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Dagens program 

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed 

1. Introduktion og fælles præsentation 

2. Formålet med workshoppen 

3. Første oplæg og gruppeopgave: Udfordringer, der kan opstå i vejlednings- 
og undervisningssituationer, hvor man ikke taler samme sprog 

4. Opsamling 

       Pause 

5.   Andet oplæg og gruppeopgave: Undersøgelser af sammenhængen    

       mellem sprog og læring i et dansk som andetsprogsperspektiv 

6.   Opsamling 

       Pause 

7.   Tredje oplæg og gruppeopgave: Hvordan kan man tale sammen, når man             

       ikke har samme sprog – sproglige redskaber til vejlednings- og   

       undervisningssituationer 

8.   Opsamling  

9.   Afrunding og evaluering 
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Center for Internationalisering og Parallelsproglighed – CIP 

 CIP er etableret i 2008 

 Forsknings- og kursuscenter tilknyttet Københavns Universitet 

 Parallelsproglighed er når to sprog opleves som ligeværdige inden for 
en bestemt sproglig praksis, og at valg af sprog er bestemt af, hvad 
der er mest hensigtsmæssigt i den givne situation. 

 25 ansatte 

 Skræddersyede sprogkurser på dansk og engelsk 

 Katja Årosin Laursen, cand.mag. i dansk med speciale i dansk som 
andetsprog 

 Videnskabelig assistent med særligt fokus på sproglige behovsanalyser, 
sproglig bevidsthed, forholdet mellem sprog og fag, akademisk dansk, 
dansk som andetsprog, sproglig feedback og eksplicitering af sproglige 
krav. 

 Individuel én-til-én-undervisning, kurser for større grupper af forskere og 
studerende – i dansk som andetsprog, akademisk dansk og sproglig 
rådgivning. 

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed 
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Præsentation af jer 

Hvor mange af jer arbejder hhv. som vejledere i Ungdommens 
Uddannelsesvejledning (UU) og som undervisere i Københavns 
Kommunes Ungdomsskole (KKU)? 
 
Gruppearbejde med to vejledere og to undervisere pr. gruppe 
 
Præsentationsrunde i hver gruppe 
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Formålet med workshoppen 

Formålet med workshoppen er at skabe fokus på, hvordan sprog 
påvirker læring, og på hvordan sproglig udvikling kan bidrage til 
succesoplevelser i forbindelse med uddannelsesvejledning og 
undervisning.  
 
Workshoppen vil i høj grad inddrage jeres erfaringer som 
undervisere og vejledere. 
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Første oplæg og gruppeopgave:  
 
Udfordringer, der kan opstå i vejlednings- og undervisningssituationer, 
hvor man ikke taler samme sprog 

 
 Titlens forskellige betydninger 

 Sproglige betegnelser 

 Sproglig skoleparathed 

 Hverdagssprog vs. skolesprog 

 Førfagligt ordforråd/gråzonesprog 
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Titlens forskellige betydninger 

 
Hvordan kan man tale sammen, når man ikke har samme sprog? 

 

 Forskellige modersmål 

 Hverdagssprog vs. skolesprog 

 



 

www.cip.ku.dk  +45 35 32 86 39  cip@hum.ku.dk 

Sproglige betegnelser 

Modersmål – andetsprog – fremmedsprog 

 
”Modersmål: Et modersmål er det sprog, et barn tilegner sig i 
hjemmet i omgangen med forældrene eller andre 
centrale personer i de første leveår” 
(Undervisningsministeriet 2009: 19). 
 
”Fremmedsprog: Et fremmedsprog læres uden for det land, sproget 
tales 
 
Andetsprog: Et andetsprog læres i det land, sproget tales” 
(Kjær Krogh 2010: 378). 
 
Tosprogede elever: "børn, der har et andet modersmål end dansk, og først ved 
kontakt med det omgivende samfund, eventuelt gennem skolens undervisning, 
lærer dansk” (Undervisningsministeriet 2014). 
 
Det er vigtigt at tage højde for, at tosprogede elever/elever med dansk som 
andetsprog er en heterogen gruppe, som kan have vidt forskellige sproglige, 
kulturelle og læringsmæssige baggrunde og erfaringer.  
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Sproglig skoleparathed 

 

”De børn og unge, man møder i danske skoler, kan således være 
tosprogede på mange måder. De bruger sprogene forskelligt i 
hverdagen og har derfor udviklet dem indholdsmæssigt og 
niveaumæssigt forskelligt. Nogle børn er fx sprogligt set skoleparate på 
begge deres sprog i seksårsalderen, mens andre kun er det på enten 
modersmålet, dansk eller et tredje sprog. En tredje gruppe børn har 
ikke udviklet nogen af deres sprog i skolens retning før skolestarten” 
(Holmen 2009: 26). 
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Hverdagssprog vs. skolesprog 

Ifølge forskellige sprogforskere (Magnusson 2008, Lund 2009 og Krogh 
2010) giver det i uddannelsessammenhæng mening at skelne mellem 
hverdagssprog og skolesprog/akademisk sprog.  
 
Nogle af de væsentligste forskelle er, at skolesprog er mere 
reflekterende og abstrakt end hverdagssprog, og at det i højere grad 
bygger på formelt og fagligt funderet skriftsprog (Magnusson 2008). 
 
De forskellige fag har særlige registre, og man kan fx tale om et 
naturfagligt register og et danskfagligt register. 
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Oversigt over hverdagsviden og skoleviden 

Hverdagsviden 

-  bygges op langsomt, gradvist, 

   bid for bid og fragmentarisk 

-  bygges op i barnets eget tempo 

-  bygges op på en ureflekteret 

   måde 

-  forhandles frem i talesproget 

-  er situationsspecifikt 

-  er baseret på personlige 

   erfaringer 

-  er oftest konkret og ikke-teknisk 

-  udgør en helhed 

 

 

Skoleviden 

- bygges op hurtigt og i logisk rækkefølge 

- bygges op i lærerens og kursusplanens 

   tempo 

-  bygges op på en reflekteret måde 

-  konstitueres i skriftsproget 

-  er universalistisk/generelt 

-  er distanceret fra personlige erfaringer 

-  er abstrakt og teknisk 

-  er opdelt i discipliner/områder 

  

 

 

 

 

Magnusson 2008 
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Hverdagssprog vs. skolesprog 

Cummins (1980) skelner mellem begreberne  
Basic Interpersonal Comunicative Skills (BICS) og  
Cognitive/Academic Language Proficiency (CALP). 

 
 

Range of contextual support and degree of cognitive involvement in 

communicative activities (Cummins 1982). 
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Førfagligt ordforråd/gråzonesprog 

På baggrund af en undersøgelse af Gimbel fra 1995 beskriver Sørensen 
de førfaglige ord på denne måde: 

 
”Før-faglige ord er de ord, som ikke er egentlige fagord, og som 
typisk ikke forklares hverken i tekstbogen eller i undervisningen, 
fordi læreren går ud fra, at det er kendte ord, men netop disse ord 
volder ofte særlige vanskeligheder for elever, for hvem sproget 
er deres andetsprog” (Sørensen 2008, 18). 
 

Eksempler på gråzonesprog: 
 
       ”Det er uigennemsigtige ord, der er svære at afkode. Det kan 

være fordi de har flere betydninger (valg, pålæg, område, råd) 
eller et enkelt ord beskriver en proces (vejledning, tilmelding, 
optagelse, fremmøde, sygemelding). Passiver eller bydeform kan 
også være en sproglig udfordring (vælg/vælges, skriv/skrives, 
tilmeld/tilmeldes)” (Ministeriet for Børn og Undervisning 2011: 6). 
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”Et af vejledningsindsatsens mål er at eleverne skal tage 
selvstændige og reflekterede valg omkring deres uddannelse. Men 
eftersom tænkning og sprog er hinandens forudsætninger, har vi en 
udfordring der hvor eleven ikke mestrer den sproglighed der 
hænger tæt sammen med en nuanceret forståelse af et stofområde. 
Vi lærer sprog, når vi lærer fag og lærer fag når vi lærer sprog. 
Stimuleres dette samspil ikke, får eleven ikke adgang til den læring,  
som er intentionen med undervisningen og vejledningen” 
(Ministeriet for Børn og Undervisning 2011: 6). 
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Opsummering 

 Det kan være svært at tale sammen, hvis man mangler et fælles 
sprog 

 Barnets sprog har betydning for den sproglige skoleparathed 

 Det er vigtigt at skabe fokus på det førfaglige 
ordforråd/gråzonesprog, da det førfaglige ordforråd kan være en 
stor udfordring for elever med dansk som andetsprog og elever 
som ikke har udviklet så stærkt et skolesprog 

 Graden af kontekst spiller en stor rolle i læringssituationen 
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Gruppeopgave 1:  

Spørgsmål til diskussion + stikord på papir 
 

1. I hvilke konkrete situationer har I oplevet, at sprog har haft en    

     betydning for kommunikationen med den unge? 

 

2. I hvilke konkrete situationer har I oplevet, at sprog har haft en  

    betydning for den unges læring? 

  

3. Har I oplevet, at elever taler et andet sprog end dansk i en 
vejlednings- eller undervisningssituation, hvor det har forstyrret 
samtalen/undervisningen? 

 

4. Hvad er jeres reaktion, og hvad siger/gør I, hvis den unge taler 
”gadesprog” (hård tone med mange bandeord) i en vejlednings- eller 
undervisningssituation? 

 

5. Hvordan har I oplevet, at den unge reagerer på en sådan 
reaktion/kommentar fra jer? 

 



 

www.cip.ku.dk  +45 35 32 86 39  cip@hum.ku.dk 

Jeres kommentarer og erfaringer 

- Selv når man har dansk som modersmål kan det være svært at forstå 
og anvende skolesprog 

- Udviklingen af et skolesprog på modersmålet spiller en rolle for, hvor 
nemt den unge har ved at udvikle et skolesprog på 
dansk/andetsproget 

- Nogle af de unge gør modstand over for fagbegreber, fx narrativ 

- Det er vigtigt, at der er tillid mellem vejlederen/underviseren og den 
unge for at kunne kommentere den unges sprog 

- Det er vigtigt at tale med den unge om, hvordan deres sprogbrug kan 
opfattes af andre, fx på en praktikplads eller uddannelsesinstitution 
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Andet oplæg og gruppeopgave:  
 
Undersøgelser af sammenhængen mellem sprog og læring i et 
dansk som andetsprogsperspektiv 

 Tore Sørensen 2008 

 Ulla Lundquist 2008 

 Mogensen & Vendeltorp 2009 

 Lund & Bertelsen 2008 

 Årosin Laursen 2013 

 

 

 Link til undersøgelsen Muligheder og barrierer 

     - en undersøgelse af overgangen mellem sprogcentre og 

     erhvervsrettede uddannelser, 2006, Karen Lund, Ellen Bertelsen og      

     Marianne Søgaard Sørensen, Danmarks Pædagogiske Universitet, Ministeriet 

     for Flygtninge, Indvandrere og Integration:  

 https://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/01C5917D-4222-49C4-9BA2-
8BEB58800ECA/0/Muligheder_barrierer.pdf 
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Undersøgelser af sammenhængen mellem sprog og læring 

Tore Sørensen 2008: ”Eksplicit fokus på sproget – samarbejde i 
natur/teknik og dansk som andetsprog”  
 
- 5. klasse på Grøndalsvængets Skole i København NV 
- En natur/teknik-lærer og en dansk som andetsprogslærer har 

samarbejdet om et eksplicit fokus på sprog i et forløb om 
fordøjelsessystemet 

- De henledte elevernes opmærksomhed direkte på det sprog, der knytter 
sig til emnet ved at skabe fokus på det særlige naturfaglige register 
(klassificering, processer og fænomener og deres indbyrdes 
sammenhæng, fx at optage, at nedbryde, optagelse og nedbrydning) 

 
- Der sættes ”fokus på procesaspektet, ved at eleverne fordyber sig i 

fordøjelsesprocesser, der foregår i systemet, og i, hvordan disse 
udtrykkes sprogligt i det naturfaglige register” (Sørensen 2008: 21). 

- Parallelt med undervisningen i natur/teknik, undervises fem elever i 
supplerende undervisning i dansk som andetsprog (sproglig fordybelse i 
emnet) 

- Kombination af laboratorieforsøg, tekstarbejde og samtaler 
- Introduktion til læsestrategier – skriv egne stikord til de vigtigste 

begreber for at forstå dem bedre, og forklar processerne for andre 
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Ulla Lundquist 2008: ”Inddragelse af tosprogede elevers sproglige og 
kognitive ressourcer” og ”At strække sproget” 

 

- Eleverne i femte klasse skulle få forældrene til at fortælle et eventyr på 
deres modersmål og medbringe dem efter hukommelsen eller oversætte 
dem delvist hjemmefra 

- Samarbejde mellem en dansklærer og en sprogcenterlærer 

- Eleverne arbejdede meget i sproggrupper, og de skrev løbende logbog 
over forløbet 

- Projektets har taget udgangspunkt i ”de sprogbrugserfaringer, den 
enkelte tosprogede elev faktisk medbringer, og modersmålet er en 
væsentlig ressource, fordi mange af elevens sprogbrugserfaringer er 
knyttet hertil” (Lundquist 2008a: 91). 

- Projektet bygger på en additiv sprogpædagogik, hvor elevens sproglige 
ressourcer på modersmålet inddrages aktivt i undervisningen 

 

- ”Tosprogede elever har brug for, at undervisningen støtter dem i at 
udvikle strategier til at strække eller udvikle deres intersprog, så de ikke 
blot nøjes med at udvikle strategier til at klare sig med det sprog, de 
har” (Lundquist 2008b: 119) 

- Forklare ting med egne ord, reformulere og anvende synonymer  
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Mogensen og Vendeltorps undersøgelse fra 2009 viser bl.a., at 
gymnasieelever med dansk som andetsprog i en skriftlig test har et 
markant mindre ordforråd og dårligere tekstforståelse end elever med 
dansk som modersmål. Eleverne med dansk som andetsprog har 
sværere ved at gætte betydningen af isolerede ord i testen, dvs. ord der 
ikke forekommer i en kontekst, og de ”har vanskeligt ved at hæve sig 
over det konkrete indhold i den læste tekst og slutte sig til en mere 
generel forståelse” (Mogensen & Vendeltorp 2009, 137).  
 
 
En undersøgelse af Lund og Bertelsen fra 2008 af overgangen fra den 
adgangsgivende sproglige studieprøve* til de videregående uddannelser 
viser, at tosprogede især har vanskeligt ved at opfylde de sproglige 
akademiske krav på studiet, særligt de skriftlige akademiske genrer 
(Lund & Bertelsen 2008). 

 
* Læs mere om Studieprøven her: http://www.socialjura.dk/content-
storage/regler/2014/bek-65-af-221-2014/#c92357 
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Det er sprogligt – selv hvor du ikke lægger mærke til det 
- En empirisk undersøgelse af de sproglige og faglige vanskeligheder hos farmaceutstuderende 

med dansk som andetsprog på Københavns Universitet (Årosin 2013) 

Udgangspunktet for min undersøgelse: 

• På PharmaSchool udgør de studerende med dansk som L2 knap 30% 
af den samlede studenterbestand (KU 2007) 

 

• På PharmaSchool blev det sprogstøttende kursus knyttet til faget 
Lægemiddelformulering, og Jette Jacobsen og Charlotte Øhrstrøm stod 
sammen for undervisningen på kurset 

 

• Lægemiddelformulering har en meget høj dumpeprocent, som har 
ligget på 24-48 % til den ordinære eksamen og 63-77 % til den ikke-
ordinære eksamen  siden 2011 (Jacobsen 2013) 

 

• Lægemiddelformulering er at fag, hvor de studerende skal forholde sig 
til og diskutere den samlede viden de har fået på de forudgående fag 
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De vigtigste resultater:  
Faglige vs. sproglige vanskeligheder? 

Er du nogensinde usikker på hvad der kræves af dig fagligt på 
studiet? 
DKL2: 45 % svarer ja 
DKL1: 52 % svarer ja 
 
Er du nogensinde usikker på hvad der kræves af dig sprogligt på 
studiet? 
DKL2: 40 % svarer ja 
DKL1: 27 % svarer ja 
 
29 % af de studerende med dansk som L2 har oplevet, at 
sproglige vanskeligheder har betydning for, hvordan de klarer sig 
fagligt på studiet 
 
Der er uoverensstemmelse mellem de studerendes og 
undervisernes opfattelser af vanskelighederne. 
 
De studerende med dansk som L2 angiver overordnet ikke flere 
vanskeligheder end de studerende med dansk som L1.  
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Forholdet mellem sprog og fag 

”Faglighed er sproglighed. At lære et fag er i vid udstrækning det samme 
som at lære at tale og skrive fagligt. Man kan også sige at det drejer sig om 
at komme ind i en faglig diskurs. Det er klart at den faglige diskurs er 
defineret ved faglige kundskaber og metoder, og at fag også udfolder sig i 
ressourcer der ikke er sproglige. Kroppen, den fysiske omverden, tal, 
formler, symboler, grafer, billeder, multimodale udtryk mv. er andre 
repræsentationsformer for faglig viden og kunnen. Men det er en vigtig 
pointe at faglig kundskab, metoder og ressourcer altid i et eller andet 
omfang skal kunne kommunikeres mundtligt og skriftligt” (Krogh 2010: 13). 

 

 

”At lære fag er også at lære sprog – selv om ikke alle faglærere har opdaget 
det endnu. Men at lære fag er også at lære om sprog. Sproglig viden og 
sprogteori er således i denne forståelse ikke kun en sag for sproglærere, 
men for alle lærere, lige som sproglig udvikling er det” (Mulvad 2008: 15). 
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De definerede adfærdstermer 

Til brug ved opgaveformuleringer ved skriftlige 
opgaver.  
Godkendt af BK-Studienævnet den 
13. september 2006. 
 
(PharmaSchool 2013) 

 

 

 
Anfør/angiv:  Giv et kort svar i form af få ord, sætninger eller tal. 

Anvend:  
Brug en opgiven formel og tilhørende værdier til 

beregning af udtrykkets værdi. 

Begrund:  Bruges synonymt med "gør rede for" (se dette). 

Beregn:  
Opskriv formel og begrund valg heraf, indsæt 

talstørrelser og udregn resultat med angivelse af enhed. 

Beskriv:  

Giv en systematisk, sammenhængende fremstilling med 

relevante kvalitative og kvantitative angivelser, men 

uden særlige teoretiske overvejelser om 

årsagsvirkningssammenhænge eller 

funktionelle/strukturelle sammenhænge. 

Beskriv kort:  Beskriv uden detaljer. 

Definer:  Giv en kort eksakt beskrivelse. 

Diskuter:  
Fremhæv de forskellige sider ved et forhold og 

argumenter for og imod. 

Gør rede for:  

Giv en systematisk, sammenhængende fremstilling med 

relevante kvalitative og kvantitative angivelser og med 

teoretiske overvejelser om 

årsagsvirkningssammenhænge eller 

funktionelle/strukturelle sammenhænge. 

Gør kort rede for:  Gør rede for uden detaljer. 

Klassificer: Gruppér i kategorier eller klasser. 

Skitsér:  
Afbild en simpel tegning, dog med principielt korrekte 

sammenhænge. 

Tegn:  
Skitsér under iagttagelse af korrekte kvantitative 

forhold. 

Udled:  
Opskriv en trinvis overgang fra et matematisk udtryk til 

et andet. 
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Konklusion 

Nogle af de studerende med dansk som L2 har helt tydeligt sproglige 
vanskeligheder, mens andre har faglige vanskeligheder. 

 

Størstedelen af vanskelighederne befinder sig dog i gråzonen mellem fag og 
sprog. 

 

Der er uoverensstemmelse mellem de studerendes og undervisernes 
opfattelser af vanskelighederne. 

 

De studerende med dansk som L2 angiver overordnet ikke flere 
vanskeligheder end de studerende med dansk som L1.  

 

Både de sproglige og de faglige krav til de studerende bør gøres 
tydeligere. 

 

Tydeligere krav også til den sproglige formidling vil sandsynligvis gøre både 
underviserne og de studerende mere opmærksomme på, at sproget er en 
del af alle fagene, selv der hvor de ikke før har lagt mærke til det.  
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Opsummering 

De nævnte undersøgelser viser bl.a., at elever og studerende med 
dansk som andetsprog: 
 
 Ofte har et mindre ordforråd og en dårligere tekstforståelse end 

deres klassekammerater, som har dansk som modersmål 
 Kan have svært ved at opfylde de akademiske sproglige krav 
 Ofte har svært ved at diskutere (dette gælder dog både for 

studerende med dansk som modersmål og andetsprog) 
 Ofte har begrænset mulighed for at få sproglig hjælp og feedback 

gennem uddannelsesforløbet 
 
 Sprog og fag hænger tæt sammen og udvikles i en proces 
 God erfaring med positivt fokus på sprog som ressource – 

inddragelse af elevens modersmål på en konstruktiv måde, der 
strækker sproget 

 Fokus på det førfaglige ordforråd inden for det pågældende fag samt 
eksplicitering af sproglige og faglige krav har positiv effekt på 
elevens/den studerendes læring og sproglige udvikling 
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Gruppeopgave 2:  

Spørgsmål til diskussion + stikord på papir 

 

1. Hvordan kan I som undervisere mærke, at der er forskel på sproget 
i de forskellige fag?  

 

2. Hvilke erfaringer har I med eventuelle forskelle i læringssituationen 
for elever med hhv. dansk som modersmål og dansk som 
andetsprog? 

 

3. Oplever I som vejledere nogen forskel på, hvordan unge med hhv. 
dansk som modersmål og dansk som andetsprog fungerer i 
vejledningssituationer? – særligt i forbindelse med eventuel 
tilbagemelding fra de unge på forståelse/misforståelse af det, I 
taler om? 
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Jeres kommentarer og erfaringer 

- Der er forskel på, hvor sproglige de forskellige fag er (fysiske fag som 
fx idræt har et mindre fokus på sprog end de fleste andre fag) 

- Nogle oplever, at det kan være vanskeligt at undervise de unge i 
engelsk på dansk, hvis de unge ikke har dansk som modersmål 

- Nogle oplever, at de unge særligt har svært ved matematik og de 
faglige matematiske termer og mindre kendte ord, der fx anvendes i 
problemregning 

- Særligt i vejledningssituationer er det vigtigt, at den unge lærer at 
udtrykke sine ønsker og interesser i forhold til uddannelse og 
fremtidigt job 
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Tredje oplæg og gruppeopgave:  
 
Hvordan kan man tale sammen, når man ikke har samme sprog – 
sproglige redskaber til vejlednings- og undervisningssituationer 
  

Overordnet 
 
 Sprog læres når man lærer et fag – og fag læres gennem sprog 
 Fokus på ordforrådet – særligt på det førfaglige ordforråd, der er tilknyttet den 

bestemte vejledningssituation eller det bestemte fag 
 Det er en god idé at tale med den unge om, hvilken betydning det har at 

anvende den ene eller den anden sprogbrug (dansk vs. andre sprog, 
hverdagssprog vs. skolesprog, ”gadesprog”, brug af bandeord osv.) i forskellige 
situationer 

 Eksplicitering af sproglige og faglige krav til de unge – hvad kræves der af dem 
i forskellige situationer – og hvorfor 

 Giv den unge konstruktiv feedback med konkrete eksempler og idéer til 
hvordan noget også kunne beskrives 

 Lær de unge at give hinanden konstruktiv feedback, så de kan støtte hinanden 
 Fokus på de unges sproglige repertoire som en ressource, der kan udnyttes 

positivt, fx gennem gruppearbejde på andre sprog end dansk – hvis det er 
hensigtsmæssigt i den enkelte situation 
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Andre idéer til motivation og sproglige succesoplevelser 
 
 Inviter rollemodeller, der kan fortælle om deres uddannelsesforløb 
 Anvend forskellige sproglige øvelser til at skabe fokus på gråzonesprog 

og klar tale 
 Vær konsekvent i forhold til regler for, hvordan undervisning og 

vejledning skal foregå 
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Gode tiltag på KKU og UU 

 

KKU: Dagkursus 

Udvekslingsophold – åbner deres verden 

                            - sprog som udvidende faktor, nye            

                              venskaber 

                            - øver deres sprogfærdigheder 

 

To lærere, maks. 16 elever – mere tid til den enkelte elev 

 

Fokus på ordforrådet: Hvad er tillægsord – find selv eksempler. 

Hvordan vil du beskrive et kvadrat? etc. 

 

UU: Vejledningssituation 

Det er godt at illustrere den unges ønsker og muligheder visuelt 

 

Praktikophold:       - giver de unge et realistisk billede af, hvad der 

                              kræves af dem sprogligt og fagligt på en  

                              arbejdsplads 
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Gråzonesprog og klar tale 

Kompetenceudviklingsforløb på erhvervsskolerne iværksat af 
Fastholdelseskaravanen, inspireret af Karen Lunds arbejde (2008-
2012). Projektet var et samarbejde mellem det daværende 
Integrationsministerium og Undervisningsministeriet. 
 
De har udviklet et vejledningsmateriale til UU-vejledere og 
medarbejdere med vejledningsfunktion. Materialet består af 13 hæfter 
til hhv. vejledere og til faglærere inden for forskellige områder på 
erhvervsskolerne. 
 
Hæfterne giver idéer til en lang række konkrete redskaber og øvelser 
vejlederne og faglærerne kan benytte sig af for ”at udnytte den før-

fagsproglige bevidsthed som en effektiv løftestang til læring”  
(http://www.fastholdelseskaravanen.dk/Materialer/Fastholdelseskaravanen-materialer). 
 

 

http://www.fastholdelseskaravanen.dk/Materialer/Fastholdelseskaravanen-materialer
http://www.fastholdelseskaravanen.dk/Materialer/Fastholdelseskaravanen-materialer
http://www.fastholdelseskaravanen.dk/Materialer/Fastholdelseskaravanen-materialer
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Generelle råd til vejledere og lærere fra materialet 

”Vær tydelig i forhold til hvad der skal ske under vejledningen både 
individuelt og over for større grupper. Vær konkret i forhold til mål og 
metode, hvad forventer du konkret af den unge før og undervejs? 
 
Stimulér nysgerrighed med åbne og tankevækkende spørgsmål, der 
leder de unge ud på nye veje. Lad dem vindendele og få ny inspiration 
fra ligesindede 
 
Involvér med deltageraktiverende og inkluderende formidlings- og 
undervisningsformer der sikrer meget tænke- og taletid” (Ministeriet 
for Børn og Undervisning 2011: 7). 

 

Generelt anbefales det at opdele aktiviteterne i faser: 

Før – under – efter (udnyt den viden eleverne allerede har om emnet) 
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Eksempler på øvelser med sprogligt fokus 

1. Find og saml de svære ord med de unge 
 
•  Bed de unge, i forskellige situationer hvor du er sammen med dem, om  
                  at highlighte ord og udtryk, de ikke forstår eller er i tvivl om. Det tager  
                  kun kort tid og det kan eventuelt flettes naturligt ind i vejledningen.  
 
•  Gør brug af eventuel ventetid i vejledningen til at lade de unge  
                  highlighte svære ord i div. skriftlige materialer du bruger i vejledningen.  
                  Bed dem også tage det med til en eventuel vejledningssamtale (Ministeriet for 
                  Børn og Undervisning 2011: 16) 
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2. Opvarmning til selvrefleksion 
 
”SÅDAN GØR DU 
•  Overvej hvad du gerne vil have at eleven afslutningsvist skal reflektere  
                  over fx. drømme for fremtiden, uddannelsesvalg, praktikplads,  
                  ungdomsuddannelse. 
•  Vurdér hvilke temaer, eleven med fordel kan udforske før arbejdet med  
                  selv formålet. 
•  Formulér spørgsmål der har personligt og dagligdags præg.  
                  Spørgsmålene skal være så åbne, at eleven selv kan vælge hvad de  
                  vil svare/ undgå at udlevere sig selv.  
•  Skriv spørgsmålene ind på kort. 
•  Brug forskellige CooperativeLearning-strukturer til at arbejde med  
                  spørgsmålene” (Ministeriet for Børn og Undervisning 2011: 20) 

 

”RESSOURCER 

•  Hvordan vil du beskrive dig selv for  

       en person, der aldrig har mødt dig?  

•  Hvem er din største helt.  

       Hvordan ligner du/ligner du ikke  

       vedkommende?” (Ministeriet for Børn og Undervisning 2011: 21) 
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3. Rollespil 
 
 ”Rollespillet skal hjælpe eleverne med de sproglige koder, der er forbundet  
 med at indgå i arbejdet på en praktikvirksomhed. Aktiviteten giver mulighed  
 for at få brugt en masse sprog, få feed back i gruppen/klassen og få  
 afprøvet nogle af de sproghandlinger, som eleverne typisk kan møde i, i  
 forskellige situationer i løbet af praktikforløbet. Rollespil kan også anvendes  
 som opvarmning til brobygningsforløb, virksomhedsbesøg eller andre  
 vejledningsaktiviteter, hvor eleverne skal ud af skolens rum. 
 
SÅDAN GØR DU 
•  Præsenter en kort case for eleverne (som fortælling, tekst, film  
                  eller lign.). Casen skal tematisk egne sig til at udvide og indøve et  
                  sproghandlingsrepetoire der forventes af eleverne, når de møder i  
                  praktikken.  
•  Sæt rollespillet i gang – du er fortælleren. De elever der ikke er aktive i   
                  rollespillet kan – hvis det er hensigtsmæssigt - bidrage med idéer og  
                  forslag hvis/når eleven i rollen „løber tør”. 
•  Holdet/klassen/gruppen evaluerer rollespillet i fællesskab og vurderer  
                  sammen præstationerne.  
 
•  At melde afbud - Eleven er blevet syg/forhindret og skal ringe til                 
                  arbejdspladsen og melde afbud.  
•  At bede om hjælp - Eleven har fået en (konkret) opgave og har undervejs     
                  brug for hjælp” (Ministeriet for Børn og Undervisning 2011: 17) 
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Gruppeopgave 3: 

Spørgsmål til diskussion + stikord på papir: 

 

1. Hvilke konkrete sproglige redskaber/øvelser har I gode 
erfaringer med at anvende i vejledning og undervisning for at 
skabe større forståelse hos den unge? 

2. Er der nogen af de nævnte redskaber/opgaver, I kunne forestille 
jer ville have en positiv effekt i vejledningen/undervisningen? 
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Jeres kommentarer og erfaringer 

I nævner bl.a., at I har gode erfaringer med 

- indledningsvis at skabe overblik over dagens 
undervisning/vejledning (fortælle hvad formålet med opgaverne 
er, arbejde med forforståelse af ordforrådet osv.) 

- at visualisere emnet vha. billeder og oversigter 

- at anvende cooperative learning 

- at få de unge til at lave rollespil 

- at få de unge til at lave mindmaps og ordlister med deres egne 
ord ud fra emnet, hvor I taler om, hvordan ordene er relateret til 
hinanden 

- at anvende Fastholdelseskaravanens materialer 
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Links til materialer 

Gråzonesprog og klar tale: idéer til konkrete øvelser med fokus på sprog 
henvendt til vejledere og faglærere: Ministeriet for Børn og Undervisning 
2011: 
http://www.fastholdelseskaravanen.dk/Materialer/~/media/BFAU/Filer/PDF/M
aterialer%20Fakato/Graazonesprog/120910%20GRAAZONEDANSK%20VEJLE
DERE.ashx 
 
Hjælp til sproglige spørgsmål og sproglige opgaver: www.sproget.dk 
 
Den danske retskrivningsordbog, kommaregler m.m.: www.dsn.dk 
 
Dansk betydningsordbog med udtaleeksempler - Den danske ordbog: 
http://ordnet.dk/ddo/ 
 
Dansk betydningsordbog og ordbøger mellem dansk og andre sprog: 
www.ordbogen.com 

 

http://www.fastholdelseskaravanen.dk/Materialer/~/media/BFAU/Filer/PDF/Materialer Fakato/Graazonesprog/120910 GRAAZONEDANSK VEJLEDERE.ashx
http://www.fastholdelseskaravanen.dk/Materialer/~/media/BFAU/Filer/PDF/Materialer Fakato/Graazonesprog/120910 GRAAZONEDANSK VEJLEDERE.ashx
http://www.fastholdelseskaravanen.dk/Materialer/~/media/BFAU/Filer/PDF/Materialer Fakato/Graazonesprog/120910 GRAAZONEDANSK VEJLEDERE.ashx
http://www.sproget.dk/
http://www.dsn.dk/
http://ordnet.dk/ddo/
http://www.ordbogen.com/
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Evaluering af workshoppen 

Evalueringsskema uddeles i papirform 
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Tak for i dag 


