det vigtigt,
at kursisterne ikke føler, at grammatik er blevet helt opgivet. Når
man primært fokuserer på samtale
i klassen, er det meget fristende at
tilskynde fluency på bekostning af
grammatisk korrekthed (Lund 1999),
især på de høje niveauer. Dog vil
der være strukturelle fejl, der opstår
gentagne gange både i behovsanalysen og i løbet af kurset, og disse
vil danne den underliggende ramme
for sproglige input fra læreren. Det
kræver dog, at læreren er fleksibel
og formår at reagere på de sproglige
problemer, som opstår. Dette kan
for eksempel være i form af feedback, når kursisten afprøver sine
hypoteser.
Den induktive metode som anvendes understøtter kursisternes
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sproglige behov, da der tages
udgangspunkt i deres eksempler
og derefter laves generelle antagelser. (Modsat den deduktive
metode, hvor læreren underviser i
et grammatisk emne og kursisterne finder konkrete eksempler på
teorien). Grammatikken tages først
frem, når den er nødvendig for, at
den enkelte kursists kommunikative behov kan realiseres. Læreren
skal derfor have en reaktiv tilgang,
dvs. læreren reagerer på kursistens
problem med at producere (eller
forstå) indhold, modsat en proaktiv
tilgang, hvor læreren gennemgår
grammatikken inden problemet
opstår. Grammatikken ses som et
redskab i sprogtilegnelsen, ikke som
et lukket system. Grammatikken skal
integreres i de praktiske undervisningsaktiviteter. Det bliver lærerens opgave at gøre grammatikken
funktionel, fx ved at præsentere den
induktivt, således at kursisten selv
afprøver hypoteser og formulerer
de grammatiske regler (Lindhardsen
& Christensen 2006). I virkeligheden
skaber dette måske også mere af
den føromtalte fluency, idet kursisten ikke bruger (arbejds)hukommelsen på samme måde for at få sit
budskab til at være korrekt ud fra et
grammatisk system.
Derfor er det vigtigt, at læreren slipper kontrollen og lader kursisterne
selv sætte dagsordenen for læringsrummet ud fra deres sproglige
behov. Når kursisten bliver agent
skabes et trygt og kollaborativt
læringsrum, hvor kursisterne lærer
af hinanden og der udvikles et aktivt
intersprog.

Hvordan kan et undervisningsforløb se ud?
Et undervisningsforløb i en DU1
modul 3 klasse kan se ud som følger:
Emnet defineres af flere kvinder i

klassen. De vil gerne spise sundere
og tabe sig i vægt. Vi snakker om
kostpyramiden, og vi laver vores
egne kostpyramider med udklip fra
dameblade, der limes i pyramidens
etager. De producerer + og - lister
med fødevarenavne. Kostpyramidearbejdet kan udvides med en ekskursion til det lokale supermarked,
hvor de kan finde flere fødevarer og
forhandle sprogligt med hinanden,
om det er sundt eller usundt og
hvor i pyramiden, de skal placeres.
På YouTube finder vi videoer med
madopskrifter. Der ligger mange
med arabisk mad, så kursisterne kan
relatere til opskriften. Efter at have
set videoen et par gange slås lyden
væk og kursisterne skal herefter på
skift sætte sprog på videoen for
hinanden. Samtidig starter vi et
træningsprogram op, hvor bevægelse er i centrum. De træner
sprogligt bevægelsernes aktivitet,
altså sproghandlinger knyttet til
aktiviteterne. På skift skal de instruere hinanden i træningsprogrammet.
Træningsprogrammet understøttes
af en visuel planche, hvor de selv
skriver instruktionen ind med hjælp
fra hinanden og læreren. At sætte

bevægelse på sproget understøtter
den motoriske hukommelse, hvilket
kan komme kursister med problemer
med visuel-, auditiv- og arbejdshukommelsen til gode. Desuden understøtter det kursisten med præference
for kinæstetisk læringsstil.
Aktiviteterne kan naturligvis justeres og anvendes sammen med
andre kursistgrupper, fx kunne et
undervisningsforløb i en DU3 modul
2 klasse se ud som følger:
Emnet defineres af en sygeplejerske, som ønsker at konvertere sin
uddannelse til det danske arbejdsmarked og efterfølgende finde arbejde inden for sundhedssektoren.
Derfor ønsker kursisten at vide noget mere om uddannelsen. Klassen
tager derfor på ekskursion til den
lokale SOSU-skole og hører om selve
uddannelsen, om økonomi under
uddannelsen og forventninger til
dem som studerende på uddannelsen. Kursisterne stiller spørgsmål
undervejs og muligvis optages
mødet på video. Den efterfølgende
undervisningsgang gennemarbejdes
ekskursionen mundtligt, og videoen
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af ekskursionen lægges ud i undervisningsportalen, hvor kursisterne
kan se den igen efter behov. Ofte
vil der være behov for at diskutere
informationer samt spørgsmål og
svar fra mødet. Kursisterne arbejder i grupper og skal producere en
vejledning til andre interesserede
i SOSU-hjælper uddannelsen.
Hjemmesider kan aktivt inddrages
i søgen på viden og information.
Kursisterne i gruppen forhandler
om indhold i vejledningen (produktet) og sprogligt output og dette
i en mere autentisk kontekst, der
giver empowerment til kursisterne.
Undervejs fungerer læreren som
facilitator og moderator i forhold til
spørgsmål, der måtte opstå i grupperne. Når produkterne er færdige,
bytter grupperne produkter og
gennemarbejder en anerkendende
feedback til de andre grupper, både
mundtligt og skriftligt. Således
kommer alle kompetencer i spil i
gruppearbejdet, og sprogtilegnelsen
bliver motivationsdreven, idet de
anerkender hinandens ressourcer.

Hvad kan vi konkludere?
På grundlag af vores egne observationer og erfaringer med at lægge
lærebogen til side kan vi konstatere
følgende:
• At undervise i et af kursisterne
defineret emne og for eksempel
koble aktiviteter på, som ikke er
lærebogsdefinerede kan skabe
fælles referencerammer og
styrke interaktionen samt den
kommunikative kompetence i en
mere autentisk kontekst.
•	Undervisning uden en lærebog
tilgodeser alle kursister uanset
læringsstil, da den giver både
visuelle, auditive, taktile og
kinæstetiske input.
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kan være med til at sænke det
affektive filter hos kursisterne,
som tør kaste sig ud i spontane
samtaler og afprøve hypoteser, fordi situationen er mere
uformel, tryghedsskabende og
skaber en mere ligeværdig kommunikation.
•	Når man underviser uden en
lærebog, lader man kursisterne
tage ansvar for egen læring ved
at sætte dagsordenen for læringsrummet i modsætning til den
lærerstyrede klasserumsundervisning, hvor faremomentet er,
at det primært er læreren som
snakker (monolog), eller at kommunikationen foregår som dialog
mellem lærer og kursist.
•	Undervisning uden en lærebog
medvirker til, at der opstår
livlig snak, hvor alle kursister får
talt mest muligt i en autentisk
interaktion. Det er vores klare
opfattelse, at dette virker motiverende for kursisterne og deres
sproglige udvikling.
•	Undervisning uden en lærebog understøtter også onlineundervisning, hvor der netop er
mulighed for at gribe nuet og
tage udgangspunkt i kursisternes
interesser, behov og dagligdag,
fx ved at lade kursisterne vise og
tale om en genstand i hjemmet,
vise (hjemlige) omgivelser frem,
lave fælles motionsprogram eller
’undervise” i en hobby.

Så kan vi undvære lærebogen i
sprogtilegnelsen?
Ja, det kan vi og måske vil vi i
virkeligheden få en mere målrettet
sprogtilegnelse, hvor kursistens
læring optimeres. At undervise
uden en lærebog med den beskrevne metode giver personlig
empowerment til kursisten, som

får mulighed for at sætte sine
ressourcer i spil, hvilket således
bliver en dobbelt selvforstærkende
effekt i form af succesoplevelser for
kursistens læring - endnu et motivationsdrevent sprogtilegnelsesmotiv.
Lærerens taletid skal minimeres og
kursisten skal være agent/primus
motor i sin egen læring!

•
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Motiverede elever i
litteraturundervisningen
•

Af Heidi Muhlig Schwerin, dansk som andetsprogsunderviser og vejleder

– Hvordan man med målrettede undervisningsforløb og en øget bevidsthed omkring elevernes behov for medbestemmelse, kan bibringe flersprogede elever en højere grad af motivation og mod til at deltage
mere aktivt i litteraturundervisningen med et større fagligt udbytte som
resultat.
”Jeg forstår det ikke”, ”Det er alt for
svært”, ”Hvorfor skal vi læse det
her? ” Denne form for udtalelser
hører jeg ofte, når jeg underviser
flersprogede elever i overbygningen. I 9. og 10. klasse er store
dele af undervisningen baseret på
læsning af tekster samt analyse af
disse. Dermed følger kravet om, at
man som elev kan afkode både ordene og forstå den underlæggende
betydningen af det læste. For de
flersprogede elever er det ofte en
meget stor udfordring. Ordenes
betydning, den kulturelle kontekst
teksten er blevet til i, kombineret
med fortolkning af det som står
skrevet mellem linjerne, gør behovet for supplerende dansk som
andetsprogsundervisning i de ældste klasser endnu større. Den største
udfordring i dagligdagen er, at mine
elever ofte giver op på forhånd.
Desuden mangler de motivation
og tro på egne evner. Derfor vil jeg
gerne undersøge, om det er muligt
at tilrettelægge den supplerende
dansk som andetsprogsundervisning
på en sådan måde, at vi ikke kun
dygtiggør eleverne, men også øger
deres motivation.
Når jeg undersøger betydningen
af elevernes behov for indflydelse
på deres egen skoledag og undervisningsopgaver, vil jeg samtidig
undersøge betydningen af lærerens

valg af opgavetyper, og hvordan
disse eventuelt kan medvirke til at
motivere og inspirere eleverne.

ARTIKLENS INDHOLD
OG OPBYGNING
Indledningsvis vil jeg beskrive et
undervisningsforløb i litteraturlæsning, hvor emnet er ”Det moderne
gennembrud”. Forløbet er observeret i 9. klasse. Min tese er, at undervisning må kunne tilrettelægges
således, at elevernes motivation
øges, at de har en tydelig følelse af
at blive dygtigere og at de derved
tør deltage mere aktivt i undervisningen. Derfor vil jeg undersøge
begreberne indre og ydre motivation og præsentere to teoretikere,
som begge har fokus på motivationsfremmende undervisningsmetoder. Psykologien, der præsenteres
i artiklen, bruges som afsæt til at
udvikle den didaktiske og pædagogiske praksis. Desuden præsenteres
en række andetsprogspædagogiske
undervisningsaktiviteter, som tager
afsæt i task-pædagogikken og dens
måde at tænke undervisning og
medbestemmelse på. Jeg vælger
task-baseret undervisningsformer,
fordi der her er fokus på både at
fremme elevernes kommunikative
evner, udvikle deres sprog samt på
sigt at skabe problemløsnings-

orienterede elever, der i fremtiden
vil kunne bidrage til et arbejdsmarked, som er under konstant
forandring. Eleverne må forvente
et arbejdsliv, hvor kvaliteter som
kreativitet, udholdenhed, gode
samarbejdsevner, selvstændighed
og ansvarlighed er i høj kurs. Skolen
har et ansvar for, at disse kvaliteter
læres og udvikles allerede fra en
tidlig alder.
Til slut i denne artikel præsenteres
en række undervisningsaktiviteter til
arbejdet med både ældre og nyere
litteratur. Jeg tager afsæt i Pauline
Gibbons gennemprøvede metoder
og aktiviteter, når jeg præsenterer
de forskellige aktiviteter til før, under- og efterlæsningsarbejde, som
skal fungere som udgangspunkt for
litteraturundervisningen. Desuden
trækker jeg på egne undervisningserfaringer om, hvad der motiverer
eleverne og bidrager til deres fortsatte læring og læseudvikling.
Undervisningsaktiviteterne opkvalificerer det førstnævnte, observerede undervisningsforløb, den
mere traditionelle måde at undervise i litteratur, om man vil. Desuden
er det reviderede forløb målrettet
de flersprogede elever.

UNDERVISNINGSFORLØB
9. klasse arbejder med den litterære
periode ”Det moderne gennembrud”. De har læst forskellige tekster, herunder både digte, romanuddrag og noveller. Forløbet skitseret
herunder har Henrik Pontoppidans
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novelle ”Nådsensbrød” fra 1887
som det centrale omdrejningspunkt.
Selve måden, litteraturarbejdet
tilrettelægges på her, er en, jeg har
observeret ofte. Teksten er valgt
af læreren, fordi den tilgodeser
kravet om, at eleverne skal stifte
bekendtskab med ældre litteratur,
forfattere fra kanonlisten samt have
viden om forskellige litterære perioder. Teksten er udfordrende for de
flersprogede elever, fordi den både
indeholder gamle, svære ord, bruger
gammeldags stavning og foregår i en
tid, med en kultur, som eleverne har
lidt eller slet ingen kendskab til.

Plan for tekstarbejdet:
•	Indledningsvist holder læreren
et oplæg, der indeholder en
bred vifte af informationer om
periodens politiske strømninger,
menneskenes levevilkår og de
vigtigste forfattere og kunstnere.
•	Teksten udleveres til eleverne.
Beskeden er, at den skal læses,
svære ord skal slås op og et
overblik over tekstens indhold
samt personer skal skabes.
• Med udgangspunkt i en analysemodel skal eleverne udvælge
relevante punkter til analyse,
arbejde med disse samt give et
bud på en perspektivering.
• Analysen gennemgås i klassen.
Eleverne byder mundtligt ind på
de forskellige analysepunkter og
læreren supplerer.
Når flersprogede elever møder et
undervisningsforløb som skitseret
ovenfor, så kommer de nemt til
at opgive på forhånd. Det bliver
simpelthen for svært for dem.
Derfor er de heller ikke motiveret
for at tage fat på opgaverne. De ved
ikke, hvordan de skal gribe analyse
og perspektivering an. Heri ligger
en stor udfordring for dansk som
andetsprogslæreren: At nytænke
undervisningsforløbet, så eleverne
motiveres af de opgaver, de præsen-
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teres for. De samme krav, som blev
stillet til resten af klassen, gør sig
stadig gældende, og der skal selvfølgelig arbejdes med den samme
tekst.

INDRE OG YDRE MOTIVATION
Forskerne Deci, Ryan og Hennessey
bringer mange forskellige former
for motivation i spil. To former er
især interessante i undervisningssammenhæng, nemlig indre og ydre
motivation.
Den første motivationsform er vi
født med, ligesom den kan opstå
i mødet mellem mennesker, når
vi bliver inspireret af at arbejde
sammen med andre. Når vi præsenteres for opgaver, vi finder interessante, sjove eller nyttige og vi løser
dem for egen vindings skyld, så er
der tale om indre motivation. Det
arbejde vi udfører, når vi er indre
motiveret, medfører en høj grad af
læring.
Den anden motivationsform er den,
der oftest er i spil i uddannelsessystemet. Når vi bliver pålagt at
udføre en opgave, fordi det er vores
pligt eller fordi vi modtager en form
for belønning fx en karakter, er der
tale om ydre motivation. Her opnås
en varierende men ofte lav grad af
læring. Ydre motivation kan opdeles
i to kategorier:
1.	Eleven er modvillig, udviser
modstand og er uinteresseret.
2.	Eleven er villig, fordi han anerkender og accepterer, at opgaven
har værdi fremadrettet.
Det er sidstnævnte, som for lærere
er yderst interessant, da forskning
viser, at skoleelevers indre motivation, og dermed deres villighed til
opgaveløsning, daler jo ældre de bliver. Lærerne må derfor sætte deres lid
til, at de kan sælge undervisningen

og dens indhold til eleverne, således
eleverne anerkender værdien her af.
Som lærer kan man altså ikke forvente en høj grad af indre motivation, fordi eleverne bliver stillet
over for flere krav, opgaver af større
sværhedsgrad samt mister meget af
deres selv - og medbestemmelse.
Sidstnævnte fordi lærerne i høj grad
har fokus på at forberede eleverne
til de kommende prøver og derfor i
langt højere grad end på lavere klassetrin, vælger indhold og form på
undervisningen, uden at inddrage
eleverne i processen. Men man kan
alligevel undervise, så eleverne får
et stort udbytte af undervisningen,
hvis man formår at planlægge så
den anden form for ydre motivation
sætter ind hos eleverne. Ryan og
Deci peger desuden på, at planlægges undervisningen på denne måde,
så vil det også på sigt højne graden
af elevernes indre motivation.

GROWTH MINDSET
Hvorfor er den typiske respons fra
flersprogede elever, at de ikke kan
finde ud af at løse den stillede opgave og at den er for svær? Det virker
som om, de har givet op på forhånd
og slet ikke vil gøre et forsøg på at
imødekomme de krav, der stilles til
dem.
En teoretiker, hvis forskningsområde
også koncentrerer sig om motivation,
undervisning og læring, er professor
i psykologi Carol Dweck. Hun har en
forklaring på ovennævnte spørgsmål
og et løsningsforslag til, hvordan man
som lærer over tid kan arbejde med
elevernes indstilling. Hendes fokus er
rettet mod betydningen af elevernes
eget mindset. Med mindset mener
hun de overbevisninger, man har om
sig selv og sine egne evner. Hun taler
om to mindsets; fixed og growth
mindset. Helt overordnet forklarer
hun dem således:
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”In a fixed mindset students believe
their basic abilities, their intelligence, their talents, are just fixed traits.
They have a certain amount and
that's that, and then their goal
becomes to look smart all the time
and never look dumb. In a growth
mindset students understand that
their talents and abilities can be
developed through effort, good
teaching and persistence. They
don't necessarily think everyone's
the same or anyone can be Einstein,
but they believe everyone can get
smarter if they work at it.”
Lærernes opgave bliver altså at
ændre elevernes fixed mindset til et
growth mindset (se figur 1.1). Netop
for at sikre deres fortsatte faglige
udvikling, er det ekstremt vigtigt
at flersprogede elever ikke mister
troen på, at alle kan lære og udvikle
sig. Det er altså lærerens opgave at
vise dem, at de bliver dygtigere. Det
eleverne ikke kan nu og her, kommer
de til at kunne senere. Både Dweck
og tidligere indskolingslærer Beth
Hennessey, som i dag forsker i at udvikle didaktisk praksis, har nogle helt
konkrete bud på, hvordan mindsets
kan ændres.
Når elever stilles over for udfordrende opgaver, som fx det at læse
en litterær tekst fra ældre tid, skal
de have mulighed for at arbejde
kreativt, sammen med andre, med
opgaven. Den indre motivation opstår kun, hvis eleverne har valgmuligheder samt glæde ved arbejdet
og dermed lyst til at problemløse.
Elevens behov skal være i centrum.
Vi skal væk fra læreren som det
styrende og bærende element i
undervisningen. Det betyder ikke,
at lærerens rolle bliver uvæsentlig,
blot at den bliver en anden, nemlig
som personen, der giver feedback,
løsningsforslag og ros. Sidstnævnte
skal gøres med omtanke, dvs. at

Kilde: www.emu.dk/modul/et-nyt-blik-på-intelligens

læreren skal rose elevernes arbejdsproces og strategier, deres
koncentration, deres udholdenhed
samt deres udvikling og faglige
forbedringer. Denne form for ros,
frem for ros der er koncentreret om
elevernes intellekt eller talent, sikrer at et growth mindset fremmes
fordi den medvirker til at fremme
processerne, der fører til læring og
samtidig viser eleverne, at de har
muligheden for hele tiden at blive
dygtigere fagligt, når de arbejder
med tingene.
På sigt vil det give nogle unge mennesker, som har lært udholdenhed,
risikovillighed og samarbejde.
Kvaliteter de får brug for i arbejdsog voksenlivet.

trum. Målet med undervisningen
er at give eleverne kompetence til
at kunne handle sprogligt i forskellige kommunikationssituationer
både i og uden for klasselokalet.
Desuden medvirker menneskesynet
bag denne pædagogik i høj grad til
at fremme et growth mindset, da
eleverne opfattes som selvstændige, ligeværdige mennesker, der
skal have mulighed for at træffe
egne beslutninger og dermed udvikle sig både personligt og fagligt.
Tasks er også skruet sådan sammen,
at der er fokus på arbejdsprocessen, elevernes egne strategier for
læring og desuden med ”indbygget”
evaluering, da læreren har mulighed
for hele tiden at følge elevens sproglige udvikling nøje, både løbende
og når der fremlægges resultater af
arbejdet med tasks.

TASK-BASERET UNDERVISNING
Jeg vælger at fokusere på den taskbaserede undervisning, når litteraturundervisning skal opkvalificeres.
Det gør jeg, fordi sprogtilegnelse og
kommunikation er det centrale i alle
aktiviteter og elevens individuelle
behov og faglige niveau er i cen-

Det sprog- og læringssyn der ligger
bag ved undervisningsformen har
fokus på forskellige kompetencer
hos sprogtilegneren. Det åbner for
en høj grad af autonomi og medbestemmelse. Sproget ses som et
kommunikationsmiddel, som er
kontekstbestemt. Det bør tilstræbes,
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at eleverne lærer om sprogets
regler, hvordan man taler til hvem
om hvad i hvilke situationer, og hvad
man kan tillade sig at sige til hvem i
hvilke sammenhænge. Her er altså
tale om tre forskellige kompetencer;
kommunikative, pragmatiske og
kulturelle.
Desuden sikres stilladseringen med
det kognitive sprogtilegnelsessyn.
Undervisningen tager udgangspunkt
i elevernes allerede eksisterende
viden om sproget, kulturen og
verden og giver dermed eleverne
den nødvendige mulighed for at
bygge ny viden oven på eksisterende. Lærerens input giver eleverne
mulighed for gennem sproglig
interaktion at afprøve deres hypoteser og danne et intersprog, som
på sigt, med systematisk løsning af
forskellige tasks, udvikles til at være
sprogligt og grammatisk korrekt.
Tasks defineres som ”en målrettet
kommunikativ aktivitet med et
kreativt resultat, hvor vægten
lægges på at udvikle betydning, ikke
at producere bestemte sproglige
former”. Der forefindes tre former
for tasks; før-tasks, tasks og eftertasks. Formålet med de tre former
for tasks præciseres herunder.
Før-task-fasen benyttes til at skabe
en kontekst for selve task arbejdet.
Her skal eleverne opnå viden om
emnet, have afklaret, hvad de kommende tasks består af og, hvordan
de løses. Der skabes sproglig opmærksomhed omkring forskellige
strukturer og aspekter, elevernes
eksisterende viden aktiveres og nye
ord og vendinger præsenteres.
Selve task-fasen, altså løsningen
af stillede opgaver, benyttes til
planlægning og gennemførsel af
opgaveløsningen samt til mundtlig
fremlæggelse eller præsentation af
resultatet af arbejdet.
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I efter-task-fasen ligger fokus på
sproglig efterbearbejdning, dvs.
at der arbejdes systematisk med
sproget, grammatikopgaver, faste
vendinger og semantik. Dette for at
sikre, at elevernes formelle sproglige færdigheder lagres.
I artiklens næste afsnit om aktiviteter til supplerende dansk som
andetsprogsundervisning, vil der
blive præsenteret konkrete opgaveforslag til de tre faser. Disse opgaver
er inspireret af både traditionelle
task opgaver og Pauline Gibbons
bud på aktiviteter til læse- og litteraturundervisningen.

AKTIVITETER TIL SUPPLERENDE
DANSK SOM ANDETSPROGSUNDERVISNING
I dette afsnit præsenteres forskellige
konkrete tasks til brug i litteraturundervisningen. Der er et dobbelt
sigte med dette, nemlig at kunne
opkvalificere undervisningsforløbet
præsenteret indledningsvist, men
også at have en task database til
fremtidig brug, når der skal planlægges undervisning. De opgavetyper jeg vælger at lade indgå, er
relevante at vælge til den danskfaglige undervisning i læsning og
litteratur, men de fleste kan nemt
ændres lidt, så de også kan bruges
i andre fag. Fælles for alle opgaverne er, at deres mål er at dygtiggøre flersprogede elever, og derfor
har de et særligt fokus på at bruge
sproget, aktivere eksisterende viden
og muliggøre for eleverne at forstå
ukendte, kulturelle kontekster, som
måtte optræde i litteraturen. Der er
altså et særligt andetsprogspædagogisk sigte med opgaverne. Men
hvis man har en høj andel af elever,
som kommer fra socioøkonomisk
udfordrede hjem, så er der den
ekstra gevinst, at også de har stor
glæde og udbytte at denne form for
opgaver og måde at tænke under-

visning på. Fælles for flersprogede
elever og etniske danske elever fra
socioøkonomisk belastede familier
er nemlig, at deres sprog kan være
fattigt, de kulturelle stimuli og deres
evne til at samarbejde har nogle
mangler. Det kræver dog, at man
som lærer erkender, at også etnisk
danske børn sommetider mangler
basale færdigheder i for-hold til
at kunne agere og indgå i skolens
almindelige undervisning og dagligdag.
De forskellige tasks i databasen er
udformet med udgangspunkt i Pauline Gibbons og Michael Svendsen
Pedersens forslag hertil. Gibbons
taler også om tre faser i opgaveløsningen, hun kalder dem dog for før,
under - og efterlæsningsaktiviteter,
selvom mange af disse faktisk falder
ind under definitionen for tasks. Da
målet for de forskellige tasks er, at
de egner sig til brug i folkeskolens
ældste klasser, trækker jeg desuden
på egne erfaringer med opgavetyper, jeg ved virker. Tasks, der
bliver for barnlige, virker demotiverende på ældre elever, og derfor er
det nødvendigt at omforme nogle
af dem.

TASK OPGAVER
Før-tasks
– Skal sikre at elevens forforståelse
aktiveres og den nødvendige stilladsering skabes
Tekstens titel diskuteres. Hvilket
indhold og hvilke forventninger har
eleverne til teksten ud fra den? En
fælles brainstorm kan evt. udarbejdes og bruges som evaluering efter
endt læsning - Havde eleverne ret
i deres forudsigelser om tekstens
indhold? Hvis ikke, hvad kunne så
være grunden hertil?
Relevante billeder fra teksten eller
billeder fundet af læreren, bruges
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som udgangspunkt for samtale om
tekstens indhold. Læreren skriver
nye, svære ord på tavlen, og der
samtales om, hvad de betyder.
Alternativt kan man skrive i et
dokument, som derefter deles med
eleverne, så de kan tilgå ordene fra
deres computer.
Nøgleord eller korte sætninger fra
teksten præsenteres for eleverne.
Herefter diskuterer eleverne parvis
eller i grupper, hvad teksten handler
om. Der afrundes med en fælles
samtale om, hvad eleverne er kommet frem til og hvorfor.
Ud fra tekstens titel og inden
teksten læses, bedes eleverne
skrive læsespørgsmål ned. Disse
samles i et fælles dokument eller
på en planche, og svarene søges af
eleverne undervejs i læsningen.
Korte, relevante filmklip eller korte
uddrag fra spillefilm vises til eleverne
for at aktivere deres forforståelse.
Ved læsning af fx ældre litteratur kan
levende billeder hjælpe eleverne
til bedre at kunne forstå den samfundsmæssige og kulturelle kontekst,
som teksten er blevet til i.
Læreren fortæller den fulde historie med sine egne (moderne) ord,
inden teksten læses af eleverne.

Tasks
– Skal sikre at eleven forholder sig
aktivt til teksten og udvikler gode
læsestrategier.
Teksten læses parvis eller i små
grupper. Efter hvert afsnit diskuteres
tekstens indhold og nøgleord
noteres ned, så der efterfølgende
kan skabes et overblik over hele
tekstens indhold.
Hvis teksten er blevet læst højt
for eleverne i før-taskfasen, bedes
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eleverne skimme teksten for at
finde konkrete oplysninger om fx
personer, tid eller miljø. Disse punkter er som regel vigtige i analysen
af teksten og kan derfor med fordel
samles og diskuteres fælles til slut.

tales om, hvorfor den enkelte elev
har valgt netop denne afslutning.
Fælles udarbejdning af en tidslinje,
som kan indeholde forskellige oplysninger om både personer, steder og
eventuelle konflikter i teksten.

Eleverne læser i grupper. Efterfølgende læses den indledende
sætning i hvert afsnit af teksten højt
af de forskellige elever. Disse sætninger danner udgangspunkt for, at
gruppen kan udarbejde et resumé
eller referat af teksten.
Læreren kan også bede eleverne
give hvert afsnit en overskrift, mens
de læser. Målet er det samme: At
lave et resumé eller referat.

Ved læsning af korte tekster, fx lyrik,
kan klassen og læreren i fællesskab
udarbejde en omskrevet version.
Denne aktivitet sætter fokus på
svære ord og vendinger, ordklasser
og sætningsopbygning. Aktiviteten
kan udbygges med opgaver, der har
fokus på de grammatiske områder,
teksten lægger op til.

Eleverne bedes udvælge en sætning eller et kort afsnit og derefter
fortælle, hvorfor dette uddrag er
vigtigt. Hvad siger uddraget om
tekstens indhold?

Stil kritiske spørgsmål til teksten.
Læreren udarbejder spørgsmål til
teksten, der tjener til afklaring af,
hvilke tematikker og budskaber, der
gemmer sig i teksten. På baggrund
heraf gives også en vurdering af
teksten.

”Læs teksten med blyanten i hånden”. Mens eleven læser, noterer
hun relevante spørgsmål ned og
understreger eventuelle ord eller
passager i teksten, som kræver nærmere undersøgelse for at forstå den
fulde mening. Efter endt læsning arbejder eleverne i grupper og finder i
fællesskab svar på den enkelte elevs
spørgsmål.

Efter-tasks
– Skal sikre at eleven undersøger
sproget, arbejder kreativt og læser
mellem linjerne.
Mange noveller har en åben slutning og eleverne vil ofte gerne vide,
hvad der sker med hovedpersonen
efterfølgende. Bed dem derfor
selv skrive en slutning på novellen. Denne opgave forudsætter, at
eleverne har et godt genrekendskab
og kan færdiggøre en tekst i samme
stil, som den er begyndt.
Slutningerne læses højt enten i små
grupper eller i klassen, og der sam-

Parvis eller i små grupper diskuterer
eleverne, hvilken genre teksten tilhører og finder genretræk i teksten
til at underbygge dette (En god idé
vil være, at der hænger plakater
med de forskellige genrer og deres
særlige kendetegn i klassen).
Da fokus i denne artikel er på de
ældre, flersprogede elever, har
de præsenterede tasks forskellige
mål, som alle i sidste ende er rettet
mod at gøre eleverne i stand til at
analysere, vurdere og perspektivere
tekster.

REVIDERET UNDERVISNINGFORLØB
Ud fra ovenstående teorier om,
hvordan vi skaber en motiverende
og fagligt udviklende undervisning,
der stilladserer bedst muligt, kommer det reviderede undervisningsforløb til at se således ud. Teksten til
forløbet er stadig ”Nådsensbrød” fra
perioden ”Det moderne gennem-
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brud” og målet med arbejdet er
det samme: At eleverne skal kunne
læse, forstå og vurdere teksten samt

udtrykke sig i et nuanceret talesprog
afpasset efter situation og fag.
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Sværhedsgraden i de udvalgte tasks
er forskellige. Det giver mulighed for
at differentiere, da læreren kan inddele eleverne i grupper ud fra deres
faglige niveau og derefter allokere
passende tasks.

OPSUMMERING
Motiverede elever får uden tvivl
et højere fagligt udbytte af undervisningen. Målrettede undervisningsforløb, tilrettelagt ud fra de i
artiklen skitserede principper, vil
medvirke til at flersprogede elever
opnår en højere grad af læring
samt klædes på til at deltage mere
aktivt i den almene undervisning.
Det er netop lærerens kerneopgave
at sikre, at eleverne tilbydes en
undervisning indenfor rammer, der
fremmer både deres læring, motivation og tro på egne evner.
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Lærerens opgave er desuden at
sælge undervisningen og dens indhold og dermed opnå villige elever,
der anerkender og accepterer, at
opgaverne har værdi enten nu og her
eller fremadrettet. På sigt vil denne
accept fra eleverne betyde, at deres
grad af indre motivation stiger, da de
tydeligt oplever at udvikle sig fagligt.
Den positive udvikling betyder
også, at eleverne langsomt vil turde
udfordre sig selv mere og ikke så let
giver op over for stillede opgaver. De
arbejder med andre ord hen imod
et growth mindset. Når læreren
fungerer som sparringspartner,
giver konstruktiv feedback og stiller
spørgsmål til elevernes arbejdsprocesser og valg af strategier, fremmes
mindsettet yderligere.
Den type opgaver, der benyttes i
task-baseret kommunikativ undervisning medvirker til, at eleverne
bliver strategisk dygtigere læsere og

analytikere. De mere åbne, kreative
tasks og samarbejdet med andre
betyder desuden, at eleverne bliver
rustet til at deltage mere aktivt
mundtligt i både den supplerende
dansk som andetsprogsundervisning og i klassen.
Eleverne har brug for en høj grad
af medbestemmelse og frihed i
forhold til valg af opgavetyper,
hvem de ønsker at arbejde sammen med og hvordan deres arbejde
tilrettelægges, gennemføres og
evalueres. Til trods for, at forskning
i både læring, psykologi og pædagogik peger på dette, så er skolens
udvikling ikke gået i den retning.
Tværtimod indføres flere og flere
tests, eksamener og bundne mål.
På sigt er risikoen ved dette, at vi
demotiverer eleverne yderligere og
at deres udbytte af undervisningen
forringes væsentligt.

•
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Fodbold er meget mere
end fodbold
•

Af Nanna Kühle, forfatter

Måske er du ikke en af de mange,
der er ramt af fodboldfeber og
skal følge de rød-hvides kamp
for EM-trofæet. Men fodbold er
meget mere end det, der foregår
på grønsværen. Faktisk kan en
snak om fodbold være en ganske
god indgang til nogle af de kursister, der ellers kan være svære
at nå ind til. Og fortællinger om
fodbold kan handle om meget
mere end mål, sejre og nederlag.
De kan være vigtige bidrag til
forståelsen af f.eks. vores frivillige
idrætsliv og de fællesskaber, man
kan møde der.
Yousefs kampe
Jeg vil gerne præsentere dig for
Yousef. Yousef er en ung syrisk
mand, der går på sprogskole og
forsøger at motivere sig til at lære
det svære danske sprog, men
egentlig hellere ville løbe rundt på
grønsværen med en bold. Da Yousef
boede i Syrien, var han en talentfuld
fodboldspiller, men det fik krigen sat
en stopper for. En granat ødelagde
hans knæ, og nu sidder han på
skolebænken uden drømme og håb
for fremtiden. Kender du ham? Jeg
kender ham. Eller i hvert fald har jeg
mødt flere som Yousef, for Yousef

er en fiktiv person, der optræder i
trilogien ’Yousefs Kampe’ fra 2018.
(forlaget Elysion).

fodbold kan han bruge som frivillig
træner, og derudover oplever han
igen at være en del af et fællesskab.
Han oplever at få nye drømme, der
matcher hans nye virkelighed.

At revidere sine drømme
Yousefs liv tager en drejning, da
hans hold på sprogskolen en dag får
en vikar, som tager dem med hen
til den nærliggende fodboldklub, og
senere får han præsenteret Yousef
for det frivillige idrætsliv. Yousef
finder ud af, at nok er hans drømme
om at blive professionel fodboldspiller parkeret, men der er også andre veje at gå. Hans erfaringer med

Fodbold som fælles referenceramme
Ideen til historien fik jeg som underviser i dansk som andetsprog,
hvor jeg primært underviste DU2kursister. Jeg oplevede, at det ofte
var svært at motivere især nogle
af de mandlige kursister, men hvis
snakken faldt på fodbold, livede
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mange om. Det kunne være en snak
om Messi vs. Ronaldo, men også
en snak om fodboldens betydning i
hjemlandet og i deres eget liv.
Jeg præsenterede dem for de mest
benyttede fodboldtermer, så de fik
mod på at se en fodboldkamp på
dansk, men det gav også anledning
til en snak om det frivillige idrætsliv
i Danmark og om muligheden for at
få et sprogligt og kulturelt boost via
foreningslivet. Jeg mødte flere unge
mænd, der havde fået knust deres
fodbolddrømme pga. bl.a. krig og,
skader, og derigennem voksede
historien om Yousef frem. Jeg ville

gerne skrive en historie, der kunne
favne nogle af de problemstillinger,
som de unge mænd tumlede med.
Og ikke mindst plante et håb i dem.

Fodbold som rammefortælling
I Yousefs kampe bliver fodbold
rammen, der bruges til at fortælle
historier om håb, fællesskab og
revurdering af drømme. Som ny i
Danmark kan det være svært at få
adgang til fællesskaber. Et danskkursus er ikke nok til at forstå vores
humor, værdier eller sociale inter-

ageren. Det kan man bedre lære
i omklædningsrummet eller på
fodboldbanen, hvor det handler om
andre ting end hudfarve, religion og
sproglig formåen. Det budskab vil
jeg gerne have ud til kursisterne via
fortællingen om Yousef.
For der er nemlig masser af muligheder for at fortælle historier på
fodboldens arena uden at det skal
handle om off-sideregler eller straffespark. På samme måde kan underviseren bruge fodbolden som afsæt
til diskussioner om emner, der rammer ned i kursisternes virkelighed.
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