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Sommerferien nærmer sig og der-
med også juninummeret af Fokus. 
Der er sket mange ting indenfor 
vores område siden sidste nummer, 
blandt andet er trepartsaftalerne 
mellem regeringen og arbejds-
markedets parter faldet på plads. 
på årets lærerkonference fortalte 
peter villads vedel i sin velkomst, 
at danskundervisningens indhold 
og tilrettelæggelse skal gøres mere 
arbejdsmarkedsrettet og fleksibel. 
men han slog også fast, at sprog-
centrene stadig skal have fokus på 
basisdansk – det fagspecifikke sprog 
er kun toppen af isbjerget.

Hovedtemaerne på årets lærerkon-
ference var da også undervisning af 
flygtninge i danskuddannelserne og 
den beskæftigelsesrettede undervis-
ning. To meget relevante temaer 
– i forhold til dagligdagen ude på 
sprogcentrene, hvilket også tydeligt 
kom til udtryk i konferencedelta-
gernes engagement og lydhørhed. 
Dag 1 var der spændende oplæg 
og workshops om flygtningegrup-
pens baggrund og sammensætning, 
undervisning af traumatiserede 
og underviserens rolle heri. Dag 2 
handlede oplæg og workshops om 
den beskæftigelsesrettede undervis-
ning. Redaktionen deltog i konferen-
cen, og det er vores indtryk gennem 
snak med mange konferencedel-
tagere, at såvel oplæg som work-
shops var vedkommende og brug-
bare. Fokus har deltaget i mange 
lærerkonferencer, og denne var 

absolut en af de bedre. Så ros til 
arbejdsgruppen bag den og tak til 
Inga Caroline Thommessen for hen-
des stemningsfulde sange med tek-
ster af Sadie Raci Kajtazi fra Kosovo. 

vi ved, at søgningen til lærerkonfe-
rencen var stor, og at mange måtte 
gå forgæves, derfor er det ekstra 
dejligt, at størstedelen af oplægs-
holderne har bidraget med artikler 
til dette nummer. 

Der er dog ikke kun artikler fra 
lærerkonferencen i dette nummer. 
modtagelsen af nye flygtninge i 
kommunerne gribes forskelligt an. 
I artiklen ”en god modtagelse af 
flygtninge er afgørende” kan man 
læse om, hvorledes Køge Kommune 
løser denne opgave.  I artiklen ”Den 
første tid i Danmark” fortæller en 
gruppe flygtninge fra Tønder om 
deres personlige oplevelser af mødet 
med Danmark og danskerne.

Artiklen ”At lære at være kreativ 
– fem afgørende faktorer” knytter 
ikke specielt an til hverken flygt-
ninge eller beskæftigelsesrettet  
danskundervisning, men understre-
ger vigtigheden af at give plads til 
fordybelse og eksperimentering i 
undervisningen.  

God læselyst
Kærlig hilsen redaktionen

Anette Nissen, 
Kirsten Aagaard Andersen 

og Susanne Toft 
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Danmark modtager disse år 
langt flere flygtninge, end vi 
har gjort i mange år. Dette 
har naturligvis betydning for 
landets sprogskoler, hvor 
andelen af flygtninge på få 
år er fordoblet fra ca. 10 % 
til nu at udgøre omkring 
20 % af alle kursister.

Flygtninge kommer fra hele ver-
den – men flest fra Syrien

I 2015 gav Danmark asyl til knap 
11.000 personer. langt de fleste 
kom fra Syrien. De andre store lan-
degrupper var Iran, Afghanistan, 
eritrea og Irak. Billedet er det 
samme de første måneder her 
i 2016 dog med langt færre asyl-
ansøgere fra eritrea.

For de fleste flygtninge har vejen 
til en dansk kommune været lang 
og strabadserende

At flygte er naturligvis ingen nem 
sag og for de fleste en mangeårig 
rejse. mange forsøger sig med 
andre og mere sikre områder i 
hjemlandet, inden de flygter ud 
over landegrænsen. Og her vil 
mange have flere års ophold i en 
flygtningelejr bag sig, inden de 
måske flygter videre eller bliver 
familiesammenført til en ægtefælle 
med flygtningestatus i Danmark. 
For flygtningene betyder det flere 
år i uvished om fremtiden og i pas-
sivitet og med manglende kontrol 
over egen tilværelse. Det kan derfor 
tage tid for mange at genvinde ini-
tiativet og kontrollen, når de kom-
mer til Danmark.

Modtagelsen samt vilkår og 
muligheder har stor betydning 
for den enkelte flygtning 

De vilkår og rammer, der gælder for 
flygtninge i de første år i Danmark, 
har stor betydning for den enkeltes 
integrationsforløb. I første omgang 
får det betydning, hvilken flygtnin-
gestatus den enkelte får. I dag får 
ca. hver 5. flygtning en midlertidig 
beskyttelsesstatus, der først giver 
ret til at søge om familiesammen-
føring med ægtefælle og børn efter 
3 års ophold. Det betyder, at man 
på skolerne kan møde kursister, 
der har børn og ægtefælle tilbage 
i Syrien eller nabolandene uden 
mulighed for at hjælpe dem hertil.

Når flygtningene får ophold, bliver 
de visiteret til den kommune, hvor 
de skal bo i hvert tilfælde de første 
3 år i Danmark. Kommunen er for-
pligtet til at anvise en bolig. I første 
omgang vil den ofte være af midler-
tidig karakter, men der skal anvises 
permanent bolig, når det er muligt.

Kommunen skal endvidere lave en 
integrationsplan og integrations-
kontrakt indeholdende mål for inte-
grationsforløbet med den enkelte. 
planen skal også indeholde oplys-
ninger om børnenes integration inkl. 
skolegang, fritidsliv mv.

Alle voksne visiteres til et dansk-

Modtagelse af flygtninge i Danmark

˚˚˚ fortsætter side 4.
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undervisningstilbud. Flygtninge og 
deres ægtefæller har ret til 5 års 
danskundervisning. Danskunder-
visning skal kunne kombineres med 
beskæftigelsesrettede tilbud som 
f.eks. et praktikforløb, således at 
den enkelte får et samlet program 
på 37 timer om ugen. Der er et stort 
fokus på flygtninges beskæftigelse i 
øjeblikket, og med ændringer på vej 
i Integrationsloven, vil dette fremgå 
endnu tydeligere også i forhold til 
danskuddannelsen. Fremover skal 
alle flygtninge mødes som jobparate, 
og beskæftigelsesmålet vil stå over 
danskuddannelsesmålet.

I dag skal alle flygtninge tilbydes en 
helbredsscreening. et forebyggende 
lægebesøg, hvor der er mulighed 
for at drøfte den enkeltes samlede 
helbredssituation og introducere 
forebyggende aktiviteter. med de 
planlagte ændringer i integrations-
loven skal dette fremover kun være 
obligatorisk for kvoteflygtninge og 
en mulighed for kommunerne i 
forhold til de øvrige flygtninge og 
deres ægtefæller og børn.

Indtil flygtningene får et job, har de 
ret til offentlig forsørgelse. For flygt-
ninge vil det være integrationsydel-
se, indtil de har boet 7 år i Danmark. 
Integrationsydelsen er væsentligt 
lavere end kontanthjælpen med 
11.888 kr. brutto pr. måned for en 
enlig forsørger, 8.319 kr. brutto pr. 
måned for en forsøger og 5.945 for 
en enlig udeboende under 30 år.

Mange flygtninge er vant til at 
arbejde – men mangler kvalifi-
kationer i forhold til det danske 
arbejdsmarked

Der findes ikke mange oplysning-
er om de nyankomne flygtninges 
kompetencer, uddannelsesniveau 
og erhvervserfaring. SIRI udgav i 
januar 2016 et notat udarbejdet af 
Rambøll med oplysninger fra de 22 
kommuner i landet, der havde mod-
taget flest flygtninge i 2015. Ifølge 
notatet har 60 % op til 9. klasses 
skolegang og kun 13 % en videre-
gående uddannelse. Sammenholdes 
disse oplysninger med visiteringen 
på de 3 danskuddannelser, ser vi 
et klart mønster af flygtninge med 
sparsom skolebaggrund og indlæ-
ringspotentiale. Af flygtningegrup-
pen visiteres kun 9 % ind på DU3, 
52 % på DU2 og 39 % på DU1.

Oplysningerne om flygtningenes 
erhvervsbaggrund er meget spar-
somme. 39 % svarer, at de har 
erhvervserfaring hjemmefra, 64 % 
enten at de ikke har, eller også fin-
des oplysningen ikke.

Udover skolegang og erhvervs-
erfaring spiller det naturligvis også 
ind, at en del flygtninge er så påvir-
kede af det, de har været udsat for, 
at de i kortere eller længere perio-
der får problemer med indlæring, 
koncentration og hukommelse. 
Undersøgelser viser, at et sted mel-
lem 30 og 45 % af alle flygtninge er 

påvirkede af de traumatiske ople-
velser, de har med sig.

Danmark har modtaget flygtninge 
i mange år – men vi er ikke i mål 
med integrationen

Danmark har efterhånden mange 
års erfaring med at modtage og 
integrere flygtninge. Alligevel er der 
stadig stor mulighed for at gøre det 
bedre. Beskæftigelsesgraden for ikke 
vestlige indvandrere ligger på 48 % 
mod 78 % for etnisk danskere. Og 
ser man på flygtningegruppen, når 
de har boet 3 år i Danmark, ligger 
beskæftigelsen på omkring 30 %.

Så vi kan gøre det bedre! Det hand-
ler om, så hurtigt som muligt at få 
normalitet og handlekraft tilbage 
til de enkelte flygtninge. Så de 
kan skabe sig en meningsgivende 
hverdag for sig selv og deres børn. 
Derfor er det vigtigt, at vi sikrer, at 
tiden i asylfasen bliver så kort som 
mulig, og ventetiden på familiesam-
menføring det samme. vi skal sikre 
hurtig adgang til vores arbejdsmar-
ked og adgang til fleksibel og kom-
petent danskundervisning. Og så 
skal vi anerkende, at de oplevelser, 
mange flygtninge har med sig, vil 
præge dem i mange år, og betyde, 
at ikke alle med det samme vil være 
klar til de mange nye krav i livet i 
eksil. 

•
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gennem de seneste år er antallet 
af flygtninge i Danmark intensiveret 
– ikke mindst på grund af borgerkri-
gen i Syrien – og det har lagt pres på 
landets kommuner, som er ansvar-
lige for modtagelse og integration 
af nyankomne flygtninge. 

Som i de fleste andre danske kom-
muner har man i Køge Kommune 
oplevet en voldsom stigning i antal-
let af flygtninge. I 2014 modtog 
Køge Kommune 43 flygtninge, tallet 
steg i 2015 til 131, og i 2016 skal 
kommunen modtage 182 flygtninge 

– altså mere end 4 gange så mange 
som for blot 2 år siden. Hertil kom-
mer familiesammenføringer. 
For at kunne håndtere den kom-
plekse opgave, der ligger i at mod-
tage og integrere det stigende antal 
flygtninge bedst muligt, har Køge 

En god modtagelse af flygtninge 
er afgørende  
• AF DIDDe BjøRN, KOORDINATOR FOR TeAm mODTAgelSe, Køge KOmmUNe

TO SyRISKe mæND SIDDeR KlAR TIl DANSKUNDeRvISNINg pÅ CeNTeR FOR DANSK Og INTegRATION. 

Modtagelse af et stigende antal flygtninge i de danske kommuner er en kompleks opgave, som kræver 
nytænkning og god koordinering mellem de involverede enheder. I Køge Kommune har man valgt at ryste po-
sen godt og grundigt for at finde frem til en optimeret modtagelsesindsats bl.a. i form af et modtagelsesteam, 
velkomstmøder og andre tiltag, som sikrer nyankomne flygtninge en god start på deres nye tilværelse.  
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Kommune måtte nytænke en mere 
specialiseret indsats på tværs af 
forvaltningsområder, hvilket kræ-
vede et tæt koordineret samarbejde 
mellem flere enheder i kommunen. 
Derfor blev der i 2015 nedsat en 
tværgående task force med ansvar 
for at koordinere den administrative 
og praktiske modtagelse af flygt-
ninge og dertilhørende familiesam-
menføringer, herunder midlertidige 
og permanente boliger, dagtilbud 
og skoler, særlige foranstaltninger, 
integration samt afledte økonomiske 
forhold af de ekstra flygtninge. 

En god modtagelse 
af nye medborgere

en god modtagelse af flygtninge er 
en forudsætning for en god start på 
en ny tilværelse. For at sikre at de 
nye medborgere bliver taget godt 
imod, når de ankommer til Køge 
Kommune, blev der på samme tid 
som task forcen etableret et nyt 
team, som hedder Team mod-
tagelse. I sammensætningen af 
teamet er tænkt flere jobfunktioner 
samt flerkulturelle og sproglige kom-
petencer ind. Team modtagelses 
struktur består af en teamkoordina-
tor og fire tosprogede integrations-
medarbejdere/kontaktpersoner 
samt en praktisk boligmedarbejder. 
Team modtagelses altoverskyggende 
opgave er at hjælpe de nye borgere 
til at hjælpe sig selv med at blive en 
del af det danske samfund. Teamet 
sørger for at gøre de midlertidige 
boliger klar, tager imod de nye 
borgere, når de ankommer til kom-
munen, hjælper dem på plads i bo-
ligen, introducerer til lokalområdet 
og hjælper med praktiske opgaver 
såsom oprettelse af bankkonto og 
NemID, lægebesøg og tilmelding til 
skoler og daginstitutioner.
I de fleste danske kommuner er 
modtagelsesindsatsen placeret i 
jobcentret. I Køge har man i stedet 

valgt at placere modtagelsesteamet 
på Center for Dansk og Integration, 
hvor også resten af Køge Kommunes 
integrations- og boligsociale medar-
bejdere samt sprogundervisningen 
er placeret. Dette har ikke blot med-
virket til, at teamet er tættere på 
flygtningene, som tre dage om ugen 
har deres daglige gang på skolen. 
Det har ligeledes vist sig at have 
stor betydning i forhold til at kunne 
sikre et tæt samarbejde med både 
underviserne og de andre integra-
tionsmedarbejdere – hvad end det 
handler om den enkelte flygtnings 
situation, praktikmuligheder eller 
nye samarbejdsmuligheder på tværs 
af undervisere og integrationsmed-
arbejdere.  

Velkomstmøde på Center for 
Dansk og Integration 

Selve modtagelsesindsatsen starter 
allerede i overgivelsesperioden, som 
er stadiet mellem, at flygtningen har 
fået en afgørelse om boligplacering, 
til flygtningen flytter fra asylcenteret 
til kommunen. 
Det er vigtigt for den nye borger at 
føle sig velkommen i kommunen. 
Derfor har man i Køge Kommune 
valgt at kickstarte integrationsind-
satsen i form af et velkomstmøde 
på Center for Dansk og Integration 
to uger inden, flygtningene flytter 
til kommunen. på velkomstmødet 
møder de deres kommende sags-
behandlere fra jobcentret, medar-
bejdere fra Team modtagelse og 
sprogvisitatorer. Formålet med vel-
komstmødet er todelt; det ene for-
mål er, at de nye borgere bliver visi-
teret til danskundervisning, således 
at det bliver muligt at påbegynde 
danskuddannelsen hurtigst muligt 
efter ankomst. Det andet formål er 
forventningsafstemning imellem 
kommunens medarbejdere og 
flygtningene. Her informeres om de 
værdier, kommunen vægter i forbin-
delse med integrationsprocessen. 

Der er her lagt vægt på at informere 
flygtningene om, hvad rammerne 
for kommunens arbejde er, og hvad 
der kan forventes af kommunen. At 
flygtningene også får mulighed for at 
stille spørgsmål, store som små, er 
med til at give et mere konstruktivt 
samarbejde og aflive de myter, som 
hurtigt kan opstå. 

Den første tid i kommunen 

To uger efter velkomstmødet skal 
de nye borgere flytte til Køge Kom-
mune. på stationen bliver de mod-
taget af en integrationsmedarbejder 
fra Team modtagelse, som fremover 
bliver deres kontaktperson. Herfra 
går de sammen op på rådhuset, 
hvor de skal møde en økonomisk 
sagsbehandler, som udbetaler deres 
integrationsydelse. Kontaktpersonen 
fra Team modtagelse viser herefter 
de nye borgere rundt i lokalområdet 
og hjælper med at komme på plads 
i den midlertidige bolig, hvor de skal 
bo, indtil der er fundet en perma-
nent bolig i kommunen. 

Omkring en uge efter ankomsten 
starter de nye flygtninge til dansk-
undervisning på Center for Dansk 
og Integration. Herudover skal de 
til deres første møde på jobcen-
tret, hvor de sammen med deres 
sagsbehandler får udarbejdet en 
integrationsplan. Kontaktpersonen 
fra Team modtagelse hjælper med 
at få oprettet bankkonto, NemID 
og e-Boks, bestille tid hos lægen til 
generel helbredsundersøgelse og 
evt. indmeldelse af børn i skole eller 
dagtilbud. 

Rådgivning og vejledning til 
nyankomne flygtninge

For de fleste nye borgere kan det 
være en udfordring at starte en ny 
tilværelse i et nyt land, hvor de ikke 
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kender sproget og kulturen. Nogle 
klarer sig fint og har blot brug for 
danskuddannelse og hjælp til at 
finde arbejde, mens andre har langt 
større udfordringer.  

For på bedst mulig måde at 
imødekomme de nye flygtninges be-
hov for hjælp og vejledning holder 
Team modtagelse åben rådgivning 
en gang om ugen. Her kan flygtnin-
gene komme og opnå afklaring om-
kring breve, de har modtaget, eller 
få svar på andre konkrete spørgsmål. 
endelig afholdes der regelmæssigt 
husmøder i de midlertidige boliger, 
hvor kontaktpersonen fra Team 
modtagelse står til rådighed for 
at gennemgå husregler, håndtere 
eventuelle opståede konflikter mel-
lem beboerne og tage sig af løbende 
forespørgsler. 
Desuden arbejder teamet tæt sam-
men med Familiecenter Køge, som 
ligeledes har specialiseret sig. Her 

varetager et team, som består af en 
socialrådgiver, en socialpædagog og 
en psykolog indsatsen for flygtninge-
familier med større udfordringer end 
blot den praktiske del.  

KIKSA – Kursus i forståelse 
af dansk samfund, kultur og 
arbejdsmarked

For at opnå et bedre kendskab til det 
danske samfund startede Køge Kom-
mune i 2015 et samarbejde mellem 
jobcenter Køge og Center for Dansk 
og Integration om at afholde et seks 
ugers kursusforløb i forståelse af 
dansk samfund, kultur og arbejds-
marked – også kaldet KIKSA. Her un-
derviser en integrationsmedarbejder 
fra Team modtagelse de nye borgere 
i en bred vifte af emner. Kurset har 
til formål at give et grundlæggende 
kendskab til det danske demokrati 
og historie samt en god forståelse 

for kulturen og vigtigheden af at 
have en uddannelse eller et arbejde, 
hvorved man kan forsørge sig selv. 

Kurset afsluttes med, at alle del-
tagerne skal udforme et Cv med 
hjælp fra underviseren, således at 
man bliver klædt på til at komme ud 
på det danske arbejdsmarked. 

Fokus på hurtigere og bedre 
adgang til arbejdsmarkedet 

Netop det at få flygtninge ud på det 
danske arbejdsmarked er noget,
som optager Køge Kommune en hel 
del. Der arbejdes på højtryk i Køge 
jobcenter for at finde praktikpladser 
og jobs, som matcher de nyankom-
nes kompetencer. på Center for 
Dansk og Integration er der også 
fokus på at hjælpe nyankomne i job. 
Blandt andet indgik Center for Dansk 
og Integration i januar 2016 et 

˚˚˚ fortsætter side 8.
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samarbejde med Integrations-
rådet og Køge Kommunes Arbejds-
markeds-råd om beskæftigelsespro-
jektet ”Byg! – med flygtninge” – et 
seks ugers renoveringsprojekt, hvor 
seks flygtninge med håndværker-
baggrund stod for at istandsætte 
et tidligere bibliotek i samarbejde 
med lokale håndværkere. projektet 
resulterede i, at alle seks flygtninge 
er kommet i virksomhedspraktik 
hos lokale håndværkere. 

Inddragelse af civilsamfundet i 
modtagelsesarbejdet

Netop det at have kontakt til lokale 
og få skabt et netværk har stor be-

tydning for en god modtagelses- og 
integrationsproces. Derfor gør Team 
modtagelse en del ud af at samar-
bejde med frivillige, som strækker 
sig fra Røde Kors, Dansk Flygtninge-
hjælp og Borup Flygtningevenner til 
en lang række lokale borgergrupper, 
herunder venligboerne. Blandt an-
det gives der besked ud til frivillig-
grupperne hver gang, der ankom-
mer nye flygtninge til kommunen, 
så de frivillige bliver en naturlig del 
af modtagelsesprocessen. Derud-
over tilbyder de frivillige en perle-
række af tilbud som dansktræning, 
café, netværksfamilier, udflugter og 
møbelindsamling. 

Kommunens indsatser og det tvær-
gående samarbejde forvaltningerne 

imellem har klart medvirket til, at 
Køge Kommune er kommet langt i 
forhold til at modtage det voksende 
antal flygtninge, som er ankommet 
og fremover vil komme til kommu-
nen. Ifølge integrationsloven er 
kommunen ansvarlig for modtagel-
ses- og integrationsindsatsen af 
flygtninge, men det er en opgave, 
som kommunen ikke kan løfte alene. 
Frivillige kan nemlig noget, som 
kommunale aktører ikke kan og skal. 
Frivillige kan varetage en række mel-
lem-menneskelige relationer, som 
er vigtige for, at de nye borgere føler 
sig velkomne og integrerede. Frivil-
liges engagement og involvering 
spiller altså en helt afgørende rolle i 
en vellykket integrationsproces. 

•

Den første tid i Danmark  
• ReDIgeReT AF lOUISe, UNDeRvISeR pÅ AOF SpROgCeNTeR, TøNDeR

NOTe FRA DANSKlæReReN:

330 har skrevet teksten selv, og mens jeg har rettet stavefejl og ordfejl, så
har jeg ladet interviewet beholde kursisternes sprog. Både de interviewe-
des og interviewernes. Kursisterne skrev teksterne hver for sig, samlede så 
nogle af historierne og endte med at skrive dem sammen med en comput-
er, en projektor og input flyvende gennem luften i vores lille klasselokale. 
mohammed og muhammed er opdigtede navne. 
Fælles for kursisterne som vi interviewede var, at det ikke var bureaukra-
tiet og politikken der fyldte deres tanker, når vi bad dem fortælle om deres 
første møde med Danmark. jeg havde som underviser forventet at høre 
om blanketter, politi-interviews og hvad ved jeg. Nej, det der havde for-
skrækket dem i starten, var vejret og sproget og følelsen af ”hvordan skal 
jeg klare det?”. Freden i Danmark havde begejstret dem og givet dem håb, 
ligesom demokratiet i Danmark gav flere af dem et lyst syn på fremtiden. 
De danske venner spurgte vi ind til, og de alle var enige om at det er svært 
at møde danskerne. vi har ikke gættet på hvorfor, men det kursisterne selv 
nævnte, var sproget og de lukkede danskere, der ikke er så lette at falde i 
snak med sådan lige.

God læselyst.
Med venlig hilsen

Louise, underviser AOF Sprogcenter Tønder

Hold 330 har interviewet 
eritreiske og syriske medkur-
sister fra Tønder Sprogcenter.

mødet med sproget, vejret, kultu-
ren, sikkerheden, danskerne, po-
litiet og reglerne i Danmark gjorde 
dem både forskrækkede og glade. 
Det var starten på et nyt liv i et 
fremmed land hvor alt var ander-
ledes og spændende.

Alexander fra Eritrea følte sig tryg 
og sikker efter ankomsten til Dan-
mark. Det var hans største ønske at 
bo i et fredeligt land. Han var dog 
meget forundret over klimaet og 
de lyse sommernætter. Selvom han 
ankom om sommeren, var det koldt. 
vejret i Danmark skifter hele tiden, 
hvilket han ikke er vant til fra eritrea. 
Han synes at folk i Danmark er me-
get lukkede, stille og rolige menne-
sker. De passer sig selv og blander 
sig ikke i andres liv og kommer ikke 
hinanden så meget ved. 
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Yorsalem er en 20-årig, sød pige fra 
eritrea, som har været i Danmark i 
to år. Hendes rejse startede da hun 
var 15 år. Da hun kom til Danmark, 
havde hun hjemve. Hun var bange 
for at bo alene, og hun vidste ikke 
hvordan hun skulle snakke med 
mennesker eller købe ind. Det første 
yorsalem lagde mærke til ved dans-
kerne, var den lyse hud. Hendes syn 
på danskerne er meget det samme 
som Alexanders. Danskerne er mere 
lukkede. I Danmark sover menne-
sker f.eks. tidligt, mens de i eritrea 
samles på gaderne om aftenen og 
hygger sig. Til gengæld undrer det 
hende at gamle mennesker i Dan-
mark finder sig kærester. Det gør 
man ikke i eritrea. men det er ikke 
det eneste der var anderledes. Den 
første gang hun snakkede med sin 
mor i telefonen, vidste moren ikke 
hvor Danmark lå. moren spurgte 
om mennesker ikke bliver dræbt i 

Danmark. yorsalem svarede at det 
er europa, det gør man ikke her.

Merhawi fra Eritrea synes ligesom 
Alexander at der er koldt i Danmark. 
Han frøs meget i starten. Det var 
svært. Sproget var også svært. Hvis 
man ikke kan tale dansk, kan man 
ikke komme i kontakt med andre 
mennesker. I merhawis tilfælde var 
det første møde med danskerne ikke 
rart. Den første dansker han mødte, 
var en politibetjent på togstationen 
i København. Han var bange for 
politiet og betjenten der kom hen 
til ham, da han troede at man ville 
sende ham tilbage. men politibe-
tjenten kom helt hen til ham og hjalp 
ham i stedet med at finde vejen til 
asylcenteret. Danskerne var venlige. 
Kulturchokket var ikke så stort, men 
det var alligevel noget nyt for mer-
hawi at se mennesker der kyssede 
hinanden på offentlige steder.

Mohammed kommer fra Syrien. 
De første han mødte i Danmark, var 
en sagsbehandler og en tolk og de 
andre kurdere på asylcenteret. Hans 
første tanke var at han var glad for 
at Danmark er et fredeligt land. Han 
fik håb for sin families fremtid. men 
begyndelsen var ikke nem. vejret i 
Danmark er svært at vænne sig til 
fordi det er koldt og regner meget. 
Herudover synes han at sproget er 
svært, og det er heller ikke nemt at 
få danske venner.

Muhammed på 40 år er også fra 
Syrien. Han siger at den første tid 
i Danmark var svær, fordi han kom 
alene uden familie. Savnet gjorde 
ikke den første tid lettere. Sproget 
var meget svært for ham i starten 
fordi han ikke kunne engelsk. Derfor 
kunne han ikke kommunikere med 
andre. Det mest problematiske for 
ham var at lære dansk. Han synes 
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at danskerne er gode mennesker, 
men han synes også at den ældre 
generation er mere åben end den 
yngre generation. De er lettere at 
tale med og komme i kontakt med.

Ahmad på 19 kommer fra Syrien. 
Han kom alene til Danmark. men 
han har familie i Danmark, så det 
var ikke så svært for ham at vænne 
sig til et nyt land. Det havde været 
svært i asylcenteret fordi de havde 
boet mange sammen på et værelse. 
men så fik han asyl og kunne besøge 
sin onkel der havde boet i Danmark 
i nogle år. Han fortæller om sit 
første møde med danskerne. Det 
var på et pizzeria. Han lyttede til det 
danske sprog. Det var svært at høre 
lydene i starten. To piger kom ind på 
pizzeriaet. De så Ahmad og spurgte 
Ahmads onkel hvem han var. Onklen 
svarede at det var hans nevø. Så 
spurgte pigerne om de kunne låne 
ham. De tog ham med til fritidscen-
teret hvor de spillede håndbold og 
fodbold. De talte meget lidt engelsk 
alle tre og Ahmad var forvirret. Han 
forstod ikke hvad der foregik og var 

mest af alt bekymret for om han nu 
også kunne finde tilbage til pizzeria-
et igen.

Farhad på 22 år kommer også fra 
Syrien. Han ankom en kold nat uden 
varmt tøj til Københavns Hovedbane-
gård. Han gik ud for at lede efter po-
litistationen, men fandt diskoteker og 
fulde mennesker i gaden. pigerne på 
gaden råbte efter ham, og han blev 
noget forskrækket så han vendte 
tilbage til banegården. Han spurgte 
en ansat på banegården om vejen til 
politistationen. men da han nåede 
derhen, var politistationen lukket. 
Han prøvede to gange, men kom 
ikke ind. Så vendte han tilbage til 
banegården og tænkte at han kunne 
sove på bænken. men en ansat 
kom forbi og sagde at de lukkede. 
Så ringede han til sin far, og faren 
gav ham adressen til Sandholm. 
Han bad den ansatte om hjælp til at 
finde en taxa til Sandholm, men den 
ansatte opdagede at han var flygt-
ning og ringede til politiet. politiet 
kom og tog ham med til politista-
tionen fra før og så til Sandholm. 
politiet var meget søde. De smilte 

og gav ham mad og drikke. efter 6 
dage i Sandholm kom han til Frede-
ricia Asylcenter hvor han begyndte 
at lære dansk, blandt andet med en 
hjælpsom nattevagt.

Den første tid i Danmark kan være 
en svær tid, men den kan også være 
sjov og spændende. Først og frem-
mest er sproget svært. mange er 
forundret over vejret. men alle vores 
interviewede er glade for at bo i et 
fredeligt land som Danmark. mange 
fik hjælp af danskerne og som resul-
tat heraf synes de at danskerne er 
gode mennesker.

Kursister der har medvirket 
til projektet:

• Bahzat • Alexander
• Farhad • Ahmad
• jon • Natalia
• liana • yvonne
• joanna • Farshid
• Ali • marta

•

Psykiske traumer og andetsprogstilegnelse: 
sociale & kognitive udfordringer og pædagogiske konsekvenser

• AF jUlIA KelleR Og peRNIlle SejDelIN, DpU

Antallet af flygtninge i verden 
stiger eksplosivt, og i Danmark 
har vi de seneste år oplevet 
en kraftig stigning i antal-
let af flygtninge fra krigs- og 
kriseramte lande. Især krigen 
i Syrien har drevet millioner 
af mennesker på flugt.

en del flygtninge har voldsomme 
oplevelser med i bagagen. Nogle 
har været tæt på krigshandlinger 
eller har følt sig truet på livet; nogle 
har måttet forlade deres familier og 
børn; nogle har været fængslet eller 
udsat på tortur. Andre har kunnet 
flygte i tide, men selve flugten kan 
have været langvarig, vanskelig 
og livstruende. Derudover kan 
selve opholdet og ventetiden på 

et asylcenter være yderst belas-
tende. Fælles for alle disse menne-
sker er at de voldsomme oplevelser 
de har været udsat for, præger 
deres nutidige liv og kan medføre 
en intens psykisk stress og i værste 
tilfælde psykisk traumatisering. 

Uden at der findes nogle præcise 
opgørelser, vurderer man at ca. 
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1/3 af disse flygtninge er trauma-
tiserede. Tallene er muligvis langt 
højere da der kan gå årevis før trau-
merne kommer frem i lyset. 

Denne nye situation stiller helt 
nye krav til landets sprogcentre og 
undervisernes pædagogiske praksis. 
psykiske traumer kan nemlig have 
store konsekvenser for kursisternes 
mulighed for at tilegne sig dansk 
som andetsprog hvis der ikke sættes 
ind med en målrettet indsats.

Nogle fællestræk som kan ses blandt 
de traumatiserede kursister vi møder 
på sprogcentrene, er en langsom 
sproglig progression, koncentrations-
besvær, hukommelsesproblemer og 
vanskeligheder ved at indgå i par- og 
gruppearbejde.

med udgangspunkt i et socio-kog-
nitivt læringssyn har sprogtileg-
nelse både en social og en kognitiv 
dimension. Sproget er et kommu-
nikationsmiddel, og et redskab til 
at skabe sociale relationer med 
andre. Kursisternes behov for at tale 
med andre driver sprogtilegnelsen 
fremad. 

Ud over det sociale er der selvføl-
gelig også en del indre, kognitive 
processer involveret i sprogtilegnel-
sesprocessen, herunder fx opmærk-
somheds-, hukommelses-, mønster-
dannelses- og problemløsningspro-
cesser.

Skolens traumatiserede kursister 
kan være udfordrede på såvel det 
kognitive som det sociale. mange 
traumatiserede flygtninge har nem-
lig svært ved at relatere til andre 
mennesker og distancerer sig fra 
sociale fællesskaber fordi de på 
grund af deres traumatiske ople-
velser enten har mistet tilliden til 
andre mennesker, eller fordi de 
føler skam over deres situation 
og de symptomer de bærer rundt 

på. Desuden kan de traumatiske 
oplevelser medføre nogle alvorlige 
kognitive forstyrrelser i bl.a. kon-
centration og hukommelse, som kan 
gøre det meget vanskeligt at tilegne 
sig det nye sprog.

Hvis vi vil have at kursisterne tileg-
ner sig brede kommunikative kom-
petencer, skal vi undervise kommu-
nikativt – også i traumeklasser. Og 
det er selvfølgelig meget krævende 
når den traumatiserede kursist pga. 
negative kognitive mønstre om sig 
selv og andre har svært ved at ar-
bejde sammen med andre i par eller 
grupper. At bryde isolationen og 
skabe sociale relationer er dog ikke 
kun gavnlig for sprogtilegnelsespro-
cessen, det er også et rehabiliteren-
de led i traumeterapien. 

Traumer heles nemlig også bedst 
i fællesskab. Derfor er der gode 
grunde til at arbejde målrettet med 
at få skabt et læringsrum hvor det 
sociale rum kan udnyttes både til at 
fremme sprogtilegnelsen og til at 
fremme traumehelingen generelt. 
At skabe sådan et læringsrum er en 
stor opgave i sig selv, og det kræver 
en stor indsats af underviseren. Det 
er dog en forudsætning for at læring 
overhovedet kan finde sted.

Traumet medfører, som tidligere 
nævnt, også en del kognitive forstyr-
relser som ligger til grund for at 
traumatiserede kursister ofte lider 
af koncentrationsbesvær og hukom-
melsesproblemer. Traumet påvirker 
nemlig hjernen. 

Når man kommer ud for en livstru-
ende oplevelse, prøver hjernen 
at gøre alt for at sikre vores over-
levelse, og derfor udløser den et 
komplekst sæt af kemiske og neuro-
logiske reaktioner. Hjernen udskiller 
en del stresshormoner som skal mo-
bilisere kroppen til at kæmpe eller 
flygte, og under normale omstæn-
digheder er disse stressreaktioner 

selvfølgelig hensigtsmæssige og 
konstruktive. Når kroppen er under 
stress, kan den nemlig yde meget 
mere end den ellers kan. vi kan 
løbe hurtigere, har en øget smerte-
tolerans og kan bearbejde indtryk 
og informationer på en hel anden 
måde end i afslappet tilstand. 

problemerne opstår når det ikke 
lykkes os at kæmpe eller flygte, 
og det som vi frygtede bliver til 
virkelighed. Dette kan, forenklet 
sagt, medføre, at stresstilstanden 
låses fast i kroppen. Den trauma-
tiserede kursist er således fanget i 
en permanent stresstilstand hvor 
han hele tiden frygter, at der er fare 
på færde.

Den permanente stresstilstand har 
store konsekvenser for kursistens 
indlæringsevne. Når kroppen hele 
tiden skal forholde sig til eventuelle 
trusler, er der intet kognitivt over-
skud til at optage og lagre ny viden. 
I stedet bruger hjernen al energi på 
at igangsætte kamp- og flugtreak-
tionerne, og en hjerne der kæmper 
eller flygter, kan ikke ræsonnere 
eller benytte sig af logisk sans.

For at læring overhovedet kan finde 
sted skal hjernen falde til ro. Når 
man arbejder med traumatiserede 
kursister, ligger der derfor en stor 
pædagogisk opgave i at hjælpe 
den traumatiserede kursist med at 
mindske stress i kroppen og dermed 
øge læringsparatheden. en måde at 
gøre det på er fx at indflette ånde-
dræts-, koncentrations-og mindful-
nessøvelser i den daglige undervis-
ning. Dette kan have mange fordele, 
som fx at kursistens nærvær og 
opmærksomhed samt koncentra-
tionsevne øges. Desuden lærer den 
traumatiserede i et vist omfang at 
lægge forstyrrende, invaderende 
tanker til side i en periode.

Selve læringsrummet har selvfølge-
lig også stor betydning for 
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kursisternes mulighed for at mind-
ske stress i kroppen. Det er vigtigt 
at traumatiserede kursister har et 
læringsrum med så få stressfak-
torer som overhovedet muligt. Her 
er der tale om både det fysiske 
læringsrum, altså lokalet og indret-
ningen, og det psykiske læringsrum, 
bestående af underviseren og hold-
kammeraterne. 

Det psykiske læringsrum er sær-
lig vigtigt fordi mennesker som 
gentagne gange har været udsat 
for vold og overgreb, kan udvikle 
ekstraordinære evner til at scanne 
deres omgivelser for advarselstegn 
som peger på at der kunne ske dem 
noget. De kan fx genkende små 
ændringer i andres ansigtsudtryk, 
stemme eller kropssprog og inter-
pretere dem som signaler for fx 
vrede, ophidselse eller lignende.

Denne nonverbale kommunika-
tion er i høj grad automatiseret og 
sker uden at den traumatiserede er 
opmærksom på det. Også i under-
visningen kan det være svært for 
den traumatiserede at tage traume-
brillerne af igen. Sprogskolemiljøet 
kan derfor føles farligt, og den 
traumatiserede kan have behov for 
hele tiden at scanne omgivelserne 
for tegn på om der er fare på færde. 
Trygge omgivelser og tillidsfulde re-
lationer til såvel underviseren som 
medkursisterne er derfor vigtige 
rammefaktorer i forhold til optime-
ringen af den traumatiseredes 
sprogtilegnelsesmuligheder.

en anden kognitiv udfordring er at
 den permanente udskillelse af 
stresshormoner er gift for hjernen. 

via hjernescanninger har man 
fundet ud af at der kan være tale 
om deciderede hjerneskader for-
årsaget af hormonpåvirkningen. 
Disse hjerneskader påvirker hukom-
melsen, især den episodiske del 
af hukommelsen, som er den del 
af hukommelsen som er ansvarlig 
for, at vi kan knytte oplevelser og 
sanseindtryk til rum og tid. Den 
traumatiserede kursist har derfor 
ofte svært ved at genkalde sig infor-
mationer og oplevelser som han har 
modtaget eller oplevet for nyligt, 
det samme gælder de seneste 
undervisningsforløb han har været 
igennem i sprogskolen. 

Den semantiske del af hukommel-
sen, dvs. den del som ikke er knyttet 
til sted og rum, og hvor vi har vores 
fakta-viden og vores viden om 
verden, synes ikke at være påvirket 
af stresshormonerne. 

For at styrke den traumatiserede 
kursists evne til at huske og gen-
kalde sig informationer, skal der i 
den daglige undervisning arbejdes 
målrettet med hukommelsen. Her 
kan der fx arbejdes med hukom-
melsestræning og hukommelses-
øvelser som en naturlig del af 
undervisningen, men også med at 
styrke den episodiske hukommelse 
ved at opleve noget sammen med 
kursisterne. episodisk viden kan 
nemlig blive til semantisk viden, dvs. 
at oplevelse kan blive til forståelse 
hvis vi bare oplever ting ofte nok. 
Derudover skal vi tage afsæt i me-
toder som inddrager kursisternes 
semantiske hukommelse, dvs. deres 
viden om verden.

•
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Et klap på skulderen
• AF ReDAKTIONeN

Nr. 66 > JUNI > 2016 > SIDE 1�.

Under cand.psych. lars Koberg Chris-
tiansens meget gribende og interes-
sante oplæg på lærerkonferencen 
om, hvad sproglærere skal vide om 
krigsflygtninge i eksil, var opmærk-
somheden total, måske fordi man 
følte sig talt til. Han fortalte empatisk 
om flygtninge og deres situation, og 
han talte om vores rolle i arbejdet 
med denne målgruppe. Både om 
hvad det gør ved os, og hvor stor be-
tydning vores ageren kan have. vores 
arbejde blev ekstra meningsfuldt 
i en tid, hvor det ofte handler om 
at gøre alting hurtigere og billigere 
med kvalitetstab til følge. Han sagde 
blandt andet:

”Derfor er jeres møde med disse 
mennesker så vigtigt. Ikke fordi I 
skal være psykoterapeuter, men 

fordi I er nogle af dem, som bliver 
meget vigtige kontakter på et føl-
somt og afgørende tidspunkt i deres 
liv. I er i høj grad dem, som introdu-
cerer dem til deres nye hjemland. I 
er rollemodeller i mødet med et nyt 
demokratisk, mere menneskevenligt 
samfundssystem. I er rollemodeller 
som mænd og kvinder i en kultur, 
hvor disse roller er anderledes. I er 
fødselshjælpere til det nye moders-
mål i det nye fædreland”

Intet af dette er nyt. vi har hørt 
det før, og vi ved det godt, men 
alligevel var det opløftende at høre 
det italesat igen. Specielt fordi han 
satte det direkte ind i den hverdag, 
vi kender fra klasserummet:

”I har den opgave at undervise, 

og den skal I fastholde. Men det 
betyder ikke, at I ikke skal formidle, 
måske ordløst, måske ved små ud-
vekslinger, små samtaler, når der er 
tid, at I godt ved, at det er svært det 
her, og at disse mennesker har deres 
særlige grunde til at det er svært. De 
allerfleste mennesker har brug for 
struktur også omkring deres lidelse. 
Der kan åbnes og der kan lukkes. 
”Jeg kan se, du har det svært i dag, 
Ali. Men prøv at følge så godt med, 
som du er i stand til. ” – kunne det 
hedde. Forståelse kan formidles med 
meget andet end ord, men kan være 
nok så betydningsfuld endda.”

lars Koberg Christiansen kom også 
ind på de udfordringer, der ligger i at 
arbejde i et politisk spændingsfelt. 
vi hører ofte, at integrationen er mis-

KONFERENCE
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lykket, kursisterne lærer ikke dansk 
godt nok og hurtigt nok, dansk
læres bedst på arbejdspladsen, og 
hvad der ellers kører rundt i medi-
erne. Han fremhævede specielt 5 
punkter i denne sammenhæng:

1. Regler og forordninger på områ-
det forandres hele tiden 

2. politikere bruger i meget høj grad 
flygtningepolitikken som markør

3. medierne er hele tiden over-
fyldte med information og diskus-
sion på området

4. Dette breder sig til befolkningen, 
hvis holdninger ofte er stærke og 
følelsesprægede

5. Dette betyder, at man som 
medarbejder i feltet kan føle sig 
udsat som flygtningen selv. 

Denne anerkendelse af de udfor-
dringer, vi har i hverdagen, faldt 
på et tørt sted, for som han sagde, 
kan det  være ganske udmattende 
og demotiverende at arbejde i et 
felt, som er så politisk. Og det kan 
være svært at adskille faglighed og 
politiske holdninger. lars Koberg 
Christiansens opfordring til os var 
at bruge hinanden, give hinan-
den plads, også i forhold til det 
følelsesmæssige, og sidst men ikke 
mindst stille realistiske målsæt-

ninger til vores arbejde. man kan 
så bare håbe, at de rammer, vi skal 
undervise under, også vil gøre det 
muligt. 

vi har valgt her at fokusere på 
underviserens rolle, men også lars 
Koberg Christiansens betragtninger 
omkring krigsflygtninges situation 
var meget oplysende. Derfor vil vi 
opfordre jer til at læse hans talepa-
pir fra konferencen, som han har 
været så venlig at stille til rådighed. 

Link til pdf: Lars Koberg Christiansens 
talepapir

 •
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Sproglærere skal være 
hajer til stressreducerende 
undervisning  
• AF: CHARlOTTe BIe, leKTOR pÅ pROFeSSIONSHøjSKOleN UCC, AFDelINg FOR vIDeReUDDANNelSe 

Får jeg min opholdstilladelse forlænget? er min familie i sikkerhed? Kan min 
kone komme til Danmark for at bo sammen med mig? Får jeg lært dansk hurtigt 
nok til at jeg kan få arbejde og forsørge min familie? Kommer mine børn til at 
trives og lære i skolen? 

Det er nogle af de tanker og store spørgsmål der rumsterer i mange kursisters
hoveder, når det handler om at få etableret sig og skabt en tilværelse i Dan-
mark. Dertil kommer daglige bekymringer som regninger der skal betales, ind- 
køb, togbilletter, NemID, møder med forvaltning, skole mv. og de mere person-
lige bekymringer som fx sorg, savn, smerter, søvnproblemer, koncentrations-
besvær osv. 

mange sproglærere får et indgående kendskab til de spørgsmål og bekymringer 
der præger mange af deres kursister. Det forhold at sprogundervisningen ofte 
knytter sig til kultur, familieliv, regler og rettigheder i Danmark, betyder at det 
netop er i undervisningen at usikkerheden og måske også frustrationerne bliver 
synlige. Dertil kommer at sproglærere har en faglighed som gør dem gode til 
at lytte og ”se” kursisterne bag om de begrænsede danskkundskaber. Det er et 
godt udgangspunkt for en god relation, og det skaber tillid til sproglæreren som 
et menneske der kan forstå og måske også hjælpe kursisterne med nogle af de 
mange ting der bekymrer og stresser. 

At stress påvirker indlæringen er velkendt. mange kursister, og især nyankomne 
flygtninge fra fx Syrien, lever med et forhøjet stressniveau. De skal tilegne sig 
dansk samtidig med at de skal rumme og håndtere de mange bekymringer. Der-
for er det relevant at spørge om og hvordan undervisningen kan tilrettelægges, 
så kursisternes stress nedbringes og betingelserne forlæring styrkes? 

Stress i forskellige afskygninger

For sproglærere kan viden om forskellige typer stress være et godt afsæt for at 
tænke stressreducerende aktiviteter og metoder med i undervisningen. Inden 
for psykologien skelner man mellem 3 former for stress når det handler om 
flygtninge og migranter: 

Migrationsstress er den form for stress som opleves ved uvished og manglende 
kontrol over egen og ens nærmestes sikkerhed og livsbetingelser, og hvor 
tidligere ressourcer som familie og netværk ikke længere er til stede. De fleste 
flygtninge har under krig, flugt og asylfase denne form for stress tæt inde på 
livet, og ofte i meget lange perioder. Selv for kursister med opholdstilladelse 
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er denne form for stress i spil da 
grundlaget for ophold hvert år skal 
revurderes, når der ansøges om for-
længelse af opholdstilladelsen. 

Akkulturativ stress kaldes også 
”kulturmøde-stress” og er den stress 
som kan opleves ved tilpasningen til 
en ny og ukendt kultur hvor normer 
og værdier er anderledes, og hvor 
tidligere benyttede handlestrategier 
ikke længere er brugbare. Når man 
bosætter sig i et andet land, bruges 
der meget energi på at finde ud af 
hvordan samfundet hænger sam-
men, og hvad der forventes af en 
i forskellige sammenhænge. Såvel 
flygtninge, arbejdsmigranter, ud-
vekslingsstuderende, au pairs m.fl. 
arbejder på højtryk for at afkode 
den nye hverdag og de relationer de 
indgår i. 

Traumatisk stress er den stress som 
opleves efter en eller flere ekstreme 
begivenheder som indebar død eller 
trusler om død eller alvorlig kvæs-
telse eller trusler mod egen eller 
andres fysiske integritet, og hvor 
den umiddelbare reaktion var intens 
frygt, hjælpeløshed eller rædsel. 
Denne form for stress kan udløses 
af fx biluheld, naturkatastrofer, krig, 
flugt, fængsling, tortur mv. For nogle 
aftager stressen efter en tid når sik-
kerhed og hverdag igen er etableret, 
men for andre sætter den sig i krop-
pen som en posttraumatisk stress-
reaktion der kan vare rigtig længe. 
Især flygtninge der har været udsat 
for gentagne ekstreme begivenhe-
der over lang tid, og som ikke kan 
genoptage et normalt hverdagsliv i 
velkendte trygge rammer, kan denne 
form for stress være aktuel. 

Danskundervisningen for voksne 
udlændinge er, lidt forenklet sagt, 
tilrettelagt med udgangspunkt i 
og anerkendelse af det videns- og 
sproggab der er forbundet med 
kulturmødet. Undervisning i kultur 

og samfundsforståelse kan afhjælpe 
akkulturativ stress ved at bygge bro 
mellem kendt og ukendt sprog, kul-
tur og arbejdsliv. 

men danskundervisningen bliver 
også nødt til at forholde sig til de 
andre typer stress som er til stede 
i klassen. Derfor er basisviden om 
eksilpsykologi og posttraumatisk 
stress relevant for sproglærere. Ikke 
fordi de skal agere psykologer for 
deres kursister, men fordi denne 
viden giver anledning til at tænke i 
pædagogiske og didaktiske metoder 
der forholder sig til disse typer af 
stress. jeg vil give nogle konkrete 
bud på hvordan stressreducerende 
undervisning kan tilrettelægges. 

To principper for 
stressreducerende undervisning 

Uanset hvilken type stress der er tale 
om, og uanset om undervisningen 
foregår på særligt tilrettelagte hold 
eller på almindelige hold, så er der 
2 principper omkring stress som 
den enkelte lærer kan overveje i sin 
tilrettelæggelse af undervisningen: 

1. Det ene princip handler om at re-
ducere elementer i undervisning 
og læringsrum der kan bidrage til 
yderligere stress. 

2. Det andet vedrører at tilrette-
lægge undervisningen så den 
tager afsæt i kursisternes behov 
og forudsætninger, og gerne så 
den understøtter kursisternes 
mestringsstrategier ift. stress. 

Indre kaos skal mødes af ydre 
struktur 

Både forskning i og vejledninger 
vedr. undervisning af flygtninge 
understreger nødvendigheden af 
struktur, forudsigelighed og tryghed 
som basis for undervisningen. Tesen 
er at kursisternes indre uro, stress 

og kaos bedst mødes med en ydre 
ro, struktur og forudsigelighed, idet 
den ydre ramme kan påvirke den 
indre i positiv retning. migrations-
stress er kendetegnet ved uvished og 
manglende kontrol, og derfor vil det 
kunne give kursisterne en følelse af 
vished og kontrol at undervisningen 
gennemføres med en forudsigelig 
og genkendelig struktur for dagen, 
ugen, måneden samt hvis der arbej-
des med tydelige mål, rammesæt-
ninger, forventninger, regler om 
deltagelse og adfærd i klassen etc. 
Hvis disse ydre rammer er uklare, vil 
det betyde yderligere stress for den 
enkelte som skal bruge energi og 
fokus på hele tiden at regne ud hvad 
der nu skal ske. 

Læringsrummet som en tryg og 
forudsigelig base 

Klasselokalet skal først og fremmest 
udgøre en tryg og sikker base for 
kursister. Det skal gerne være et sted 
hvor der er rart at være, og gerne 
det samme lokale hver dag, så kur-
sister ikke skal starte forfra hver dag 
med at scanne overgivelserne for 
potentielle farer. Forstyrrelser 
og pludselige afbrydelser udefra 
skal minimeres mest muligt, og der-
for kan placeringen af lokalet på 
sprogcentret overvejes. Behov er 
forskellige, og det kan være nødven-
digt at observere kursisterne i en 
periode, afklare eventuelle ønsker og 
afprøve hvad der virker bedst. Nogle 
kursister ønsker at sidde tæt på 
døre eller vinduer så en flugtvej er 
synlig – andre ønsker at sidde langt 
fra døre og vinduer så de forstyrres 
mindst muligt.  

At kunne trække sig for en stund

Indretningen kan med fordel inde-
holde et sted, fx en lænestol, gynge-
stol, sækkestol eller en lille sofa, hvor 
kursister der har brug for at trække 
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sig et øjeblik fra undervisningen kan 
sidde. Denne mulighed kan have 
afgørende betydning for den kursist 
der ellers måske ville forlade under-
visningen, når han eller hun ikke 
formår at holde fokus eller koncen-
tration længere. Høretelefoner med 
afspændingsmusik, farvelægning af 
mandalategninger eller opgaver i 
form af fx farve-sudokuer kan hjælpe 
kursister gennem en svær tilstand og 
genoprette fokus og koncentration. 
en pause på 5-10 minutter i læne-
stolen kan bevirke at kursisten får 
samling på sig selv og derefter er 
klar til undervisningen igen. 

”Classroom in a bag”

Hvis rammer og vilkår gør at man 
ikke har samme lokale til rådighed 
hver dag, kan man lade sig inspirere 
af et amerikansk eSl-projekt hvor 
en sproglærer opfandt konceptet 
”Classroom in a bag.” Det går i sin 
enkelthed ud på at man har nogle 
tryghedsskabende ting, som følger 
med klassen til de lokaler hvor man 
skal undervise. Det kan fx være en 
dug til bordet, en lille skulptur, et 
par stressbolde, en bakke med en el-
kedel og tebreve, en kande til vand 
og plastikkopper, mint-bolcher (godt 
for sanserne), en plante eller kunstig 
blomst. mulighederne er mange, og 
det kan være et check-in ritual for 
kursisterne at medvirke til hver dag 
at få etableret et læringsrum hvor 
der er rart og trygt at være. 

Traumatisk stress medfører et 
konstant alarmberedskab 

Kursister der lever med posttrauma-
tisk stress, kan opleve at deres nerve-
system ofte befinder sig i en tilstand 
af arousal. Når mennesker udsættes 
for fare, reagerer vi instinktivt ved at 
aktivere en af vores medfødte over-
levelsesstrategier som, kort fortalt, 

er: kamp, flugt eller frys reaktioner. 
Kroppen og nervesystemet vil under 
disse reaktioner producere ekstra 
energi og opmærksomhed således at 
faren kan overvindes. Kroppen er på 
fantastisk vis indrettet til lynhurtigt 
at kunne aktivere dette ”overlev-
elsesmodus” om nødvendigt. 

problemet opstår hvis kroppen og 
nervesystemet ikke efterfølgende 
falder til et normalt ”levemodus”, 
hvor alarmen blæses af og restituer-
ing kan finde sted. For kursister 
der pga. krig og flugt har levet i 
overlevelsesmodus i lang tid, vil 
overlevelsesmoduset være blevet en 
vanereaktion. Alarmberedskabet kan 
udløses ved selv ganske små ”farer” 
så som et vindue der smækker, lyden 
af et fly eller vrede stemmer. man 
kan sige at der er en ubalance i krop-
pens feedback-system så den ofte 
overreagerer på stimuli. Søvnprob-
lemer, koncentrationsvanskeligheder 
og en svækket hukommelsesevne er 
konsekvenser heraf. eftersom disse 
er afgørende for indlæring, er der 
altså en grund til at traumatiserede 
kursisters sproglige progression ofte 
ikke følger en forventet kurve.  

Stress sidder i kroppen 

en fleksibel indretning og materialer 
der imødekommer forskellige udfor-
dringer og behov, er derfor værd at 
overveje. For stressede kursister med 
en konstant uro og anspændthed i 
kroppen kan små stressbolde som 
kursister kan sidde og klemme, være 
gode redskaber til at give kroppen 
afløb for uroen. Nogle sprogcentre 
har gode oplevelser med at stille 
flere redskaber til rådighed der 
adresserer uro i kroppen, fx bønne-
poser til skuldrene, fysioterapeutiske 
bolde til at sidde på, elastikbånd til 
muskeltræning etc. Udgifterne hertil 
behøver ikke være store. en tur til 
genbrugsstationen, Røde kors-butik-
ken eller en handel på DBA kan være 

lærerige undervisningsaktiviteter og 
værdifulde erfaringer for kursisterne. 

ved at lade øvelser med vejrtræk-
ning, grounding og afspænding blive 
til en fast del af hverdagens struktur 
og rutiner understøttes kursisternes 
kropsbevidsthed og evne til at finde 
fodfæste og ro i kroppen. Samtidig 
er det en god anledning til at lære 
sprog for kroppen og kroppens funk-
tioner og tilstande. Hvis øvelserne 
gentages dagligt og systematisk over 
tid, understøttes opbygningen af nye 
erfaringsspor i kroppen, og dermed 
evnen til at kunne skifte fra spæn-
ding til afspænding, hvilket mange 
traumatiserede kursister kæmper 
med. Dette vil være en kærkommen 
mestringsstrategi for mange, og en 
strategi som kursisterne også vil 
kunne bruge hjemme hos sig selv. 

 
Gearskifte aktiviteter styrker 
læringsparatheden 

Ovenstående øvelser behøver ikke 
tage mere end 2-3 minutter og kan 
med fordel bruges som gearskifte-
aktiviteter. gearskifte er en metode 
der understøtter skift fra en tilstand 
til en anden, fx fra hjem til skole, fra 
frokostpause til undervisning, fra 
udeaktiviteter til indeaktiviteter, fra 
fælles aktiviteter til individuelle ak-
tiviteter. Nogle kursister ankommer 
til undervisningen helt fyldt op af be-
kymringer eller af morgenens stress 
med at få børnene i skole, nå bussen 
etc. ved at lave en lille opmærksom-
hedsøvelse inden undervisningen går 
i gang, skærpes kursisternes nærvær 
og opmærksomhed på her-og-nu 
(kroppens tilstand, lydene i rummet, 
musikken etc.). Det giver både krop 
og sind mulighed for at komme tilste-
de i rummet på en opmærksom og 
koncentreret måde, og det gør det 
nemmere for den enkelte at koble 
sig til undervisningen. 

Når dette er sagt, så kan anerken-
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delse af kursisternes bekymringer 
også være en relevant aktivitet. 
Udfordringen består i ikke at lade 
bekymringerne overtage hele 
undervisningen. Derfor er det en 
god ide at skabe en klar struktur 
omkring den aktivitet der omhandler 
kursisternes her-og-nu problemer 
og bekymringer. Det kan være at der 
afsættes et bestemt tidsrum på da-
gen hvor bekymringer kan luftes, og 
hvor læreren og de andre kursister 
bidrager med hjælp, synspunkter 
eller medfølelse. på nogle hold er 
der gode erfaringer med at lade 
dagen starte med en runde hvor 
hver kursist fortæller om hvad der 
er vigtigt her og nu. Det er en 
aktivitet der ”tømmer hovedet” for 
problemer før undervisningen går 
i gang, og som dermed kan skærpe 
lærings-paratheden. 

Stress management 
er også sprogundervisning 

Stress management er et relevant 
undervisningstema for alle flygt-
ninge og indvandrere fordi mange 
lever med stress i hverdagen. De 
fleste mennesker har erfaringer 
med stress i en eller anden form, og 
det betyder at temaet både med-
virker til en almengørelse og til en 
afmystificering og afstigmatisering 
af symptomer hos flygtninge og ind-
vandrere. Temaet giver kursisterne 
en forståelse for at mennesket er 
indrettet til at håndtere stress, men 
at langvarig stress kan sætte sig som 
ubalancer i krop og sind. 

mål i undervisningen kunne fx være:
• At sætte ord på kroppens dele og 

funktioner 
• At udtrykke når noget føles rart, 

ubehageligt eller gør ondt
• At kende til kroppens og hjernens 

strategier for stresshåndtering
• At opleve kroppens styrker og 

svagheder/begrænsninger

• At lære egne stressreaktioner og 
kropssignaler at kende

• At kunne udtrykke behov og 
erfaringer ift. stressreducerende 
aktiviteter

• At lære at finde ro, afspænding, 
grounding og balance i egen krop 

• At lære andres kropssignaler at 
kende, genkende andres grænser 

• At udvikle og dele mestringsstra-
tegier ift. stressreaktioner  

• At styrke fysisk sundhed og trivsel 
gennem aktiviteter der knytter 
sprog til bevægelse, afspænding, 
kost og søvn

I de sprogundervisningstilbud der 
er målrettet traumatiserede flygt-
ninge, og som har inkorporeret 
rehabiliterende metoder som del af 
pædagogikken og didaktikken, indgår 
såkaldte psykoedukative forløb. Det 
er undervisningsforløb der opbygger 
viden, sprog og mestringsstrategier 
ift. de traumerelaterede udfordringer 
kursisterne står i. 

men mindre kan også gøre det. man 
behøver ikke at undervise i post-
traumatisk stress, men kan tage 
en mere almen tilgang til stress, 
herunder arbejdsrelateret stress, 
eksamensstress, stress ved jobsam-
taler, børnefamiliestress, pressede 
tidsplaner etc. men som nævnt i 
indledningen er der også forskellige 
typer stress der knytter sig til det 
at være ny i et andet land. Derfor 
giver det god mening at lade disse 
former for stress udgøre rammen 
om et temaforløb om stress da de vil 
kunne forklare hvorfor kropsøvelser 
og en fast struktur på dagen er godt, 
og hvorfor der tages nogle særlige 
hensyn til nogle kursister. 

Fokuser på det som du rent 
faktisk kan gøre noget ved  

man har som sproglærer ikke mu-
lighed for at ændre på kursisternes 
fortid eller på de ydre forhold i 

flygtningenes liv der giver anled-
ning til stress. men det betyder ikke 
at man som lærer ikke har noget 
råderum overhovedet. jeg har peget 
på 2 principper for undervisning som 
man rent faktisk kan gøre noget ved. 
Det ene handler om at reducere 
elementer i undervisning og lærings-
rum der kan bidrage til yderligere 
stress. Det andet vedrører at til-
rettelægge undervisningen så den 
tager afsæt i kursisternes behov og 
forudsætninger, og så den understøt-
ter kursisternes egne mestringsstra-
tegier ift. stress. 

At undervise flygtninge og nyankom-
ne unge og voksne i dansk betyder at 
man dagligt stifter bekendtskab med 
kursisternes stress i undervisningen. 
Det er derfor en god idé at have 
grundlæggende viden om stress, 
herunder om migrationsstress, ak-
kulturativ stress og posttraumatisk 
stress, da man herigennem kan øge 
sit pædagogiske og didaktiske hand-
lerepertoire og sikre gode lærings-
betingelser for alle kursister. 

•

Hvis du vil læse mere: 

• Traumatiserede kursister i sprog-
undervisningen, Center for Ud-
satte Flygtninge, 2015 

• Undervisning af traumatiserede 
flygtninge og indvandrere. Af C. 
Bie & j. Skadhauge for Integration-
sministeriet, 2005  

• www.traume.dk 

Hvis du vil vide mere: 

Kurser vedr. undervisning af 
traumatiserede flygtninge: UCC 
videreuddannelse.
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Formålet med undervisningen 
i dansk som andetsprog er 
at give kursisterne sproglige 
kompetencer til at kunne leve 
et hverdagsliv i privatlivet, i 
det offentlige liv og i livet på 
arbejdspladsen. Dermed er 
kursisternes liv og sproglæring 
knyttet tæt sammen i andet-
sprogsundervisningen – en 
sammenhæng der også er 
knyttet til en politisk målsæt-
ning om kursisternes integra-
tion i samfundet, specielt 
gennem deres deltagelse i 
arbejdslivet. 

Af de politiske udmeldinger kan 
man nogle gange få det indtryk at 
arbejdspladsen både er det sted hvor 
man bruger det nye sprog, hvor man 
lærer sproget, og hvor man bliver in-
tegreret i samfundet. Om man lærer 
dansk på arbejdspladsen afhænger 
imidlertid af om man har adgang til 
at bruge sproget på arbejdspladsen, 
om der er mulighed for sproglig op-
mærksomhed og bearbejdning 
af kommunikative erfaringer, og 
om man overhovedet bliver betrag- 
tet som legitim sprogbruger på 
arbejdspladsen. (Se Sørensen & Hol-
men 2004, lund & pedersen 2006). 
Den pædagogiske opgave består 
derfor i at skabe et samspil mellem 
den kommunikation der foregår på 
arbejdspladsen, og det sprog der 
arbejdes med i sprogundervisningen 
– et samspil hvor arbejdsrummet og 
undervisningsrummet tilsammen 
udgør et sprogligt læringsrum. 

på baggrund af to forskellige projek-
ter, Buschaufførprojektet (pedersen 
2013) og Sosu-projektet (pedersen 

2007), vil jeg give eksempler på hvor-
dan et sådant samspil kan skabes 
gennem en kommunikativ, en socio-
kulturel og en biografisk tilgang. 

Kommunikativ tilgang

I en kommunikativ tilgang kan man 
ved hjælp af sprogbehovsanalyser 
prøve at afdække hvad det er for 
et sprog kursisterne møder på deres 
arbejdspladser, hvorefter sprog-
undervisningen med brug af kom-
munikative aktiviteter (se pedersen 
2015) kan rettes mod dette sprog. 
Hvis arbejdsrummet skal være en 
del af læringsrummet, er det vigtigt 
at kursisternes egne erfaringer med 
dansk på arbejdspladsen inddrages i 
undervisningsrummet.

Buschaufførprojektet er et eksempel 
på en sådan kommunikativ tilgang. 
projektet blev gennemført på et 
sprogcenter med sprogundervisning 
i tilknytning til uddannelsen som 
buschauffør. en del af undervisnin-
gen retter sig mod køreundervis-
ningen, og her blev det gennem 
videooptagelser undersøgt hvad der 
sker i kommunikationen mellem kur-
sist og kørelærer. Her er et eksempel 
på hvad en kørelærer siger da de 
nærmer sig en rundkørsel:

Første vej. Så godt ned i fart. Kig 
i højre sidespejl, blinke til højre, 
længere ned i fart, ned i nummer tre 
[gear]. Helt i gear, sådan [de kører 
ind i rundkørslen], og så køre. Langt 
frem, langt frem, langt frem og så 
dreje[de drejer til højre]. Komme 
forbi det skilt ovre til venstre igen, 
drej over mod venstre [kørelæreren 

demonstrerer med fagter], sådan og 
af sted. Gi’ noget gas.

Der er her tale om handleanvisninger 
som udføres med forskellige sprog-
lige midler, men man kan også se at 
der er en overordnet struktur i kom-
munikationen som følger de forskel-
lige faser i kørslen: Før kørselssitua-
tionen (”Første vej. Så godt ned i 
fart” osv.); under kørselssituationen 
(”langt frem, langt frem” osv.); efter 
kørselssituationen (”gi, noget gas”).

en nærmere analyse viste nu hvilke 
slags sproghandlinger der blev ud-
ført i de forskellige faser – f.eks. 
tjek-spørgsmål mellem forskellige 
kørselssituationer (”Hvor hurtigt 
må vi køre her?”) og evalueringer 
i efter-fasen - og hvilke sproglige 
midler der blev anvendt til udførelse 
af sproghandlingerne. 

Denne opdeling af kørslen i faser 
blev inddraget i den kommunikative 
undervisning. Først skrev sprog-
læreren ”Før”, ”Under” og ”efter” 
på tavlen og bad derefter kursisterne 
om at komme med forslag til hvad 
der blev sagt i de forskellige faser. 
Dernæst viste læreren et videoklip 
fra køreundervisningen, men uden 
lyd, og bad kursisterne om at gætte 
hvad kørelæreren sagde. endelig så 
kursisterne videooptagelsen med 
lyd, og de skulle nu sammenligne 
deres forslag med det der faktisk 
blev sagt. Både materialet fra video-
optagelserne og kursisternes egne 
erfaringer blev dermed inddraget i 
undervisningen.

Når undervisningsrummet på denne 
måde er tilpasset de kommunikative

Sprog på og til arbejdspladsen 
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behov i arbejdsrummet, kan man 
tale om undervisningsrummet som 
et med-rum. 

videooptagelserne viste imidlertid 
også at der i køreundervisningen er 
nogle rammer for kommunikations-
mulighederne. på den ene side følger 
kommunikationen rytmen i kørslen 
og må ikke forstyrre opmærksom-
heden på trafikken. på den anden 
side kan kursisten have problemer 
med at udtrykke sig og forstå hvad 
der bliver sagt på andetsproget i 
farten. Derudover kan kursisten 
opleve kørelæreren som en autoritet 
der styrer kommunikationen. Som en 
kørelærer siger: Og så er de jo meget 
høflige, ikke. Der er ikke noget der, 
og de tager os jo som autoriteter, 
så vi sidder her og har magten, ikke”. 
Dette samspil mellem objektive og 
subjektive aspekter af kommunika-
tionssituationen skaber bestemte 
mere eller mindre begrænsede 
muligheder – eller affordances – 
for sprogbrug og sproglæring.

Her kan sprogundervisningen bi-
drage til at skabe flere affordances 
for kursisterne. I undervisningsrum-
met er der større mulighed for at 
skabe en dialog om oplevelser, erfa-
ringer, tvivl osv. som kan bidrage til 
at afklare sproglige problemer og 
 personlig usikkerhed og give kur- 
sisten selvtillid til at gøre sig gæl-
dende og skabe sig en plads i de 
sociale sammenhænge eller prak-
sisfællesskaber i arbejdsrummet. 
Undervisningsrummet kan dermed 
blive et sted hvor kursisterne får 
deres egen ”stemme” og større 
”agency” og bliver ”empowered”. 

på denne måde bliver undervisnings-
rummet et mod-rum til arbejdsrum-
met. en sådan sociokulturel tilgang til 
samspil mellem de to rum er SOSU-
projektet et godt eksempel på.

SOSU-projektet

I dette projekt var kursisterne et-
niske minoritetskvinder der fik 
sprogundervisning i tilknytning til et 
praktikforløb på et plejecenter som 
forberedelse til sosu-uddannelsen. 
I praktikken indgik de i de daglige 
rutiner på arbejdspladsen og fik 
derfor mulighed for at følge sosu-
medarbejderne på besøg hos bor-
gerne, dvs. de ældre medborgere.   

I sprogundervisningen blev der taget 
udgangspunkt i en kommunikativ 
sprogbehovsanalyse med brug af 
et skema der indeholdt oplysninger 
om kommunikationssituationer i 
tilknytning til arbejdsfunktioner. I 
forbindelse med arbejdsfunktionen 
’Besøg i borgerens hjem’ indgik f.eks. 
følgende oplysninger (Se ovenståen-
de skema)

men undervisningen tog også i høj 
grad udgangspunkt i kursisternes 
oplevelser i forbindelse med praktik-
ken. 

et eksempel på dette er en situation 
hvor en kursist, Khadija, får skylden 
for at en borger er faldet ud af sin 
kørestol. Hun har sammen med en 
sosu-medarbejder været på besøg 
hos borgeren, og under besøget har 
sosu-medarbejderen talt i mobiltele-
fon – hvilket er forbudt på arbejde 

– mens Khadija tager sig af borgeren. 
Det betyder at Khadija kommer bag-
ud i sin arbejdsplan, og derfor må 
skynde sig videre til næste opgave 
mens sosu-medarbejderen afslutter 
besøget hos borgeren, men glem-
mer at spænde borgeren fast i sin 
kørestol. 
Da det senere viser sig at borgeren 
er faldet ud af sin kørestol og har 
slået sig, er Khadija i et dilemma: 
på den ene side kan hun få skylden 
for det der er sket, hvilket kan skade 
hendes praktik; på den anden side 
kan hun fortælle lederen hvad der er 
sket, men så vil hun bryde sit løfte til 
sosu-medarbejderen om ikke at sige 
noget om at hun talte i mobiltelefon 
under arbejdet. 

Khadijas problem bliver taget op i 
sprogundervisningen med brug af en 
såkaldt ”refleksionscirkel” der bliver 
anvendt i sosu-uddannelsen, og som 
indeholder punkter som: Hvad skete 
der? Hvad følte/tænkte du i situa- 
tionen? Hvad kunne du have gjort 
anderledes? Her kommer det frem 
at hun oplever at sosu-medarbej-
deren har positioneret hende som 
en kollega der står under hende i 
det faglige hierarki, og har andet-
gjort  hende som udlænding: ”jeg er 
udlænding, og hvis der bliver nogle 
fejl, skal jeg have skylden” som hun 
siger. I undervisningsrummet får hun 
således mulighed for at sætte ord 
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på sit dilemma, få bearbejdet sine 
oplevelser og følelser, og endelig for 
at få nogle forslag til hvad hun kunne 
vende tilbage til arbejdspladsen og 
gøre, herunder hvordan hun sprog-
ligt kan tilkæmpe sig handlemulig-
heder.

Hvis man sammenligner Khadijas 
kommunikation med borgerne under 
borgerbesøg over tid, kan man se 
hvordan hun ændrer sin måde at 
kommunikere på. I en tidlig fase be- 
der hun borgeren om lov til at udføre 
de plejeopgaver hun har: ”må jeg 
godt tænde lyset? må jeg godt fjerne 
dyne”. I løbet af praktikperioden får 
Khadija imidlertid mere og mere 
selvtillid, og i stedet for at bede om 
lov er hun nu den som tager initia-
tivet: ”Så jeg begynder at vaske den 
underarm og ryggen”, ”Henrik, jeg 
vasker den ryggen … læn dig lidt 
frem”.

en anden kursist, Farishta, har i hele 
sin praktikperiode en anden og mere 
aktiv tilgang til borgerbesøg, hvilket 
fremgår af det sprog hun bruger. 
Hun er i høj grad den der styrer situ-
ationen når hun f.eks. i forbindelse 
med påklædning siger til en borger: 
”emma, du skal have sko på. løft 
dine ben. løfte lidt mere. Sådan. 
Tak, emma. Og løfte den der også. 
Det er godt. Det er godt. Så. Tag min 
hånd og kommer lidt, kom op. Så, 
det er sød kvinde.” Hun har desuden 
overskud til at komplimentere borge-
res natkjole: ”wauw, så smuk kjole, 
natkjole du har på. Det er meget sød 
natkjole. ja, det er meget sød.” 

Khadija og Farishta skal udføre de 
samme arbejdsopgaver under de 
samme betingelser, men de skaber 
sig forskellige sproglige affordances i 
kraft af den måde de går til opgaven 
på, og her kan sprogundervisningen 
bidrage til udviklingen af kursisternes 
affordances. 

Forskellene mellem Khadijas og 
Farishtas tilgange er imidlertid ikke 
alene bestemt af deres personlige 
temperamenter og den udvikling de 
gennemgår i praktikperioden, men 
hænger også sammen med deres 
livsperspektiver eller biografier.

Biografisk tilgang

Kursisterne træder ind på arbejds- 
markedet som voksne med en 
livshistorie bag sig samt forestillinger 
og håb om et fremtidigt liv foran sig. 
mange kursister har oplevet brudte 
livsforløb, de har skullet ny-orientere 
sig i et nyt land, og de skal ’finde sig 
selv’ i den livssituation de nu står 
i. Den måde de griber dette an på, 
både privat og på arbejde, indgår i 
deres forsøg på skabe en identitet 
og et meningsfuldt liv, ofte på bag-
grund af meget modsætningsfyldte 
erfaringer. Her drejer det sig om 
kursistens læreprocesser i et biogra-
fisk perspektiv. 

Farishtas livshistorie er at hun er uni-
versitetsuddannet fra Afghanistan. 
Hendes familie har været meget en-
gageret i politiske aktiviteter og har 
arbejdet for menneskerettigheder, 
herunder især kvinders rettigheder. 
Hendes investering i sosu-praktikken 
og den tilknyttede danskundervis-
ning hænger sammen med at hun 
gerne vil skabe sig et selvstændigt liv 
i Danmark, og hun ser sosu-uddan-
nelsen som en mulighed for at blive 
uafhængig.  Derudover vil hun gerne 
hjælpe andre mennesker: Hvis jeg 
hjælper ældre kvinder eller ældre 
mennesker, jeg synes jeg hjælper 
min mor:”; men denne hjælpsomhed 
har for hende også et større og mere 
idealistisk perspektiv: ”Kun jeg vil 
gerne arbejde for mennesker, det er 
lige meget om det er danskere eller 
afghansk eller amerikansk, kun jeg 
vil gerne blive god og hjælpsom til 
andre mennesker. Det er min drøm.” 

Hun ser altså sosu-uddannelsen som 
en mulighed for at skabe biografisk 
mening i sit liv, også selvom uddan-
nelsen er en slags kompromis, og 
hun også gerne ville følge en anden 
livsbane i form af en fortsættelse af 
sin akademiske karriere. 

Khadija er også flygtning fra Afgha-
nistan, og har en akademisk ud-
dannelse i kemi og biologi som hun 
også har undervist i. men derudover 
adskiller hendes livshistorie sig fra 
Farishtas. Hun ville egentlig gerne 
have været læge for at hjælpe syge 
mennesker, men hendes ældste bror 
kunne ikke acceptere at hun skulle 
flytte til en anden by, og hun måtte 
derfor tage den uddannelse hun 
kunne få i sin hjemby.

ligesom Farishta ser Khadija sosu-
uddannelsen som en mulighed for at 
få et selvstændigt liv som selvforsør-
gende. Hun er gift og har børn, og 
både hende selv og hendes mand 
er på bistand: ”efter jeg begynder 
at arbejde, og jeg er færdig for bi-
standshjælp, og jeg betaler skat og 
ligesom mennesker der bor i Dan-
mark, jeg er meget glad.” Til forskel 
fra Farishta ligger sosu-uddannelsen 
også mere i forlængelse af hendes 
hidtidige livsbane idet uddannelsen 
giver hende mulighed for at hjælpe 
syge mennesker: ”jeg har valgt en 
emne, jeg har interesseret for æld- 
re mennesker. Derfor jeg kom i 
ældrecentret”, og hun har ikke som 
Farishta nogen planer om en even-
tuel genoptagelse af en akademisk 
karriere, men gør hvad hun kan for 
at fastholde perspektivet om en 
sosu-uddannelse.

Både Farishta og Khadija bruger 
sosu-projektet som en mulighed for 
at opnå økonomisk selvstændighed 
og uafhængighed, men deres ud-
dannelse indgår i forskellige livsstra-
tegier, hvilket giver dem forskellige 
affordances for læring.
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Konklusion

I præsentationen af de to projekter 
med sprog på og til arbejde har jeg 
betragtet dem ud fra tre forskelli-
ge tilgange: en kommunikativ, en 
socio-kulturel og en biografisk. I 
chauffør-projektet indgik først og 
fremmest en kommunikativ og til 
dels en socio-kulturel tilgang, mens 
sosu-projektet i høj grad inddrog en 
socio-kulturel og til dels en biografisk 
tilgang. Det betyder imidlertid ikke at 
det som sproglærer drejer sig om at 
tage stilling til hvilken af de tre man 
vil anvende i sin undervisning, men 
snarere at om at være opmærksom 
på at arbejdsrettet sprogundervis-
ning er en kompleks størrelse, og 
at man med fordel kan inddrage 
alle tre tilgange. 

•
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“Mens IKEA hjælper mig med at lære dansk 
– hjælper jeg IKEA”
• AF ANeTTe STRANge-peDeRSeN Og CATHRINe mATAReSe, UNDeRvISeRe pÅ SpROgCeNTeR HelleRUp

Praktik og dansk i IKEA

Det er mandag morgen, og 12 flygt-
ninge møder ind i IKeA gentofte. De 
ifører sig deres arbejdstøj og starter 
dagen med at spise morgenmad i 
personalekantinen sammen med 
andre ansatte i varehuset. Herefter 
møder de ind i deres respektive 
afdelinger. Én arbejder i sengeafde-
lingen på 1. sal, en anden er i 
vare-udleveringen, mens en tredje 
tilbereder mad i kantinen. en fjerdes 
stemme lyder ud af højtalerne kl. 
10:00 hvor varehuset åbner. “god-
morgen og velkommen til IKeA 

gentofte (...)”. Sådan starter en ty- 
pisk dag for deltagerne i projektet i 
IKeA. Når praktikken er slut, samles 
praktikanterne til danskundervisning 
i lokaler i IKeA.

Flygtningene kommer fra eritrea, 
Syrien, Sudan og Cameroun. De har 
alle det til fælles at de er en del af et 
projekt, hvor gentofte Kommune, 
Sprogcenter Hellerup og IKeA i sam-
arbejde prøver at skabe en succes. 
projektet består af en kombination af 
praktik og danskundervisning, hvor 
begge dele foregår i IKeA gentofte.

Læringsrummet

Specielt for undervisningen er at 
praktikanterne er sammen på kryds 
og tværs af danskuddannelserne. De 
er ikke sammensat ud fra et krite-
rium om at skabe homogene sprog-
grupper. For mange sproglærere 
lyder det umiddelbart som en dårlig 
idé at blande niveauerne, men vores 
foreløbige erfaringer er at udfor-
dringerne samtidig kan indebære en 
masse fordele. vi har erfaret at der 
sker en væsentlig kollektiv stilladse-
ring fx i forhold til begrebsafklaring 
og forståelsesafklaring. I og med at 

http://uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Voksne/Bibliotek%20voksne%20udlaen dinge/111221%20paa_vej_med_sproget.pdf
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læReR: ANeTTe STRANge-peDeRSeN. Imellem STÅR 11 AF De 13 DejlIge KURSISTeR DeR STARTeDe I pROjeKTeT.

praktikanternes erfaringsgrundlag, 
sproglige niveau og samfundsmæs-
sige forståelse er meget forskellige, 
bidrager de på kryds og tværs med 
oversættelser eller forklaringer på 
deres modersmål. Det interessante 
er at praktikanterne selv er opsø-
gende i forhold til at blive stilladse-
ret. Det er derfor ikke længere kun 
et pædagogisk redskab som sættes 
i gang på underviserens opfordring, 
men en integrerende del af prakti-
kanternes læring. vi arbejder med 
at praktikanterne kan spørge ind til 
forståelsen af det emne, vi arbejder 
med på deres modersmål (l1). Det 
vil samtidigt sige at vi opfordrer 
praktikanterne til at fungere som 
tolke for hinanden. Det er en lærerig 
opgave fordi det stiller flere/andre 
krav til lørnerne. Det kræver at den 
enkelte lørner er opmærksom og 
koncentreret, at han/hun er i stand 
til at formidle det givne stof på sit 
l1 og samtidig er ansvarlig for at 
have forstået indholdet optimalt for 
at kunne formidle det videre. Dette 
bevirker at praktikanterne langt hur-
tigere får mulighed for at forstå de-

res situation i Danmark og de danske 
forhold, fordi de kan introduceres for 
relevante emner langt tidligere end 
deres danskkundskaber ellers ville 
række til.

et eksempel på den tidlige introduk-
tion af relevante emner er når 
vi arbejder med praktikanternes 
betalingsoversigter. Det kan være 
komplekst at forklare betydningen af 
medielicens, hvordan vores husleje 
er sammensat eller et mobilabonne-
ment. I de situationer trækker alle 
praktikanterne på deres kommunika-
tive kompetencer og har medansvar 
for at alle forstår indholdet. vi op-
lever at læring bliver en integrerende 
bestanddel af interaktionen.

Undervisningen omfatter desuden
emner som: Hvad vil det sige at være 
lønmodtager? Hvilke rettigheder 
har du? Hvad er en fagforening og 
hvad er den danske model? Hvorfor 
betaler vi skat i Danmark og hvordan 
regner du din skat ud? Det omfat-
ter også emner som arbejdsplads-
kultur, IKeAs onboarding-program 

og lignende. Disse emner oplever 
praktikanterne som personnære, 
meningsfulde og relevante. vi mener 
at projektet ikke kun handler om 
læring, men også om at blive borger 
i Danmark hvor målet er, at prakti-
kanten arbejder hen imod at blive en 
fuldgyldig deltager i denne sociokul-
turelle praksis med læring som en 
integrerende bestanddel.

Buddy- og mentorordning 
i praksisrummet

Det stemmer ligeledes godt overens 
med at praktikanterne til dagligt er 
tilknyttet en fast buddy i deres afde-
ling. en erfaren IKeA-medarbejder 
som sidemandsoplærer praktikanten 
og hjælper med at forstå arbejd-
spladskulturen, arbejdsopgaverne og 
IKeAs værdigrundlag. Det kan være 
nemmere at se hvad du mener end 
at forstå hvad du siger. vi tænker her 
på den amerikanske psykolog Ban-
dura som gennem studier har påvist, 
at imitation kan føre til selvstændig 
genskabelse af adfærd. 
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Buddy-ordningen har mange lig-
hedstræk med mesterlæren som er 
en observation af kollegernes adfærd 
og adfærdens konsekvenser for dem. 
lærlingen lærer ved at se hvordan 
mesteren udfører sine handlinger. 
For praktikanterne handler det både 
om at imitere sproget, indføring i kul-
turen fx hvad er hilsekulturen i IKeA 
og specifikke arbejdsprocesser. vi 
arbejder ud fra jean lave og etienne 
wengers situerede læringsteori hvor 
praksisfællesskabet er udgangspunkt 
for læring, og hvor læring er en inte-
grerende del af den generative so-
ciale praksis. vi mener at det essen-
tielle i dette projekt er sammen-
tænkningen af praktikantens delta-
gelse i forskellige sociale relationer i 
hverdagslivet med danskundervisnin-
gen. Altså både danskundervisnin-
gen, buddy-praktikant-ordningen 
og mentor-praktikant-ordningen.

en anden væsentlig faktor der 
hjælper praktikanten i at blive og føle 
sig som en aktiv, inkluderet borger i 
Danmark, er mentor-ordningen som 
praktikanterne tilbydes sideløbende 
med deres buddy. en mentor er 
typisk en afdelingsleder fra IKeA med 
ekspertise i at fungere som mentor. 
Opgaven er bl.a. at bistå praktikan-
terne i processen mod et arbejde på 
det danske arbejdsmarked og i flere 
tilfælde i IKeA. Derfor er mentoren 
vigtig, fordi han/hun introducerer 
praktikanterne til hvordan de skriver 
en jobansøgning i Danmark, eller 
hvordan de går til jobsamtale i Dan-
mark. IKeA-modellen er god for både 
de ekstroverte og introverte lørnere 
fordi de i kraft af deres funktion i 
servicebranchen/detailbranchen 
bliver udfordret sprogligt i mødet 
med kunden, mentoren, buddyen 
eller målsprogsbrugeren.

Overordnet set griber projektet ind 
i essensen af hvordan man lærer et 
andetsprog (l2) og styrker samtidig 
lørnernes forudsætninger for at in-

teragere med sproget. Bonny Norton 
argumenterer netop for hvor vigtigt 
det er for lørnere at have målsprogs-
brugere til at øve sig sammen med. 
Hun beskriver modsætningen mel-
lem at være motiveret for at lære et 
andetsprog og ikke at have mulighed 
for at tale det med nogen.

Praksisrum og læringsrum 
i samspil

Undervisningen tager sit afsæt i 
praktikanternes hverdag. I stedet for 
at handle om indkøb eller fritidsin-
teresse, som er typiske DU2-emner, 
tager undervisningen udgangspunkt 
i IKeA-relaterede emner. 

praktikanterne oplever dagligt den 
autentiske samtale i deres sprogtil-
egnelsesproces og møder mange 
variationer af det talte sprog. De 
møder “de mange mennesker” i
IKeA. Andetsprogsforskningen ta-
ler om en tendens til at lørnerne 
på sprogskolerne vænner sig til at 
forstå et meget korrekt og artikule-
ret dansk. Dette imødegås også i 
dette projekt. Derfor konstruerer vi 
ikke dialoger og situationsspil, men 
anvender eksempler fra praktikan-
ternes hverdag. praktikanterne har 
ved projektets start fået udleveret 
en rød notesblok, som er et pæda-
gogisk redskab hvori praktikanterne 
kan notere refleksioner, nye ord 
eller sætninger. Disse refleksioner 
anvender vi i læringsrummet fordi 
de afspejler et her og nu-sprogbehov 
som læringsrummet kan opfylde, og 
som praktikanterne efterfølgende 
kan afprøve i praksis. en af prakti-
kanterne beskriver en situation i 
kantinen hvor hun flere gange har 
hørt sine kolleger sige; “lasagne” når 
de servicerer kunden. praktikanten 
kender ordet og betydningen af 
madretten lasagne, men kan ikke 
skabe forståelse af ordet brugt i 
denne kontekst. Hun bringer sit 
eksempel op i danskundervisningen 

hvor arbejdet handler om at rekon-
struere konteksten og forklare at det 
ikke er lasagne kollegerne siger, men 
“Ellers andet”. Formålet med denne 
anekdote er at understrege det ak-
tuelle sprogbehov fordi praktikanten 
nu kan imitere kollegernes adfærd 
og sige “Ellers andet” til kunderne. 
læringsrummet åbner mulighed for 
at virkeligheden sættes på pause, og 
sproget tages op til bearbejdning og 
analyse.

Gentofte Kommunes 
rolle i projektet

Når denne form for projekt har væ-
ret mulig, skyldes det ud over det 
gode samarbejde mellem Sprogcen-
ter Hellerup og IKeA, også at gen-
tofte Kommune har udvist en stor 
velvilje og tildelt mange ressourcer. 
Blandt andet har projektet haft 
tilknyttet en fast sagsbehandler som 
jævnligt besøger projektet og sparrer 
med de øvrige interessenter såvel 
som med praktikanterne. De lønk-
ompenserer ligeledes IKeAs koordi-
nator og betaler for praktikanternes 
kantineordning. 

efter de første 13 ugers praktik var 
der en opfølgning med deltagelse 
af alle parter, hvor praktikanterne 
blev indkaldt til en minimUS-sam-
tale. Her deltog koordinatoren fra 
IKeA, afdelingslederen fra praktikan-
tens afdeling, sagsbehandleren fra 
gentofte Kommune, undervisere fra 
Sprogcenter Hellerup, praktikanten 
og en tolk.

Status på projektet

ved denne minimUS-samtale blev 
praktikanterne tilbudt at fortsætte 
i projektet. Dette var frivilligt. To 
ud af de 13 deltagere ønskede ikke 
umiddelbart at fortsætte. Den ene 
praktikant har selv fundet en anden 
praktikplads med mulighed for 
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ordinært arbejde inden for en kort tidsramme. Den anden 
havde et stort ønske om at vende tilbage til sprogskolen, 
men da dette indebærer en ny praktik som mekaniker, 
valgte han alligevel at fortsætte i IKeA-projektet. efterføl-
gende er én af praktikanterne ansat i en ordinær stilling på 
32 t/u og to andre praktikanter starter i løntilskud på 30 
t/u pr. 1. maj 2016. vi forventer at flere praktikanter inden 
for relativ kort tid vil blive tilbudt ansættelse i IKeA.

Foreløbige konklusioner

De mange elementer i projektet fører til at flere af prakti-
kanterne opnår ansættelser i IKeA, fordi de bliver accept-
eret som (fuldgyldige) deltagere af praksisfællesskabet. De 
spejler den kultur og de værdier som IKeA har og værd-
sætter, fordi de gennem imitation, mesterlæring, situeret 
læring og danskundervisning er klædt på til at indgå i 
IKeA-fællesskabet.

•

Rammer for projektet:

projektet startede 4. januar 2016 og løber til sommeren 2017.

praktikanterne er flygtninge med bopæl i gentofte Kommune. 

De har været i Danmark mellem 1 – 4 år.

Holdet er sammensat ved at Sprogcenter Hellerup har udtrukket 

en bruttoliste over potentielle deltagere. Kriterierne var at prak-

tikanterne skulle have et basisdansk på minimum 1.3, 2.2. og 3.1. 

på baggrund af bruttolisten indkaldte gentofte Kommune ca. 35 

kursister til et informationsmøde med deltagelse af IKeA, tolke 

og Sprogcenter Hellerup. Interesserede kursister kunne tilmelde 

sig et interview med IKeAs HR-afdeling, som forestod den endeli-

ge udvælgelse. IKeA valgte 13 praktikanter ud af 21 interesserede. 

projektet er aftalt som et fuldtidsprojekt med 14 lektioners 

danskundervisning og 33 timers praktik om ugen, som kan være 

fordelt over alle ugens dage inkl. morgen-, weekend- 

og aftenarbejde. 
Der er tilknyttet to danskundervisere til projektet. De underviser 

både alene og som dobbeltlærere i seks lektioner om ugen.

ÈN AF pRAKTIKANTeRNe eR I gANg I KøKKeNeT.
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Dansk Supermarked har i 

mange år arbejdet med inte-

gration på arbejdspladsen. 

Det betyder at arbejdsstyrken 

i dag består af ca. 18 % med 

anden etnisk oprindelse end 

dansk. En indsats, der er blevet 

så naturlig en del af vores 

virksomhed, at vi faktisk ikke 

tænker så meget over det 

mere.

Dansk Supermarked har butikker i 
alle landets kommuner (Føtex, Bilka 
og Netto), og vi har derfor arbejdet 
målrettet for at få et struktureret 
samarbejde med jobcentrene. 

Samarbejdet går i sin enkelthed ud 
på, at hjælpe ledige og evt. udsatte 
borgere tættere på arbejdsmarkedet. 
Det samarbejde er organiseret gen-
nem vores centrale HR afdeling og 
varetages i hverdagen af dedike-
rede ledere rundt om i landet. Denne 
velfungerende struktur har været 
årsagen til, at vi som virksomhed 
meget hurtigt kunne tilbyde at 
hjælpe flygtninge i praktik og flere 
steder også i virksomhedsforlagt 
sprogundervisning.

virksomhedsforlagt undervisning 

også kaldet Bilka-modellen går ud 
på at flytte danskundervisningen ud 
på virksomheden. Det har ligeledes 
været vigtigt, at undervisningen fore-
gik dagligt kombineret med daglig 
praktik. Det betyder, at den enkelte 
deltager har modtaget ca. 3 timers 
undervisning og ca. 3 timers praktik 
hver dag. Det har vist sig, at tillærin-
gen af dansk er gået betragtelig hur-
tigere end på de sædvanlige forløb 
på et sprogcenter eller sprogskole. 
Samtidig har den enkelte deltager 
modtaget værdifuld viden om det 
danske samfund og arbejdspladskul-
tur i praksis. Der er hurtigere blevet 
etableret netværk blandt danske 
kolleger.

Første forløb startede i april 2015, 
og der er kommet mange til siden. 

Bilka-modellen
• AF ANNeTTe vITRUp, DANSK SUpeRmARKeD
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Dansk Supermarked har således i dag 
samarbejde om denne model i 37 
kommuner, og der er etableret godt 
400 pladser til virksomhedsforlagt 
undervisning.

er denne model så helt uden prob-
lemer? Nej, selvfølgelig støder vi på 
udfordringer, som vi løbende må 
forholde os til og blive klogere på. 
For det første møder vi flygtninge, 
der kan have nogle voldsomme 
oplevelser med i rygsækken. Det skal 
vi kunne takle på arbejdspladsen i 
tæt dialog med jobcentre og andre 
vigtige aktører. Så er der selvfølgelig 
også forskel på kultur i al alminde-
lighed og arbejdspladskultur i sær- 
deleshed. Her er det vigtigt med 
løbende forventningsafstemning i 

forhold til udvikling og jobmulighe-
der for den enkelte.

Udviklingen af sprogkompetencerne 
er en meget vigtig faktor. Det er ikke 
nok at kunne forstå dansk, for at 
få arbejde i detailhandlen. Der skal 
kommunikeres med kunderne, der 
både kan tale hurtigt og på dialekt. 
ligesom man også skal kunne begå 
sig i en telefonisk dialog. Her spiller 
sprogcentrene og sproglærerne en 
vigtig rolle. I tæt samarbejde med 
arbejdspladsen skal sproget trænes, 
situationer øves, og samtidig skal 
sprogcentret have fokus på skriftlig-
hed samt læsefærdigheder.

Den enkelte sproglærer får pludselig 
en ny arbejdslads, da undervisningen 

foregår på virksomheden, og i en 
branche, som den enkelte ikke nød-
vendigvis er helt inde i. Det kræver 
en stor indsats fra både sproglæren 
og virksomheden at blive dus med 
hinanden, så det fælles mål opnås, 
nemlig at få integreret den enkelte 
flygtning hurtigst muligt. Derfor er en 
løbende dialog mellem virksomhed 
og sprogudbyderen helt central for 
at få succes.

vi arbejder løbende med at forbedre 
og udbygge samarbejdet mellem 
jobcenter, sprogudbyder og virksom-
hed. en åben og løbende dialog er 
vejen til et godt resultat.                 •
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mange sprogcentre oplever en til-
gang af kursister med traumatiske 
oplevelser i bagagen. Det skaber 
fornyet interesse og behov for 
efteruddannelse og opkvalificering 
på dette område. lærerne har 
behov for viden – og for værktøjer 
til at håndtere opgaven at undervise 
traumatiserede kursister. læreren 
ved i forvejen meget om andet-
sprogstilegnelse og sprogudvikling 
og har mange pædagogiske red-
skaber til at igangsætte og under-
støtte læring. lærerne ved også, at 
tryghed og trivsel er afgørende for 
læringen. men traumatiserede kur-
sister kan i undervisningen reagere 

helt anderledes end andre kursis-
ter, fordi deres læreprocesser kan 
være influeret af traumereaktioner. 
Det er derfor nødvendigt at se på 
undervisningens rammer, indhold 
og tilrettelæggelse.

Her kan lærerens kernefaglighed 
suppleres med viden og værk-
tøjer fra tilstødende fagområder. 
psykiatrien giver os metoder til 
at arbejde med psykoedukation, 
som handler om at give kursis-
terne indsigt i egne symptomer 
med henblik på bedre mestring. 
Reminiscensarbejde er en tilgang 
vi kan lade os inspirere af i den 

temabaserede undervisning drejer 
sig om at bygge bro til resurser og 
tidligere positive erfaringer. 

professionshøjskolen UCC tilbyder 
efteruddannelse og kurser i netop 
undervisning af traumatiserede 
kursister. Der er fokus på viden om 
traumereaktioner, handlemulig-
heder i undervisningen og konkrete 
redskaber til at støtte kursisternes 
læring.

•
For information om UCC’s efterud-
dannelsestilbud se: 
https://ucc.dk/konsulentydelser/skole/

dansk-som-andetsprog/sprogcentre/

rekvirerede-kurser-til-sprogcente 

kontakt: Helene Türkmen 
helt@ucc.dk

ønsker du vores nyhedsbrev? Skriv 
til sprogcenternyhedsbrev@ucc.dk 

Efteruddannelse i undervisning 
af traumatiserede kursister
Det kræver viden om traumesymptomer og posttraumatisk stress 
syndrom (PTSD) at undervise traumatiserede kursister. Hvis lære-
ren mangler denne viden, er der risiko for, at man i den bedste 
mening mistolker reaktioner, og måske kommer til at blokere for 
de læreprocesser man gerne vil fremme.

https://ucc.dk/konsulentydelser/skole/ dansk-som-andetsprog/sprogcentre/ rekvirerede-kurser-til-sprogcente
sprogcenternyhedsbrev@ucc.dk
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At lære at være kreativ 
– fem afgørende faktorer

• AF leNe TANggAARD, pH.D., pROFeSSOR, INSTITUT FOR KOmmUNIKATION, AAlBORg UNIveRSITeT

Smalhals udfordrer den kritiske 
tænkning

Spørgsmålet om, hvordan man 
fremmer kreativitet i uddannelses-
systemet og på skoler, har i de se- 
nere år vundet fornyet opmærk-
somhed i hele verden (Beghetto & 
Kaufman, 2014). At give mennesker 
muligheder for lære at tænke 
kritisk, kreativt og selvstændigt 
har i mange år været set som det 
bedste redskab til at forberede sig 
på en usikker fremtid (Dewey, 1897; 
guilford, 1950). vi er dog udfordret. 
økonomisk smalhals og medfølgen-
de konceptundervisning bliver mere 
og mere udbredt overalt i under-
visningssektoren. De faglige om-
råder risikerer i den forbindelse at 
indsnævres til det, der kan måles og 
vejes i et koncept, og undervisernes 
mulighed for at tage udgangspunkt 
i den enkelte kursists undren, 
nysgerrighed og behov forsvinder 
langsomt.

mange forskere mener, at især sko-
ler er med til at forhindre og lige-
frem ødelægge børns kreativitet 
(Runco, 2003; Saracho, 2012). I en 
dansk kontekst diskuteres det, om 
vi er i færd med at eliminere 
daginstitutioners kreative miljøer 
til fordel for læringsmålsstyring og 
skoleparathedsfokus (Klitmøller

& Sommer, 2015). Andre hævder, at 
det snarere er vores livsstil i det hele 
taget med øget vægt på præstatio-
ner, ’måle-veje’ tænkning, perfor-
mance-management, krav om 
øget hastighed overalt i arbejdslivet, 
fremdriftsreformer for de stude-
rende i uddannelsessystemet og 
teknologiernes indtog overalt på 
arbejde og i privatlivet, der dræber 
noget kreativitet på vejen. I en nylig 
undersøgelse af mere end 250.000 
scores blandt amerikanske børn på 
The Torrance Test of Creative Think-
ing (TTCT) konkluderede Kim (2011), 
at amerikanske børns score på 
denne klassiske kreativitetstest har 
været dalende siden begyndelsen af 
1990erne, og forskerne retter skyt-
set mod test-regimer i skolen, der 
kun fokuserer på at lære børnene 
at svare korrekt på de spørgsmål, 
der allerede findes, og på børns 
overforbrug af computerspil. Det 
er, hævder Kim, paradoksalt, at 
befolkningers IQ-score samlet set 
stiger over tid, mens vores kreativi-
tetsscore (ofte målt i form af test af 
divergent tænkning som det sker i 
TTCT) altså er faldende. Testen blev 
udviklet i 1960’erne og består i en 
forholdsvis simpel problemløsnings-
test, hvor man bliver bedt om at 
finde alternative brugsmuligheder 
til eksempelvis en mursten, en bog 
eller en kande. Testen måler især på 

hastighed (antal ideer), fleksibilitet 
(variationer af kategorier i svar), 
originalitet (målt statistisk i sam-
menligning med andre testsvar) 
og elaboration (hvor nuancerede 
svar, der gives).  

Andre forskere indtager en medie-
rende position særligt i relation til 
skolens rolle. Beghetto & Kaufman 
(2014) noterer, at kreativitet er 
tilbøjelig til at ’slå igen’ uanset hvor 
mange drabsforsøg, vi er vidne til. 
menneskers kreativitet og opfind-
somhed lader sig ikke stoppe og 
slipper gennem de mindste nåleøjer. 
Selv den mest kedsommelige under-
visning kan fremme enkelte elevers 
kreativitet, da der ikke findes en 
universalnøgle, der per automatik 
lukker op for elevers kreativitet. 
Dagdrømmeri i en uinspirerende 
time, hvor læreren prædiker sin 
egen forståelse af teksten, kan lige 
så vel lede til nye ideer og praksisser 
som en meget alternativ undervis-
ning med en hvirvelvind af post-it 
sedler og øvelser i klassen med 
læreren i rollen som coach. Det er 
derfor måske en kende for markant 
at hævde, at skoler dræber kreati-
vitet, men det er naturligvis ikke 
uden betydning, hvilke aktiviteter 
og dagsordener, der er domine-
rende.

Hvordan kan undervisere og lærere understøtte udviklingen af kreativitet hos kursister på et sprogcen-
ter? Det vil jeg give et par bud på i det følgende og herunder opsummere disse i en fem-faktor-model 
for kreativitetsfremmende undervisning. 
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Hvis aktiviteter i en undervisning 
bliver alt for underviserstyrede og 
ikke tillader spontanitet, eller at 
kursister indimellem vender tin-
gene lidt på hovedet, så dræber 
det kreativitet. Hvis kursisterne 
ikke også selv er med til at sætte 
en dagsorden, så fører det måske 
først og fremmest til, at de lærer, 
at andre sætter dagsordenen. Det 
kan så selvfølgelig føre til kreative 
modstandsforsøg, så Beghetto og 
Kaufman (2014) har en meget vigtig 
pointe, når de understreger, at den 
menneskelige kreativitet er tem-
melig modstandsdygtig og vil finde 
vej selv i de fjerneste afkroge og un-
der særdeles vanskelige betingelser. 

Hvordan gør man?

Det er min erfaring, at de fleste 
undervisere og lærere, studerende 
og elever vældig gerne vil arbejde 
kreativt, og at selve termen for de 
fleste konnoterer noget positivt, 
mens kritikken ofte handler om van-
skeligheder ved at tyde og fortolke, 
hvad der menes, når vi taler om 
det kreative. er kreative aktiviteter 
eksempelvis noget, der står i mod-
sætning til at sikre disciplin i klassen? 
Og skal man opløse alle strukturer og 
rammer, når man arbejder kreativt? 
Nogle stivner dog også, når de hører 
begrebet, fordi de ser deres eget 
arbejde med skabende aktiviteter 
som langt mere omfattende, end 
selve begrebet kreativitet rummer. 
Desuden foretrækker nogle de mere 
aktive verber – at være skabende 
og kreativ – end det mere stivende, 
substantiverende: kreativitet  

jeg har i flere sammenhænge be-
skrevet og vist, at kreative lærepro-
cesser ikke blot handler om at arbej-
de med eksperimenter og leg ’på 
kanten af boksen’, men at det også 
handler om at forstå betydningen 

af den konstruktive modstand, som 
fordybelse i et eller flere fagom-
råder kan give, og hvordan det kan 
være frugtbart for kreativiteten 
(se også Tanggaard, 2010; 2014). 
Divergent tænkning og alternative 
praksisformer har sin plads som 
en betingelse for kreativitet, men 
faktisk skal vi også lære at mestre 
en række rutineopgaver, sikre at vi 
kender rammen og leve op til visse 
konventioner, der også findes i de 
kreative felter. 

Det kreative handler tillige ikke blot 
om at se fremad og at producere 
det nye, men lige så vel om at op-
dage det, vi har glemt. Som det er 
blevet formuleret meget elegant 
af filosoffen vera john-Steiner: 
”Læring, der leder til kreativitet, 
fordrer, at der arbejdes med det. 
Kreativitet bygger på evnen til at 
se klarere og på at opdage det, vi 
ved, men som vi kan have glemt” 
(john-Steiner, 1997, p. 52).

Hvad kan du selv gøre
som underviser?

Det er uomgængeligt, at hvis under-
viserne selv er kreative – det vil 
sige tør være i fordybelsen i faget, 
tør eksperimentere og tør møde 
modstand og i bredere forstand 
feed-back fra det materiale, de 
arbejder med (og har en ledelse, 
der bakker op om dette) – så skaber 
det den bedste forudsætning for, at 
kursisterne også selv lærer at være 
kreative (se også Tanggaard, 2010). 
eleverne vil lade sig smitte af under-
visernes måde at forholde sig på. 
endnu bedre er det, hvis under-
viserne også forsøger at opmuntre 
kursister til at fordybe sig i de fag 
eller områder, de arbejder med, til 
at eksperimentere og ’fuske’ med 
dem og møde modstanden fra 
materialet – en modstand, der på en 
gang kan være lidelsesfuld og kon-

struktiv. Indimellem vil man i forbin-
delse med kreativt arbejde opleve 
at sidde fast og ikke kunne komme 
videre, men denne modstand skal 
man nogle gange blot være i, fordi 
den kan være det, der allerede får 
en fremad. Cropley (2001) refer-
erer i sin bog om uddannelse og 
kreativitet til et interessant studium 
gennemført af Schwarzkopf i 1981 
med en gruppe kvinder, der ud-
dannede sig inden for håndgerning. 
læreren opfordrede eleverne til at 
arbejde med nye metoder, og efter 
et år viste opfølgende studier, at de 
var mere parate til at afprøve nye 
metoder, når lærerne inviterede til 
dette. Når en lærer således opford-
rer elever til at gøre noget nyt, så vil 
de, hvis vi følger denne konklusion, 
være tilbøjelige til senere også at 
være mere kreative. Det vil sige at 
turde mere og være i stand til at 
angribe stoffet fra forskellige vinkler.
Kort fortalt: jo mere undervisere 
er kreative i deres egen praksis, 
både som faglige repræsentanter 
og som pædagogiske eksperter, jo 
større er chancen for, at kursisterne 
får lejlighed til at lære selv at være 
kreative. Det betyder ikke, at man 
som underviser skal se kreativ ud 
eller være specielt eksperimenter-
ende i sin praksis, medmindre man 
virkelig holder af at være det, men 
underviseren kan være rollemodel 
for en kreativ forholden sig til eget 
fag, den eksisterende viden og den 
konventionelle praksis. 

Der findes nemlig desværre ikke ’in-
stant’ kreativitet. Du kan ikke tage 
en bog om kreativitetsteknikker ned 
fra hylden, læse den og så regne 
med, at du næste dag er kreativ. Du 
er også nødt til at omgive dig med 
mennesker, som selv mestrer forny-
elsens kunst. vi ved fra læringsfor-
skningen, at de højeste niveauer 
af menneskelig kompetence læres 
gennem deltagelse i den praksis, 
som du gerne vil lære 
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dig, det gælder naturligvis også en 
sproglig praksis (lave & wenger, 
1991; Nielsen & Kvale, 1999; Ingold 
& Hallam, 2007). Her spiller imita-
tion, identifikation, rollemodel-
indlæring og identitet en stor rolle. 
Hvis kursister skal lære ikke blot 
et sprog, men også at forholde sig 
kritisk, kreativt og selvstændigt i 
livet med sprog, så må underviserne 
gå forrest og forsøge at vise kursis-
terne, hvad det vil sige. 

Det er store krav, vil læseren måske 
indvende. ja, men den professio-
nelle praktiker er netop professio-
nel, fordi det lykkes til stadighed 
at være kreativ og improviserende 
både i og med sin egen praksis 
(Schön, 1987). Den kreative under-
viser kan ikke nøjes med et 14 dages 
kursus, med at undervise efter en 
manual eller med at basere sig på 
en hævdvunden legitimitet igennem 
formel uddannelse. Underviseren vil 
have brug for løbende at modificere 
og foretage ændringer i sin praksis 
og har først og fremmest brug for 
at kunne analysere sin praksis og 
vurdere, hvorvidt de grundantagel-
ser og forestillinger, man bedriver 
undervisning efter, nu også reelt 
holder vand i mødet med forskellige 
undervisningsbetingelser. Det turde 
være indlysende, at alt dette fordrer 
en ledelse, der bakker op om betin-
gelserne for, at både undervisere og 
kursister kan handle kreativt. 

I en artikel i det amerikanske 
tidsskrift Educational Researcher 
opstiller uddannelsesforskeren 
Sawyer på samme vis en skarp 
modsætning imellem den kreative 
underviser, der responderer på 
situationers krav og improviserer i 
sin undervisning, og den lærer, som 
må nøjes med en manual (Sawyer, 
2004). Artiklen er inspireret af en ny 
tendens i det amerikanske skole-
system, hvor man i socialt margina-

liserede ghettoområder i New york 
for at øge korrekte svar på bestemte 
test underviser efter manualer. Så 
er man sikker på, at undervisningen 
retter sig direkte mod testsystemet 
– og det virker. eleverne svarer 
mere korrekt på testen. Dilemmaet 
er, at den lærer, der arbejder efter 
en manual, snarere end at være en 
improviserende og kreativ praktiker, 
meget nemt kommer til at agere 
som en skuespiller, der læser op af 
et manuskript. Hvis man underviser 
efter en manual, kan man faktisk 
højne elevernes svar på bestemte 
test, der modsvarer manuskriptets 
indhold, mens det sandsynligvis 
ikke befordrer en elevtype, der 
kan svare ud over testens rammer. 
på denne måde virker det som en 
barriere for kreativitet forstået som 
netop evnen til at overskride det 
eksisterende. man får elever, der 
er rigtig gode til at svare korrekt på 
de forventede testspørgsmål, men 
måske også elever, der vil have det 
svært med en mere åben eksamens-
form, hvor de i højere grad skal 
vise selvstændighed og evne til selv 
at sætte scenen og dagsordenen. 
Så – for at opsummere: Hvad skal 
der til, hvis jeg sidder som lærer 
eller underviser og gerne vil have 
mine elever og kursister til at være 
kreative. Fem bud på faktorer, der 
har betydning:

Få kreativitet ind i 
hverdagens undervisning. 

Få involveret kursisterne i at udtæn-
ke andre måder at gøre tingene på, 
vend tingene 180 grader rundt, skriv 
nye sider på novellen, skift hoved-
personen ud, lav retter med andre 
ingredienser end normalt, inviter en 
gæst ind, der kan noget anderledes, 
end du selv kan som underviser og 
hjælp kursisterne til at se, hvornår 
det er frugtbart at arbejde kreativt. 
Det vil give dem de såkaldte meta-

kompetencer, der gør dem i stand til 
at overveje egne arbejdsstrategier.

Giv kursisterne mulighed for 
at bruge deres fantasi og 
lær dem at eksperimentere. 

giv dem mulighed for at tilvirke 
egne produkter og at vende genrer 
på hovedet. gør som min kollega 
Svend Brinkmann, der kritiserede 
selvhjælpslitteraturen ved at bruge 
denne litteraturs egne greb (7-trins 
guider) og vende dem på hovedet. 
eller gør som vores fælles vejleder 
professor Steinar Kvale, der hver 
gang noget blev for populært, gik i 
den modsatte grøft og dyrkede al-
ternativerne. Det skal man ikke gøre 
hver gang, men indimellem er det 
den helt rigtige strategi. lad kursis-
terne lege og brug legen til at finde 
de faglige temaer. Sommer (2015) 
rapporterer om et interessant 
studium af ginsburg m.fl. (2001), 
hvor forskerne konkluderede, at 4-5 
årige brugte 46 % af fri-leg på lege 
med mønstre/former, størrelser, 
mængder, optællinger, rumlige 
dimensioner (højde, bredde, place-
ring). Den legende og eksperimen-
terende tilgang udelukker ikke, at 
der arbejdes fagligt.

Overvej hvordan du 
motiverer til kreativitet. 

Det er ikke alle kursister, der får lyst 
til at arbejde med kreativitet, hvis 
de skal tegne eller lave collager hver 
gang. eller lave gruppearbejde. Selv 
den mest velintenderede undervis-
ning kan have uheldige og ikke-in-
tenderede sideeffekter. Begrund og 
forklar meningen med de aktiviteter, 
du sætter i gang. prøv at udfordre 
dine egne kreativitetsdogmer om, 
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at der skal arbejdes på en bestemt 
måde, for at der sker noget kreativt. 

Vær ikke bange for at bruge 
kreativitet som et instru-
ment til noget andet. 

Det kan være stærkt motiverende
for nogle af de kursister, der normalt 
ikke får den store gavn af under-
visningen, at der eksperimenteres 
med alternative fremgangsmåder. 
Det at involvere lokale aktører og at 
flytte undervisningen ud af skolens 
lokaler kan fremme kreativitet, 
men det kan også skabe stærkere 
tilknytning mellem skolen og det 
omgivende miljø. Hvis de skal lære 
at arbejde sammen for at løse en 
kreativ udfordring, så kan kursis-
terne også bruge det, de har lært 
om at samarbejde i andre sammen-
hænge. Hvis de kreative aktiviteter 
resulterer i brugbare produkter 
– gode kager til hele skolen, en ny og 
bedre legeplads, kunst på væggen, 
en opryddet kælder eller et bed, 
der er klar til foråret, så gør det ikke 
noget. Selvom kreativitet har værdi i 
sig selv, så gør det ikke noget, at der 
også skabes noget, der er nyttigt.

Du er rollemodel som un-
derviser. 

Det bedste, du kan gøre, er at gå 
foran med dit eget eksempel. Om 

du vil det eller ej, så vil kursisterne 
gøre det, du gør. Det klap, du giver 
den usikre kursist på skulderen den 
dag, det går godt, har langt større 
betydning end blot  feedback, der 
kunne være givet af hvem som 
helst. Ole Dreier (1999) har et 
fantastisk godt begreb, der beteg-
ner nogle af disse processer. Han 
kalder det med-læring. Alt det, der 
sker i en undervisningssituation 
eller i et læringsmiljø, har både 
intenderede og ikke-intenderede 
effekter. på den ene side har vi 
det, der er besluttet, at eleverne 
skal lære, men på den anden side 
har vi det, eleverne så faktisk 
henter ud af undervisningen. mit 
eget yndlingseksempel på dette 
er min søns tidligere engelsklærer 
i udskolingen, der selvom han 
brugte det meste af undervisnings-
tiden på at fortælle eleverne om 
politik, fordi han selv var politisk 
engageret, faktisk også formåede 
at lære eleverne engelsk på et ret 
højt niveau. Han brød umiddelbart 
mange af de forventninger, som 
både elever, skolens ledelse og 
ministeriet måske havde til en-
gelsk-undervisningen (der er heller 
ikke mange læringsmål i spil), men 
den medlæring, han etablerede, 
var meget virkningsfuld. Han nåede 
sine mål ved at bryde med dem. 
Underviseren har betydning og skal 
måske først og fremmest beslutte 
sig for, om han/hun vil have mere 
kreativitet i klasseværelset og 
udenfor.  

•
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Klar til job
• AF ANNe KIRSTINe NøHR, leDeR AF DANSKUDDANNelSeRNe, CDI Køge

Nyt samarbejde mellem sprog-

center og erhvervsskole skal 

gøre flygtninge på Danskud-

dannelse 1 klar til det danske 

arbejdsmarked.

I marts 2016 flyttede 3 dansklære-
re og 30 kursister ind på den nærlig-
gende erhvervsskole eUC Sjælland. 
målet er et nyt stærkt samarbejde 
mellem de to skoler og jobcenteret 
om et forløb, der dels er kompeten-
ceafklarende og dels er jobforbere-
dende.

Målgruppen

Tilbuddet er henvendt til flygtninge 
og indvandrere med kort eller 
ingen skolebaggrund, som skal i 
gang med eller er startet på DU1. 
Således er det håbet, at det nye 
forløb kan forberede kursisterne 
til at kunne varetage et ufaglært 
arbejde i Danmark ved at afklare 
kompetencer i i forhold til det 
danske arbejdsmarked. I Danmark 
kræver de fleste jobs, at man har 
en uddannelse. Og selvom det 
selvfølgelig ville være godt, at alle 
sprogcentrets kursister fik en ud-
dannelse i Danmark, så er det ikke 
realistisk for mange af vores kur-
sister på DU1. Derfor er et vigtigt 
mål med forløbet at få øjnene op 
for de muligheder, der er for ufag-
lært arbejde i Danmark.

Organisering af tilbuddet

Kursisterne på ’Klar til job’ går på 
skolen 30 timer om ugen. Her mod-
tager de dansk 15 timer om ugen og 
er i værksteder 15 timer om ugen. 

Som introduktion til forløbet har 
kursisterne fået kursus i kultur, sam-
fund og arbejdsmarked. (KIKSA). 
Kursisterne kommer på virksom-

hedsbesøg, og håbet er, at alle 
kursister undervejs i forløbet får 
mulighed for at komme i virksom-
hedspraktik. 

vejledning og afklaring af kompe-
tencer, herunder cv skrivning, er en 
vigtig del af forløbet, og den gives i 
et samarbejde mellem sprogcenter, 
erhvervsskole og jobcenter. 
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Danskundervisningen

Danskundervisningen er som på den 
ordinære danskuddannelse modul-
opbygget og rettet mod gennem-
førelse af pD1. Herudover samar-
bejder dansklærerne med faglær-
erne på eUC, og dansklærerne 
deltager i dele af værkstedsunder-
visningen, så der i danskunder-
visningen kan inddrages relevant 
fagspecifikt sprog. I danskundervis-
ningen anvendes konkrete erfarin-
ger fra værkstedsundervisningen i 
form af billeder og lydoptagelser. 
på den måde får kursisterne rel-
evante sproghandlinger og et 
fagspecifikt ordforråd ind under 
huden. 

Værkstedsundervisning

på nuværende tidspunkt er der 
tilknyttet to faglærere fra eUC 
Sjælland. Faglærerne introdu-
cerer kursisterne til de forskellige 
værksteder, der er på skolen, og 
fortæller kursisterne om sikkerhed 
på arbejdspladsen. 

I første omgang vil kursisterne 
komme til at arbejde i værksteder 
i relation til Bygge- og anlægs-
branchen. Her er der dels mulighe-
der i forhold til ufaglært arbejde 
og også konkrete jobmuligheder i 
kommunen. 

Undervejs i forløbet er det planen, 
at kursisterne introduceres til de 
fagområder, som knytter sig til 
murer, snedker, maler, mekaniker 
mv. Afhængig af kursisternes inte-
resse og kompetencer vil der være 
mulighed for individuelle forløb. 

man siger, at klæder skaber folk, og 
som noget af det første i forløbet, 
har kursisterne fået arbejdstøj og 
sikkerhedssko. Holdets skrædder 
var selvfølgelig ham, som tog mål til 

kursisternes nye tøj, og ved første 
virksomhedsbesøg fik gruppen posi-
tiv feedback, da de glade mødte op 
i deres arbejdstøj.

Vi asfalterer, mens vi går

projektet blev planlagt over en rela-
tiv kort periode og sat i gang kort 
tid efter ud fra devisen ’vi asfalterer, 
mens vi går’. Det betød, at sprog-
skolen, som havde taget initiativ til 
projektet, indenfor ganske få uger 

skulle danne en bruttoliste over 
potentielle kursister. Det viste sig 
dog snart, at listen måtte ændres, 
og andre kursister tilbydes en plads 
på forløbet – efter møder med 
sagsbehandlere fra Køge og Stevns 
Kommune. 

Sprogcenteret lejede to undervis-
ningslokaler hos eUC Sjælland, og 
disse skulle indrettes, og it udstyr 
indkøbes. mange praktiske ting 
skulle på plads – nogle gange med 
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bind for øjnene – for endnu var 
mange faktorer ubekendte. 

Kulturmødet

projektet er som nævnt helt nyt, 
men de første erfaringer er gjort 
– både på godt og ondt. Nogle af 
disse handler om kulturmødet. Ikke 
så meget mellem en dansk kultur og 
fx en mellemøstlig kultur, men mel-
lem forskellig fagkulturer. 

Således har dansklærerne f.eks. 
lært, hvad reglar er, og faglærerne 
på eUC har oplevet udfordringerne 
ved at undervise uden et fælles 
sprog. Der er stor forskel på den 
undervisning, man laver, når man 
står i et klasselokale med 15 stole 
og en tavle, og så den undervisning 
faglærerne står for, når redskaberne 
er murerske og spand.

Kulturen på en arbejdsplads er 
også en del af den virkelighed, som 
projektet introducerer kursisterne 
til. Det handler om at lære et sprog 
og en jargon, om at kunne begå sig, 
forstå humoren og selv bidrage.

Og så de første succeser

Allerede ved første rundtur på 
værkstederne, tændte unge Ammar 
svejseapparatet og gik professionelt 
i gang med at svejse til faglærerens 
store fornøjelse og anerkendelse. 
Nu fører Ammar an i værkstedet, 
hvor han hjælper de andre kursister 
og forklarer opgaverne på kurdisk. 
Ammar er stadig ved at udvikle et 
dansk sprog, derfor spiller dansk-
undervisningen en helt central rolle 
både for projektet og kursisterne.   

•
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