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I. CIP-KURSER MED FOKUS PÅ AT 
UNDERVISE PÅ DANSK (SOM L2)

CIP



CIP-kurser med fokus på at undervise på dansk (som L2)
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Målgruppe: Internationale ansatte ved KU der skal i gang med at 
undervise på dansk, eller som lige er begyndt. 

Formål: At introducere deltagerne til det at bidrage til undervisningen 
på dansk, at øge bevidstheden om deres egne og andres krav og 
forventninger til dem, samt at gøre dem mere trygge ved situationen.
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Målgruppe og formål med kurserne

Hvornår? Vores erfaring viser, at man kan arbejde med arbejdsrelateret 
ordforråd helt fra præ-A1, men mere intensivt arbejde med 
undervisningsrettet sprog er typisk fra B1. 

Processen mod at undervise på dansk består af mange små skridt, og 
den er påvirket af mange faktorer. 



Fokus på kurserne
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Program fra workshopforløbet i maj 2021 (online)

1. mødegang:
Samtale om det at skulle undervise på dansk: erfaringsudveksling og 
forventninger. Præsentation og beskrivelse af udvalgt kursus mundtligt og 
skriftligt. Introduktion til sproglig hjælp i form af online- og trykte 
materialer. 

2. mødegang:
Opfølgning på kursusbeskrivelser inklusiv individuel feedback. Introduktion 
til tydelig strukturering af undervisningen vha. metasprog og akademisk 
ordforråd. Forberedelse af miniundervisningssession for de øvrige 
deltagere i workshoppen. 

3. mødegang:
Introduktion til feedback og strategier til afklaring af forståelse. 
Miniundervisningssessioner inklusiv feedback samt evaluering af 
workshoppen. 
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II. AKTIVITETER DER 
FORBEREDER PÅ AT UNDERVISE
PÅ DANSK (SOM L2)

CIP



1. aktivitet: Dialog om krav og forventninger + rangering

Hvilke situationer tror du hhv. vil være nemmest for dig og give dig størst 
udfordringer?

Opgave: Rangordn de 15 situationer, hvor 1 er nemmest og 15 er sværest:

• At holde forelæsning/at forelæse

• At præsentere et fagligt emne for et hold

• At forklare opgaver/give instruktioner på dansk

• At smalltalke med de studerende

• At forstå de studerendes mundtlige spørgsmål og kommentarer

• At besvare de studerendes mundtlige spørgsmål

• At forstå de studerendes mundtlige oplæg

• At give feedback på de studerendes mundtlige oplæg

• At forstå de studerendes skriftlige opgaver

• At kommentere de studerendes skriftlige opgaver

• At vejlede mundtligt

• At vejlede skriftligt

• At joke i undervisningen

• At forberede undervisningsmateriale på dansk

• At forklare fagtermer/ tekniske ord
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2. aktivitet: Ordforrådsøvelse
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Udtryk til undervisning: 6 udvalgte situationer

Skriv dine forslag til formuleringer i det fælles GoogleDoc.

Hvordan kan man formulere sig, når man vil:

1. Indlede sin undervisning?
2. Præsentere programmet?
3. Præsentere et emne/begreb?
4. Instruere de studerende/forklare en opgave?
5. Reagere på de studerendes spørgsmål?
6.     Lave overgange i undervisningen?
7. Afslutte/afrunde sin undervisning?

Fælles opsamling
Fælles gennemgang af dokument til inspiration



3. aktivitet: Lav en minisprogpolitik

Individuel opgave: Lav en minisprogpolitik for et af dine kurser/hold:

Formulér sprogpolitikken kort og præcist. Præsentér din minisprogpolitik for resten 
af holdet:

Sprogpolitikken kan fx omhandle:

• mundtlighed

• skriftlighed

• præsentationer

• spørgsmål

• vejledning

• instruktioner

• feedback

• gruppearbejde

• eksamen
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4. aktivitet: Rollespil: Giv mundtlig feedback

Situation 1 i DigiLabs: A er studerende, B er underviser

A deltager i en workshop i DigiLabs, hvor han har en idé til en prototype på en print selv-virustest i sammenhæng 

med en app. Han vil begynde med at printe podepinde selv i en 3D-printer, men du er usikker på, om hans 

prototype/idé vil virke.

Hvad siger du til ham:

- for at finde ud af, hvad hans idé går ud på/handler om?

Din idé er rigtig god, og det er et meget aktuelt problem lige nu, men jeg vil gerne spørge dig, om du kan forklare lidt 

mere om, hvilken del af virustesten, du ønsker at 3D-printe, for der er både en podepind og en lille tablet/plade, hvor 

man kan se resultatet.

- hvis du vil udtrykke, at det ikke er sikkert, det vil fungere?

Det lyder rigtig godt, og man kan printe mange forskellige ting på 3D-printer, men problemet her er, at du skal bruge 

meget plastik, hvilket ikke er så godt for miljøet. Men du kan kigge lidt på nettet fx og se, om der en mulighed for at 

printe en podepind af andre materialer, der er bedre for miljøet. … jeg kan sende nogle links til dig, hvor du kan finde 

den information, du skal bruge.

- hvis du synes, hans projekt er for omfattende og tidskrævende?

Hvis jeg forstår dig rigtigt, så vil du også lave en applikation/en app til virustesten, og du har ikke så meget tid til at 

lave applikationen, fordi man skal bruge en specifik teknologi ..og det tager lidt tid at programmere osv., men du kan 

lave en lille prototype, hvor du kun bruger et lille billede fx. På billedet kan du forklare forskellige funktioner.

- for at guide ham til, hvad han kan lave i stedet for?

…
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1. Én sprogpolitik

Mange forskellige sprogsyn, 
sproglige behov og krav

– Hvordan tager vi højde for 
forskellene i praksis?

2. Hvem skal vurdere, 
hvornår internationale
ansatte er klar til at bidrage
til undervisningen på
dansk?


