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REDAKTIONEN

Bedst som sprogcentrene er ved at 
finde deres ben igen efter Corona-
nedlukninger og afskaffelsen af 
egenbetaling for de selvstuderende, 
kan vi nu begynde at frygte genind-
førelse af gebyr og en forringelse af 
tilbuddet til DU1-kursister. Det er 
ikke to skridt frem og et tilbage, men 
nærmere et frem og to tilbage. 
 Men heldigvis er der stadig 
engagement og udvikling indenfor 
vores område, hvilket ikke mindst 
skyldes DSA-lærernes mange kom-
petencer. Dem kan du læse om i Lise 
Heidemanns artikel ”DSA-læreres 
kompetencer” og i Anne Holmens 
artikel ”Kræver fleksible tilrettelæg-
gelsesformer ændrede underviser-
kompetencer?”.
 Du kan også læse en spændende 
artikel af Michael Svendsen Peder-

sen om betydningen af at have en 
kritisk tilgang til undervisningen. 
Netop overvejelserne omkring 
egen undervisningspraksis er 
omdrejningspunktet i Elina Maslos 
artikel om undervisningsdifferentie-
ring. Nina Langer Primdahl m.fl. har 
skrevet en artikel om forskningspro-
jektet RefugeesWellSchool, der har 
fokus på psykosocial trivsel, mental 
sundhed og sociale relationer blandt 
udskolingselever samt lærerens 
vigtige rolle. 

Tegnsætning er nok ikke det, der får 
lov til at fylde mest i vores undervis-
ning, og derfor er det inspirerende, 
når Ragna Ea Bentsdatter skriver om 
undervisning i tegnsætning uden 
grammatik. 

Trods undersøgelser, der viser det 
modsatte, argumenteres der stadig 
fra politisk hold for, at dansk læres 
på arbejdspladsen. Spørgsmålet om, 
hvorvidt dansk kan læres på arbejds-
pladsen, problematiseres i artiklen 
”Beskæftigelsesrettet danskunder-
visning – et brugbart koncept?”, hvor 
Marta Kirilova og Dorte Lønsmann 
blandt andet skriver om forskellen 
mellem sprogdrukning og sprogbad. 
I Fokus nr. 67 citerede vi en under-
viser i dansk som andetsprog, som 
havde udtalt: ”Man bliver ikke 
violinist af at høre violinmusik” – 
og det gælder stadig!

Rigtig god jul 

Kirsten og Susanne
Redaktionen
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DSA-læreres kompetencer 
•  LISE HEIDEMANN, UNDERVISER PÅ SPEAK OG EJER AF BILINGUE

Ved siden af mit arbejde som under-
viser i DSA på et sprogcenter er jeg 
selvstændig konsulent og vejleder 
bl.a. gymnasielærere i at bruge 
metoder fra undervisningen i DSA 
i klasser med mange tosprogede 
elever. Der er nemlig et stigende be-
hov for støtte til tosprogede elever 
på ungdomsuddannelser, og det 
kan lærere i DSA bidrage med. I takt 
med at elevgrundlaget på bl.a. ung-
domsuddannelser ændrer sig, så op 
mod 40% eller flere har ikke-vestlig 
baggrund, burde det være åbenlyst, 
at der er behov for at se på denne, 
nye elevsammensætning med friske 
øjne. Selvom mange tosprogede 
elever og studerende har et godt 
danskniveau, fordi de er vokset 
op i Danmark, er det nemlig ikke 
ensbetydende med, at de behersker 
det på modersmålsniveau. Det 
giver nogle udfordringer for lærere 
på ungdomsuddannelserne, fordi 
de ikke har stor erfaring med at 
undervise ”ikke-danske” elever, og 
fordi der ikke er tradition for at tage 
højde for multikulturelle klasserum 

på f.eks. ungdomsuddannelserne. 
Lærere i DSA har imidlertid både 
kompetencerne og erfaringen i at 
undervise ”ikke-danskere” – og 
disse kompetencer kan komme 
elever og lærere på ungdomsuddan-
nelser til gode. Men det er som om, 
lærere og ledere på bl.a. ungdom-
suddannelser har svært ved at få øje 
på de kompetencer lærere i DSA har 
– eller har svært ved at se, hvordan 
man kan udnytte vores kompeten-
cer på uddannelser, der ikke er 
specielt målrettet udlændinge og 
to-og flersprogede elever. 

Jeg tror bl.a., det skyldes manglende 
viden om, hvad DSA egentlig er for 
et fag. Og jeg tror i det hele taget, vi 
burde reklamere lidt mere for vores 
mangfoldige kompetencer som 
faggruppe. Det virker af og til, som 
om folk, der ikke har stor berørings-
flade med undervisning i DSA eller 
integration, tror, at undervisningen 
varetages af en flok hattedamer og 
husmødre, der tjener lidt ekstra, 
mens de laver velgørenhedsarbej-

de. Det kan undre, at så mange 
ved så lidt om et emne, de fleste 
har stærke holdninger til, nemlig 
integration og sprogundervisning 
af indvandrere og flygtninge. 

Jeg er således ikke sikker på, at 
hverken den brede befolkning 
eller andre undervisere ved, 
hvilke uddannelseskrav der stilles 
til undervisere i DSA for voksne. 
Uddannelsen til underviser i dansk 
som andetsprog for voksne er en 
etårig overbygningsuddannelse på 
Masterniveau, som består af 4 mo-
duler, nemlig sprogbeskrivelse, an-
detsprogspædagogik, andetsprogs-
tilegnelse og kulturforståelse og 
interkulturel kommunikation. De 
fire fag giver en solid viden om både 
andetsprog i sig selv, men også om, 
hvordan udlændinge tilegner sig 
det, og hvordan man underviser 
i det. Det er dén viden, lærere på 
andre uddannelsesinstitutioner 
mangler i deres hverdag – og derfor 
ville det give god mening 
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Ifølge bekendtgørelsens §1 stk. 2 
(lovbek. Nr. 844 af 19. august 2019) 
skal danskuddannelsen ”bidrage 
til, at voksne udlændinge så hur-
tigt som muligt efter at have fået 

opholdstilladelse i Danmark til-
egner sig færdigheder i at forstå og 
anvende det danske sprog og opnå 
kendskab til det danske arbejds-
marked, så de herved får mulighed 

for at komme i beskæftigelse og 
bliver i stand til at forsørge sig selv”. 
Nytteværdien af danskkundskab-
erne angives altså at være kursist-
ernes selvforsørgelse og kontakt 
med arbejdsmarkedet, men dette 
gør vel ikke danskundervisere til 
beskæftigelseskonsulenter eller 
kommunale integrationseksperter? 
Tværtimod må det være væsentligt 
at fastholde, at danskundervisere i 
lighed med undervisere i engelsk, 
fransk osv. først og fremmest er 

˚˚˚ fortsat fra side 3.

˚˚˚ fortsætter side 5.

at inddrage lærere i DSA på f.eks. 
ungdomsuddannelserne.

I modsætning til mange andre 
undervisere favner lærere i DSA 
desuden meget bredt. Vores kur-
sistgrundlag er mangfoldigt, både 
hvad angår nationalitet, social 
baggrund, skole-og uddannelses-
baggrund og opholdsgrundlag. 
DSA-Underviseres praktiske erfaring 
dækker over at kunne undervise alt 
fra analfabeter til atomfysikere, og 
vi underviser fra begynderniveau 
til kursister med akademisk niveau 
på Studieprøven. Vi er vant til at 
give opgaveinstruktioner og feed-
back til kursister med begrænsede 
danskkundskaber, og derfor har vi 
en helt anden måde at formidle på, 
som kan være lige præcis dét, der 
gør, at en gymnasieelv forstår sin 
opgave og præsterer bedre næste 
gang. Det skal ikke ses som en kritik 
af gymnasielærere – for deres fag 

er et andet, og deres opgave er jo 
ikke at tage særligt hensyn til elever 
med DSA. Men netop derfor ville en 
ny faggruppe som DSA-undervisere 
på bl.a. ungdomsuddannelser give 
mening. En DSA-vejleder ville kunne 
give tosprogede elever den støtte 
i DSA, som de har brug, på samme 
måde som læsevejlederne tager sig 
af elever, der har svært ved at læse 
effektivt, eller en ordblindelærer, 
der vejleder ordblinde elever.

Som lærere i DSA er vi højtud-
dannede undervisere, og vi er sam-
tidigt fleksible og omstillingsparate. 
Vi er vant til at undervise indenfor 
forskellige rammer – på sprogcen-
tret, på arbejdspladser, online eller 
hjemme hos kursisten. Og ikke nok 
med det; vi evaluerer, tester og 
eksaminerer også selv vores kur-
sister – og nogle af os visiterer og 
vejleder kursister ind på det rigtige 
niveau på danskuddannelsen. Vi 
har m.a.o. en alsidig, men samtidig 
specialiseret profil som undervisere, 

som sagtens kan bruges i andre un-
dervisningssammenhænge end lige 
netop på sprogcentre.

Der er derfor ikke meget hattedame 
eller velgørenhedsarbejde over 
undervisning af voksne udlændige 
i dansk som andetsprog. Undervis-
ningen varetages af kompetente 
undervisere med stor viden om 
sprogtilegnelse, pædagogik og 
interkulturel kommunikation. Som 
faggruppe har vi udgjort en særlig 
niche inden for både undervisning 
og integration. Men efterhånden 
som flere og flere indvandrere 
og deres efterkommere tager en 
videregående uddannelse, vil 
behovet for opmærksomhed på 
tosprogedes særlige udfordringer 
kun blive større i de kommende 
år. Og derfor skal vi blive bedre til 
at formidle vores enorme viden 
om sprogtilegnelse med resten af 
samfundet, ikke mindst der hvor 
der især er behov for det, nemlig på 
andre uddannelsesinstitutioner. •

Kræver fleksible tilrettelæggelsesformer 
ændrede underviserkompetencer?
•  AF ANNE HOLMEN, CENTERLEDER, PROFESSOR, KU

Dette års lærerkonference i SIRIs regi har fokus på fleksible lærings- og 
organisationsformer i danskuddannelserne. Fleksibilitet er jo i sig selv et 
positivt ladet ord, og som vi skal se nedenfor, kan fleksibel tilrettelæg-
gelse af sprogundervisning være helt i tråd med den nyeste viden om 
sprogtilegnelse og et plus for den professionelle underviser. Samtidig 
kan fleksibiliteten risikere at blive et tveægget sværd, som kan være 
med til at indskrænke den professionelles virkerum. Det vil jeg også 
komme ind på nedenfor.
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sproglærere, og at deres faglighed 
består i viden om sprog, sprogtil-
egnelse og sprogpædagogik (med 
tilhørende underpunkter ved-
rørende kultur- og samfundsas-
pekter af sprog). Dette afspejles 
da også i uddannelsen til under-
viser i dansk som andetsprog, 
idet denne under lidt forskellige 
overskrifter skal give kompetencer 
inden for netop disse områder. Og 
derfor er det udviklingen inden 
for sprogvidenskab og specifik og 
generel læringsteori, som sammen 
med lærernes erfaringer fra prak-
sis er med til at forme de profes-
sionsændringer, som den fleksible 
tilrettelæggelse kræver. For at forstå 
udviklingen kan det være nyttigt at 
inddrage begrebet lærerkognition.

Lærerkognition og ønske om 
fleksibilitet

Med begrebet lærerkognition 
tænker man på lærernes ”mange 
komplekse tanke- og beslutnings-
processer, herunder eksplicit og 
implicit viden, erfaringer, holdninger 
og følelser, som ligger bag og driver 
den daglige praksis” (Henriksen 
m.fl. 2020: 10-11). Begrebet er 
baseret på, at der er et samspil 
mellem læreres erfaringer, deres 
teoretiske viden og deres under-
visningspraksis. Begrebet er også 
baseret på, at lærerrefleksion er 
med til at udvikle pædagogikken. 
Det sker fx, når lærere kommer på 
efteruddannelseskurser og der både 
modtager nyt teoretisk input, men 
også deler erfaringer med kolleger, 
og det sker, når nye lærere kom-
mer i praktik og der møder andres 
viden og erfaringer. En gruppe 
danske sprogfolk udgav i 2020 en 
såkaldt ”refleksionshåndbog for 
sproglærere” under titlen ”Hvorfor 
gør jeg det, jeg gør?” (Henriksen 
m.fl. 2020). Her lægger de vægt på 

grundlaget for sproglæreres valg 
af indhold, metoder, aktiviteter og 
progression i undervisningen, og de 
understreger, at det grundlæggende 
sprog- og læringssyn er centralt. 
Således at operere med, at lærere 
selv tilrettelægger deres undervis-
ning og i vid udstrækning kan vælge 
tilgang og materialer, markerer en 
forskel til en del af undervisnin-
gen i dansk som andetsprog, idet 
denne – især tidligere – ofte var 
bundet op på bestemte lærebogs-
systemer og deres syn på sprog og 
selektion af aktiviteter og emner 
osv. Her kan det med andre ord 
diskuteres, hvorvidt der var tale om 
en fleksibel tilrettelæggelse. Noget 
lignende kan man diskutere, når 
man med udgangspunkt i kravene 
til modulprøverne har forudbestemt 
indholdet af (noget af) undervis-
ningen, uanset kursisternes behov 
og lærerens sprogsyn. De rammer, 
modulprøverne sætter, kan ses 
som en slags kontekst for lærernes 
tilrettelæggelse. 

Kontekstfaktorer og manglen-
de fleksibilitet

I refleksionshåndbogen oplister 
forfatterne en række generelle kon-
tekstfaktorer, som påvirker praksis. 
Det handler om styredokumenter 
og anden lovgivning på området; 
om holdstørrelser og -sammensæt-
ninger; om de fysiske rammer, om 
tid og andre resurser. Her kan man 
om undervisningen i dansk som 
andetsprog sige, at der i kontek-
sten er rigtig meget, der begrænser 
muligheden for fleksibel tilrettelæg-
gelse, idet der er tale om et under-
visningsområde, der er væsentligt 
mere reguleret end sprogunder-
visning i øvrigt. Samtidig er der et 
ønske om, at danskundervisning kan 
levere en helt anden slags fleksibi-
litet, idet man fra politisk hold er 
optaget af at knytte danskkundska-
ber sammen med arbejdsmarkedets 

skiftende behov for arbejdskraft. 
Det er med til at begrænse dansk-
undervisningen og i visse tilfælde 
endda snævert binde denne sam-
men med en given jobfunktion. 
Derfor ser vi eksempler på fx prakti-
kanter, der under påskud af at skulle 
lære sprog under praktikophold an-
bringes i arbejdsfunktioner, hvor der 
stort set ikke kommunikeres med 
dem (som påvist allerede i 2004 af 
Sørensen & Holmen). Uanset hvad 
baggrunden måtte være for såvel 
ønsket om stram regulering som ind-
arbejdelse af maksimal fleksibilitet i 
forhold til arbejdsmarkedet, sætter 
disse kontekstfaktorer deres præg 
på undervisningen og på lærernes 
mulighed for fleksibelt at tilrette-
lægge undervisning efter kursist
behov, sprogsyn og læringssyn. 

Lærerkompetencer

Som nævnt oven for har dansk-
underviseren qua sin uddannelse 
erhvervet sig viden om sprog og 
dermed sandsynligvis også et 
kommunikativt-funktionelt sprog-
syn. Desuden har vedkommende 
fået viden om sprogtilegnelse og 
dermed også om relevante lærings-
processer samt om koblingen 
mellem kultur, samfund og sprog 
og dermed også om interkulturel 
kommunikation. Endelig har uddan-
nelsen givet et teoretisk fundament 
for andetsprogspædagogik, som 
med stor sandsynlighed efterfølgen-
de er blevet videreudviklet gennem 
praktiske erfaringer med under-
visning. Hvad skal den uddannede 
lærer så supplere sin viden med? 

Efter min mening er der især to 
forhold, som også bør indtænkes 
i den professionelle dansklærers 
refleksioner over og udvikling af 
egen praksis: For det første taler man 
inden for international sprogviden-
skab i stigende grad om, at 
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flersprogethed er et menneskeligt 
grundvilkår og ikke en særsitua-
tion. På grund af øget mobilitet, 
teknologisk udvikling og udbre-
delse af medier og populærkultur 
indgår der flere sprog i såvel vores 
hverdagskommunikation som i 
vores arbejdsfunktioner. Dette 
gælder også, når vi ser på vores 
sproglige forudsætninger for at lære 
nyt. Det europæiske rammeværk 
for sprog (CEFR) skelner således 
mellem på den ene side det traditio-
nelle syn på flersprogethed, som de 
betegner ”multilingualism”, og som 
knytter sig til grupper og samfund, 
der i princippet godt kan bestå af 
adskilte etsprogede enklaver, og 
på den anden side et nyere syn på 
individers flersprogede kompe-
tencer, som betegnes ”plurilingua-
lism”. Sidstnævnte er en integreret 
kompetence, der ifølge CEFR bl.a. 
aktiveres ved sprogtilegnelse. Det 
har ført til udvikling af en sprog-
pædagogik, som i højere grad 
anerkender flersprogetheden som 
læringsforudsætning og resurse i 
undervisningen. Hvordan dette kan 
gøres relevant også i undervisnin-
gen af dansk som andetsprog på 
sprogcentre, kan bl.a. ses i Holmen 
& Thise (2021).

For det andet har man i forbindelse 
med sproglæring fået væsentligt 
mere indsigt i betydningen af at 
fokusere på det enkelte individ og 
vedkommendes behov og resurser 
i stedet for at forstå forløbet af 
sprogtilegnelse ud fra grovere sociale 
kategorier som nationalitet, køn, 
uddannelsesbaggrund, religion og 
etnicitet. Det kræver energi at lære 
et nyt sprog, og man investerer kun 
denne energi, hvis man kan se det 
meningsfulde og mærke fremdriften 
undervejs. Dette har ført til et øget 
fokus på individuelle læringsstrat-
egier og på, at man tilrettelægger 
sin sprogundervisning ud fra en 

analyse af deltagernes behov. På 
Københavns Universitet organiserer 
vi således kompetenceudvikling i 
engelsk og dansk som andetsprog 
for medarbejdere som såkaldte 
”skræddersyede forløb”. Her er 
ikke tale om generiske kurser, men 
om undervisning tilrettelagt til den 
konkrete deltagergruppe og efter 
en analyse af deres kommunikative 
behov på arbejdspladsen og evt. 
i fritiden og med en differentieret 
vægtning af de fire færdigheder. For 
langt de fleste højtuddannede er 
skriftsproget således relativt let til-
gængeligt, mens talesproget kræver 
megen opmærksomhed. På de 
højere niveauer kan det fx handle 
om at udvikle forhandlingssprog 
eller sprog til undervisningsbrug 
(fx til undervisning på jurastudiet). 
Dette fokus på det fagspecifikke 
betyder imidlertid ikke, at den 
pædagogiske tilgang ikke er præget 
af kommunikative aktiviteter. Der 
er snarere tale om et møde mel-
lem fagsprog og kommunikativt og 
funktionelt tilrettelagt sprogunder-
visning. Noget lignende kan man fx 
se udmøntet i et konkret undervis-
ningsmateriale til sundhedsperso-
nale (Jensen & Vedel 2021). 

Konklusion

Det naturlige udgangspunkt for 
at diskutere lærerkompetencer 
i relation til fleksible tilrettelæg-
gelsesformer i dansk som andet-
sprog er den veluddannede og 
erfarne praktikers professionalisme. 
Herunder hører kontinuerlige reflek-
sioner, som for den enkelte og i 
samarbejde med andre er med til 
at udvikle praksis. Mine bud på to 
områder, der vil få gennemslag her, 
er indarbejdelsen af flersprogethed 
i den pædagogiske tilrettelæggelse 
og øget indsigt i den enkelte kursists 
læringsstrategier og dermed også 
undervisningsbehov. Samtidig kan 

HENVISNINGER

Center for Internationalisering og 
Parallelsproglighed (2021): 
Skræddersyede kurser.  
https://cip.ku.dk/kursuskatalog/me-
darbejdere/vip/

Common European Framework for 
Reference for Languages (2020). 
The Companion Volume. 
https://rm.coe.int/common-
european-framework-of-refer-
ence-for-languages-learning-
teaching/16809ea0d4

Henriksen, Birgit m.fl. (2020): 
Hvorfor gør jeg det, jeg gør? En 
refleksions-håndbog for sproglærere. 
Samfundslitteratur

Holmen, Anne & Thise, Helene 
(2021): Flere sprog i læringen. Trans-
languaging i praksis. 
Samfundslitteratur

Jensen, Maria & Vedel, Troels (2021): 
Nu skal du høre. Sygehusdansk for 
sundhedspersonale. 
Sygehusdansk

Sørensen, Marianne Søgaard & Hol-
men, Anne (2004): At blive en del af 
en arbejdsplads. Om sprog og læring 
i praksis. 
Danmarks Pædagogiske Universitet. 
https://pure.au.dk/portal/da/
publications/at-blive-en-del-af-en-
arbejdsplads(35640a70-2e12-11dc-
aa58-000ea68e967b).html

˚˚˚ fortsat fra side 5. den politiske og samfundsmæs-
sige kontekst virke befordrende, 
men desværre også hæmmende 
for udviklingen af den nødvendige 
pædagogiske fleksibilitet.

•
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Men dette samspil drejer sig ikke 
bare om at skabe et medspil mel-
lem kursisternes umiddelbare 
sproglige behov og undervisningen. 
Andetsprogsundervisning er også 
’politisk’, og derfor må man som 
underviser have en kritisk tilgang til 
tilrettelæggelsen af undervisningen 
(Pedersen 2021; Pedersen 2015).  

Den lidt sloganagtige formulering 
her skal ikke forstås sådan at man 
(nødvendigvis) tager politiske emner 
op i undervisningen eller kommer 
med (parti)politiske markeringer, og 
’politisk’ er derfor sat i anførselstegn.  

’Politisk’ undervisning

At undervisningen er ’politisk’, be-
tyder for det første at den foregår 
inden for rammerne af en undervis-
ningsinstitution, som har til opgave 
at sørge for at kursisterne når be-
stemte mål, der er politisk beslutte-
de. I Danmark og de øvrige skandi-
naviske lande er det et mål for an-
detsprogsundervisningen at den skal 
bidrage til at kursisterne får et job og 
bliver selvforsørgende, og dermed 
indgår sprogundervisningen i en sær-
lig national integrationspolitik.

For det andet betyder ’politisk’ at 
de professionelle valg man som 
sproglærer træffer i forbindelse 
med tilrettelæggelsen af sin under-
visning, ikke er neutrale valg, men 
ideologiske valg. De metoder, ma-
terialer og aktiviteter man vælger, 
er alle sammen udtryk for bestemte 
værdier og holdninger, og de har 
derfor betydning for kursisternes 
valgmuligheder når de skal lære og 
bruge (andet)sproget.  

Herudover er det nye sprog eleven 
skal lære, ikke bare et praktisk 
kommunikationsmiddel med nye 
ord og grammatiske regler som 
de skal bruge til at udveksle infor-
mationer, synspunkter og følelser 
med. Sproget er ikke alene bærer 
af betydning, men er i sin natur 
en integreret del af menneskers 
sociale liv. Når mennesker omgås 
og kommunikerer med hinanden 
i forskellige sociale og kulturelle 
sammenhænge, bruger de sproget 
på bestemte måder til at påvirke, 
inspirere, true, manipulere osv. 
hinanden. Sprog har en symbolsk 
magt (Kramsch 2021; Jakobsen & 
Pedersen 2021).     

Endelig er de kursister der deltager 

i undervisningen, på flere måder 
i en særlig sårbar situation: De 
har måske ikke opnået fuldt med-
borgerskab; de skal skabe sig et 
liv i et nyt land, en ny kultur og et 
nyt sprog; de befinder sig ofte i en 
marginaliseret position i sociale fæl-
lesskaber og på arbejdsmarkedet. 
Alt dette har betydning for deres 
muligheder for at lære og bruge 
sproget, og sprogundervisningen 
har derfor ikke bare til formål at un-
dervise kursisterne i sproget, men 
at tilrettelægge undervisningen på 
en sådan måde at de med deres 
individuelle baggrund får mulighed 
for at lære sproget som en del af 
deres personlige udvikling, dannelse 
og myndiggørelse.  

Når målet med sprogundervisnin-
gen, tilrettelæggelsen af under-
visningen og brugen af sproget på 
denne måde er ’politisk’, må man 
som sproglærer udvikle et kritisk 
blik for hvilke magtrelationer, ide-
ologier og kursistroller man er med 
til at producere og reproducere 
gennem sin undervisning. Et sådant 
kritisk blik indebærer derfor også at 
man som underviser bidrager til at 
kursisterne får mulighed for både 
at blive bevidste om og udnytte de 
rammer undervisningen og sproget 
sætter, og for at udvikle selvstændig 
handlen (agency) samt tale det nye 
sprog med deres egen ’stemme’ 
(voice). Sprogundervisningen kan 
derfor blive et modspil til de her-
skende forhold.

De pædagogiske aktiviteter og inter-
aktionen i klasseværelset udføres 
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Andetsprogsundervisning i et
kritisk perspektiv
•  AF MICHAEL SVENDSEN PEDERSEN, LEKTOR EMERITUS, ROSKILDE UNIVERSITET

Andetsprogsundervisning for voksne indvandrere og flygtninge har 
til formål at bidrage til at kursisterne lærer et sprog som er officielt 
sprog i det land hvor undervisningen foregår. Det indebærer at de får 
sproglige, kulturelle og vidensmæssige samt personlige redskaber og 
indsigter som de kan bruge til at skabe sociale tilhørsforhold, udvikle 
en ny identitet og leve et liv som borger i det nye land (Risager 2003: 
28-29). For at leve op til dette formål må der skabes et samspil mellem 
undervisningsrummet og kursisternes hverdagsliv – deres privatliv, 
samfundsliv og arbejdsliv.
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af levende mennesker – lærer og 
kursister – der omgås hinanden med 
forskellige livserfaringer og livsplan-
er, og det giver dem mulighed for i 
en dialog med hinanden at udfordre 
og forhandle, og om nødvendigt 
kæmpe imod og overskride, de insti-
tutionelle og sociale magtforhold de 
indgår i. Klasseværelset er dermed 
et sted hvor deltagerne sammen 
skaber en bestemt læringskultur, og 
hvor der foregår en kulturel kamp 
om forskellige virkelighedsopfat-
telser og identiteter (Pennycook 
2001/2010:128). 

Her må man som underviser 
vurdere hvordan man bedst kan 
udvikle en sprogpædagogik der 
sikrer at den lever op til og nyttig-
gør de institutionelle rammer, og 
som samtidig bidrager til at udvikle 
kursisternes agency og voice – en 
sprogpædagogik der er ansvarlig 
over for det institutionelle curri-
culum og samtidig giver kursisten 
mulighed for – i et flerstemmigt 
samspil med andre kursister (Dysthe 
1995/2008) – at udvikle sit person-
lige curriculum med udgangspunkt i 
egne erfaringer. 

Pejlemærkerne for en sådan under-
visning kan være at den skal være 
målrettet, meningsfuld og myndig-
gørende. 
 

Sprogpædagogiske tilgange 

Til udviklingen af en sprogpæda-
gogik der både kan være et medspil 
og et modspil til de sociale forhold 
kursisterne igennem deres inte-
gration som læreproces skal finde 
deres plads i, har jeg foreslået en 
kombination af en kommunikativ, 
en sociokulturel og en biografisk 
tilgang (Pedersen 2021).

En kommunikativ tilgang afdæk-
ker kursisternes kommunikative 

behov, og skaber et samspil mellem 
mål-task i kursisternes hverdagsliv 
og pædagogiske task i undervisnin-
gen (Long 20159. Men ud over at 
reproducere kursisternes umiddel-
bare sprogbehov og dermed måske 
også deres eksisterende plads i 
sociale miljøer, kan den kommuni-
kative tilgang afdække potentielle 
kommunikative behov, som giver 
kursisterne mulighed for at udvide 
deres kommunikative handlerum og 
dermed også deres livsrum.

Men at have kommunikativ kompe-
tence gør ikke nødvendigvis at man 
bliver accepteret som en legitim 
sprogbruger (Norton 2013) i de 
sociale fællesskaber man indgår i. 
Det er ikke tilstrækkeligt at kunne 
forhandle sig tilrette med andre om 
betydninger i sproget, man må også 
kunne forhandle – og måske lige-
frem kæmpe for – sin plads i sociale 
fællesskaber præget af hierarkier 
og magtrelationer og for sin iden-
titet. Sproglæring er i høj grad et 
spørgsmål om sociale tilhørsforhold, 
og her kan den viden vi har om so-
ciokulturel sprogpædagogik, bidrage 
til den pædagogiske udvikling.

For voksne er mulighederne for og 
lysten til at investere i (sprog)læring 
afhængig af om det giver mening 
for dem i et livsperspektiv. Det man 
lærer, skal give mening på baggrund 
af de livserfaringer man tager med 
sig, og det skal give mening her og 
nu og i et fremtidsperspektiv. Som 
voksen forsøger man at give mening 
til sine erfaringer i et biografisk per-
spektiv, dvs. i en mere eller mindre 
sammenhængende fortælling om 
oplevelser i ens livshistorie og frem-
tidsplaner. Flygtninge og indvan-
drere, der ofte har oplevet mange 
brud og opbrud i deres livsforløb, 
har brug for at udvikle reviderede 
eller nye biografiske perspektiver og 
selvforståelser.

Det er derfor afgørende at ram-

merne for de læreprocesser kur-
sisterne gennemgår som led i deres 
integration, giver dem mulighed for 
biografisk udvikling. Disse rammer 
udgøres og skabes ikke alene af 
sprogundervisningen, men også 
af de instanser der i øvrigt har 
betydning for kursisternes integra-
tionsproces. Det kan være praktik-/
arbejdsplads, jobkonsulenter i kom-
munen, vejledere osv. Et samspil 
mellem disse instanser kan bidrage 
til at skabe rammer som gør det 
muligt for kursisterne at orientere 
sig mod meningsfulde fremtidsper-
spektiver og dermed være med til at 
gøre investeringen i sproglæringen 
personligt meningsfuld.  

Disse pointer bliver fint opsum-
meret i dette citat fra en udredning 
om undervisningen i svensk som 
andetsprog: 

”Stadigt flere forskere taler om an-
detsprogsundervisningens politiske, 
kulturelle og sociale dimensioner og 
betydningen af at man som lærer er 
bevidst om konsekvenserne af de 
valg man gør i undervisningen for 
kursisternes oplevede og faktiske 
muligheder for at forme deres 
liv og virkeliggøre deres mål. De 
sproglærendes muligheder for selv 
at påvirke indholdet og tilrettelæg-
gelsen af undervisningen kan ikke 
understreges tydeligt nok i denne 
sammenhæng. En socialt relevant 
andetsprogsundervisning baseret 
på aktiv deltagelse tager sit ud-
gangspunkt i deltagernes konkrete 
erfaringer og behov og opbygger sit 
indhold på sociale aspekter der er 
af afgørende betydning for kur-
sisternes virkelighed. Den betoner 
deltagernes særlige kompetencer 
og styrker og opmuntrer dem til at 
udforske deres egne muligheder i 
stedet for at fremhæve hvad de ikke 
kan og tale om hvad de burde gøre. 
Den ser deltagerne som eksperter i 
deres egen virkelighed og gør 
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sprogindlæringen til et led i virkelig-
gørelsen af individuelle mål. Det er 
en undervisning hvor man lærer af 
hinanden, og som bygger på dialog 
og samarbejde i klasseværelset. 
Den kobler individuelle erfaringer 
med social analyse, sprogbrug til 
refleksion og kritisk granskning og 
sprogfærdigheder til praktisk anven-
delse og aktiv handlen for foran-
dring.” (Utbildningsdepartementet 
2003:57-58)

Pædagogisk praksis

En kritisk sprogpædagogik er ikke 
en bestemt ”metode”, men en 
holdning til undervisningen som 
fungerer som kompas i forbindelse 
med tilrettelæggelse af under-
visningen – en holdning som kan 
beskrives med de foreslåede begre-
ber målrettethed, meningsfuldhed 
og myndiggørelse. En sociokulturel 
tilgang kan måske siges at indeholde 
flere kritiske potentialer end en 
kommunikativ, men det afhænger af 
hvordan tilgangene bliver anvendt i 
praksis.

I forbindelse med et pædagogisk 
udviklingsprojekt som jeg har del-
taget i, har vi haft lejlighed til spotte 
steder i tilrettelæggelsen af under-
visningen som kunne åbnes for en 
mere kritisk tilgang. 

Det gælder f.eks. når der arbejdes 
med cases i forbindelse med et un-
dervisningsforløb om fagforeninger. 
Her har læreren udarbejdet cases 
der illustrerer forskellige problemer 
på en arbejdsplads. Kursisterne får 
til opgave at finde ud af hvad prob-
lemet er, og hvilke løsninger der 
kunne være. Undervejs i forløbet 
fortæller en kursist om et problem 
han har oplevet på sin arbejdsplads: 
En kvindelig kollega der laver det 
samme som ham, får en højere løn. 
Han tager det op med sin chef, som 

forklarer at lønforskellen skyldes at 
hans sproglige kompetencer ikke 
er de samme som den kvindelige 
kollegas. Her havde vi lejlighed til 
at snakke om muligheden for at 
anvende kursisternes egne cases i 
undervisningen og organisere un-
dervisningen således at kursisterne 
i en dialog med hinanden kunne 
overveje mulige handlinger i forbin-
delse med oplevede problemer. 
Samtidig illustrerer casen hvordan 
kursisten oplever at hans identitet 
som sproglærende bliver gjort til en 
problematik.

Et andet eksempel kunne være et 
forløb om ’uskrevne regler’ på en 
arbejdsplads. Her forsøger under-
viseren først at få kursisterne til 
at reflektere over hvilke uskrevne 
regler de selv har oplevet, men da 
de er usikre på hvad der menes 
med ’uskrevne regler’, foreslår 
underviseren at de kan tænke på 
nogen ting som de efter at være 
flyttet til Danmark, har oplevet som 
mærkeligt. Det giver kursisterne 
mulighed for at anlægge et ’etno-
grafisk’ udefra-blik på de kultur-
forskelle de har oplevet, og det vil 
kunne føre til et mere nuanceret 
billede af de kulturelle regler. Men 
det er ikke alle kursister der bi-
drager, og det fører til at undervise-
rens rolle bliver at tolke og forklare 
de eksempler kursisterne kommer 
med, og selv give eksempler – bl.a. 
ud fra sin egen erfaringsverden –  
og sætte dem ind i en større kulturel 
sammenhæng. På denne måde 
bliver det underviseren der kommer 
til at definere hvad ’danske uskrevne 
regler’ er, hvordan de manifesterer 
sig i praksis og hvordan man skal 
forholde sig til dem. Også i andre 
forløb spottede vi eksempler på at 
underviseren bruger en del tid på 
at tolke og forklare om et emne, om 
en situation, om forhold i verden, 
og det førte til en diskussion om 
hvordan lærerforklaringer kunne er-
stattes af sproglæringsopgaver med 

udgangspunkt i kursisternes egne 
oplevede erfaringer. 

Dette er kun et par anekdotiske 
eksempler på hvordan man med et 
kritisk blik kan spotte steder i plan-
lægningen af undervisningen som 
kan justeres så der bliver tale om 
en mere meningsfuld og myndig-
gørende undervisning. I et mere ge-
nerelt perspektiv kan man beskrive 
nogle kendetegn eller pejlemærker 
ved en kritisk tilgang til andetsprog-
sundervisningen på denne måde:

• Den tager udgangspunkt i de 
sprogbehov kursisterne har 
i deres hverdagsliv, men den 
forsøger også at udvide kursist-
ernes læringsmuligheder ved 
at inddrage potentielle behov 
og give kursisterne mulighed 
for at udnytte og skabe sig flere 
læringsmuligheder.

• Den inddrager kursisternes 
oplevede erfaringer – herunder 
ambivalente erfaringer og ople-
velser af magtrelationer – med 
at forhandle sig adgang til sociale 
fællesskaber med respekt for den 
man er og ønsker at være.  

• Den bidrager til at kursisterne 
kan se deres sproglæring som en 
mulighed for at reflektere over og 
realisere deres livsplaner. 

• Den bidrager til at kursisterne kan 
sætte deres hverdagserfaringer 
ind i en større social forståelses-
sammenhæng. 

• Den giver kursisterne 
læringsstrategier, således at de 
gradvis kan blive selvstændige 
sproglærende i deres hverdagsliv.

Alt i alt skal sprogundervisningen 
bidrage til kursisternes affordance, 
empowerment (myndiggørelse) og 
agency (handlekraft). 
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Affordance er de læringsmuligheder 
der skabes i samspillet mellem 
de læringsmuligheder det sociale 
miljø ’tilbyder’ og kursisternes 
muligheder for at udnytte eller 
skabe sig læringsmuligheder. Disse 
læringsmuligheder forudsætter 
kursistens handlekraft til at skabe 
forandring i sin sociale virkelighed, 
og den handlekraft kan hun/han 
opnå gennem en myndiggørende 
undervisning.

Når danskundervisningen indgår 
som en del af en national integra-
tionspolitik med fokus på job og 
selvforsørgelse, risikerer det at føre 
til en snæver forståelse af hvad 
integration som læreproces inde-
bærer, og til en forenklet tilgang til 
beskæftigelsesrettet sprogundervis-
ning. Som modvægt til en sådan ud-
vikling kan en kritisk tilgang bidrage 
til en mere omfattende forståelse af 
integration og til en mere professio-
nel og myndiggørende sprogunder-
visning. Hvordan en sådan under-
visning ser ud i praksis har jeg her 
kun haft mulighed for at antyde, 
men forhåbentlig er der – trods 
begrænsede økonomiske rammer – 
plads til pædagogiske eksperimen-
ter på sprogcentrene og mulighed 
for erfaringsudveksling.               •
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Undervisningsdifferentiering i fleksible 
læringsrum på sprogskolen
Det handler om at skabe rum for sprogbrug og refleksion
• AF ELINA MASLO, ADJUNKT, KØBENHAVNS PROFESSIONSHØJSKOLE, LÆRERUDDANNELSEN

I Fokus i juni 2019 beskrev jeg 
i artiklen ”Mere virksomheds-
rettet danskuddannelse til 
voksne udlændinge” – en meget 
kompleks sprogdidaktisk stør-
relse”, hvordan sproglærerens 
hverdag har ændret sig i de 
seneste år (Maslo, 2019). 

Sproglærerens hverdag er blevet 
mere kompleks og foranderlig. De 
fleste sprogskoler arbejder med lø-
bende optag af kursister på holde-
ne, skiftende praktikperioder for 
kursisterne, blandet kursistsammen-
sætning på holdene, samt behov for 
at veksle mellem analoge og digitale 
arbejdsformer. Opretholdelsen af 
kvalitet i Danskuddannelserne under 
de nuværende rammer stiller krav til 
lærernes kompetencer i at undervis-
ningsdifferentiere, at inddrage IT i 
undervisningen, samt udvikle under-
visningsforløb som tager udgangs-
punkt i kursisternes dansksproglige 
forudsætninger, konkrete sprogbe-
hov og kursisternes beskæftigelse. 
I løbet af de seneste år har jeg holdt 
kurser, workshops og pædagogiske 
eftermiddage for en række sprog-
skoler i Danmark. 

Spørgsmål, som lærere stiller sig selv 
og hinanden går på tværs af landet 
og sprogskolerne:
• Hvordan kan vi vide, hvilket arbejds-

relevant sprog vores kursister skal 
bruge på de forskellige arbejdsplad-
ser? 

• Hvordan løser vi vores udfordrin-
 ger i forbindelse med løbende optag?

• Hvordan kan vi undervise kursister på 
mange forskellige niveauer sprogligt 
og læringsmæssigt?

• Hvordan kan vi tage udgangspunkt i 
kursistens erfaringer?

• Hvordan kan vi skabe fællesskab på 
holdet?

• Hvordan kan vi hjælpe kursisterne 
med at deltage i samtaler på 

 arbejde?
• Hvordan kan vi arbejde med arbejds-

relevant sprog i klasseværelset? 
• Hvordan kan vi skabe balance mellem 

det planlagte og det spontane i vores 
undervisning?

• Hvordan kan vi motivere kursisterne 
til at lære dansk?

Alle disse spørgsmål lægger op 
til samtaler om undervisningsdif-
ferentiering. Sammen med lærere 
på sprogskoler har vi undersøgt 
fænomenet ”undervisningsdifferen-
tiering på sprogskole” og ledt efter 
svar på alle disse udfordringer. I 
denne artikel argumenterer jeg for, 
at undervisningsdifferentiering er 
en kompleks opgave, som består af 
talrige beslutninger som læreren skal 
træffe i sin praksis hver eneste dag. 
Det er en del af et arbejde, som er 
kendetegnet ved enorm komplek-

sitet. Det er dog muligt at navigere 
i denne kompleksitet, hvis man an-
lægger et perspektiv på sit arbejde, 
som ikke er lineært. Til det har jeg 
udviklet en model, som jeg præsen-
terer i denne artikel – en model til 
planlægning af sprogundervisning på 
flere niveauer – en multidimensional 
flersproget curriculummodel. Jeg 
eksemplificerer modellen med to 
arbejdsark, som jeg har udviklet til 
sproglærerens arbejde med plan-
lægning af differentieret undervis-
ning i sprog. 

Undervisningsdifferentiering 

Undervisningsdifferentiering er et 
begreb som i mange år er blevet 
brugt ukritisk i forbindelse med al 
slags arbejde med uhomogene hold 
elever eller kursister. Jeg har hørt 
lærere omtale undervisningsdifferen-
tiering som en umulig opgave, ofte 
forstået som arbejde med mange 
forskellige læreplaner og opgaver 
samtidigt. Jeg har mødt lærere, som 
udarbejder 15 forskellige læreplaner 
med en række tilhørende opgaver til 
15 forskellige kursister. Jeg har mødt 
lærere, som konstant har dårlig sam-
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vittighed over ikke at kunne nå rundt 
og hjælpe alle kursisterne i klassen, 
fordi alle kursisterne sidder med 
forskellige opgaver. Jeg har mødt 
lærere, som synes det er frustrer-
ende at skulle forberede kursisterne 
til flere forskellige modultest samti-
dig. I disse eksempler er der ikke tale 
om undervisningsdifferentiering. 

Den danske forsker Ulla Højmark 
Jensen beskriver undervisningsdif-
ferentiering som et pædagogisk 
princip, som handler om ”at sætte 
elevernes læreprocesser i centrum 
og tilrettelægge, gennemføre og 
evaluere undervisning ud fra tanken 
om, at alle elever skal have mulighed 
for at deltage og lære nyt. Enkelte 
elevers interesser, behov, forudsæt-
ninger og potentialer er omdrej-
ningspunkt for såvel individuelle mål 
som klassens fælles mål. Når man 
undervisningsdifferentierer, er det 
både den enkelte elev og hele klassen 
i fællesskab, der skal udvikle faglige, 
sociale og personlige færdigheder 
og kompetencer” (Højmark Jensen, 
2020, 327-328). 

Denne nutidige definition af begre-
bet afspejler den forståelse, som blev 
lagt i begrebet i 90´ernes Danmark:  
”Undervisningsdifferentiering sigter 
mod at tilgodese og udvikle de en-
kelte elevers forskellige forudsæt-
ninger, behov og interesser og at 
udnytte denne forskellighed i forbin-
delse med elevernes samarbejde 
samt at stille passende udfordringer 
og krav” (Ole Robenhagen/Vagn 
Rabøl Hansen, 1992). Det vil sige, at 
undervisningsdifferentiering handler 
om, at lærere skaber rammer for at 
alle deltagende kursister kan deltage, 
lære sprog og udvikle sig sprogligt og 
socialt. 

Dette sat i en læringsteoretisk 
ramme betyder, at alle kursisterne i 
vores undervisning skal kunne bevæ-
ge sig i det som Luciano Mariani 
kalder ”lærings- og engagement-

Model over ”undervisningsstile” (Mariani, 1997)

zonen” i sin model over ”undervis-
ningsstile” (Mariani, 1997) – med 
forskellig grad af stilladsering. På den 
måde bliver spørgsmål om undervis-
ningsdifferentiering tæt forbundet 
med begrebet stilladsering. Ved at 
stille høje krav til alle kursister ved at 
udvikle opgaver, som kan løses i fæl-
lesskabet i klassen og ved at tilbyde 
kursisterne forskellig grad af stillad-
sering, kan vi skabe rum for at alle 
kursister får mulighed for at udvikle 
sig sprogligt og socialt.

Når vi taler om at skabe rum for 
sprogbrug og sproglæring, taler 
vi om en række forhold, som har 
direkte indflydelse på vores mulig-
heder for at skabe sådanne lærings-
rum – og for kunne undervisnings-
differentiere. Vi taler først og 
fremmest om det syn på sprog og 
læring, som ligger til grund for vores 
undervisning. Begrebet stilladsering 
– og undervisningsdifferentiering – 
udspringer af en forståelse af sprog 
som læres i brug på baggrund af de 
sproglige og kulturelle erfaringer, 
kursisterne kommer med (det funk-
tionelle sprogsyn og det sociokultu-
relle læringssyn). Det er ikke muligt 
at undervisningsdifferentiere, hvis 
man ser undervisning som transmis-
sion eller overdragelse af viden fra 
underviser til kursist (fx bestemte 
sproglige strukturer som skal læres 
i en bestemt rækkefølge). Sprog er 

ikke et statisk, abstrakt og afgrænset 
system og ses heller ikke kun som et 
produkt af menneskelige handlinger.
Sproget ses som en meningsskaben- 
de proces, der udspiller sig imellem 
individer, som interagerer i en be-
stemt historisk og kulturel kontekst 
(Van Lier, 2010). Muligheder for 
sprog og læring opstår, når der eta-
bleres et samspil mellem sprog-
brugeres udfordringer i de sociale 
omgivelser og deres sproglige og 
kulturelle erfaringer (Gibson, 1979; 
Van Lier, 1996, 2010). Ud fra en so-
ciokulturel økologisk forståelse er vi 
omgivet af potentielle meninger som 
bliver tilgængelige gradvist, mens vi 
interagerer med og i vores omgivel-
ser: “Learning is not a holus-bolus or 
piecemeal migration of meanings to 
the inside of the learner´s head, but 
rather the development of increas-
ingly effective ways of dealing with 
the world and its meanings “ (van 
Lier, 2004). Sproglærerens opgave 
bliver hermed meget bredere end at 
undervise i sproglige strukturer, men 
at hjælpe kursisten med at navigere 
i verden som er fuld af sprog og 
mening. 

Både Højmark Jensen, Robenha-
gen og Rabøl Hansen citeret ovenfor 
beskriver undervisningsdifferentie-
ring som et begreb, som ofte bliver 
forvekslet med individualiseret un-
dervisning, hvor kursisterne arbejder 
individuelt med opgaver tilpasset 
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deres faglige forudsætninger og 
sproglige niveau (som fx når læreren 
udvikler individuelle læseplaner til 
alle kursisterne på holdet). Heller 
ikke det at dele kursisterne op i grup-
per efter deres faglige niveau har no-
get med undervisningsdifferentiering 
at gøre – det er elevdifferentiering. 
Heller ikke parallel undervisning eller 
niveauopdelt undervisning er under-
visningsdifferentiering. 

Undervisningsdifferentiering 
handler om at alle kursister skal 
kunne deltage i undervisningen 
med de forudsætninger, erfaringer 
og behov, som de har med sig, eller 
som den danske forsker og ekspert i 
elevautonomi Leni Dam formulerer 
det, ”Undervisningsdifferentiering er, 
når der på lærerens initiativ skabes 
plads til og gives mulighed for, at den 
enkelte elev – i samspil med andre 
– kan udvikle sig optimalt, fagligt så 
vel som personligt” (Dam, 2015).

Undervisningsdifferentiering på 
sprogskole – at skabe rum for 
sprogbrug og refleksion

I mine kurser om undervisningsdif-
ferentiering tager jeg udgangspunkt i 
en forståelse af sproglæring, formu-
leret af den hollandsk-amerikanske 
forsker i sprogpædagogik Leo van 
Lier (1944-2012). Vi lærer sprog når 
vi aktivt engagerer os i menings-
fulde aktiviteter, og vi gør det på 

Undervisningsdifferentiering er ikke …

Alle kursister skal kunne deltage med den viden og de erfaringer, som de har med sig.

baggrund af de erfaringer som vi har 
med os. Det er den sociale interak-
tion, som driver denne proces 
frem, eller som van Lier formulerer 
det – interaktionen er ”motor for 
læring” (van Lier, 1996). Den sociale 
interaktion er den mekanisme som 
sætter læringens kræfter i bevæ-
gelse, ligesom en bilmotor sætter 
et antal hestekræfter i bevægelse, 
når vi skal ud at køre i vores biler 
(Munck Olesen & Maslo, 2021). Men 
for at motoren kan køre skal der 
noget brændstof til. I sproglæringen 

består det metaforiske brændstof af 
tre komponenter: opmærksomhed, 
autonomi og autenticitet. I sin bog 
fra 1996 ”Interaction in the Langage 
Curriculum. Awareness, Autonomy 
& Autenticity” beskriver van Lier en 
model, som illustrerer denne proces 
(van Lier, 1996). 

Modellen illustrerer, hvordan de tre 
hovedkategorier (sproglig) opmærk-
somhed, autonomi og autenticitet 
i et indbyrdes samspil driver sprog-
læringen frem. Modellen kan ikke 

En forsimplet udgave af Leo van Liers model over sproglig 
udvikling og sprogpædagogik
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forstås lineært som direkte vej fra 
A til B, men snarere som en proces, 
hvor alle tre dimensioner spiller sam-
men samtidig. 

Denne model har i høj grad 
inspireret mit arbejde med modellen 
over multidimensionalt flersproget 
curriculum, som jeg præsenterer i 
denne artikel. Modellen er stadig i 
udvikling, og der arbejdes p.t. med 
at operationalisere modellen sådan 
så den bliver nem at bruge i praksis. 
Modellen er bygget op som et sam-
spil mellem det vi ved fra forskning 
og de pædagogiske implikationer af 
denne viden. 

Når vi ved fra forskning, at vi kun 
kan lære, når vi har mulighed for at 
forbinde det nye med det vi allerede 
ved, så skal vi i vores undervisning 
skabe rum for at kursisterne kan 
bruge deres sproglige og kulturelle 
erfaringer i vores undervisning. Når 
vi ved fra forskning, at vi lærer når vi 
kan skabe mening i vores omgivelser, 
så skal vores undervisning tilbyde 
kursisterne kvalitative muligheder for 
at handle sprogligt og skabe mening. 
Når vi ved, at vi lærer når vi aktivt 
engagerer os i meningsfulde aktivi-
teter, så skal der være plads til den 

Multidimensionalt flersproget curriculum – en model til 
planlægning af sprogundervisning på flere niveauer

slags engagement i vores undervis-
ning. Og sidst men ikke mindst, når 
vi ved fra forskning, at vi lærer når 
vi reflekterer over vores erfaringer, 
så skal der være plads til refleksion 
om sprog og læring i vores under-
visning. Hvis disse fire dimensioner 
er til stede i vores undervisning, og 
hvis der er mulighed for meningsfuld 
kommunikation, vil alle tre delele-
menter – opmærksomhed, autonomi 

og autenticitet – komme i spil, der 
vil opstå ejerskab og engagement, 
og kursisterne vil lære sprog. Alle 
fire principper i modellen fordrer, 
at læreren kan navigere mellem 
det planlagte og det spontane i sin 
undervisning. Her er et eksempel på, 
hvordan modellen bliver operation-
aliseret i samarbejde med sprogs-
kolelærere:

MENS DU PLANLÆGGER:

• Tænk på, hvordan kursisternes sprog-
lige og kulturelle erfaringer får plads i 
din undervisning.

• Udvælg de opgaver, som vil give kur-
sisterne mulighed for at udvikle deres 
sprog på baggrund af deres sproglige 
og kulturelle erfaringer. 

• Overvej, hvilke sproglige, visuelle og 
materielle læremidler vil blive brugt 
i din undervisning for at understøtte 
dens mål.

• Overvej, hvordan du vil sætte fokus på 
elevernes bevidsthed om deres sprog 
og læring.

• Hvad er lærerens ansvar og hvad er 
kursistens?

 
MENS DU UNDERVISER:

• Tænk løbende på, hvordan du giver 
kursisterne mulighed for at bygge 
videre på deres sproglige og kulturelle 
erfaringer. 

• Tænk løbende, hvad slags spørgsmål 
du stiller og hvordan du giver feed-
back.

• Tænk løbende, hvordan du inddrager 
kursisterne i valg af indholdet af 
undervisningen. 

• Tænk løbende, hvordan sproglige 
erfaringer bliver sprogliggjort.

FØR OG IMENS UNDERVISNINGSSITUATIONER

Et eksempel på et skema til planlægning af differentieret undervisning
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For at omsætte modellens pointer til 
praksis på sprogskolerne, arbejder vi 
i workshops med lærere med forskel-
lige tilgange til sprogpædagogik, som 
bliver kombineret på meningsfulde 
måder med udgangspunkt i lærernes 
konkrete udfordringer. Målet med 
alle tre Danskuddannelser er at ud-
vikle kommunikativ kompetence. Jeg 
viser derfor ofte eksempler fra prak-
sis, hvordan kommunikative prob-
lemløsningsopgaver kan skabe rum 
for undervisningsdifferentiering og 
meningsfulde rammer for samarbej-
de mellem kursister med forskellige 
sproglige og kulturelle erfaringer.
Dette kombineret med sproglig op-
mærksomhed, kontrastiv tilgang til 
sprog, kritisk social tilgang, elevau-
tonomi og ligeværdige meningsfulde 
samtaler i undervisningen er de ele-
menter i vores undervisning i sprog, 
som kan skabe rammer for undervis-
ningsdifferentiering. Det handler om 
at sproglæreren bliver bedre til at 
skabe et meningsfuldt samspil 
mellem mål for Danskuddannelse, 
kursistens behov, indhold i undervis-
ningen og evaluering af kursisternes
sprogbrug (modultests og afslut-
tende prøver). Det handler om at 
sproglæreren bliver bedre til at 
inddrage kursisterne i valg af indhold 
i undervisningen. Det handler om at 
sproglæreren giver mere ansvar til 
kursisterne. Og det handler om at 
lære at planlægge sin undervisning 
på flere niveauer og at navigere mel-
lem det planlagte og det spontane. 

At planlægge differentieret 
undervisning i sprog

Afslutningsvis vil jeg gerne præsen-
tere et arbejdsark, som jeg har ud-
viklet på baggrund af modellen til 
multidimensionalt flersproget cur-
riculum til sproglærere som gerne vil 
arbejde med undervisningsdifferen-
tiering.                   •

Planlægning – handling - evaluering

FORLØBET KAN BESTÅ AF FØLGENDE TRIN:

Behovsafdækning – hvilket sprog har kursisterne brug for? Husk at involvere kursist-
erne. 
Målsætning – hvad skal kursisterne lære i det udviklede forløb? Husk at involvere 
kursisterne.
Inviter kursisterne til at tage sproget med ind i klasseværelset. 
Planlæg en række sprogbrugssituationer med udgangspunkt i kursisternes livs-
verden.
Organiser kommunikative aktiviteter til udvikling af kursisternes mundtlige sprog.
Evaluer forløbet sammen med kursisterne.
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•  AF MARTA KIRILOVA OG DORTE LØNSMANN, KØBENHAVNS UNIVERSITET

Beskæftigelsesrettet danskundervisning 
– et brugbart koncept? 1 

1. Dansk på arbejde og dansk for 
arbejde
Flygtninge og indvandreres dansk-
kundskaber, beskæftigelse og inte-
gration har været et tilbagevenden-
de punkt på den politiske dagsor-
den i Danmark. I 2015 indførte den 
daværende socialdemokratiske 
regering en række stramninger på 
asylområdet, hvis formål var at få 
flere nyankomne i beskæftigelse 
og samtidig sikre at de lærte dansk 
hurtigst muligt. Som en del af sin 
valgkampagne i 2015 lancerede 
statsminister Helle Thorning-Schmidt 
plakater med overskriften ’Kommer 
du til Danmark, skal du arbejde’. På 
valgplakaterne kunne man læse, at 
flygtninge og indvandrere skulle ud 
blandt danske kolleger for at lære 
dansk, og for at forstå ’hvordan vi 
gør tingene her i landet’. Denne 
kampagne blev målrettet bestemte 
grupper af flygtninge og indvandre-
re, herunder kontanthjælpsmod-
tagere. De skulle lære dansk for at 
få arbejde og blive integreret. Det 
danske sprog blev altså knyttet til 
både beskæftigelse og social inklu-
sion – en slags nøgle, der kunne 
åbne døren til arbejdsmarkedet og 
til samfundet. Samtidig udtrykte 
kampagnen, at dansk bedst kunne 
læres på arbejde – blandt danske 
kolleger, som kunne lære de nyank-
omne at tale dansk, mens de udførte 
arbejdet. I denne artikel ønsker vi at
problematisere disse meget ud-
bredte, men også unuancerede 
forestillinger om, hvordan og hvor 
dansk kan læres.  

2. Kan man lære dansk 
på arbejde?
Vi ved fra sprogtilegnelsesforsknin-
gen, at voksne learnere kun i meget 
begrænset omfang kan tilegne sig 
et nyt sprog udelukkende ved pas-
siv eksponering. Det er stort set 
umuligt at lære at producere et nyt 
sprog ved blot at lytte til kolleger, 
for det kræver systematisk undervis-
ning, øvelse og ikke mindst motiva-
tion og anerkendelse, hvis tilegnel-
sen af et nyt sprog skal lykkes.  

Vi ved desuden, at langt fra alle 
arbejdspladser kan skabe gode 
læringsmuligheder, fordi arbejdsop-
gaverne enten ikke forudsætter 
interaktion eller ikke muliggør 
interaktion, eksempelvis på grund 
af arbejdsstøj (Sørensen & Holmen 
2004, Piller & Lising 2014), eller sim-
pelthen fordi man ikke har nogen 
at tale med under arbejdet (Bramm 
& Kirilova 2018). På nogle arbejds-
pladser, hvor kerneopgaverne er 
mundtlig og skriftlig kommunikation 

(Ditlevsen 2021) eller kommunika-
tion med børn (Sandwall 2013), 
skabes der rigtignok gode mulighed-
er for at tale det lokale sprog, mens 
samtaler på andre arbejdspladser 
(fx supermarkeder) er enten helt 
fraværende eller begrænset til nogle 
få repetitive fraser.  

Hele idéen om, at indvandrere 
skal lære dansk for at få et arbejde, 
bunder i virkeligheden i en forestil-
ling om, at kun det lokale sprog kan 
bane vejen til arbejde, eller sagt på 
en anden måde – at sproglig assimi-
lation er vejen til samfundsmæssig 
integration. Denne ideologi, hvor 
sprog, territorium og nationalitet 
ses som noget, der hænger uløseligt 
sammen, findes også blandt danske 
politikere, som udtaler at ’i Dan-
mark taler vi dansk’ (Lønsmann & Fa-
bricius 2011) – her underforstået kun 
dansk. At der også tales en række 
andre sprog i Danmark bliver gjort 
ligegyldigt. Det danske sprog bliver 
et eksklusionsinstrument, brugt til at 
marginalisere de indvandrergrupper, 
som ikke taler dansk. 

Der er dog visse forskelle i 

1. Denne artikel blev oprindeligt skrevet som indledning til udgivelsen ’Dansk på arbejde: En antologi med studier 
i beskæftigelsesrettet danskundervisning ’, redigeret af Marta Kirilova og Dorte Lønsmann, Københavnerstudier i 
Tosprogethed, bind 83, 2021. Udgaven her er redigeret og forkortet.
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forventningerne til forskellige mi-
granter. Hvor flygtninge i integra-
tionsprogrammer er på kanten af 
fællesskabet især på grund af deres 
manglende faste tilknytning til ar-
bejdsmarkedet, er billedet et andet 
for højtuddannede forskere og ex-
pats, der kommer til Danmark, fordi 
de allerede har et job. Mens dansk 
bliver et krav for flygtninge, er 
dansk i mange tilfælde kun en an-
befaling for højtuddannede uden-
landske medarbejdere (Kirilova 
& Lønsmann 2020). De højtud-
dannede er ikke i samme ventepo-
sition i forhold til arbejdsmarke-
det, og det danske sprog er ikke 
på samme måde en barriere, da 
de typisk allerede er inkluderet i 
et engelsktalende fællesskab på 
arbejdspladsen. De får ofte at vide, 
at de ikke behøver at lære dansk 
og kan derfor ende med at leve i en 
engelsktalende international boble, 
uden for den dansktalende del af 
samfundet. På sin vis er de dermed 
også på kanten af fællesskabet.  

3. Sprogpraktikker: inklusion eller 
eksklusion? 
Som deltager i et integrationspro-
gram veksler man mellem rollerne 
som integrationsborger, kursist og 
praktikant, og de forventninger, 
muligheder og begrænsninger for 
deltagelse og inklusion, som hver 
rolle kommer med. Som integra-
tionsborger er man underlagt 
systemets regler og forventninger 
eksempelvis i forhold til selvforsør-
gelse. Fokus er her på borgerens 
’employability’, altså de kompeten-
cer, men også muligheder for be-
skæftigelse, borgeren har, og der-
med primært på den manglende 
inklusion på arbejdsmarkedet. I rol-
len som kursist på en sprogskole
ligger fokus primært på ens sprog-
kompetencer, eller mangel herpå. 
Her anskues man primært som 

learner, og andre aspekter af ens 
identitet skubbes i baggrunden. 
Som praktikant er fokus primært 
på træning af specifikke arbejdsop-
gaver og sekundært på socialisering 
ind i en dansk arbejdskultur. Her er 
der en fare for, at sproget kommer 
i baggrunden (Bramm & Kirilova 
2018, Sandwall 2010), ligesom 
livserfaringer ud over arbejdserfa-
ringer negligeres i konstruktionen af 
praktikanterne som ’cultural Others’ 
(Lønsmann u.u., Kirilova 2013). 
Mens sagsbehandlere, dansklærere 
og chefer kan nøjes med at forholde 
sig til blot ét aspekt af integrations-
programmet, er den enkelte del-
tager nødsaget til at forholde sig til 
og navigere i mange forskelligartede 
roller på daglig basis. Desuden skal 
deltagerne også forholde sig til den 
noget reduktionistiske identitets-
tilskrivelse, som kan opleves, når 
der fokuseres snævert på enten 
’employability’ eller sproglæring. 
Pedersen (2021) påpeger desuden, 
at hvis danskundervisningen, som 
tilfældet har været i de senere år, 
kun bliver rettet mod ’employabili-
ty’ og økonomisk selvforsørgelse, 
kan den komme til at fungere som 
en mekanisme for social kontrol, og 
dermed fratage kursisterne deres 
muligheder for indflydelse.

Et andet problem er den midler-
tidighed, man som sprogpraktikant 
befinder sig i. En sprogpraktik er 
per definition et midlertidigt tiltag. 
Formålet med sprogundervisningen 
og praktikken er, at deltagerne skal 
ende i et betalt job på det danske 
arbejdsmarked. Denne midlertidig-
hed kan for nogle vare i flere år, og 
i den tid skal de opbygge relationer 
på nye hold på sprogskolen og i 
nye praktikker på nye arbejdsplad-
ser. Endvidere er man i rollen som 
praktikant kun perifert medlem af 
arbejdspladsens praksisfællesskab. 
Det er typisk ikke muligt at få et 
fast job på samme arbejdsplads 
efter praktikkens ophør, hverken 
for højtuddannede udlændinge i 

mentorforløb (Ditlevsen 2021) eller 
lavtuddannede flygtninge (Bramm 
& Kirilova 2018), og det betyder, 
at man ikke har mulighed for at 
blive et fuldgyldigt medlem af fæl-
lesskabet på arbejdspladsen. Som 
formuleret af Kaas-Larsen (2021:76) 
er praktikanterne ”arbejdskraft 
uden at være medarbejdere, og (…) 
kolleger uden fællesskab.” Kaas-
Larsen gør opmærksom på, at nogle 
kursister sendes ud i sprogpraktik-
ker på et så tidligt tidspunkt, at 
de stadig har meget begrænsede 
danskkundskaber. Konsekvensen 
er, at sprogpraktikkerne opleves 
som sprogdrukning, snarere end 
sprogbad (se også Bramm 2020), 
og at praktikanterne opfattes som 
inkompetente. 

Endvidere viser et nyere studie af 
flygtninges sprogpraktikker (Løns-
mann u.u.), at de forskellige aktører 
ofte har meget forskellige succes-
kriterier. Praktikanterne anser prak-
tikken som en succes, hvis den fører 
til fast arbejde. Men fast ansættelse 
er imidlertid ikke målet for hverken 
kommune eller arbejdsgivere, 
som i stedet ser sprogpraktikkerne 
som aktivering eller som en del af 
virksomhedens diversitetsarbejde. 
De manglende muligheder for fast 
arbejde og en mere central position 
i arbejdspladsens praksisfællesskab 
betyder dermed, at praktikanterne 
simpelthen har svært ved at se 
meningen med praktikkerne. Her 
spiller sprogcentrene en afgørende 
rolle i at hjælpe kursisterne på rette 
vej ved at understøtte dem som 
voksne mennesker med komplekse 
valg (Kaas-Larsen 2021). Udfordrin-
gerne med dansk på arbejde 
handler nemlig ikke kun om sprog, 
men også om de krav, der stilles til 
medarbejderes selvstændighed og 
handlekraft. Her spiller learnernes 
baggrund, uddannelse og resurser 
i det hele taget en stor rolle for 
mulighederne for succes (Ditlevsen 
2021).
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4. Dansk på arbejde i et kritisk 
perspektiv 
I den ideelle verden, hvor en 
arbejdsplads kan afsætte tid og 
økonomiske resurser til en mentor, 
der ikke bare har sproglige, men 
også undervisningsmæssige og so-
ciale kompetencer, og hvor der kan 
tilbydes fastansættelse efter endt 
sprogpraktik, kan dansk på arbejde 
være til stor gavn for både sprog-
læring og inklusion. I virkelighedens 
verden er dansk på arbejde dog 
et resursekrævende projekt, hvor 
de færreste arbejdspladser kan 
byde ind med det, der kræves. Et 
problem i denne sammenhæng er, 
at danskundervisningen sjældent 
er arbejdsintegrerende (Pedersen 
2021), men snarere arbejdsforbere-
dende og arbejdstematiserende. 

Derudover kan langt fra alle ar-
bejdspladser tilbyde sprogmentorer 
eller mulighed for at bruge dansk 
i løbet af arbejdsdagen, og endnu 
færre kan love fastansættelse. Der 
er også en række andre aspekter at 
tage højde for, når en arbejdsplads 
skal organisere en sprogpraktik eller 
et mentorforløb. De nyankomne 
har vidt forskellige kompetencer, og 
ligeledes forskellige sociale, sprog-
lige og kulturelle baggrunde, som 
giver forskellige muligheder for 
arbejde og deltagelse i samfundet. 
Hvis dansk på arbejde skal blive 
en succes, er det nødvendigt at 
tage learnernes mangfoldige bag-
grunde med i overvejelserne. De 
underliggende ideologier om dansk 
som nøglen til integration, og om 
sproglæring som noget, der sker 
’naturligt’ og ’af sig selv’ er endnu 
et vejbump som arbejdsgivere, 
migranter og især politikere burde 
være mere bevidste om. I Danmark 
har vi få studier, der dokumenterer 
og analyserer problemstillinger 
knyttet til tilegnelsen og brugen 
af dansk på arbejdspladsen. Vi 
har brug for større viden og flere 
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systematiske undersøgelser, så 
debatten om, hvorvidt og hvordan 
dansk kan og skal læres i en arbejds-
kontekst, bliver mere realistisk og 
nuanceret.     •
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•  AF RAGNA EA BENTSDATTER, LÆSE- OG TEKNOLOGI-
KONSULENT, AUDIOLOGOPÆD BA, LÆSETEK, HOLBÆK

UNDERVISNING I TEGNSÆTNING 
– uden gramatik 

Hvorfor denne artikel? 
Jeg er blevet inviteret til at skrive 
denne artikel efter et inspirations-
webinar for voksenspecialunder-
visere, som jeg afholdt tidligere på 
året gennem Uddannelsesforbundet. 
Webinaret omhandlede træningsma-
terialet ´Tegnsætning uden gramma-
tik´, som jeg har udviklet til læsesva-
ge unge og voksne kursister. Fokus´ 
redaktører var blandt webinardel-
tagerne og gjorde mig opmærksom 
på, at emnet også er relevant for 
undervisere i dansk som andetsprog. 

I det følgende deler jeg nogle af 
de faglige overvejelser og under-
visningserfaringer, som ligger bag  
udviklingen af ´Tegnsætning uden 
grammatik´, og forsøger undervejs 
forsigtigt at relatere det til sprog-
skoleundervisning – med det store 
forbehold, at jeg ikke selv er sprogs-
koleunderviser og i udgangspunktet 
ikke har tænkt sprogskolekursister 
som en del af målgruppen.  

Måske går du med et tankesæt, 
der delvist ligner mit? Måske har du 
allerede udviklet dine egne materia-
ler? Eller måske har du længe gerne 
villet i gang med at udvikle nogle 

materialer, men har følt dig lidt på 
bar bund? Uanset hvad håber jeg, du 
vil få bekræftet eller blive inspireret i 
forhold til din egen tegnsætningsun-
dervisning. 

Hvis du ønsker at købe selve 
træningsmaterialet til ´Tegnsætning 
uden grammatik´, kan du bestille det 
via mailadressen nedenfor. 

Hvad har motiveret mig? 

Min motivation for at udvikle 
´Tegnsætning uden grammatik´ 
udsprang af, at jeg selv har savnet et 
systematisk opbygget materiale, der 
egner sig til at undervise læsesvage 
unge og voksne kursister i punktum 
og komma. De digitalt tilgængelige 
materialer, som jeg har kunnet finde, 
har enten været for teoretiske og 
svære eller for børneorienterede. 
Jeg har også afprøvet diverse soft-
wareløsninger, der hjælper med 

tegnsætning. Ud over den klassiske 
grammatikkontrol i tekstbehand-
lingsprogrammer som Word, Pages 
og tilsvarende gratisprogrammer 
kan fx nævnes korrekturlæsnings-
redskabet TxtAnalyser (tilføjelse til 
AppWriter) og Words online talegen-
kendelse, hvor man i Indstillinger kan 
sætte flueben i automatisk tegnsæt-
ning. Arbejdet med ´Tegnsætning 
uden grammatik´ udelukker selvføl-
gelig ikke grammatikstøtte fra den 
slags software. Det kan blot være 
meget forskelligt, hvilke enheder 
og hvilken software kursisterne har 
adgang til, ligesom det kan være 
meget forskelligt, hvilken software 
den enkelte er i stand til at profitere 
af. Så med materialet ´Tegnsætning 
uden grammatik´ tager jeg udgangs-
punkt i, at det grundlæggende er 
kursistens ønske eller vilkår at skulle 
lære tegnsætning som en selvstæn-
dig færdighed uden grammatikstøtte 
fra software. 

Har du også kursister, der skal 
lære at sætte punktum og 
komma, men har meget svage 
teoretiske forudsætninger for at 
lære det? 
Så er det måske relevant for 
dig at læse videre her, hvor jeg 
deler mine erfaringer med at 
gøre læsesvage unge og voksne 
til funktionelle tegnsættere – 
uden at snakke grammatik. 
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Hvem er jeg? – og hvem er mine 
kursister? 

Jeg har de seneste 10 år været ansat 
som læse- og teknologikonsulent 
på LæseTek, der hører under CSU 
(Center for Specialundervisning) i 
Holbæk. LæseTek er CSU´s læse-
team og Holbæk Kommunes center 
for læsning og læseteknologi. Min 
primære arbejdsopgave på LæseTek 
er undervisning af unge og voksne 
med skriftsprogsvanskeligheder. 
Desuden står jeg for udgivelse af 
LæseTeks undervisningsmateriale 
OBUdOBU, som er digitale læse- 
og skriveopgaver til unge og voksne 
læsesvage. 

De fleste af mine kursister er 
ordblinde. Derudover har jeg kur-
sister, hvis læsehandicap skyldes 
generelle indlæringsvanskeligheder, 
hjerneskade, udviklingsforstyrrelse 
eller psykisk sårbarhed, og for dem 
hedder tilbuddet VSU (voksenspe-
cialundervisning) eller valgfagsun-
dervisning på STU (særligt tilrettelagt 
ungdomsuddannelse). Fælles for 
mine kursister er, at hele deres 
grundskoletid har været præget af 
store faglige udfordringer. De har 
derfor også sjældent gennemført 
en ordinær (ungdoms-)uddannelse, 
og kun få har en fast tilknytning til 
arbejdsmarkedet. Emotionelt har 
vanskelighederne med skriftsproget 
også givet skrammer, idet de stort 
set alle har udviklet en undvigende 
adfærd omkring læsning og skrivning 
og kæmper med lavt selvværd og 
andre psykosociale udfordringer. 

Hvorfor ikke traditionel tegnsæt-
ningsundervisning? 

For undervisere af kursister i en 
normal læseudvikling kan det måske 
forekomme ´ufagligt´, kontroversielt 
eller ligefrem umuligt at slå en bue 
uden om at tale grammatik, når der 

skal undervises i tegnsætning. Men 
når man står med voksne kursister, 
der nærmest får røde knopper, så 
snart man begynder at bruge gram-
matiske termer, bliver det nærliggen-
de at tænke i andre baner. 

Grammatikallergien er ikke 
kommet ud af det blå. Fra dag ét 
i indskolingen var bogstaverne og 
fonemerne så svære at få styr på, 
at de næste trin på skriftsprogets 
læringstrappe også blev svære at 
komme op ad. En automatiseret af-
kodning af ord blev aldrig opnået, og 
denne mangel på automatisering gik 
ikke alene ud over læseforståelsen, 
men også ud over forudsætningerne 
for at opnå en dybere forståelse af 
sprogets grammatiske opbygning på 
teoretisk niveau. Så da dansklæreren 
i starten af mellemtrinnet begyndte 
at tale om kryds og bolle og forskel-
lige ordklasser, havde læringstrap-
pen for længst taget form som en 
uoverskuelig labyrint. 

Når personer med en skolebag-
grund som denne x antal år senere 
starter i min undervisning, er deres  
bevidsthed om at sætte tegn meget 
begrænset. Deres tekster bærer en-
ten præg af manglende tegnsætning  
eller en ret vilkårlig tegnsætning. 
Nogle af kursisterne er mere opsatte 
på at lære komma end punktum. 
Det skyldes ikke, at de forstår på 
teoretisk niveau, hvordan komma 
kan løfte kvaliteten af deres tekster. 
De husker blot, at komma var noget, 
der dengang i skolen gav ekstra point 
til dem, som kunne finde ud af det. 
Med andre ord repræsenterer evnen 
til at sætte komma en kulturel norm. 

Funktionel tegnsætter – hvad 
menes der med det? 

Essensen af en kompensatorisk 
tilgang med læse- og skriveteknologi 
(LST) er at lade softwaren klare 
afkodningen og stavningen med hen-
holdsvis syntetisk oplæserstemme 
og ordforslag eller indtaling af tekst. 

Dermed får den læsesvage frigivet 
kognitivt overskud til at danne sig et 
meningsindhold (læseforståelse) og 
til at nedfælde sit budskab (skrift-
lig formidling). En kompensatorisk 
tilgang kan siges at ligestille den 
læsesvage LST-bruger med normal-
læseren i den forstand, at begge har 
mulighed for at læse og skrive de 
tekster, de ønsker. Blot er der den 
forskel, at LST-brugerens adgang til 
teksten ikke er et resultat af fonolo-
gisk bearbejdning, og læsningen og 
skrivningen kan derfor betegnes som 
funktionel frem for fonologisk. 

At blive funktionel læser og skriver 
svarer med andre ord til, at man 
godt kan gebærde sig som bilist 
uden at have evner som mekaniker. 
Tilsvarende kan man kaldes for funk-
tionel tegnsætter, hvis man i praksis 
sætter tegn korrekt, selv om man på 
teoretisk niveau ikke ved, hvorfor der 
skal være punktum her eller komma 
der. 

At jeg kalder det tegnsætning 
uden grammatik, er ikke udtryk for 
en holdning om, at underviseren ikke 
selv behøver at have nogen teoretisk 
grammatikkompetence. Jeg er heller 
ikke ude på at opfordre nogen til at 
se bort fra dansk retskrivnings gæl-
dende regler for tegnsætning. I den 
grammatikfri tegnsætningsunder-
visning udnyttes blot det forhold, at 
kursisten kan trække på sin praktiske 
viden om grammatik – den viden om 
grammatik, som afspejles i vedkom-
mendes talesprog. Med andre ord er 
den grammatikfri tegnsætningsun-
dervisning ikke ugrammatisk, den er 
blot uden eksplicit teoretisk gramma-
tikundervisning, og det er stadig en 
absolut fordel, at underviseren selv 
er hjemme i teorien bag. 

Hvor vigtig er tegnsætning over-
hovedet? 

Det kan ikke diskuteres, om punktum 
er et vigtigt tegn. Hvad end der læses 
konventionelt eller med
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oplæsningsstøtte, og hvad end der er 
tale om en Messengerbesked på få 
linjer eller en doktorafhandling, har 
punktummer afgørende betydning 
for læserens processering af teksten. 
Selv i tekster, hvor punktum ikke er 
sat 100 % efter alle kunstens regler, 
letter det læserens vej gennem tek-
sten med nogle punktummer frem 
for ingen. 

Det kan til gengæld godt diskute-
res, hvor vigtigt komma er. Den lille 
streg, som efterhånden er over 100 
år gammel, er opfundet med de bed-
ste intentioner og kan helt bestemt 
tydeliggøre og nuancere skriverens 
budskab på et dybere niveau, end 
punktum alene kan gøre. Men det 
gælder jo kun for den, der forstår 
kommaets funktion rent grammatisk. 
Hvad nytter et nok så informativt 
skilt på gaden i Beijing, hvis man ikke 
kan kinesisk? Og omvendt: En kom-
mastærk læser begynder hurtigt at 
ignorere kommaerne i en tekst, hvis 
de er sat fuldstændig på må og få, 
og derfra går det ret fint med at læse 
teksten alligevel. 

Dertil kommer samfundsudvik-
lingen. Hvordan står det til med 
kommaundervisningen i grundskolen 
anno 2021? Og hvad skal vi mene 
om, at kommaerne i bl.a. undertek-
ster på TV, mange netaviser og sågar 
en hel del akademiske publikationer 
ikke er i overensstemmelse med det 
gældende kommasystem fra 2004? 
Hvad er det et udtryk for? Sat på 
spidsen er det tankevækkende, at 
vi fortsat afsætter tid og kræfter til 
kommaundervisning i skole- og ud-
dannelsessystemet, når det i praksis 
kun er en virkelig snæver sproglig 
elite, der ender med reelt at mestre 
det til fulde. Jeg får også den tanke, 
om kommaet overhovedet eksisterer 
om 20-30 år? 

Hvad man end kan tænke og me-
ne om komma, gælder det selvføl-
gelig om at støtte kursisten mest mu-
ligt i sit ønske om/behov for at lære 

komma, og netop derfor udviklede 
jeg ´Tegnsætning uden grammatik´. 
Jeg sætter dog aldrig mine kursister 
i gang med kommatræning, hvis de 
ikke allerede har rigtig godt fat om 
punktum, fordi evnen til at sætte 
punktum er en forudsætning for at 
kunne lære at sætte komma. 

Er grammatikfri tegnsætningsun-
dervisning relevant for sprogs-
kolekursister? 

Da sprogskolekursister i modsætning 
til mine kursister obligatorisk lærer 
om ordklasser og bøjningsmorfemer, 
må det give noget grammatisk teori 
at bygge tegnsætningsundervisnin-
gen oven på.

Dertil kommer, at tosprogede ikke 
nødvendigvis har store nederlagsop-
levelser i bagagen fra deres skoletid. 
Til gengæld skal de lære et nyt sprog, 
hvor alt er fremmed: ord og deres 
betydning, bogstaver og fonemer, 
syntaks m.m. Så måske ligner sprog-
skolekursister alligevel mine kursister 
på det punkt, at de har begrænset 
overskud til at lære tegnsætning? 
Og måske gælder det også for dine 
allersvageste kursister, at det kun er 
relevant at arbejde med punktum? 

En grammatikfri tegnsætnings-
undervisning er i sagens natur ikke 
relevant for sprogskolekursister, der 
har godt styr på grammatikken. Men 
for sprogskolekursister, der har en 
kort eller længere skolegang og i 
nogen grad kendskab til og forståelse 
af grammatik, kan det måske være 
et sted at starte eller et godt supple-
ment til den teoretiske tegnsætning-
sundervisning? 

Materialet ´Tegnsætning uden 
grammatik´ 

Materialet ´Tegnsætning uden 
grammatik´ indeholder et stort antal 
træningsopgaver i formaterne Word, 
PDF og Google Docs med stigende 

sværhedsgrad og tilhørende rette-
nøgler. Desuden forslag til måder, 
som underviseren kan introducere 
sine kursister til punktum og komma 
helt uden brug af grammatiske 
termer. Og endelig to lommevenlige 
kort til kursisterne (et punktumkort 
og et kommakort til at printe) med 
enkle tommelfingerregler for hhv. 
at sætte punktum og komma. På 
kommakortet er der i supplement til 
tommelfingerreglerne en liste med 
typiske ord, som binder sætninger 
sammen, og som derfor skal have 
komma foran (i dette materiale kal-
det signalord). Tommelfingerreglerne 
på kommakortet bygger (implicit) på 
grammatisk komma (med komma 
foran ledsætninger). 

Selve træningsopgaverne burde 
være lige så relevante for dine 
sprogskolekursister som for mine 
læsesvage kursister. Derimod kan 
punktum- og kommakortenes 
tommelfingerregler sandsynligvis 
med fordel modificeres noget til 
sprogskoleregi. Fx hedder den første 
af kommakortets tommelfinger-
regler Find to ord, der lyder OK, når 
du siger jeg foran, hvilket fungerer 
fremragende i min OBU-, VSU- og 
STU-undervisning. På en sprogskole 
må sagen imidlertid være en anden, 
da det må være svært at afgøre, hvad 
der lyder OK, når man ikke gør brug 
af sit modersmål. Men da du kan byg-
ge oven på din undervisning i ord-
klasser og bøjningsmorfemer, kan 
du måske fint udskifte tommelfin-
gerreglen Find to ord, der lyder OK, 
når du siger jeg foran med fx Find to 
udsagnsord i nutid eller datid? 

I ´Tegnsætning uden grammatik´ er 
oplæsningsstøtte indtænkt som en 
helt obligatorisk ½medspiller, idet 
den syntetiske stemmes auditive 
feedback aflaster kursisten afgørende 
i arbejdet med at afkode teksten 
og dermed overskue sætningernes 
syntaks. Fx kan oplæserstemmen 
støtte kursisten i at høre sig til, at det 
lyder godt med et ophold mellem 
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”til” og ”at” i sætningen ”Vi ser frem 
til at der sker noget nyt.” Men igen 
hjælper oplæsningsstøtte måske ikke 
tosprogede kursister helt så meget til 
at skelne mellem sådanne sproglige 
finesser, fordi de ikke gør brug af 
deres modersmål til at finde ud af, 
hvad der lyder OK? 

Hvor langt vokser træerne ind i 
himlen? 

Jeg har endnu ikke haft kursister, for 
hvem det at arbejde med ´Tegnsæt-
ning uden grammatik´ ikke har løftet 
både deres tegnsætningskompe-
tence og deres selvtillid væsentligt. 
Det er skønt hver eneste gang at 
se en kursists tilfredsstillelse ved at 
gennemføre punktum- eller kom-
maopgaverne og siden se vedkom-
mende sætte tegn på hæderligt 
niveau i sine egne tekster med 
fortsat brug af punktum- eller kom-
makortet. 

Når det er sagt, er der sætnings-
konstruktioner, som tommelfinger-
reglerne i ´Tegnsætning uden gram-
matik´ ikke dækker. Mine kursister 
kan fx typisk komme til at sætte 
komma foran ”og” i en sætning som 
”Så kom prinsen hjem til sit slot og 
var så bedrøvet”. Fejlen opstår, fordi 
kursisten har fundet to ord, der lyder 
OK med jeg foran, og fordi ”og” står 
på kommakortets liste med signal-
ord. Kursisten har ikke viden om, at 
”kom” og ”var” er udsagnsled, der 
ikke har hver deres grundled, men 
deles om det ene grundled ”prinsen”, 
hvorfor der ikke skal være et komma 
mellem ”kom” og ”var”. 

Ligeså vil en funktionel tegnsætter 
kunne komme til at sætte komma 
foran ”som” i sætningen ”Han 
gav hende blomsterne bedst som 
naboen ringede på døren.” Fejlen 
opstår, fordi kursisten identificerer 
signalordet ”som” og ikke har viden 
om, at ”bedst” sammen med ”som” 
udgør et biordsled, så derfor skal 

kommaet sættes foran ”bedst”. 
De to eksempler illustrerer, at man 
selvfølgelig er absolut bedst rustet 
som tegnsætter, hvis man forstår 
teoretisk, hvad man laver. Sagt på en 
anden måde vokser træerne ikke så 
meget ind i himlen, at man fuldstæn-
dig kan bypasse al teoretisk gramma-
tikundervisning og i samme moment 
lave et fuldstændig hulfrit alternativ. 
Men hvor graverende er de nævnte 
fejltyper? For det første dominerer 
de ikke helhedsindtrykket i en tekst, 
hvor de fleste kommaer ellers er sat 
korrekt. For det andet er der tale 
om fejl, der også optræder i tekster 
skrevet af personer uden skrifts-
progsvanskeligheder. Og i det store 
perspektiv: Hvad er alternativet til 
ikke at have et alternativ til tradi-
tionel tegnsætningsundervisning? 
Giver det mening at trække gran-
voksne mennesker forfra gennem 
grammatiklabyrinten, når de har 
haft så rigeligt med nederlagsop-
levelser med netop dét forsøg og 
uanset hvad aldrig kommer gennem 
labyrinten? 

Endelig er det på sin plads at 
overveje, hvad der egentlig er 
succeskriteriet her? Skal kursisten 
kunne sætte tegn hæderligt eller 
perfekt? For mine kursister er det en 

kæmpe succes at kunne sætte tegn 
hæderligt frem for at sætte tegn 
vilkårligt eller slet ikke sætte tegn. 
For dine kursister er det naturligvis 
anderledes, da tegnsætning er et af 
vurderingskriterierne i alle dansk-
prøver. Men som tidligere nævnt: 
Måske kan grammatikfri tegnsæt-
ningsundervisning indtænkes i 
sprogskoleundervisningen som en 
rampe til at få bygget det teoretiske 
lag på siden? I min egen grammatik-
fri tegnsætningsundervisning ser jeg 
i hvert fald indimellem kursister, som 
går i gang med træningsopgaverne 
uden et eneste ord om grammatik, 
og som efter nogen tid pludselig 
selv begynder at efterlyse en mere 
teoretisk overbygning. I disse tilfælde 
sørger jeg selvfølgelig straks for at 
øse på med teori. 

Rigtig god fornøjelse med din fort-
satte tegnsætningsundervisning!     •
Hør om pris/bestil materialet ´Tegn-
sætning uden grammatik´ ved at 
skrive til csu-obudobu@holb.dk. Se 
en kort FILM om materialet OBU-
dOBU, afprøv gratis opgaver og læs 
nærmere på www.obudobu.dk.
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Undersøgelsens data

Den eksisterende forskning har 
vist, at unge flygtninge og ind-
vandrere har forhøjet risiko for at 
blive udfordret af mentale eller 
trivselsmæssige vanskeligheder. 
I RefugeeWellSchool-projektet, 
som er finansieret af EU fra 2018-
2022 og er et samarbejde mellem 
forskere fra Belgien, Danmark, 
England, Finland, Norge og Sverige, 
har vi derfor kigget nærmere på, 
hvordan udfordringerne kommer til 
udtryk blandt vores deltagere, som 
er nyankomne flygtninge og indvan-
drere i aldersgruppen 12-18 år. For-
skningsprojektet havde derudover 
til formål at afprøve fem forskellige 
skoleinterventioner, der kan imple-
menteres i klasser med unge nyank-
omne flygtninge og indvandrere, og 
undersøge, hvordan sådanne ekstra 
tiltag potentielt kan være med til at 
forbedre de unges mentale sundhed 
og trivsel. Nu ligger de første resul-
tater fra undersøgelsen klar. 

Skoleinterventionerne bestod 
af forskellige former for undervis-
ningsforløb, kreative workshops 
samt kurser for lærerne, alle med
fokus på at forbedre det sociale liv
i klasserne, herunder relationerne

mellem lærere og elever. To af dis-
se blev afprøvet i Danmark (for en
beskrivelse af de to interventioner, 
se nedenfor). For at evaluere inter-
ventionerne indsamlede vi data ved
hjælp af spørgeskemaer, som de un-
ge og deres lærere besvarede før og 
efter interventionerne. Spørgeske-
maerne indeholdt spørgsmål om em-
ner såsom skolegang, venner, familie, 
materielle livsvilkår og mentale 
symptomer. Disse data analyserede 
vi desuden for at blive klogere på, 
hvordan mental sundhed og trivsel
hænger sammen med faktorer så-
som opholdsstatus, materielle livs-
vilkår, oplevet diskrimination og so-
ciale relationer blandt nyankomne 
unge. Ud over spørgeskemaerne 

indsamlede vi også kvalitative data 
ved hjælp af deltagerobservationer, 
fokusgruppediskussioner og individu-
elle interview med lærere og elever i 
klasserne. 

Resultater fra spørgeskemaerne 
omhandlende mental sundhed og 
trivsel blandt nyankomne unge

Vi er stadig i gang med de statistiske 
analyser, men nogle resultater er nu 
tilvejebragt.

For det første er symptomer på 
posttraumatisk stress desværre hyp-
pige, både blandt nyankomne unge 
med og uden flygtningebaggrund. 

Hvordan forbedrer vi trivslen blandt 
nyankomne unge i folkeskolen?
•  AF NINA LANGER PRIMDAHL, SIGNE SMIDT JERVELUND, MORTEN SKOVDAL 
OG ANNE SOFIE BØRSCH, REFUGEESWELLSCHOOL, MESU, KØBENHAVNS UNIVERSITET

Det har vi undersøgt med vores 
forskning i projektet Refugees-
WellSchool. Med forskningen 
kastes der lys på psykosocial triv-
sel, mental sundhed og sociale re-
lationer blandt udskolingselever i 
modtagelsesklasser samt lærernes 
vigtige rolle. Her kan du læse et 
resume af den viden, projektet 
indtil videre har produceret.
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Dette understreger vigtigheden af 
trivelsfremmende tiltag. Desuden 
hænger oplevet diskrimination sam-
men med dårligere mental sundhed 
blandt de nyankomne unge. Det vil 
sige at de unge, der har oplevet dis-
krimination, også har mere udtalte 
symptomer på mental mistrivsel. 
Ydermere ser adskillelse fra fami-
lie samt materielle og økonomiske 
vanskeligheder ud til at påvirke de 
unges mentale sundhed, en sam-
menhæng der mere udtalt rammer 
flygtninge end indvandrere, der ikke 
er flygtet fra krig eller forfølgelse.
Resultatet peger på, at unge flygt-
ninge, der har haft disse problema-
tikker inde på livet, kræver særlig
opmærksomhed og støtte. Vores 
data viser desuden, at unge der 
ankommer som uledsagede mindre-
årige har forhøjet risiko for at ud-
vikle emotionelle problemer, hvilket 
der også børe være ekstra bevågen-
hed omkring. 

I forhold til beskyttende faktorer
for mental sundhed fremstår resi-

liens som en beskyttende faktor 
mod dårlig mental sundhed, ligesom 
det kan styrke prosocial adfærd, alt-
så hvor godt man relaterer til andre 
unge. Resiliens er et psykologisk 
begreb, der dækker over den unges 
ressourcer, eksempelvis udtrykt
ved rollemodeller, at kunne bede 
om hjælp, at tro på sig selv og sine 
egne evner, samt at føle sig støttet 
af sin familie. Forskningen peger 
dermed på at disse aspekter bør 
betragtes som betydningsfulde 
i arbejdet med mental sundhed 
og trivsel i gruppen af unge nyan-
komne.

Skolens betydning for eleverne

Tidligere forskning har vist, at skolen 
har en særlig betydning for unge 
nyankomne flygtninge og indvand-
rere, idet skolen ofte er en af de før-
ste og største berøringsflader med 
de nye samfund, de bor i. Desuden 
anskues skolen som et rum, hvor de

unge ikke blot skal lære sprog og 
faglige kundskaber, men også sociale 
færdigheder, der kan støtte dem i 
deres integration. Med Refugees-
WellSchool-projektet har vi under-
søgt de unges oplevelse af skolen 
som fagligt og socialt rum nærmere. 

Vores kvalitative forskning viser, 
at skolen ganske rigtigt spiller en 
vigtig rolle for eleverne, både fagligt 
og socialt. Det er dog ikke kun skole-
systemet og lærerne, der yder støtte 
til eleverne, sådan som det primært 
er belyst i eksisterende forskning. 
Igennem feltarbejde i modtagelses-
klasser har Ph.d.-studerende Anne 
Sofie Børsch vist, at eleverne selv 
også yder vigtig social støtte til 
hinanden. Eleverne hjælper ikke 
kun hinanden med skolearbejde, 
men støtter også hinanden i at 
navigere i utryghed i forhold til at 
være ny i et land, hvad end det dre-
jer sig om at finde sig tilrette i et nyt 
skolemiljø, om at savne familiemed-
lemmer i andre lande eller om usik-
kerhed omkring opholdstilladelsen. 
Her formår eleverne at hjælpe 
hinanden med at skabe tryghed i 
nuet, se fremad og bibeholde håb. 
Således er modtagelsesklasser 
sociale rum med stort potentiale 
for gensidig støtte og sociale res-
sourcer.

Vi har også undersøgt lærernes 
oplevelser og erfaringer. Her har vi 
lært, at lærernes arbejde i modta-
gelsesklasser ofte rækker ud over 
det formelle arbejde med regulær 
undervisning. Ansvaret som en vig-
tig person i de unges liv kan være 
meget meningsgivende for lærere 
og motivere dem til at yde en ekstra 
indsats for de unges trivsel – også 
nogle gange uden for de rammer, der 
almindeligvis afgrænser lærerrollen. 
Det kan eksempelvis indebære at yde 
emotionel støtte for de unge, have 
ekstra opmærksomhed på deres
 trivsel uden for skolen eller at hjælpe 
med praktiske problematikker såsom 
fritidsjob, bolig eller kontakt til 

˚˚˚ fortsat fra side 23.
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kommunen. Vores forskning peger 
på, at de ekstra ’roller’ som lærerne 
kan påtage sig, kan føre til dilem-
maer omkring afgrænsning af ansvar, 
prioritering af tid og ressourcer samt 
følelser af skyld over ikke at kunne 
hjælpe eleverne nok. Sådanne udfor-
dringer synes især at hænge sammen 
med hvor god ekstern støtte læreren 
har mulighed for at modtage fra kol-
leger og ledelse på skolen. 

Hvordan kan trivsel og mental 
sundhed forbedres igennem 
konkrete tiltag?

I Danmark har vi undersøgt effekten 
af to skolebaserede interventioner 
rettet mod at forbedre relationer 
og psykosocial trivsel i modtagelses-
klasserne. Den ene intervention 
er en række af workshops, hvor 
eleverne gennem ekspressive lege 
og dramaøvelser arbejder med 
historiefortælling i klassen med hen-
blik på at forstærke relationer, samt 
kollektivt at bearbejde følelser om-
kring eksempelvis identitet, livshis-
torier og familie. Denne interven-
tion er tidligere afprøvet og udviklet 
af Canadiske forskere fra McGill 
Universitetet i Montreal. Rent prak-
tisk blev drama workshop-interven-
tionen implementeret i syv modta-
gelsesklasser af to facilitatorer med 
baggrunde i drama som terapeutisk 
redskab. Den andet intervention 
kaldes for WelcomeToSchool og er 
et undervisningsforløb på 14 lektio-
ner, der implementeres af klassens 
egen lærer. I lighed med drama 
workshop-interventionen, inviterer 
WelcomeToSchool eleverne til at 
dele deres erfaringer og følelser 
med hinanden ud fra diskussions-
oplæg, lege og rollespil. Welcome-
Toschool er oprindeligt udviklet af 
det hollandske videnscenter Pharos 
(https://www.pharos.nl/english/)
I den danske del af Refugees-
WellSchool-projektet blev Wel-

˚˚˚ fortsat fra side 24. DRAMA WORKSHOPS

1) Via spørgeskemadata har vi fundet 
en forbedret oplevelse af støtte 
fra familiemedlemmer blandt den 
gruppe, der gennemførte drama-
workshop-interventionen i sammen-
ligning med kontrolgruppen, men vi 
har ikke kunne finde andre effekter 
af interventionen på elevernes men-
tale helbred og trivsel

3) Elever og lærere gav udtryk for flere 
positive effekter af workshoppen, 
heriblandt at den kunne styrke det 
sociale fællesskab, understøtte 
lærer-elev-relationen og støtte op 
om at tale om svære følelser og 
oplevelser.

4) Selvom nogle elever var skeptiske 
overfor at dele historier fra deres liv 
inden implementeringen, fik denne 
slags øvelser god feedback af elever-
ne og lod til at kunne støtte dem i 
at forbinde fortid, nutid og fremtid 
og dermed skabe kontinuitet i deres 
selvforståelse. Øvelser med fokus på 
deling af personlige historier hjalp 
nogle elever med følelsesregulering.

4) For at workshoppen fungerer godt, 
er det bl.a. vigtigt at dramafacilita-
torerne er vant til at arbejde med 
unge i modtagerklasser, at de unge 
på forhånd har trygge relationer 
til deres klassekammerater og at 
lærerne ikke er negativt stemt over 
for workshoppen.

WELCOMETOSCHOOL

1) På baggrund af spørgeskemadata 
har vi ikke kunne påvise effekter af 
interventionen, sandsynligvis delvist 
begrundet af COVID-19 afbrydelser. 
Imidlertid hænger antallet af 
gennemførte lektioner sammen med 
færre emotionelle problemer, hvilket 
peger i retning af en positiv effekt af 
interventionen på elevernes emo-
tionelle område. Vi er stadig i gang 
med at færdiggøre disse analyser.

2) Aktiviteter der beskæftiger sig 
med kulturel udveksling ser ud til 
potentielt at kunne styrke relationer 
mellem elever og fremme følelsen af 
genkendelse.

3) Nogle elever udtrykte en ambiva-
lens forbundet med aktiviteter, der 
indebar deling af personlige historier 
med klassekammerater og nogle op-
levede at øvelserne ikke gav mening

4) For lærere bidrog interventionen 
med til legitimere og strukturere 
relationelt omsorgsarbejde og gav 
en naturlig indgangsvinkel til at 
starte samtaler om svære emner i 
klasselokalet

5) Faktorer som alder, klassetrin, spro-
glige færdigheder, såvel som stabil-
itet og socialt miljø i klassen påvirker 
implementeringen af Welcome to 
School.

6) Lærerens evne til at tilpasse inter-
ventionen og dens øvelser til klas-
sens behov er afgørende for at den 
lykkes. Det er især vigtigt at være 
opmærksom på alder, som faktor, 
da nogle elever oplevede nogle af 
øvelserne som ”barnlige”.

comeToSchool implementeret i 13 
modtagelsesklasser i alt, hvoraf to 
af klasserne deltog i en pilottestning 
af interventionen, som derefter blev 
justeret. Desværre afbrød COVID-19 
implementeringen af WelcomeTo-
School i de fleste klasser og på-
virkede dermed vores data samt 
dataindsamling. På trods af denne 

forhindring, har vi stadig opnået 
vigtig viden om, hvordan Welcome-
ToSchool blev oplevet af de delta-
gende nyankomne unge samt deres 
lærere.

I ovenstående bokse ses et 
overblik over nye indsigter og viden, 
vores undersøgelse af de to inter-
ventioner har givet.

˚˚˚ fortsætter side 26.
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En undersøgelse af COVID-19 
relaterede hjemsendelser

Selvom de skolelukninger, COVID-19 
førte med sig, i høj grad udfordrede 
vores forskningsprojekt, gav det os 
også en mulighed for at få indsigt 
i, hvordan situationen blev oplevet 
af elever og lærere i modtagelsesk-
lasserne igennem de kvalitative data, 
vi indsamlede under og lige efter 
skolelukningerne i foråret 2020. Her 
fandt vi ud af at online undervisning
var vanskelig at gennemføre i klasser-
ne, på trods af lærernes indsats for 
at få det til at fungere. Resultaterne 
peger på den store betydning fysisk 
samvær og non-verbal kommunika-
tion har i det daglige klasserum hvori 
elever og lærere ikke nødvendigvis 
har meget sprog tilfælles. 

Opsummering

Med RefugeesWellSchool har vi op-
nået indsigter i faktorer som relat-
erer sig til trivsel og mental sundhed 
blandt unge nyankomne flygtninge 
og indvandrere. Disse inkluderer 
udfordringer såsom sårbarhed i 
forhold til livsvilkår, separation fra 
familie samt diskrimination, men 
ligeledes potentialer i form af den 
resiliens de unge selv har samt den 
sociale støtte, der skabes i klassev-
ærelset. På trods af de få effekter, 
der viser sig at være signifikante i 
vores studie, peger evalueringen af 
de to interventioner, drama work-
shop-interventionen og Welcome-
ToSchool, på, at de muligvis kan 
bruges til at styrke nogle af disse 
potentialer, såfremt de implemen-
teres korrekt.

Vi er stadig i gang med analyserne, 
og nye resultater vil blive offentlig-
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gjort løbende. Det er muligt at følge 
i forskningen om nyankomne unge 
på vores hjemmeside 
Refugeeswellschool.org, samt at 
skrive sig op til vores nyhedsbrev 

her: RefugeesWellSchool (list-man-
age.com). Det er også muligt at kon-
takte forskningsgruppen på email: 
refugeeswellschool@sund.ku.dk. •


