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Kvalitet fremfor kvantitet! Det er 
blevet vores motto her på FOKUS-
redaktionen. Dette nummer har 
nemlig ladet vente længe på sig 
– faktisk helt siden årets første 
måned. Men vi i redaktionen er 
overbeviste om, at det har været 
værd at vente på. Det indeholder 
nemlig mange spændende artikler 
– bl.a. om netop ”kvalitet.” 

Det hele startede med en invitation 
fra Vestegnens Sprog- og kom-
petencecenter. En invitation til en 
konference med overskriften ”Hvad 
er kvalitet i dansk som andetsprog?” 
FOKUS var selvfølgelig med, og 
Gunvor Bank Kodal har skrevet en 
artikel om denne spændende dag.

Lars Nordborg Olsen, som er for-
stander på Vestegens Sprog- og 
kompetencecenter, bidrager også i 
bladet med en artikel om, hvordan 
vi kan måle og vurdere kvalitet og 
dermed give danskuddannelserne et 
løft udadtil. Han fremhæver blandt 
mange andre faktorer læreren og 
introducerer samtidig til professor 
Bjarne Wahlgrens begreb ”den karis-
matiske lærer.” Bjarne Wahlgren 
præsenterer netop dette 

begreb i sin artikel ”En karismatisk 
voksenunderviser?”

Og hvordan udmønter kvaliteten 
sig så i undervisningen? Det er 
der mange konkrete eksempler på 
i bladets øvrige artikler, der tager 
udgangspunkt i undervisnings-
praksisser i forskellige regi og med 
forskellige målgrupper. Lige fra 
det at lære dansk gennem kun-
sten, som Susanne Toft og Kirsten 
Aagaard har skrevet en artikel 
om, til Ungeklasserne i Randers 
og Horsens, beskrevet af Maria 
Sjøqvist, Louise Krogh Nielsen og 
Lisbeth Boleff til et udviklingsprojekt 
i fleksibel undervisning (såkaldt 
Blended Learning), beskrevet af 
nogle kursister på slutmodulerne på 
DU2 på CDI Køge. Disse og bladets 
øvrige artikler vidner alle om, at der 
faktisk foregår rigtig meget kvalitativ 
undervisning rundt omkring på de 
forskellige sprogcentre!

Rigtig god læselyst! 

Venlig hilsen redaktionen
- som nu har fået 2 nye medlemmer: 
Kirsten Aagaard og Susanne Toft 
(redaktør). Velkommen til jer begge!
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Onsdag den 27. februar var scenen 
sat for en dag i selskab med kompe-
tente oplægsholdere på Vestegnens 
Sprog- og Kompetencecenter. De 
mange fremmødte var primært 
undervisere i dansk som andet-
sprog, men også ledere, ansatte på 
jobcentre m.fl. var mødt talstærkt 
op. Temaet for konferencen var da 
også særdeles relevant og evigt 
aktuelt – nemlig: “Hvad er kvalitet 
i dansk som andetsprog?” Der var 
noget at se frem til med indlæg med 
overskrifter som: “Sprogcentrenes 
kamp for at bevare kvaliteten i un-
dervisningen – men hvad er kvali-
tet?” ”Kommunernes forventninger 
til kvaliteten af udbydernes opgave-
løsning” og ”Hvordan kan kvaliteten 
synliggøres i en sådan grad, at det 
er muligt at inddrage den i en for-
ventningsafstemning, en forhandling 
og en benchmarking?”

Kvalitet og karisma
Lars Nordborg Olsen, forstander  
på Vestegnens Sprog- og Kompe-
tencecenter, bød velkommen til 
arrangementet og tog dermed hul 
på diskussionen om kvalitet i under-
visningen. Han refererede bl.a. til 
Finland, hvor man anvender stan-
dardiserede ISO-certificeringer på 
sprogskolerne – noget som de fleste 
nok umiddelbart anser for vanskeligt 
at lave på vores område. Særligt 
interessant bliver det da også set i 
lyset af, hvad den første oplægshol-
dere, Karen Lund, kunne fortælle 
om, at Danmark faktisk er det ene-
ste land i Norden, hvor der er for-
melle kompetencekrav til en under-

viser i dansk som andetsprog! Lars 
Nordborg Olsen fortsatte den svære 
opgave med at prøve at indkredse, 
hvad kvalitet er, og hvordan den kan 
måles, og kom bl.a. omkring pro-
fessor i voksenpædagogik, Bjarne 
Wahlgren, og hans pointering af, 
hvor vigtig lærerpersonligheden 
er. Wahlgren bruger begrebet “den 
karismatiske lærer,” og begrebet 
karisma poppede da også efterføl-
gende op en hel del gange i løbet af 
eftermiddagen. 

Barrierer for kvaliteten
Karen Lund var den næste oplægs-
holder. Hun pointerede, at hele 
området dansk som andetsprog har 
gennemgået en enorm professio-
nalisering (hvis du ikke allerede har 
læst sammenfatningen af hendes 
tiltrædelsesforelæsning: ”Dansk som 
andetsprog – forskning i et kom-
plekst fagfelt”, der bl.a. handler om 
dette, kan du læse det i Fokus, nr. 
59). Desto mere beskæmmende er 
det jo, at der i disse tider fokuseres 
mere på økonomi og effektivisering 
end på det faglige og kvalitative. 
Karen Lund berørte da også alle 
de barrierer, der lige nu synes at 
være for, at vi kan yde en profes-
sionel og kvalitativ god undervisning 
– jeg nævner blot i flæng: de mange 
udbudsrunder, taxameterordningen, 
lavere timetal, kortere gennem-
førselstid, lærerfri undervisning, 
it-baseret undervisning tænkt ind 
som sparemulighed med færre 
lærertimer, krav om hurtigere gen-
nemløb, flytning af DU3 kursister til 
DU2 og DU2 til DU1 samt risiko for 

at skærpe modultestenes negative 
indflydelse på kvaliteten i undervis-
ningen.

Bl.a. hele testsystemet kan ses 
som et led i professionaliseringen 
af området, og det kan derfor virke 
ekstra paradoksalt, at netop modul-
testene kan ses som en barriere for 
kvaliteten. Karen Lund fremhævede 
i hvert tilfælde mange gange, at der 
er en stor risiko for, at modulteste-
nes negative indflydelse på kvalite-
ten i undervisningen skærpes i disse 
effektiviseringstider. Risikoen eller 
faren ved test og testning er mange:

• En atomiseret underisning
• For lidt fokus på det indhold der  
 arbejdes med
• Fravær af projektbaseret 
 undervisning
• Tendens til lærerstyret under-
 visning på bekostning af kursis-
 taktiverende opgavetyper
• En undervisning der baseres på  
 laveste fællesnævner = ”lige   
 bestået”

At testene så er bundet op på det 
økonomiske gør jo ikke situationen 
mindre kompleks.

Reorganisering af modultestene 
– fra produkt til proces
Udover at ovenstående eksempler 
taler deres tydelige sprog, er det vel 
netop en af de store udfordringer, vi 
som undervisere står overfor i vores 
daglige undervisningspraksis. Vi 
kender endnu ikke konsekvenserne 

Kvalitet i danskundervisningen for voksne 
udlændinge – konference for lærere, ledere m.fl. 

• AF GUNVOR BANK KODAL, UNDERVISER, LÆRDANSK SYDVEST
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af dette, men de fleste af os har nok 
en forestilling om, hvad det kan 
betyde for vores kursister på kort 
og lang sigt i form af utilstrækkelige 
sproglige kompetencer, fx mang-
lende bredde og kompleksitet i spro-
get, vanskeligheder ved at bestå 
de afsluttende prøver og senere 
hen problemer med at klare sig på 
arbejdsmarkedet og på uddannel-
serne. 

Den nødvendige konklusion må 
derfor nødvendigvis være, at testene 
skal reorganiseres. Dette var natur-
ligvis også Karen Lunds pointe, ja 
– hun omtalte det endda selv som et 
credo – ”modultestene må og skal 
organiseres på en anden måde!” Og 
hvordan kan man så gøre det? Ja, 
det har Karen Lund også et svar på! 
Vi skal i langt højere grad tænke i 
læringsprocesser og ikke, som nu, 
i produkt. Testene bør altså være 
evaluerende fremfor summative, og 
derfor skal de også antage en port-
folioagtig form. Jeg tror, mange af 
os undervisere klapper i vores små 
hænder over en sådan udmelding. 

Kommunernes forventninger
Efter Karen Lunds indlæg blev fokus 
rettet mod kommunernes forventnin-
ger til sprogskolerne. Chefkonsulent 
ved KL, Birger Mortensen, kom ind 
på den lovgivningsmæssige side 
af sagen, og således blev kvalitet i 
hans optik bundet op på regler og 
lovgivning. Hans overordnede bud-
skab var, at sprogskolerne gør et 
godt stykke arbejde, og den erfaring 
opnås bl.a. via de lovmæssigt sik-
rede tilsyn, som Birger Mortensen 
også beskrev som ”et dialogværktøj” 
mellem skole og kommune. En anke 
var dog, at tilsynsrapporterne umid-
delbart er for uensartede i deres 
form til, at man overhovedet kan 
udlede noget generelt. Der blev der-
for også talt om et kvalitetsløft her 
i form af at udarbejde en egentlig 
vejledning til konsulenterne, således 
at man rent faktisk kan sammenligne 
kvaliteten på de enkelte skoler.                                                                                            

                              
Kvalitet til diskussion
Efter og ind i mellem oplæggene var 
der mulighed for at ”summe” med 
sidemanden og sidenhen deltage 

i plenumdiskussion. Her blev der 
også vendt og drejet mange ting: 
Hvad er karisma egentlig? Kan man 
ikke være en god underviser uden at 
have særlige ”karismatiske evner”? 
Handler det i virkeligheden ikke om 
noget så banalt som engagement og 
motivation? Eller skal vi måske bare 
blive bedre til at konkretisere og 
formidle, hvad vi gør og kan? Eller 
handler det snarere om samarbejde 
mellem sprogskolerne og mellem 
sprogskoler og VUC mm. – altså 
tværgående udviklingsarbejde? 
Eller skal vi bare sætte ord på det, 
vi egentlig godt ved – hvad virker og 
hvorfor? 

Ja, der var mange spørgsmål – og 
det bliver der forhåbentlig også 
ved med at være, for uden kritisk
refleksion, dialog og diskussion er
der naturligvis ingen kvalitet. Tak til 
Vestegnens Sprog- og Kompeten-
cecenter for et rigtig godt arrange-
ment! Jeg håber, der kommer flere 
af samme slags, og at konferencen 
og artiklen her kan inspirere til lø-
bende diskussion af, hvad der er 
kvalitet i dansk som andetsprog.

●

Kvalitet i danskuddannelserne 
• Af LArS NOrBOrg OLSEN, fOrSTANDEr på VESTEgNENS SprOg- Og KOMpETENCECENTEr

Kvalitet kan forstås som en for-
handlet forventningsafstemning. I 
de fleste uddannelsesforløb i det 
danske uddannelsessystem er der 
aftalt et antal lektioner som uddan-
nelsesinstitutionen skal tilbyde de 
enkelte studerende til at tilegne sig 
de kompetencer, der er beskrevet 
i læseplanen. Et mål for hvor godt 
det er lykkedes, er den karakter 
den studerende opnår ved afslut-
ningen af forløbet enten gennem 

eksamen eller gennem lærerens 
vurdering. Institutionerne kan efter-
følgende sammenligne karaktererne 
og dette mål betragtes som et  
kvalitetssammenligningsgrundlag. 
I danskuddannelserne er der intet 
krav til antallet af lektioner ej heller 
et vejledende timetal, det er den 
studerendes progression, der er 
afgørende for, hvor mange lektioner 
der anvendes for at opnå de ”aftal-
te” og beskrevne kompetencer.

Lovgivningen og dermed styringen 
af sprogcentrene er et produkt af 
New public Management bølgen 
med bl.a. produktorientering, øko-
nomiske incitamenter, konkurrence 
og mulighed for udbud. Opgaven 
varetages både af kommunale 
og private institutioner. De private 
dækker hele spektret fra velgøren-
de organisationer til private aktie-
selskaber.
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Taler vi om kvalitet er en afgørende 
faktor finansieringsmodellen, hvor 
loven stiller krav om en betaling 
baseret på, at de studerende gen-
nem deres uddannelse består de 
test, der er bestemmende for, om de 
afslutter et af de moduler uddannel-
sen er opbygget af og kan gå videre 
på det næste. Modellen er udbygget 
med en ½ modultakst ved modul-
start og ½ modultakst ved bestået 
test. Der er ikke lovgivningsmæssigt 
lagt op til en anden eller suppleren-
de finansiering. Progressionen er 
således den afgørende faktor for 
sprogcentrenes økonomi og dermed 
konkurrenceevne, når kommunernes 
gunst skal vindes i tider, hvor der er 
pres på velfærden.

De vejledende modultakster blev 
afskaffet for at opmuntre kommu-
nerne til at undersøge, hvordan 
opgaven kunne løses i de enkelte 
kommuner, og hvem der kunne 
levere den rigtige løsning til den 
rigtige pris. Der er en tendens til at 
de samme kommuner, der med de 
aftalte intervaller sender opgaven i 
udbud, indtil nu har kunnet opnå en 
lavere pris i hvert nyt udbud. Disse 
priser har en klar afsmittende effekt 
på de sprogcentre, der ikke kommer 
i udbud gennem et pres fra kommu-
nerne og en forståelig nervøsitet på 
sprogcentrene for selv at komme i 
udbud.

Indførelsen af halve modultakster, 
hvor sprogcentrene mister betaling,
hvis kursisterne ophører inden mo-
dultesten er bestået og de lavere 
modultakster sammenholdt med 
at sprogcentrene selv afholder og 
vurderer modultestene, kan være 
problematisk hvis sprogcentret ope-
rerer mere efter det økonomiske end 
det kvalitative. Det skal dog siges, at 
der er ekstern censur på de afslut-
tende statskontrollerede prøver, men 
det er desværre en alt for lille del 
af kursisterne, der gennemfører en 
danskuddannelse kontinuerligt fra 

modul 1 til afsluttende prøve og på 
det samme sprogcenter. Så dette 
kan ikke anvendes som en niveau-
mæssig kvalitetskontrol.

Gennem tiderne har danskud-
dannelserne fået meget ros og 
der har været enighed om at de 
dansksproglige kompetencer er 
en forudsætning for udlændinges 
mulighed for at blive medborgere i 
Danmark. Men der har også været 
perioder, hvor pressen og politikere 
har an-grebet sprogcentrene med 
overskrifter som ”indvandrere pjæk-
ker fra danskundervisningen”, ”anal-
fabeter og højtudannede undervises 
sammen” eller sidst ”Stort frafald i 
danskundervisningen, vi kan spare 
200 mio.kr.” Disse udsagn er ofte 
baseret på flere år gamle statistik-
ker og i sidste eksempel endda ikke 
offentliggjorte tal.
Men sprogcentrene er ikke lykke-
des med at afvise eller forklare 
”anklagerne” overbevisende overfor 
interessenter og offentlighed, så 
selv fra vores tætteste samarbejds-
partner kommunen, opstår der tvivl 
om vores kvalitet. I aftalen med 
kommunen har vi ikke fået defineret 
fravær, frafald eller homogenitet, og 
vi har ikke talt om forventninger til 
disse parametre, hvordan de måles, 
hvad der er acceptabelt for sådan 
nogen som os, og hvordan vi sam-
menligner os med andre. Det gør 
sprogcentrene sårbare og med et 
ringe forsvar, når der skal høstes 
billige politiske point på emner om 
udlændinge i Danmark.

Med disse forudsætninger er det 
op til sprogcentrene hver for sig 
eller helst sammen at definere 
hvad kvalitet er, og hvordan kvalitet 
skal vurderes og måles og efter-
følgende opnå konsensus med i 
første omgang vores interessenter 
og så helst også ”samfundet” og 
offentligheden. Med sådanne stan-
darder kan vi overfor kommunerne, 
journalister og andre vise om vi 
lever op til de aftalte forventninger.  

Internt på sprogcentrene har jeg en 
fornemmelse af at kvalitetsmålinger 
er tabu, der oftest afvises med det 
negative ord kontrol. 

Lad os kaste vores bekymringer 
væk og kaste os ud i nogle bud på, 
hvad kvalitet kan være og om det 
kan måles og sammenlignes? Kan 
vi tale om kvalitetsstandarder?

I mange private virksomheder er 
der brug for en certificering for at 
overbevise kunderne om at varen 
og omstændighederne i produktio-
nen er som det forventes. Når en 
virksomhed producerer en møtrik og 
en bolt, er der beskrevet råvarer og 
toleranceværdier, der sikrer at det 
producerede kan anvendes præcist 
til det kunden har brug for. Hverken 
for god (og for dyr) eller for dårlig 
kvalitet. En reaktion kan være, at 
vi arbejder med mennesker og 
ikke med maskiner, der laver bolte, 
men en sådan ISO-certificering er 
anvendt på enkelte sprogcentre 
her i landet og kunne fortjene en 
evaluering af virkning og effekt 
– ikke mindst på kommunen. Som 
et kuriosum kan jeg fortælle, at en 
andetsprogsudbyder vi samarbejder 
med i Finland praler med sin ISO-
certificering.

Men er de vigtigste parametre ikke 
de bløde sider af undervisningen?
Læreren er den vigtigste enkeltfak-
tor i undervisningen siger professor 
Bjarne Wahlgren, hvilket vel betyder 
at en væsentlig del af kvaliteten 
skabes af læreren? Ifølge Bjarne 
er det den karismatiske lærer der 
har de bedste resultater og et af 
”redskaberne” er at skabe et fælles-
skab med ”learnerne”, der i yderste 
forstand kan få disse til at kæmpe 
for et godt resultat for ikke at skuffe 
deres lærer. Karismatisk er måske 
et meget stort ord, men det giver 
mening for mig, hvis det er i betyd-
ningen engageret! 
Professor Karen Lund nedtoner det 
karismatiske og fremhæver at dette 
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ikke nødvendigvis sikrer kvalitet 
– det er professionalisme og de 
faglige kompetencer, der er en for-
udsætning for kvalitet. Men der er 
ingen tvivl om, at læreren er hoved-
aktøren, når ”varen skal leveres”. 

Et så stort ansvar hos lærerne stil-
ler store krav til arbejdsgiveren og 
især til ledelsen. For at læreren skal 
kunne præstere i et langt arbejdsliv 
skal ledelsen sikre tryghed, aner-
kendelse, kompetenceudvikling, 
involvering og medindflydelse i et 
værdibaseret miljø der er balance-
ret mellem arbejds- og privatliv.  
Det kan være sådanne forhold en 
uddannelsesinstitution kunne vurde-
res på – og det vil være naturligt at 
spørge lærerne, hvordan de vurde-
rer deres arbejdsplads.
Dette vil indikere om forudsætnin-
gerne for at læreren kan skabe en 
engageret kvalitativ undervisning er 
til stede. 
Her har vi en del at måle på og 
sammenligne sprogcentrene imel-
lem. Sygdom og sygdomsfrekven-
ser kan indikere uhensigtsmæssige 
forhold. Kan vi finde en norm/
standard for det ”normale” i vores 
branche og dermed sige noget om, 
hvornår der er behov for yderligere 
undersøgelser af arbejdsforhol-
dene? På samme måde afholder 
alle APV og mange MTU, men vi 
gør det alle på hver vores måde, 
med hver vores spørgsmål uden at 
kunne vurdere om resultaterne rela-
tivt er gode eller dårlige.

De fysiske forhold udgør en anden 
kvalitetsmæssig forudsætning. 
Danskuddannelsen skal være til-
gængelig, have et voksenpædago-
gisk miljø i trygge rammer, det rette 
materiel (ikke mindst ikt), og tids-
svarende materialer.  

Samfundets opbakning, vurde-
ring og anerkendelse er vigtig. 
Sprogcentret skal have et godt 
samarbejde med kommunerne og 

jobcentrene, lokalområdet med 
virksomheder og foreninger. Der 
skal være en generel anerkendelse 
af, at medborgerskabet er en nød-
vendighed for samfundet og for 
den enkelte nydansker. Det stiller 
krav til arbejdsgiverens velvillighed 
til at give tid til at bruge dansk på 
arbejdspladsen og bakke op om og 
respektere deltagelse i danskunder-
visningen. Det samme gælder fami-
lien og netværket, hvor en fælles 
indsats og opbakning kan optimere 
sproglæringen.
 
Den egentlige kvalitet skal måles i 
vores kursisters læring. Kursisterne 
skal kunne anvende deres sprog 
og viden om samfundet i deres ud-
øvelse af medborgerskabet. Flere 
kommuner baserer som omtalt 
kvalitetsvurderingen af sprogcen-
trene gennem forholdet mellem 
progression og økonomi målt med 
modultestene. Dette kan være en 
god målemetode, hvis modultest-
resultatet afspejler de nødvendige 
medborgerskabskompetencer, som 
vores kursister skal tilegne sig.

Som sprogcenter må vi insistere 
på at vores kvalitet er mere end 
hurtigst muligt til modultest. Dette 
medfører naturligt, at det så også 
er os, der må definere den øvrige 
kvalitet og fortælle hvilke succeser, 
der viser om disse kvaliteter er til 
stede. Dette er ikke det sværeste. 
Det svære bliver at dokumentere 
vores kvalitet på en kvalitativ måde. 
Her taler vi i dag om evidens – om 
at vi i tilstrækkelig grad skal kunne 
dokumentere kvaliteten og relatere 
den til andre institutioner, der tilby-
der sammenlignelige tilbud.

Vi skal derfor, ligesom vi er ved 
at gøre det på personalesiden, 
afgrænse og definere nogle kva-
litetsindikatorer, definere en valid 
måde at måle dem på og få define-
ret nogle standarder, der løbende 
justeres med nyeste målinger og i 
relation til udviklingen.

Kursistevaluering af det konkrete 
undervisningsforløb, hvor kursisttil-
fredsheden måles gennem et spør-
geskema, og meget gerne elektro-
nisk, så resultaterne kan relateres til 
hinanden. Hvis det samme skema 
anvendes på flere/mange sprogcen-
tre vil det være muligt at undersøge 
spredningen i besvarelserne og 
afdække det enkelte sprogcenters 
styrker og svagheder til nærmere 
undersøgelser. 
Jeg forstår at ”Lærdansk” anvender 
en sådan evaluering, og at det er 
indført som standard omkring alle 
AMU-forløb, hvor alle (inklusiv) 
kommende kursister har adgang til 
uddannelsesinstitutionernes evalu-
eringer.

På samme måde kunne vi kvalifi-
cere sprogcentrenes årlige kursist-
tilfredshedsundersøgelse. Det ville 
være både lettere og sikkert også 
mere kvalificeret, hvis man i fæl-
lesskab udvikler spørgsmålene og 
bruger det samme materiale under 
ensartede vilkår. Så vil man også 
på den generelle kursisttilfredshed 
kunne spore det enkelte sprogcen-
ters styrker og svagheder. 

Dette er blot nogle af de mest 
åbenbare områder, hvor kvalitetsin-
dikatorer samlet kan give et billede 
af udviklingsmuligheder på sprog-
centret. 

Vestegnens Sprog- og Kompeten-
cecenter deltager sammen med 
institutioner fra 13 andre EU-lande i 
et projekt, der undersøger kvaliteten 
i uddannelser der skal fremme inte-
grationen af migranter. I ADUQUA.
EU har institutionerne lavet en 
samlet undersøgelse af, hvad hvert 
enkelt land gør for at vurdere og 
relatere de enkelte institutioners 
kvaliteter. Her ligger Belgien nok 
i den meget kontrollerende ende 
med inspektorer, der undersøger 
og følger undervisning, administra-
tion og ledelse med såvel objektive 
som subjektive vurderinger. I den 

˚˚˚ fortsætter side 7.
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modsatte ende ligger vi i Danmark, 
hvor ministeriet med store mellem-
rum indhenter tilsynsrapporter fra 
kommunerne, hvor det konstateres 
at forskelligheden i tilsynene er så 
store, at en sammenligning ikke 
giver mening. I rapporten nævnes 
en række parametre, der går igen 
i flere lande: Frafald, fremmøde, 
præstationer i undervisningen, del-
tagertilfredshed, motivationsniveau, 
progression og effekt af undervis-
ningen – og ikke blot den umid-
delbare, men også den langsigtede 
i forhold til videre uddannelse, 
arbejdsmarked og medborgerskab - 
og børnenes succes i skolen. Dette 
har medført udvikling af standarder 
i forskellige lande omkring under-
visningen, progressionen, perso-
nalekvalifikationer, velfungerende 
kursusdesign, dygtig ledelse og 
forvaltning og andet. 

-  Vi har som sprogcentre brug   
 for at kunne vurdere og debat-
 tere vores indsats ud fra et 
 fælles mål for de succeser, vi vil  
 kalde kvalitet. 
-  Vi skal blive enige om, hvilke   
 indikatorer, der sandsynliggør en  
 god kvalitet. 
-  Vi skal opfinde/udvikle/anvende  
 valide metoder til at måle indika-
 torerne med.
-  Vi skal finde ”de objektive tal”   
 der sikrer sammenlignelighed.
-  Vi skal finde standarder, der   
 muliggør egenvurdering.
-  Vi skal fremme vores evalu-
 eringskultur og modtagelighed  
 for at anvende resultaterne til at  
 blive endnu bedre.

Vi har brug for, at det er os selv, der 
udvikler og anvender kvalitetsvur-
deringssystemet, så det kan bruges 
som redskab i tilsynsdialogen med 
kommunerne og som en generel 
dokumentation i den offentlige 
debat om udlændinges deltagelse i 
danskundervisningen.                 ●

Bo Jacobsen gør sig i sin bog Voksenundervisning og livserfaring nogle 
overvejelser om betydningen af lærerens ’personlige væremåde’. Han 
beskriver, hvordan nogle lærere kan få en klasse til at ’boble af velvære 
og livslyst’, og hvordan andre kan skabe en ’forsvarspræget, angstpræget 
og anspændt stemning’, der medfører lede og mismod. Han fortsætter 
med at konstatere, at ’underligt nok skal man lede længe i den pædago-
giske litteratur for at finde en beskrivelse af disse væsentlige forhold. Man 
kunne få mistanke om, at hvordan, vi virker på hinanden, udgør en slags 
tabu-emne i voksenpædagogikken’ (Jacobsen, 1995, side 28-29). Jeg er 
enig med ham i disse synspunkter.
Der er ingen tvivl om, at lærerens personlighed har overordentlig stor 
betydning for, hvordan de voksne deltagere oplever undervisningen, hvor-
dan de føler sig til rette, hvordan de trives, og hvad de lærer.
På trods af denne konstatering, er det vanskeligt at finde disse forhold 
grundigt beskrevet i den voksenpædagogiske litteratur. Da jeg skulle skri-
ve denne artikel bladrede jeg en del af denne litteratur igennem og fandt 
egentlig meget lidt. Jeg havnede bl.a. i en række rapporter og bøger, 
der blev skrevet i forbindelse med et stort projekt, som blev gennemført 
fra 1996-1999 i ministerielt regi, kaldet ’operation voksenunderviser’. 
Omdrejningspunktet var læreren som ildsjæl, og teksterne havde titler 
som ’Ildsjæl’, ’Brænd og tænd’, ’Vi brænder videre’ og ’Hvad tænder’. Her 
måtte jeg kunne finde noget om, hvad det er, der karakteriserer en ildsjæl, 
tænkte jeg. Men nej. Blandt de adskillelige hundrede sider med mange 
kloge tanker om ’voksenundervisning’ og ’voksenuddannelse’ fandt jeg 
stort set intet om lærerens ’personlige væremåde’.1  
Selv er jeg ved flere lejligheder blevet spurgt, hvad det er, der karakte-
riserer den gode voksenunderviser. Mit svar har oftest været i form af, 
hvad voksenunderviseren skal kunne, ikke hvem voksenunderviseren er. 
Men set i lyset af de ovenstående overvejelser, kan man spørge, hvilken 
rolle underviserens personlighed eller ’personlige væremåde’ spiller for 
realiseringen af den gode voksenundervisning. Er der særlige person-

En karismatisk 
voksenunderviser?
• AF BJARNE WAHLGREN, PROFESSOR I VOKSENPÆDAGOGIK, 
LEDER AF NATIONALT CENTER FOR KOMPETENCEUDVIKLING

1. I en enkelt artikel Lærer og lærerpersonlighed tages emnet op. Der peges på, at under-
viserens ’kontaktform’ er afgørende (Hemmingsen & Pedersen, 1999). Som en udløber 
af projektet blev der gennemført et udviklingsarbejde om kvalificering af lærere inden for 
den almene voksenuddannelse. I projektet blev lærerens kvalifikationsprofil analyseret, 
og der blev peget på fire grundkrav: ’krav der knytter sig til læreren som person’, ’krav der 
knytter sig til lærerens relation til deltagerne’, ’krav der knytter sig til uddannelseskulturen’ 
og ’krav der knytter sig til eksterne forhold’. Se Fokus på voksenlæreren, side 37-46 
(Bjarne Wahlgren, Danneskiold-Samsøe, Hemmingsen, & Larson, 2002).
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lighedstræk, som er vigtige? Skal 
voksenunderviseren fx være karis-
matisk? Spørgsmålet er en overve-
jelse værd.

Hvad er det at være 
karismatisk?
Udgangspunktet for en besvarelse 
af spørgsmålet er, at vi afklarer, 
hvad der kan forstås ved karisma-
tisk. Hvad menes med en karisma-
tisk voksenunderviser? Hvis man 
søger i Ordbogen.com gives følgen-
de forklaring: Karismatisk er den, 
som besidder eller bygger på en 
stærk personlighed, der udstråler 
en overbevisende styrke samt en 
naturlig gennemslagskraft, og som 
er karakteriseret ved sin fantastiske 
evne til at tiltrække sig andre men-
nesker opmærksomhed.2 Ordbogen 
peger altså på en stærk personlig-
hed, som udstråler styrke og har 
gennemslagskraft. En personlighed, 
der kan tiltrække sig andre menne-
skers opmærksomhed. 
Er det vigtige egenskaber hos en 
voksenunderviser? Ja, umiddelbart 
synes det at være udmærkede 
egenskaber. Som underviser er 
det udmærket at kunne tiltrække 
andre menneskers, her de voksne 
undervisningsdeltageres, opmærk-
somhed. Det er næppe heller 
nogen dårlig egenskab at udstråle 
styrke og have gennemslagskraft. 
Umiddelbart synes det at være 
væsentlige voksenpædagogiske 
kompetencer. Den gode voksen-
underviser har gennemslagskraft 
hos deltagerne i den betydning, at 
deltagerne forholder sig til det, som 
underviseren bringer ind i under-
visningen. Den gode voksenunder-
viser har gennemslagskraft i den 
udstrækning, deltagene efterfølgen-
de anvender det, de har lært. 

Men inden jeg konkluderer bekræf-
tende på spørgsmålet ovenfor, kan 
vi se lidt nøjere på teksten. Den 
karismatiske (voksenunderviser) 
har – ifølge definitionen – ikke blot 
evnen til at tiltrække sig deltagernes 
opmærksomhed. Underviseren har 
en ’fantastisk evne’ til at gøre det. 
Hvad betyder det så? Her ligger der 
noget gemt. Hvori består det fanta-
stiske?
For at komme lidt dybere i denne 
afklaring kan vi supplere med den 
betydning, som findes i Den Danske 
Ordbog. Her defineres den karis-
matiske person som en, der har 
karisma, hvilket indebærer evnen 
til at tiltrække sig omgivelsernes 
opmærksomhed og få magt over 
dem alene ved sin personlighed. 
Her stikker fanden hestehoven 
frem. Den ’fantastiske evne’ til at til-
trække andre menneskers opmærk-
somhed fører altså til, at man ’får 
magt over dem’ alene ved sin 
personlighed. Der er sikkert mange 
voksenundervisere, herunder jeg 
selv, der engang imellem kunne 
ønske at have noget mere magt 
over deltagerne; men ret beset er 
det næppe det, som bør karakteri-
sere en god voksenundervisning. 
Den gode voksenundervisning 
indebærer, at deltagerne tilegner 
sig stoffet på en måde, så det 
anvendes selvstændigt og reflekte-
ret – uafhængigt af den magt, som 
underviseren har i undervisnings-
situationen.
Medaljen har altså to sider: Den 
ene er en gennemslagskraft, der 
skaber lydhørhed. Den anden er 
en ’fantastisk evne’ til at tiltrække 
sig opmærksomhed. Det sidste kan 
altså føre til, at den karismatiske 
voksenunderviser ’får magt over’ 
deltagerne, hvilket ikke er uproble-
matisk. 
For at uddybe dette forhold kan vi

se på en tredje opfattelse af ka-
risma. Denne gang hentet fra 
Gyldendals åbne encyklopædi 
- Den Store Danske: Karisma er 
den særlige kraft eller udstråling, 
der opleves at udgå fra visse dra-
gende skikkelser, og som gør, at 
de formår at samle og lede større 
menneskegrupper alene ved deres 
personligheds emotionelle appel 
og overbevisende styrke. Et ydre 
kriterium for den karismatiske leder 
er den følelsesmæssige spænding, 
som han uvilkårligt vækker hos 
folk, hvor flertallet enten går betin-
gelsesløst ind for personen eller 
afskyr vedkommende, mens få vil 
være ligeglade. Som følge af dette 
følelsesforhold vil mange ligeledes 
være tilbøjelige til at tillægge den 
karismatiske person helt urealistiske 
evner og egenskaber.
Når jeg trækker denne formulering 
ind her, er det fordi, ’forførelsesele-
mentet’ bliver så kraftigt betonet. 
Her har vi så at sige medaljens 
bagside i ren form. Den karismati-
ske underviser bliver her en person, 
der ’drager’ deltagerne – eller nogle 
af deltagerne. Det skaber en følel-
sesmæssig spænding, som gør, at 
undervisningsdeltagerne ’betingel-
sesløst går ind for personen’. 
Da jeg drøftede denne problemstil-
ling med en kollega, fortalte hun, 
hvordan hun havde oplevet flere 
meget kompetente voksenunder-
visere, der i kraft af deres karisma 
kunne skabe særlige både fysiske 
og mentale rum (for de indviede). 
Det var vanskeligt at slippe ud af 
disse rum. Hun fortalte, hvordan 
disse undervisere skabte menighe-
der omkring sig, hvor alle tænkte i 
samme retning. Hun oplevede selv, 
hvordan hun både var fascineret 
af underviseren og samtidig så de 
klare begrænsninger med henblik 
på at udvikle selvstændigt tænken-
de studerende. 
De forskellige opfattelser indfanger 
altså det dilemma, som spørgsmå-
let om en karismatisk voksenunder-

2. Ordbogen giver samtidig en anden betydning af ordet, nemlig en som praktiserer, tror eller 
bygger på åndelige nådegaver; om visse religiøse retninger. Jeg anvender ikke begrebet i 
denne betydning her.
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viser rejser. På den ene side er det 
godt at have en lærerpersonlighed, 
der har naturlig gennemslagskraft, 
og som kan tiltrække sig undervis-
ningsdeltagernes opmærksomhed. 
På den anden side er det vigtigt, at 
voksenunderviseren skaber betin-
gelser for selvstændig refleksion og 
udvikling frem for en følelsesmæs-
sig baseret stillingtagen.

Voksenunderviserens karisma 
og transfer
En god undervisning er en under-
visning, hvor deltagerne anvender 
det, der er lært. At kunne anvende 
det, der er lært, forudsætter at man 
kan transformere det, der sker i 
undervisningen til den konkrete 
anvendelsessammenhæng. Denne 
proces kaldes transformation af 
viden og kunnen eller helt kort: 
transfer. Transfer er afhængig af 
underviseren og af underviserens 
personlighed - eller lærerens ’per-
sonlige væremåde’, som jeg skrev 
ovenfor.
Hvad er det så hos underviseren, 
der sikrer tranfer? Man kan beskrive 
det som en relation mellem undervi-
ser og den underviste – en relation 
der både omfatter følelser og tro-
værdighed.  
Et væsentligt element i denne re-
lation er den følelsesmæssige til-
knytning, man har eller kan have 
til en god underviser. Jo mere den 
underviste synes om, sætter pris 
på og værdsætter underviseren, 
jo større er sandsynligheden for, 
at vedkommende efterfølgende 
anvender det lærte. Læringen er 
forbundet med positive følelser. 
Det samme er anvendelsen. Man 
anvender gerne det, man har lært, 
og som er forbundet med positive 
følelser. Man ’betaler tilbage for 
læringen’ i forhold til underviseren, 
der har brugt sin tid til at lære én 
det, man nu kan. Man ’skylder’ så 
at sige den gode underviser, at man 
anvender det, som man har lært. Jo 

mere, man synes om eller sympa-
tiserer med underviseren, jo mere 
villig er man til at ’betale tilbage’.
Den anden del af relationen knytter 
sig til underviserens troværdighed. 
Jo mere troværdig underviseren 
er fagligt og menneskeligt, jo mere 
transfer. Her er forklaringen en lidt 
anden end i forhold til den følelses-
mæssige tilknytning. Når man skal 
handle i nye situationer, vil disse 
handlinger være afhængig af, om 
man kan handle. Men de vil også 
være afhængige af, om man vil og 
tør handle. Det sidste afhænger 
af forskellige forhold. Et af disse 
er selvtillid eller tro på egne evner 
(self-efficacy). Med til at øge troen 
på egne evner er andres støtte. Det 
kan være i forhold til en konkret 
handling, hvor man bliver støttet.
Det kan også være en mere gene-
rel opfattelse af, at den eller de 
personer, man tillægger betydning, 
vil bakke op om det, man gør. Man 
tør handle, hvis man mener, at 
andre, som man værdsætter og tror 
på, vil sympatisere med handlin-
gen. Personer, som man tillægger 
betydning eller ligefrem ser op til, 
fungerer som referencegruppe for 
ens egne vurderinger og standarder 
for, hvad man kan og skal gøre. Her 
kommer underviseren ind i billedet. 
Hvis den underviste opfatter under-
viseren som en person, man lytter 
til og tror på, vil det styrke transfer. 
Hvis underviseren samtidig er en 
mentalt stærk person, vil det yder-
ligere styrke troen på, at man kan 
(og bør) anvende det, man har lært. 
Det vil yderligere styrke sandsynlig-
heden for transfer.
Jo mere man synes om undervise-
ren, jo mere man tror på undervise-
ren, og jo stærkere underviseren er 
som person, jo mere transfer. Man 
kan også sige, at jo mere karisma 
underviseren har, jo større er sand-
synligheden for, at man anvender 
det, man har lært.
Her er vi tilbage ved diskussionen 
om den karismatiske underviser. 
Til dilemmaet. Til balancen mellem

den underviser, man følger i tykt 
og tyndt, og hvor de underviste 
handler, som de har lært, og så 
den underviser, der både er faglig 
dygtig og velmenende, men som 
ikke har gennemslag i forhold til at 
få de underviste til at anvende det, 
de lærer.
Balancen er naturligvis der, hvor 
undervisningen giver de underviste 
mulighed for at forholde sig til den 
undervisning, som de modtager.  
Deltagerne skal lære noget, de 
skal engageres. De må også gerne 
begejstres, men de skal tænke og 
handle selvstændigt.
Den karismatiske underviser har 
derfor en særlig forpligtelse til at 
sikre, at undervisningen bliver 
nuanceret, og at de underviste kan 
tage selvstændig stilling. Man kan 
sige, at karismaen ikke skal bidrage 
til, at deltagerne gør, som der bliver 
sagt, men til at give deltagerne en 
selvtillid, så de gør det, de finder 
rigtigst. 

Den gode voksenunderviser
Den karismatiske underviser vil 
altså alt andet lige øge sandsynlig-
heden for, at deltagerne anvender 
det, de har lært. Hvad så? Er karis-
matisk undervisning så den bedste 
eller måske eneste måde at skabe 
en undervisning, der er effektiv i 
den betydning, at det, der læres, 
anvendes? Nej, overhovedet ikke. 
En lang række forhold spiller en 
større rolle for, om man anvender 
det, der undervises i. 
Undersøgelser af, hvad der giver 
god undervisning, og hvad der vir-
ker i forhold til transfer, peger på 
mange andre vigtige forhold. En 
væsentlig faktor er, om undervise-
ren er i stand til at formidle sit stof. 
Deltagernes behov for at handle 
og lære spiller en meget væsentlig 
rolle. Undervisningsmiljøet spiller 
ligeledes en væsentlig rolle. Det 
samme gør undervisningsindholdet. 
Endelig spiller sammenhængen 



ARTIKEL
Nr. 59 > JUNI > 2013 > SIDE 10.

➔

˚˚˚ fortsat fra side 9.

˚˚˚ fortsætter side 11.

mellem undervisningen og de 
foreliggende anvendelsesmulighe-
der en afgørende rolle i forhold til, i 
hvilken udstrækning læringen bliver 
funktionel for deltagerne.3  
Vender vi tilbage til beskrivelsen af 
den karismatiske person blev denne 
karakteriseret således: Karismatisk 
er den, som besidder eller bygger 
på en stærk personlighed. Hvor 
vigtig er denne personlighed i vok-
senundervisningen? Hvad ved vi 
om det?
En nordisk kortlægning af forskelli-
ge lærerkompetencer kan kaste lidt 
lys over spørgsmålet om, hvilken 
betydning voksenunderviserens per-
sonlighed har eller opfattes at have. 
Resultaterne er beskrevet i Den 
nordiske voksenlærer (Marquard 
& Sørensen, 2011, side 29-31). I 
undersøgelsen er en række ansæt-
telsesansvarlige blevet bedt om at 
vurdere betydningen af forskellige 
voksenpædagogiske kompetencer, 
der karakteriserer den særligt gode 
voksenlærer, herunder betydningen 
af ’personlig gennemslagskraft’. Af 
de otte målte kompetencer er den 
’personlige gennemslagskraft’ den, 
der vurderes lavest, og altså som 
mindst vigtig. Der er lidt forskel på 
de forskellige vurderinger. Inden 
for det folkeoplysende område 
vurderer man det højere end inden 
for det almene og det erhvervsret-
tede område. Der er også forskel 
mellem de nordiske lande. Sverige 
vurderer denne kompetence relativt 
højt, mens Norge vurderer kom-
petencen relativt lavt. Danmark 
vurderer den lidt over gennemsnit-
tet. Betydningen af den personlige 
gennemslagskraft vurderes altså 
(lidt) forskelligt alt efter, hvem man 
spørger. Men generelt synes der at 

3. De forhold, som er bestemmende for transfer, er beskrevet i bogen Voksnes læreprocesser 
(B. Wahlgren, 2010, side 105-140).   
4. Marianne Kristiansen peger i artiklen Professionelt nærvær på betydningen af ’undervise-
rens personlige kommunikation’, som bl.a. omfatter indlevelse og ’evne til at lytte’ (Kristian-
sen, 1993).

være en vis tilbageholdenhed med 
henblik på at tillægge den person-
lige gennemslagskraft (karismaen) 
stor betydning.
Hvad der er nok så interessant, er, 
at to andre kompetencer, nemlig 
’at anerkende og anvende voksne 
deltageres erfaringer’ og ’dialogiske 
kompetencer som at lytte, forstå, 
engagere og samtale’ vurderes 
markant højere. Den dialogiske 
kompetence vurderes højest af alle 
de målte otte kompetencer. Tager vi 
disse vurderinger for pålydende, er 
det altså evnen til at ’anerkende’ og 
evnen til at ’engagere og samtale’, 
som opfattes som de væsentligste 
kompetencer, der karakteriserer den 
’særligt gode voksenlærer’. Man 
kan tolke disse resultater på den 
måde, at den vigtigste kompetence 
er at kunne forholde sig til de voks-
ne deltagere. Det er vigtigere end 
at kunne får dem til at følge sig. At 
kunne forholde sig til de voksne del-
tagere drejer sig om at opfatte dem 
som voksne ansvarlige ressource-
personer, men også om at kunne 
skabe en god stemning og et trygt 
læringsmiljø, hvor læreprocesserne 
kan udfolde sig – måske i retning af 
det, som jeg indledte denne artikel 
med: ’den personlige væremåde.’

Man skal naturligvis ikke overtolke 
disse resultater, der er indhentet 
hos en bestemt og relativt beskeden 
målgruppe. Men man kan perspekti-
vere dem ved at sammenligne dem 
med resultaterne fra et stort anlagt 
europæisk projekt. I dette projekt 
har man forsøgt at kortlægge, hvilke 
voksenpædagogiske kompetencer, 
der vil være relevante og vigtige nu 
og fremover (Bernhardsson & Lattke, 
2011). Her prioriteres evnen til at 
være åben og lyttende, evnen til at 

skabe en tryg atmosfære og et ikke 
intimiderende læringsmiljø og evnen 
til at kommunikere klart, højt. Evnen 
til at lytte prioriteres i den europæi-
ske undersøgelse højere end såvel 
faglig kompetence som fagdidaktisk 
kompetence. Interessant er det 
også, at evnen til at skabe transfer
ved at kunne oversætte teori til pra-
ktiske erfaringer, er en af de højest 
prioriterede kompetencer. Her knyt-
tes evnen til transfer altså til at kun-
ne skabe sammenhæng mellem 
stof (teori) og praksis (praktiske er-
faringer) til en egenskab, som den 
gode voksenunderviser skal have 
– uafhængigt af lærerens karisma. 
Transfer knyttes til en didaktisk kom-
petence, nemlig evnen til at kunne 
skabe sammenhæng og vise anven-
delsesperspektiver. 
Også på basis af de europæiske 
resultater kan det altså konstateres,
 at evnen til at kunne lytte til de 
voksne deltagere og skabe de gode 
rammer for læreprocesserne er vig-
tige egenskaber hos den gode vok-
senunderviser.4 
I en lidt ældre undersøgelse af voks-
ne kursisters vurdering af lærerkva-
lifikationer ser vi det samme billede. 
Kursisterne tillægger det, at læreren 
kan engagere sig i undervisningen 
og kan skabe en god stemning på 
holdet, stor betydning. Omvendt til-
lægges det, at læreren ’er én man 
kan se op til’, relativt lille betydning. 
Det er den kvalifikation, som vurde-
res næstlavest. Der er dog nogle 
interessante forskelle, idet jo kortere 
skolegang, man har, og jo ældre, 
man er, jo større betydning tillægger 
man dette forhold. Tallene findes i 
rapporten VUS – behovet for lærer-
kvalifikationer (Larson, 1995).
På tværs af de forskellige undersø-
gelser kan man sige, at det er godt, 
at den gode underviser har en stærk 
personlighed. Men det er vigtigere, 
at han er stærk i relationen til de 
voksne deltagere, og at han på den 
baggrund kan engagere og skabe 
rum for læring. Men de to forhold 
udelukker jo ikke hinanden.



ARTIKEL
Nr. 60 > JUNI > 2013 > SIDE 11.

➔

˚˚˚ fortsat fra side 10.

En karismatisk 
voksenunderviser?
Vender vi tilbage til spørgsmålet, om 
voksenunderviseren skal være karis-
matisk, så kan det omformuleres til, 
om det er godt, at læreren har en 
stærk personlighed, der udstråler en 
overbevisende styrke samt en natur-
lig gennemslagskraft. 
Den karismatiske voksenunderviser 
med den stærke personlighed kan 
have en række positive konsekven-
ser. Det bidrager i høj grad til, at del-
tagerne oplever, at det, der siges og 
gøres, er vigtigt og rigtigt. Det vil øge 
sandsynligheden for, at deltagerne 
anvender det, de har lært. Men den 
stærke personlighed kan også have 
den konsekvens, at underviseren 
’sætter sig på deltagerne’, så de i 
stedet for handlemuligheder, får en 
handlingstvang.
Under forudsætning af, at det, der er 
lært, er rigtigt og relevant i forhold til 
den lærendes livssituation, og under 
forudsætning af, at de underviste får 
mulighed for at forholde sig (kritisk) 
til det, der foregår i undervisningen, 
så er karisma en god underviser-
kompetence.
Hvad er så svaret på det i overskrif-
ten stillede spørgsmål? Det svar, jeg 
vil give, er, at en voksenunderviser 
meget gerne må være karismatisk. 
En voksenunderviser må gerne have 
karisma. Men ’med måde’. ’Med 
måde’ betyder, at karismaen må 

afspejles i et personligt engagement, 
der gerne må styrke deltagernes 
evne og vilje til at anvende det, de 
lærer, men gøre det på en sådan 
måde, at de voksne deltagere er i 
stand til at styre deres egne lærepro-
cesser.  
Det er naturligvis lettere sagt end 
gjort, netop fordi den karismatiske 
underviser ofte tror stærkt på det, 
som han underviser i (hvad der be-
stemt også er vigtigt), og ofte klart 
signalerer, hvad der er rigtigt at gøre.  
Men for mig er det vigtigt, at karis-
maen fører til engageret selvstændig 
læring – ikke til dogmatisme. 
Samtidig er det vigtigt at holde fast i, 
at der er en række andre personlige 
kompetencer, som er mindst lige så 
vigtige eller vigtigere for den gode 
voksenundervisning. Det er de kom-
petencer, der knytter sig til evnen til 
at engagere sig i undervisningen, at 
kunne forholde sig til deltagerne som 
voksne, til deres behov og erfarin-
ger, at kunne engagere og motivere 
deltagerne til at indgå aktivt i lære-
processer, at kunne skabe et læ-
ringsmiljø, hvor deltagerne kan lære 
selvstændigt og kritisk i forhold til 
deres behov og livssituation, og ikke 
mindst styrke en bevidst anvendelse 
af det, som læres. Det er de kompe-
tencer, som karakteriser den gode 
voksenunderviser. 
Det er OK at være karismatisk. Det 
fremmer transfer; men det er ikke 
nødvendigt. Det vigtigste er at kunne 
forholde sig til deltagerne.             ●
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Lærer dansk gennem kunsten
• AF SUSANNE TOFT OG KIRSTEN AAGAARD, CENTER FOR DANSK OG INTEGRATION

Center for Dansk og Integration har modtaget 20.000kr. fra Kul-
turpuljen i Køge kommune til et udsmykningsprojekt i samar-
bejde med kunstnerparret Kit Kjærbye og Ole Holm fra Køge 
Billedskole.
Temaet for udsmykningen, som nu pryder centerets vægge, er 
fritids- og foreningsliv.

˚˚˚ fortsætter side 13.

GLASMALERIFERNISERING

Inspirationskilder
I ugerne op til udsmykningsugen tog 
undervisningen sit udgangspunkt i, 
hvad man kan bruge fritidslivet til. 
Der blev talt, læst og skrevet om 
interesser, hobbies, sport, kunst 
og frivilligt arbejde. For at hente 
inspiration tog vi på ture ud af huset 
og besøgte blandt andet Statens 
Museum for Kunst, Det grønne 
Hus i Køge, Det lokale bibliotek og 
genbrugsbutikken Mission Afrika. 
Kursisterne var meget engagerede i 
besøgene og gav udtryk for at have 
fået ny viden og et udvidet sprog 
om kunst, økologi, frivilligt arbejde, 
bibliotekets services og foreningsliv. 
Efterfølgende skrev holdene artikler 
om besøgene. Artiklerne indgår i 
et særnummer af vores skoleblad, 

Centerposten, som blev udgivet i 
anledning af udsmykningsprojektet. 

Omsat til kunst
I uge 8 arbejdede alle hold og 
danskuddannelser på tværs i kunst-
værksteder. Der blev arbejdet med 
tegning, maleri på lærred eller glas, 
mosaikkunst, broderi og perler. 
Oprindeligt var glasmaleri ikke en 
del af projektet, men det var et 
stort ønske fra en kvindelig kursist 
fra Marokko, der havde glasmaleri 
som hobby i sit hjemland. Ideen 
blev grebet, og det blev kunst-
ugens store hit. I mosaikværkstedet 
og malerværkstedet viste der sig 
hurtigt at være dygtige og erfarne 
håndværkere og kunsthåndværkere 

blandt kursisterne. Som lærere var 
det fantastisk at opleve, hvordan 
kursister, der til daglig kæmper med 
at tilegne sig det danske sprog, 
sprudlede fordi de fik deres kom-
petencer i spil i vejledningen af de 
øvrige kursister. Det var tydeligt, at 
kursisterne nød det kreative arbejde 
og at arbejde sammen på tværs.

Centerposten
Sideløbende med de kunstneriske 
værksteder var der også et 
skriveværksted, hvor kursisterne 
arbejdede med at skrive særnum-
meret af Centerposten. Der blev la-
vet interviews, taget billeder, skrevet 
tekster og lavet plancher. Kursist-
erne i skriveværkstedet brugte rigtig 
meget tid på hjemmearbejde i den 
uge. Særnummeret kan ses på 
www.danskogintegration.dk

Fernisering
Fredag i uge 8 var der fernisering. 
Vi havde en meget hektisk morgen, 
hvor de sidste værker blev hængt 

MOSAIKVÆRKSTED

www.danskogintegration.dk
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op 2 minutter før, de første gæster ankom. Heldigvis 
var der bred interesse for projektet og der kom gæster 
fra biblioteket, frivillige foreninger, kommunen og by-
rådet. Kursisterne var glade for og stolte af gæsternes 
interesse for værkerne, der nu pryder centerets vægge.

 
Natur og samvær
Det er slående at motiverne viser at blomster, dyr, 
naturen og det menneskelige samvær har fremtræ-
dende pladser i kursisternes bevidsthed om fritidsliv 
uanset deres forskelligartede baggrund og nationalitet. 
En enkelt isbjørn har sneget sig ind malet af en grøn-
lænder, der engang selv har nedlagt en. Andre motiver 
er fugle, løver, elefanter og pandaer, hyggelige have-
selskaber og glade fødselsdagsfester, skibe, træer og 
blomster. Der er også abstrakte udtryk og midt i det 
hele en pingvin, simpelthen fordi kursisten og hendes 
søn elsker pingviner.
I en travl hverdag med modultests, halve og hele mo-
dultakster, løbende indtag og udlicitering var det for os 
lærere et frisk pust at deltage i kunstugen på CDI.

●

MALERI PÅ LÆRRED

STATENS MUSEUM FOR KUNST

➔
➔
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Hvordan er fremtiden 
for de unge tosprogede?
• AF MARIA SJØQVIST, SPROGCENTER RANDERS

På ”Ungeværket” i Randers 
prøver vi at klæde de unge 
sent ankomne så godt på som 
muligt til at indgå i det danske 
samfund, men der er mange 
snubletråde undervejs.

På Sprogcenter Randers har der de 
sidste 12 år eksisteret et skoletilbud, 
”Ungeværket”, for de unge tospro-
gede, sent ankomne mellem 17 og 
25 år. ”Ungeværket” er et ugentligt 
30-lektioners tilbud, hvor de 16 lek-
tioner består af dansk og 14 lektioner 
af skolekompenserende fag som IT, 
matematik, engelsk, idræt, historie, 
geografi og psykologi. Vi har også 
sat lektioner af til et kursus i social og 
emotionel læring, der kaldes ”Tjek det 
Ud”. Vores kursister rekrutteres fra tre 
omliggende kommuner: Norddjurs, 
Favrskov og Randers kommuner. 
Der er mulighed for at nøjes med de 
16 dansklektioner, hvis kursisten har 
arbejde ved siden af skolegangen.

Der undervises efter Danskuddan-
nelsesloven og i princippet på alle tre 
Danskuddannelser. Der er ansat 8 
lærere og en vejleder til at varetage 
både den almindelige undervisning og 
specialundervisningen, der består af 
støttelærere og alfabetisering. I skriv-
ende stund er der 46 kursister. Når 
kursisten har cirka et halvt år tilbage 
på skolen, begynder der et afklar-
ings- og udslusningsforløb, der har til 
formål at give den unge psykologisk 
selvindsigt og afdækning af den un-
ges videre forløb efter afsluttet Prøve 
i Dansk.

Udgangspunktet for hele tilbuddet er, 
at kursisterne er for gamle til at gå 
direkte i folkeskolen, når de ankom-
mer til Danmark, og de har ikke de 
sproglige og faglige kvalifikationer, 
der kræves for at kunne gennemføre 
en kompetencegivende uddannelse. 
For de flestes vedkommende gælder 
det, at de har en ringe eller slet ingen 
skolebaggrund fra deres hjemland. 

For at imødekomme de unges inte-
resser og behov indeholder undervis-
ningen fagligt emner som kriminalitet, 
deres dagligdag og basal økonomisk 
budgetforståelse. En gang om ugen 
har vi fælles samling, hvor en af dem 
har valgt et stykke dansk musik med 
lyrik fra ”YouTube”, som så introduce-
res for resten af ”Ungeværket”. 

Vi forsøger at bibringe dem bevidst-
hed om gode madvaner og har søgt 
og fået penge til et dagligt morgen-
måltid. Som på mange andre under-
visningsinstitutioner er fraværet blandt 
kursister også her en problematik, 
som forsøges afhjulpet ved hjælp af 
morgenmad. Vi har fået fat på en del 
af de unge på denne måde, men ikke 
på de allersvageste, som har overor-
dentligt svært ved at komme op om 
morgenen. Mange af vores kursister 
bor alene, er ensomme og temmelig 
mange er traumatiserede, hvilket be-
tyder, at nætterne er tunge at komme 
igennem. Morgenmadsseancen har 
foruden den ernæringsmæssige for-
del også den vigtige sidegevinst, at 
de unge får sig en sludder med den 
lærer, der har morgenmadsvagten. Vi 
forsøger således at skabe en hyg-
gelig, tryg og uformel stemning.

Siden stramningerne inden for flygt-
ningeområdet for alvor begyndte i 
2002 har kursisttallet været falden-
de fra cirka 60 kursister til cirka 30 
i 2010; men her i 2012 er det atter 
steget til de nævnte 46.
Vi har i stigende grad modtaget un-
ge mænd, der er ankommet alene 
til landet fra Syrien, Afghanistan og 
Iran. Lige såvel som voksengruppen 
af flygtninge og indvandrere etnisk 
generelt har ændret sig i årenes løb, 
således har kursistgruppen i ”Unge-
værket” også skiftet karakter, og læ-
rere og vejleder har fagligt, didaktisk, 
pædagogisk og socialpædagogisk 
fleksibelt fulgt med i målgruppens 
stadigt skiftende sammensætning. I 
2010 kom de fra Irak, Iran, Afghani-
stan, Tyrkiet, Thailand, Kina, Burma, 
Congo, Ghana og Tyskland (nævnt 
med den største gruppe først). Der 
er altså både nær- og fjernkulturelle 
kursister, men med overvægt af de 
fjernkulturelle. 

En nærmere beskrivelse af gruppen 
som den ser ud i skrivende stund, kan 
belyse flere aspekter af de mange 
problemer, de unge kommer med. 
Hver gruppe ankommer med ganske 
specifikke personlige og sociale pro-
blemer af mere eller mindre alvorlig 
karakter, der naturligvis påvirker 
kursistens dagligdag og tilmed kan 
hindre et fornuftigt tilegnelsesforløb. 
Ofte overlapper problemerne hinan-
den, andre gange er der så massive 
traumer, at ”Ungeværket” ikke er det 
rette tilbud for dem. 

For et par år siden var den største 
gruppe familiesammenførte indvand-
rere til giftermål eller til forældre, nu 
er det unge syriske, afghanske og 
iranske mænd, der er ankommet på 
egen hånd. Disse udgør 46 % af den 
samlede gruppe.

Den anden gruppe er FN-flygtninge 
fra Congo og Bhutan: ca. 20 %. Den 
tredje hovedgruppe rummer 5 unge 
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fra Grønland, hvilket er et nyere fæ-
nomen. Desuden har vi en lille gruppe 
unge fra Polen og Litauen. Den sidste 
gruppe er en blandet flok fra det af-
rikanske kontinent: Somalia, Benin, 
Kenya og Etiopien, som udgør ca. 20 
%. Disse er familiesammenførte eller 
indrejst på egen hånd – alle kvinder.

Den første gruppe af unge mænd har 
selvsagt store problemer med en-
somhed, fortabthed og rigtig mange 
af disse er mere eller mindre trauma-
tiserede; det være sig på grund af 
tortur eller andre angstfremkaldende 
grunde. Via et godt sagsbehandler-
samarbejde ledes en del af dem ind 
i et forløb på Klinikken for PTSD og 
Transkulturel Psykiatri i Århus og 
Randers; om end der er lang vente-
tid. Man kunne ønske sig, at der al-
lerede ved boligplaceringen i de 
forskellige kommuner påbegyndtes 
en udredning af den enkelte for at 
gribe de traumatiserede så tidligt som 
muligt. Underviserne oplever gang 
på gang, at hvad man troede var en 
uproblematisk kursist med normal 
danskprogression, viste sig at være 
traumatiseret med svære indlærings-
problemer. 

FN-flygtningene fra henholdsvis 
Congo og Bhutan har vist sig at være 
forholdsvis ”robuste”: dels har en 
dansk kirke hurtigt inddraget congo-
leserne i deres kirkelige og sociale 
netværk; dels har de unge fra Bhutan 
vist en bemærkelsesværdig vilje til at 
vænne sig til dette fremmede land.

Gruppen af grønlændere har også 
deres at slås med: De fleste kom-
mer fra samme tyndtbefolkede bygd 
i Østgrønland og dér er det åbenbart 
ikke velset – velhørt – at være alt for 
storsnakkende. Flere er usædvanligt 
tavse og vi kan da have vores bekym-
ringer om, hvordan det skal gå disse 
unge i uddannelsessystemet, når de 
er blandt danske hurtigsnakkere? De 
har gerne i forvejen noget familie i 
Randers og omegn, men ressource-

stærke kan vi ikke påstå, at de er.

Den lille gruppe af afrikanske kvinder 
er uhomogen: der er to unge somali-
ske piger, der er kommet uledsagede 
til landet og der er familiesammen-
førte. Deres problemer er af individuel 
art og kan ikke sættes på formel.

I flere år har vi været vidner til, at 
kursistgruppen er blevet ”tungere”; 
der er kommet flere traumatiserede 
kursister og flere end tidligere har 
mere eller mindre ondt i livet. Ved en 
nylig opgørelse viste det sig, at 44 % 
af vores kursister er ankommet alene 
og bor alene og at 38 % af alle er 
traumatiserede – eventuelt sekundært 
traumatiserede.

Endvidere er der nogle kursister, der 
er utilpassede og hvis almene opfør-
sel kræver, at danskundervisningen 
helt banalt også omfatter skolesociali-
sering og træning i basale sociale ad-
færdsformer. Det kan være svært for 
dem at aflæse andres sociale signaler 
og kropssprog, og i og med at de ikke 
har gennemgået en normal pubertet, 
kan de ofte reagere med at opføre sig 
infantilt og egoistisk.

Kursistgruppen stiller konstant krav til 
finjustering af de socialpædagogiske 
opgaver. Kursisterne mangler almen 
viden om mobiltelefoniens værste 
faldgruber, huslejebetaling, lønsedler, 
motion og madvaner og en helt grund-
læggende forståelse for demokratiske 
processer. At finde fodfæste i det mod-
erne samfund er ikke blot et spørgsmål 
om sprog og en eventuel sporadisk 
omgang med de danske kulturformer, 
det handler i høj grad også om, at de 
skal lære en hel masse almene fær-
digheder, som danske unge har med 
sig fra opvæksten.
Heldigvis står vi ikke alene om at lære 
de unge mennesker disse færdighed-
er. De lærer på godt (og en gang 
imellem på ondt, når det går galt) lø-
bende af sagsbehandlere, offentlige 
myndigheder – og ikke mindst lærer 
de af hinanden. 

Vi har i dag ikke Danskuddannelse 3-
kursister, som nogenlunde smertefrit 
kunne begynde på en ungdomsud-
dannelse. Men Prøverne i Dansk er 
tilrettelagt for voksne og selv res-
sourcestærke kursister har svært ved 
at klare PD3´s ret så intellektuelle 
niveau. Derfor har vi en stor klump 
PD2-kursister og i skrivende stund en 
ret stor gruppe på 10 kursister, der er 
begyndt på Danskuddannelse 1, men 
som vi håber med tiden at kunne løfte 
til en PD2, da de jo netop er – unge 
og formodentlig kan hæve sig selv op 
i armene og dermed ad åre få en lille 
uddannelse.

Vi kan desværre ikke direkte udslu-
se ret mange til for eksempel SOSU-
skolen eller Teknisk Skole. De risike-
rer at tilhøre den gruppe, der hurtigt 
dropper ud af uddannelserne, når det 
går op for dem, at kravene til gode 
skrive- og læsekompetencer ikke kan 
indfris. De skal derfor ofte omkring 
VUC i 2-sprogsklasser og en 9. 
klasse, før de kan komme i gang med 
en egentlig uddannelse. De sam-
menligner gerne sig selv med danske 
unge, der som 18-årige ofte har 
kørekort og er langt fremme med hen-
syn til uddannelse. Her kommer vores 
unge til kort. Deres fremtidsudsigter 
forekommer uoverskuelige, og de 
opgiver måske på forhånd at tænke 
i langsigtede baner. For få år siden 
havde de en lille chance for at finde 
ufaglært arbejde, men således ser det 
ikke ud i dag. Vi anbefaler derfor de 
unge så vidt muligt at fortsætte deres 
danskuddannelse på VUC og det ser 
ud til, at de følger vores råd: 71 % af 
de sidste fire års 52 eksamenskursist-
er gik videre på VUC, mens 11 %
påbegyndte SOSU-skolen og 7.6 %
gik videre på Teknisk Skole. Vi er 
stolte af, at kunne sige, at ingen af de 
unge blev udsluset til ingenting!

●

Denne artikel er en opdatering af en 
tidligere publiceret artikel fra 2010.
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Projektet har længe været under op-
sejling, men er nu endelig blevet en 
realitet. Den 13. august mødte den 
store flok kursister op til en aktiv dag 
med rundtur i Horsens og mad og 
spil i parken. Officielt blev unge-
klassen indviet tirsdag den 18. 
september med en reception, hvor 
de involverede personer i projektet 
var inviteret. Det blev en hyggelig 
og festlig dag med god mad, lavet af 
kursisterne, taler og fællesdans.
 

Samarbejde muliggjorde 
ungeklassen
Ungeklassen er et resultat af et sam-
arbejde mellem Horsens kommune, 
Skanderborg og Odder kommune, 
samt Horsens ungdomsskole og 
Sprogcenter Midt. Gennem samarbej-
det med ungdomsskolen er det muligt 
at tilbyde undervisning i fag ud over 
det sædvanlige dansk som andet-
sprog. Det betyder, at kursisterne ud 
over 16 ugentlige timer i dansk også 
modtager undervisning i arbejds-
markedskendskab, samfundsfag og 
IT, samt engelsk, matematik og idræt. 
Samarbejdet med ungdomsskolen 
giver ydermere mulighed for at tilbyde 
kursisterne at gå op til en 9. klasses 
afgangsprøve i dansk, matematik 
eller engelsk.

Et nyt tilbud med flere formål
Tanken bag projektet er at give 
sent ankomne unge mulighed for at 
opbygge færdigheder inden for en 
bredere vifte af områder, som des-
uden skal føre til en større kultur- og 
samfundsforståelse både gennem 

Ungeklassen i Horsens 
er blevet en realitet
• AF LOUISE KROGH NIELSEN OG 
LISBETH BOLEFF, SPROGCENTER MIDT

undervisning, men også gennem 
praktik, virksomheds- og skolebe-
søg. Målet er at de unge gennem de 
forskellige tiltag dermed får en større 
hjælp til at komme videre i uddan-
nelse eller arbejde.

’Et rigtig godt tilbud’
En af kursisterne, Osman, fortæller, at 
han blev meget glad for tilbuddet fra 
kommunen om at gå i ungeklassen 
på grund af de mange timers under-
visning i ugen. Derudover er der 
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forskellige fag at følge, så dansk også 
bliver implementeret ad andre veje. 
’Det er en meget bedre måde at lære 
dansk på, som er vigtigt for at kunne 
få en fremtid i Danmark’, siger Os-
man; ’og hverdagen bliver bedre fyldt 
ud med de 6 timers skole hver dag.’ 
Han kom til landet i februar 2010 og 
startede på sprogskolen i Horsens i 
februar 2012. Osman ved endnu ikke 
helt, hvad han vil, når han er færdig 
med ungeklassen. Han overvejer et 
arbejde som bygningsarbejder, og 
han er klar over, at en uddannelse i 
Danmark er vejen frem til fast arbej-
de. Forløbet i ungeklassen kan give 
ham en bedre hjælp frem til dette mål.
 

’Mange forskellige fag’ 
Blandt de få kvindelige kursister er 
Janu på 24 år. Første gang Janu 
hørte om ungeuddannelsen var på 
jobcentret. Da især engelsk og IT 
har Janus interesse, takkede hun 
ja til tilbuddet. ’Men matematik er 
også godt – selvom det er lidt svært’, 
fortæller Janu. Da kursisternes faglige 
niveau varierer i disse fag, er de også 
her inddelt i to eller tre grupper. Janu 
fortæller, at hun er glad for at have 
sagt ja til at starte på ungeuddan-
nelsen. Især de forskellige fag har 
stor betydning for Janus tilfredshed. 
Janu er i dag indstillet på at skulle 
fortsætte med uddannelse efter hun 
er færdig med ungeklassen. Hun 
vil nemlig gerne være kok. Målet er 
derfor ansættelse i en restaurant, 
fortæller Janu og tilføjer ’Jeg vil lave 
dansk mad og måske lidt nepalesisk.’ 

●

Denne artikel har tidligere været bragt 
i Sprogcenter Midts blad ”Sprogcen-
terNyt”, november 2012. 

FAKTA

35 kursister fra: Kurdistan, Afghanistan, 
Nepal, Bhutan, Irak, Somalia og Thailand
Alder: 19-34
Antal kvinder: 7 Antal mænd: 28
Kursisternes bopæl: Horsens Kommune, 
Skanderborg Kommune og Odder Kom-
mune
DU1 modul 1+2+3+4+5
DU2 modul 2+3+4+5

Antal lærere: 4 fra Sprogskolen og 4 fra 
Ungdomsskolen
Mødetid: 8.15-13.40 mandag til fredag
Fag: dansk som andetsprog, matematik, 
engelsk, IT, idræt, samfunds- og arbejds-
markedsforhold
Eksamen: PD1 + PD2 samt eventuelt en 
9. klasses afgangsprøve i enten dansk, 
matematik eller engelsk

➔
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Dansk på den fleksible måde
• AF HOLD 251 OG SUSANNE TOFT, CENTER FOR DANSK OG INTEGRATION

Blended Learning betyder, at 
undervisningen er mere fleksi-
bel i tid og sted
Vi går på DU2 modul 5 og 6 på CDI 
og er med i et udviklingsprojekt 
om Blended Learning. Vi vil gerne 
fortælle, hvad projektet handler om 
til Fokus:

Vi går i skole 18 lektioner om 
ugen, men engang imellem er vi 
fraværende fra skole af forskellige 
årsager. Vi kan være til tandlæge, 
have barn syg, være til samtale på 
jobcentret, på arbejde eller andet. 

For at følge med i undervisningen 
kan vi arbejde med opgaver der-
hjemme. Det kræver bare, at vi har 
en computer og internetadgang. 

I Blended Learning bruger vi Its-
Learning. Det er en IT-platform, hvor 
lærerne lægger mange forskellige 
slags opgaver inden for læsning, 
skrivning, lytning og tale.

Vi skal til PD2 i november/decem-
ber og derfor har vi en mappe med 
prøveforberedende opgaver. Der 
ligger rigtig mange opgaver, så vi 

STOYAN ER KUN I SKOLE EN DAG OM UGEN, FORDI HAN HAR FULDTIDSARBEJDE. MEN HAN KAN LAVE MANGE OPGAVER HJEMME 
PÅ GRUND AF BLENDED LEARNING.

kan øve os til prøven. Vi arbejder 
meget og laver en del mere hjem-
mearbejde end vi plejer. Vi går ikke 
i skole om fredagen og har derfor 
tid til at lave opgaver. Fra torsdag 
eftermiddag til søndag aften havde 
vi sendt 44 opgaver til vores lærere. 
Vores lærere er meget glade, men 
også overraskede. De spørger os, 
hvorfor vi er så flittige. Vi svarer, at 
vi gerne vil have en god karakter, vi 
vil gerne blive gode til dansk, og det 
er motiverende, at hjemmearbejdet 
er frivilligt. I Its-Learning kan vores 
lærere se, hvor mange procent af 
opgaverne vi har lavet, så vi har en 
konkurrence mellem kursisterne om, 
hvem der først når 100 %. Men vi 
når det aldrig, fordi der kommer nye 
opgaver hele tiden.

På Center for Dansk og Integration i Køge arbejder vi med 
Blended Learning som et halvårligt udviklingsprojekt. Min plan 
var at skrive om Blended Learning. Men det er ikke udviklet til 
mig som underviser! Derfor bad jeg mine kursister skrive om 
deres oplevelser med det.
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Fordelen ved at arbejde på denne 
måde er, at vi selv bestemmer, 
hvornår og hvor vi arbejder. Vi kan 
øve os hjemme eller alle steder, 
hvor der er internetadgang.

Vi synes, at Blended Learning er en 
meget god ide og at Its-Learning er 
et godt program at arbejde i, selvom 
der er nogle problemer i systemet. 
Derfor har vi nogle forslag til forbed-
ringer, som vi vil sende til UNI-C.

Vi vil gerne have tydelige markering-
er af, om en opgave er lavet eller ej. 
Vi vil også gerne have et flag som 
markering, når der bliver lagt nye op-
gaver ind af vores lærere. Og vi ved, 
at vores lærere gerne vil have en 
bedre rettefunktion, når vi bombar-
derer dem med vores besvarelser.

    ●          
                           

KLASSEN

I Hytten handler det om viden og 
sammenhæng
• AF LÆRERNE I HYTTEN/HØJE TAASTRUP 
SPROGCENTER: TOVE SPAABÆK JENSEN, 
IBEN NIEGAARD, MARIANNE CHRISTENSEN 
OG ANNE MARIE SVENDSEN
    
e-mail: sprogcenterhytten@htk.dk 

Hytten har eksisteret siden 
1988, da Boligselskabet i 
Taastrupgaard i forbindelse 
med et renoveringsprojekt 
ville oprette et sted, hvor 
indvandrerkvinder kunne 
mødes. Men kvinderne øn-
skede ikke kun et sted, hvor 
de kunne være sammen, de 
ville også have danskunder-
visning. 

Rygtet om, at man kunne lære dansk, 
spredte sig som en lynild blandt 
kvinderne, der strømmede til, så de 
to første lærere hurtigt måtte finde 
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større og mere velegnede lokaler. På 
et tidspunkt blev en sort spejderhytte 
stillet til rådighed for undervisningen, 
deraf navnet HYTTEN. Hytten er en 
satellit til Høje Taastrup Sprogcenter.

I dag har Hytten, som nu har til huse 
i to sammenlagte lejligheder midt i 
Taastrupgaard, flere funktioner end 
tidligere. Der er nu danskundervis-
ning, Aktivering og FVU undervis-
ning af i alt 60-70 kvinder, og vi er 4 
lærere, der varetager undervisnin-
gen.

Mange af kvinderne har kort eller 
ingen skolebaggrund fra deres 
hjemland. De kommer fra miljøer, 
hvor mændene har spillet den alt-
afgørende rolle. Mange har desuden 
dårlige erfaringer med en autoritær 
skole.

Når de får mulighed for at bruge 
sproget sammen med andre kvinder, 
får de opbygget sprog og selvtillid 
nok til at kunne tage ordet i forskel-
lige sammenhænge fx til forældre-
samtaler i skolen og i børneinstitu-
tioner, på jobcenter og på yderligere 
uddannelse og arbejde.

Undervisningen foregår på mindre 
hold, og vi benytter bl.a. pædago-
giske værktøjer som Cooperative 
Learning og Genrepædagogik. 
Væggene i Hytten tjener som op-
slagstavle med fotos, der har til-
knytning til de emner og den gram-
matik, der arbejdes med, således 
at det, der arbejdes med, hele tiden 
er synligt og i forandring. Vores 12 
bærbare computere cirkulerer hele 
tiden mellem de forskellige hold og 
bruges både til skriveopgaver og 
som kilde til information.

Kursisternes liv og daglige udford-
ringer er basis for undervisningen. 
Vi arbejder med meddelelser fra 
boligselskabet, håndtering af affald 
og miljø, børneopdragelse, forældre-

samarbejde med småbørnsinstitu-
tioner og den lokale heldagsskole, 
Selsmoseskolen. I forbindelse med 
disse emner inddrages en række 
fagpersoner som gæstelærere; 
psykologer, folkeskolelærere, miljø-
konsulenter, sundhedsplejerske og 
boligsociale medarbejdere.

Et gennemgående tema er sundhed, 
hvor der arbejdes mere bredt med 
oplysning om sundhed og ernæring 
og på det personlige plan med en af 
Hyttens lærere, som er vægtstopkon-
sulent. Hyttens kursister og lærere 
har desuden i de sidste fire år med 
stor succes deltaget i Lady Walk.

Vi er ofte ude af huset, for at kvin-
derne kan erfare, hvad der sker 
i samfundet uden for deres eget 
boligområde. Senest har vi været på 
Davids Samling, i Taastrup Teater og 
på Vestforbrænding. Der planlægges 
for øjeblikket et genbesøg på et 
sprogcenter i Malmø.

I efteråret 2008 startede der en 
Torsdags-café i Hytten med frivillige 
kvinder fra Ældresagen, hvor alle 
kvinder mødes til uformel samtale 
om dagligdagen, tager på ture, syn-
ger, syr og hygger sig.

Det fysiske miljø i Hytten er meget 
vigtigt for kursisterne og deres 
velbefindende og dermed også for 
indlæringen. Der er et hyggeligt ind-
gangsparti med sofa og vægge, som 
kursisterne selv har udsmykket med 
sommerfugle. Køkkenet fungerer 
som samlingssted både i undervis-
ningen og i pauserne. Der laves ofte 
sunde retter af forskellige kursist-
grupper, enten tilrettelagt eller spon-
tant. Vi har ikke noget lærerværelse i 
Hytten, hvilket er et bevidst valg, idet 
lærerne skal være tilgængelige for 
kursisterne på alle tidspunkter.

Vi fire faste lærere kender kursist-
erne og deres familier rigtig godt. 
Mange af dem går her i flere år af-
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brudt af job eller barsel, og gennem 
årene har mødre, døtre, svigermød-
re, kusiner eller veninder deltaget i 
undervisningen. 

Vores dybe interesse for kursisternes 
familier, traditioner og erfaringer 
spiller en altafgørende rolle i motiva-
tions- og relationsarbejdet. For os 
er nærhed og engagement samt 
kontinuitet og gensidighed i undervis-
ningen af kvinderne den byggesten, 
personens selvværd og integritet 
bygges på. 

Det er vores opfattelse, at der fortsat 
vil være brug for et tilbud som Hyt-
ten, fordi vores pædagogiske kon-
cept har vist sig at være en vigtig brik 
i integrationsarbejdet i lokalområdet.

●

Vi rydder sten af vejen
• AF PIA HAMMERICH, PROJEKTLEDER OG CAND. MAG.

Projektets indhold
Der er etableret et specialundervis-
ningstilbud til unge asylansøgere 
mellem 17 og 25 år med kontakt-, 
adfærds- og trivselsproblemer 
eller ansøgere med generelle eller 
specifikke indlæringsvanskeligheder, 
som ikke kan rummes i normalklas-
serne på SVF. Specialundervisnings-
projektet tilbyder undervisning til 
dobbeltdiagnosticerede kursister, der 
udover at lide af PTSD2, viser symp-
tomer på enten opmærksomheds-
forstyrrede adfærd, træk inden for 
autismespektret, personlighedsfor-
styrrelse eller selvskadende adfærd 
herunder suicidaltruet adfærd. Det 
er et kompenserende tilbud, hvor det 

overordnede mål er, at kursisten skal 
genvinde sine sociale og personlige 
handlemuligheder ved at blive tilbudt 
mestringsstrategier for social adfærd, 
kognitive strategier for ændring af 
negative mønstre og tanker samt hu-
kommelsesstrategier – alt sammen 
for at kursistens liv skal blive så nor-
maliseret som mulig. Projektet består 
af fire klasser med 5 – 7 kursister i 
hver klasse. Alle kursister bliver un-
dervist i dansk som andetsprog med
 basis i Dansk Røde Kors’ modultest-
system (et testsystem der ækvivale-
rer de officielle modultest, som be-
nyttes på landets sprogcentre ud fra
Bekendtgørelse om prøver til voksne
udlændinge m. fl. Nr 755 af 26.06.2007). 

Projektet skal derudover udvikle en 
best pratice i forhold til asylansøgere 
med særlige behov i overdragelsen 
til kommunerne ved en evt. opholds-
tilladelse. Røde Kors deltager nu i 
overdragelsessamtalerne med kom-
munerne, når en asylansøger tilknyt-
tet projektet får opholdstilladelse 
– til forskel fra tidligere praksis, hvor 
skolen blot sendte pågældendes 
’kompetenceskemaer’ til kommunen, 
hvis denne var over 18 år. Vi udar-
bejder en ressourceprofil, der angår 
alle flygtningens kompetencer og 
problematikker. Profilen udarbejdes 
altid med tolkebistand, og den inde-
holder oplysninger omkring sociale, 
personlige og faglige kompetencer. 

Vi på Røde Kors’ Unge og Voksen skole ved Forum (herefter SVF) fik for anden gang doneret 
midler af TrygFonden (2 mio. kr.) til at fortsætte vores specialundervisningsprojekt i skoleåret 
2012/13. Nærværende artikel vil beskrive, hvad donationen har muliggjort af faglig udvikling in-
den for området dansk som andetsprog med kompenserende perspektiv.1
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Den er velbeskrevet i forhold til 
flygtningens arbejdskompetencer 
både i hjemlandet og i Danmark. 
Samtidig beskriver profilen flygtnin-
gens psykosociale problematikker 
og dennes generelle eller specifikke 
indlæringsvanskeligheder. Profilen 
indeholder desuden specialunder-
viserens anbefalinger i forhold 
til fremtidigt undervisningstilbud, 
således vi i samarbejde med kom-
munen kan finde det bedst mulige 
undervisningstilbud og/eller jobtil-
bud. Der udarbejdes derudover en 
undervisningsmanual til flygtninge 
med særlige undervisningsbehov til 
brug på landets sprogcentre, vok-
senspecialskoler, modtageklasser 
i udskolingen og STU’er (særlig 
tilrettelagt undervisning i en 3-årig 
ungdomsuddannelse). 

Undervisningsmanualen
Manualen indeholder øvelser inden 
for områderne: undervisningsstruk-
tur/målsætning og evaluering, 
hukommelse, psykoedukation, 
afspænding og færdighedstræning 
i holde-ud-strategier, følelsesregule-
ring og relationsfærdigheder. Den er 
i sin helhed målrettet kursister, hvis 
sproglige niveau minimum er på DU 
1,3, DU 2,2 og DU 3,2, hvis den skal 
anvendes uden tolkebistand. Men 
den indeholder dog flere øvelser, 
som kursister på lavere niveauer kan 
arbejde med uden tolkebistand.
Målgruppen er kursister, som ud 
over at have behov for undervisning 
i dansk som andetsprog, har særlige 
vanskeligheder, der kræver en 
specialpædagogisk indfaldsvinkel. 
Her tænker vi også på sekundært 
traumatiserede unge, som er vokset 
op i flygtningefamilier og unge 2. 
eller 3. generationsindvandrere, 
som har særlige indlæringsvanske-
ligheder samt personlige og sociale 
problematikker.
Manualen er bygget op omkring 
et teoretisk oplæg til hvert af de 
nævnte områder, og der er lærer-

instruktioner til hver øvelse. Alle 
øvelserne er på en CD, og der er 
mulighed for, at underviseren selv 
kan tilføje flere dimensioner til mate-
rialet (herunder piktogrammer, anden 
tekst og emner der er målrettet den 
enkelte kursist). Dernæst følger der 
en lille bog med, hvor der med ud-
gangspunkt i en fiktiv ung flygtning, 
Ali, guides igennem manualen. Ali er 
casen, som materialet afprøves på, 
således den enkelte underviser har 
et konkret forlæg at tage udgangs-
punkt i og kan sammenligne med. 
Eksempelvis laves der en individuel 
undervisningsplan på Ali ud fra hans 
særlige faglige, sociale og person-
lige problematikker. Alis behov for 
undervisningsstruktur beskrives, og 
der gives eksempler på undervis-
ningsmetoder ud fra Alis hukommel-
sesstrategier og indlæringsvanske-
ligheder. Alt sammen med referencer 
til manualens konkrete øvelser. 
Til hver øvelse er der beskrivelser 

Skemaet er et eksempel på en øvelse fra manualen. I denne øvelse skal kursisten 
dagligt selv planlægge, hvad han/hun har lyst til at gøre i sin pause samt i en un-
dervisningsperiode på max. 30 min. Kursisten kan også vælge at planlægge, hvad 
han/hun vil lave i fritiden. Kursisten får følelsen af at have kontrol over dele af sit 
liv. Samtidig sikres, at kursisten foretager sig noget, som skaber lyst og mestring. 
Planlægningen sikrer også, at kursisten holdes i gang og ikke løbende skal tage 
stilling til, hvad der nu skal laves.

til, hvordan der kan arbejdes ud fra 
et andetsprogsfagligt perspektiv 
med udgangspunkt i øvelsen. Der 
gives anvisninger til, hvilke sprog-
lige niveauer øvelsen er rettet mod 
og hvilke færdigheder inden for de 
receptive og produktive områder, der 
trænes.

Afprøvning af manualen
I skrivende stund er manualen under 
afprøvning i traumeundervisning 
på Sprogcenter Nordsjælland samt 
internt i Røde Kors i specialunder-
visningsprojektet samt dele af den i 
den ordinære ungeundervisning. Vi 
havde etableret et samarbejde med 
en specialskole for unge tosprogede 
i Midtjylland, som desværre blev 
afbrudt pga. skolens manglende res-
sourcer til afprøvning af materialet.
Vi forsøger pt. at etablere et samar-
bejde omkring afprøvning med mod-
tageklasser i udskolingen på den
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almindelige folkeskole, da vi øn-
sker en så nuanceret og kvantitativ 
feedback som overhovedet muligt3. 
Manualen skal ses som middel til at 
rydde de sten af vejen, som ligger ud 
over de dansk som andetsproglige 
problematikker, som kan hindre en 
læring og i sidste ende kan betyde, 
at kursisten ikke består de nød-
vendige test – og dermed ikke kan 
komme videre i et uddannelsesfor-
løb.
I dialogen med underviserne, som
har afprøvet materialet, er de gen-
nemgående temaer, at underviserne 
for det første får et mere nuanceret 
billede af den enkelte kursist og også 
oplever en større rummelighed, idet 
de oplever at ”komme tættere på” 
kursisterne og derfor også en større 
forståelse af, hvorfor en kursist har
en bestemt adfærd. Dernæst oplever 
underviserne, at relationen bliver 
tættere og mere frugtbar og ikke 
mindst så qua øvelserne gives der
 anvisninger til, hvordan den fremad-
rettede undervisning skal strukture-
res. Kursisterne, som har afprøvet 
materialet, har alle været glade for 
øvelserne. Måske fordi undervis-
ningsmaterialet har fjernet sig fra et 
upersonligt tredje i f.eks. en læse-let 
bog til noget, som tager udgangs-
punkt i dem selv og i klassen som 
et socialt fællesskab. Nogle af 
øvelserne lægger desuden op til at 
være emner, som kan benyttes i den 
mundtlige del af modultestene. 

Afslutning på projektet
Projektet vil blive afsluttet med et 
seminar i sommeren 2013 for sprog-
lærere, folkeskolelærere, special-
undervisere og sagsbehandlere, 
psykologer og andre som har et ar-
bejdsmæssigt interessefelt inden 
for dette område. Seminaret vil bl.a. 
præsentere projektets konklusioner 
og anbefalinger – herudover vil alle 
deltagere modtage en undervisnings-
manual4.                              

●

”Livets træ” – en metode til at undervise i reminiscensarbejdet. Træet er et samlet 
udtryk for den enkelte kursists personlige historie. Flygtninge med PTSD og/eller 
andre problematikker oplever ofte at være fjernet fra psykosociale omgivelser, som 
giver identitet, og det levede liv deles ofte i et før og et nu, som ikke er i kontinui-
tet. Reminiscensarbejdet handler om, at skabe en kontinuitet mellem fortid, nutid 
og fremtid. Samtidig fungerer gruppen og underviseren som vidner til den enkelte 
kursists historie: Det er afgørende for identitetsfølelsen, at der er vidner til individets 
personlige historie.

INFO OM UNDERVISNING AF ASYLANSØGERE PÅ RØDE KORS 
UNGE- OG VOKSENSKOLE VED FORUM

Asylansøgere bosiddende på voksencentrene Sandholm, Avnstrup, Auderød Kongelunden, 
Kvindecentret og Sigerslev samt børnecentrene Gribskov og Jægerspris modtager efter det 
fyldte 17. år undervisning på Røde Kors Unge- og voksen skole ved Forum, og alt efter deres 
alder og skolemæssige kompetencer modtager de undervisning i dansk som andetsprog, 
engelsk, alfabetisering, pc-kørekort og samfundsfag. Skolen rummer pt. 755 kursister, som 
alle modtager undervisning i dansk eller engelsk som andetsprog med basis i Dansk Røde 
Kors’ modultestsystem, der ækvivalerer de officielle modultest. Undervisningen har til formål 
at skabe forudsætninger for en vellykket integrationsproces eller lette en tilbagevenden for an-
søger, som meldes afslag. Undervisningen skal medvirke til at skabe en aktiv og meningsfuld 
hverdag for den enkelte.

1. Et fagområde som Charlotte Bie og Jette Skadhauge tegner linjerne op til i UC2-rapporten 
”Det gælder om at rydde sten af vejen. Undervisning af kursister med særlige undervisnings-
behov i danskuddannelser og i samarbejde med specialundervisning – status og inspiration”, 
(2008)
2. PTSD er et symptomkompleks, hvor en del af kriterierne skal være opfyldt for at få diag-
nosen. Personen skal:
 1. have oplevet død eller livstruende begivenhed
 2. lide af søvnløshed, vrede, koncentrationsvanskeligheder
 3. opleve flashbacks/have mareridt
 4. have stressforstyrrelser
 5. udvise tilbagetrækning og undgåelse

3. Hvis der er interesse på din skole for at afprøve manualen bedes du kontakte Pia Ham-
merich på phm@redcross.dk
4. Alle spørgsmål vedr. seminar og manualen bedes sendt til Pia Hammerich på 
phm@redcross.dk

➔
➔



Nr. 60 > JUNI > 2013 > SIDE 24.

➔
➔

Konference

www.spf-herning.dk


ARTIKEL
Nr. 60 > JUNI > 2013 > SIDE 25.

En newzealandsk appelsin 
i sprogcentrets turban!
• AF LENE GLYNGØ, CENTERHEF PÅ SPROGCENTER MIDT

Vi har gennem et par år på Sprog-
center Midt arbejdet med at flytte 
fokus fra undervisning til læring. 
Derfor blev vi nysgerrige, da vi hørte 
en newzealandsk forsker og profes-
sor sige følgende:

”Jeg har næsten nået det punkt, 
hvor jeg har mistet interessen for 
diskussioner om undervisning – ikke 
fordi de ikke er vigtige, men fordi de 
ofte forhindrer vigtige diskussioner 
om læring. Alt for mange profes-
sionelle diskussioner og efterud-
dannelseskurser handler om ’best 
practice’ og nye undervisningsme-
toder og -materialer, og det ser ud 
til, at vi kan lide disse trygge emner. 
Men hvor er debatten om, hvordan 
vi lærer, evidensen om elevernes 
læring og deres forskellige måder at 
lære på?”

Professoren hedder John Hattie, og 
han har for nylig skrevet lærings-
historie i form af verdens hidtil mest 
omfattende forskningsoversigt: en 
syntese af over 800 meta-analyser 
af faktorer, der påvirker elevers 
læring. Aldrig tidligere har vi set så 
overbevisende dokumentation for, 
hvad der rent faktisk virker i under-
visningen.

Ifølge John Hattie er det lærernes 
faglige og pædagogiske kompe-
tence, der udgør den primære for-
skel på, om undervisning virker. Når 
lærerne formår at gøre læringen og 
progressionen synlig for hver enkelt 
elev, så sker der læring. Lærerne 
skal løbende sætte tydelige mål for 
hver enkelt elev, de skal løbende 

være i dialog med hver enkelt elev 
om læreprocesserne, og de skal 
sammen med den enkelte elev 
løbende måle progressionen. Der-
udover skal lærerne kende virknin-
gen af deres forskellige indsatser 
på de enkelte elevers læring. I takt 
med at lærerne måler progression, 
vil de blive bedre til at identificere 
de handlinger, der gør en synlig 
forskel for elevernes læring.”Know 
thy impact” (kend jeres virkning) er 
Hatties pointe.

Disse faktorer har oven i købet langt 
større virkning end fx lave klasse-
kvotienter, brug af it, flere under-
visningstimer o.lign., hævder Hattie 
ganske tankevækkende.

John Hatties overbevisende doku-
mentation for, hvornår læring virker 
bedst, er banebrydende viden for 
sprogcentret. Vi er blevet bekræftet 
i, at vores hidtidige udviklingsind-
sats har været på ret kurs, og vi 
ved, hvor vi skal hente hjælp til at 
omsætte disse forskningsresultater 
til praktisk gennemførelse i klasse-
rummet.

Og den hjælp får vi! Det er nem-
lig lykkedes sprogcentret at få én 
af John Hatties disciple ikke bare 
til Danmark, men til Sprogcenter 
Midt! Fredag den 31. maj vil Martin 
Renton bruge en hel dag sammen 
med sprogcentrets lærere for at give 
os et indblik i, hvordan vi lærer at 
kende og måle vores virkninger, og 
hvordan vi kan bruge det til at skabe 
endnu bedre læringsresultater.
(Arrangementet har fundet sted, red.)

●

YDERLIGERE OPLYSNINGER: 

Centerchef Lene Glyngø, 2782 5982 
eller 
souschef Line Thingholm, 2985 2526

➔
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Turbo-dansk på 
Erhvervsakademi 
Sjælland i Køge
• AF LARS VISNJIC JACOBSEN, 
UNDERVISER PÅ CDI OG AFDELINGSLEDER PÅ TURBODANSK

Center for Dansk og Integration og 
Erhvervsakademi Sjælland indgik 
i efteråret 2012 et samarbejde om 
intensiv danskundervisning for stu-
derende på de internationale studier 
på Erhvervsakademiet. Konceptet, 
som Center for Dansk og Integration 
udbyder, hedder turbo-dansk. Det er 
et intensivt undervisningsforløb på 
danskuddannelse 3. Denne form for 
danskundervisning gør det muligt for 
kursisterne at tage hele danskuddan-
nelse 3 til og med Prøve i Dansk 3 
på 9 måneder. 
Center for Dansk og Integration har 
gennem de seneste år haft succes 
med at udbyde denne form for dansk-
undervisning som et blandt mange 
andre tilbud.

Holdene, der er på 10-12 kursister, 
møder to eftermiddage om ugen, når 
de er færdige med deres studier på 
Erhvervsakademiet, og allerede efter 
de første 6 ugers undervisning kom-
mer kursisterne til modultest 1. 
Det stiller imidlertid store krav til kur-
sisterne i form af en temmelig høj 
forberedelsesfaktor og frem for alt 
– som alfa og omega i alle lærings-
processer – en stor motivation for at 
lære dansk.

Lørdagsavisen skrev d. 8/12 2012: 
VEJEN TIL ET GODT JOB
På hold 0321 på turbo-dansk er del-
tagerne enige om, at den eneste 
måde, de kan få et job, er ved at lære 
dansk. Viera fra Slovakiet og Robert 
og Christina fra Rumænien går alle 

tre på serviceøkonomuddannelsen 
på Erhvervsakademi Sjælland, mens 
Evita fra Letland og Ahmed fra Afgha-
nistan begge har overstået deres 
studier, men tager turbo-dansk for at 
kunne få et job. De ser alle fem, at 
nøglen til job og bedre integration, er 
dansk. Alle fem har allerede oplevet 
at få afslag på et job, udelukkende 
fordi de ikke taler dansk godt nok. 

På Erhvervsakademi Sjælland Cam-
pus Køge er campuschef Jørgen 
Heramb meget tilfreds med samar-
bejdet med Center for Dansk og 
Integration. – På uddannelser, som 
vi kører på engelsk, har vi mange 
studerende fra fx Europa, Asien, 
Afrika og Mellemøsten. Trods engelsk 
bliver fællessproget for dem på stu-
dierne, er det alligevel en fordel for 
dem at kunne beherske dansk. Med 
kendskab til dansk kan de bedre blive 
integreret i samfundet og klare sig i 
dagligdagen uden for uddannelsen. 
De vil også langt nemmere kunne få 
studiejob og en praktikplads – som de 
skal have som del af deres uddannel-
se, siger han.

Turbo-dansk
Turbo-dansk er, som navnet antyder,
et intensivt danskkursus. Men det, 
der måske er det mest specielle ved 
dette undervisningstilbud, er selve
undervisningsmetoden. Metoden 
bygger på et behavioristisk indlæ-
ringsprincip sammen med en meget
holistisk tilgang til andetsprogsind-
læringen, hvor der hele tiden er 

fokus på udtalen – uanset om kur-
sisten beskæftiger sig med tekstlæs-
ning, dialog eller grammatiske øvel-
ser. Alle kursister får en detaljeret 
introduktion til fonologien i begyndel-
sen af et undervisningsforløb. Der 
er blandt alle lærere på turbo-dansk 
konsensus om udlægningen af 
dansk fonologi – baseret på udtale-
konceptet ”the key to Dan!sh” som 
oprindelig er udviklet af Den Danske 
Skole, der tidligere havde til huse 
– først i Hellerup og senere i Køben-
havn. Derudover foreligger der et be-
stemt undervisningsmateriale, som 
alle lærere er forpligtet til at følge på 
turbo-dansk. 

Der stilles temmelig store krav til kur-
sisterne, da de får mange lektier for 
til hver mødegang og efterfølgende 
gennemgår en test, der viser, om de 
har tilegnet sig stoffet. 

Fordele og ulemper 
Der er selvfølgelig meget store for-
dele forbundet med at kunne føre 
kursisterne op til den afsluttende 
prøve PD3 på blot 9 måneder, og 
langt de fleste kursister elsker denne 
undervisningsform – for det første 
fordi der hele tiden er fokus på det
 praktiske talesprog, og for det an-
det, fordi det hurtigt bliver klart og 
tydeligt, hvad man som kursist skal 
lave til og under hver mødegang. For 
det tredje skal den enkelte kursist 
performe hver mødegang både 
mundtligt og skriftligt. Sidst men ikke 
mindst er det tydeligt at kursisterne 
elsker, at der bliver stillet store krav 
til dem. På den måde føler de, at de 
bliver taget alvorligt … og hvem kan 
ikke lide det!? 

For at kunne følge dette program 
hele vejen til PD3 – og vel at mærke 
med et godt resultat, er der dog en 
række faktorer, som spiller en meget 
væsentlig rolle. Det er vigtigt, at 
kursisten i forvejen mindst behersker 
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engelsk – hvis ikke som andetsprog, 
så i det mindste som fremmed-sprog, 
da instruktionssproget er engelsk på 
modul 1 (de første 6 uger.) Det er 
også vigtigt at kursisten selvstændigt 
kan systematisere og hurtigt danne 
sig et overblik over kompleksitet. 
Ikke mindst er det vigtigt, at kursisten 
har det, man inden for musikkens 
verden kalder for gehør. 

Derfor er det også meget vigtigt 
at være opmærksom på alle disse 
faktorer, når kursisterne er til visita-

tion – ellers ville der hurtigt kunne 
være flere ulemper ved turbo-dansk 
end fordele… som ved enhver anden 
fejlplacering i danskuddannelses-
systemet.

Kan man bruge turbo-dansk kon-
ceptet i andre sammenhænge på 
danskuddannelserne? 

På CDI gør man brug af konceptet 
til isoleret udtaleundervisning på 
danskuddannelse 3 og på danskud-
dannelse 2.
På danskuddannelse 3 har man 

med succes også lavet hybridunder-
visning, hvor 1/3 af ugens 18 læste 
lektioner foregår med turbo-dansk 
konceptet og 2/3 med undervisning, 
hvor der er metode- og materialefri-
hed.                                                 ●

Læs evt. mere om de to institu-
tioner, der i løbet af de kommende 
år kommer til at ligge sammen med 
10 andre uddannelsesinstitutioner i 
CAMPUS Køge: 
www.easj.dk 
www.danskogintegration.dk 

Jeg har set frem til dette nye begynder-
materiale for DU2, både på grund af 
gode erfaringer med bøger fra Synope, 
og fordi det bestemt ikke er hver dag, 
der kommer nyt materiale beregnet for 
DU2.

Fra forlaget loves man et “Alt-i-et-sy-
stem”, hvor man kan finde både teks-
ter, dialoger, lytteforståelse, udtaletræ-
ning, grammatik og en bred vifte af 
øvelser og opgaver.

Bogen er i lækkert layout med mange 
gode farvebilleder. Forsidebilledet viser 
friske unge mennesker fra hele verden, 
klædt i cowboybukser og Tshirt. 

Det er en kombineret læse- og øvebog 
med en mængde kommunikative op-
gaver og indføring i de gængse begyn-
deremner. 
På nettet ligger der supplerende ma-
teriale i form af især repetitionskort, 
som kan anvendes til mundtligt arbej-
de. Ligeledes kan man på nettet finde 
lydfiler og aflytte mange dialoger fra 
bogen.

Systemet udmærker sig ved at læg-
ge op til et struktureret arbejde med 
udtale. På et tidligt tidspunkt sættes 
fokus på dansk artikulation af “r” for-
an vokal - og af “fr” og “gr”. Næste 
udtalefokus er korte og lange vokaler, 
dernæst blødt d. Der benyttes ind 
imellem lydskrift, og der er angivet 
tryk i dialogerne.

Hertil kommer, at repetitionskort m.m. 
giver mulighed for at arbejde varieret
og grundigt med lytning og aktivt 
mundtligt sprog.

Desværre er der også nogle prob-
lemer: 

I betragtning af, at materialet præsen-
teres som et “Alt-i-et-system”, så 
mangler jeg en indføring i dansk skrift, 
som et minimum i de specielt danske 
skrifttegn. 
Der er mange steder i bogen for lidt 
plads, når kursisten skal skrive – for 
kort linjeafstand i indsætningsøvelser, 
for kort linjestykke i forhold til det ord, 
man skal sætte ind. 

Man må derfor være indstillet på at 
arbejde med skrift på anden vis.

Jeg slog op på en tilfældig lytteøvelse 
og ville finde den tilsvarende lydfil og 
facit, men der havde indsneget sig en 
fejl, så det ikke passede sammen. Det 
er ikke godt. 
(Iflg. bogen: side 18, øvelse 24, iflg. 
facit side 18, øvelse 22 - men det, man 
fik at høre, var lydfil 11, øvelse 14.)

På trods af fejl og mangler, så vil jeg
sige, at det er et fantastisk godt ma-
teriale, som jeg kan give min bedste 
anbefaling. 
Det er gennembearbejdet og grundigt, 
og der er rigtig meget at gå i gang 
med, især mht. mundtligt arbejde. 

●

kr. 226,- med CD kr. 288,-
Lydfiler, repetitionskort m.m. kan 
downloades frit.

Boganmeldelse

Vi taler dansk 1
af Lisbet Thorborg | Forlaget Synope
• ANMELDER: SIGRID HASLING

www.easj.dk
www.danskogintegration.dk



